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العنوان  Aأسباب سكؾت السرأة عؽ العشف األسري السسارس ضدها
الملخض A
هددد ا الد ارسددي إل د التعددرع عم د األسددباب الت د رسشددن الس درأة مددؽ الت دددم الذددكؾ ضددد مددؽ
يسارس العشف األسري ضدها مؽ أ راد أسررها  ،واعتسدت الدراسي عمى السدشه الؾفد

التحميمد

بؾفد ا السددشه السالطددؼ لظذيعددي ه د الد ارسددي  ،وذلددػ مددؽ اددالل الطددالد عمددى الد ارسددات الدددا ي
والكتددو والدددورذات ذات العالمددي سؾضددؾد الد ارسددي ،وكذ د ا الشتدداط أن األسددباب الت د رسشددن الس درأة
مؽ الت دم الذكؾ ضد مؽ يسارس العشف األسدري ضددها مدؽ أ دراد أسدررها رتسثد

د  Aالددمذيي

والستد ددالم لمعش ددف  ،انع دددام ر دددير الد د ات  ،ع دددم عم ددؼ ووعد د السد درأة ح ؾمه ددا وح ددؾ أبشاطه ددا ،
محاولددي الح دداى عمددى كيددان األس درة وعدددم الرألبددي د رددر األولد  ،انعدددام الس دؾارد الساليددي لمس درأة
والعتساد الكم عمى الرج .
الكلمات المفتاحية  Aسكوت  ،العنف ضد المرأة  ،العنف األسري.
المقدمة A
مددد حغ د مؾضددؾد العشددف السسددارس ضددد الس درأة اهتسددام عددالس واسددن نتيجددي لتحؾلددا إلددى
عدداهرة عالسيددي  ،ومددد ب د لا جهددؾد عالسيددي لالعت دراع ددالح ؾ احندددانيي لمس درأة وحسايتهددا  ،مثالهددا
العالن العالس لح ؾ الندان ?;@ 8الد ي أوفد

زدرورة رظذي دا ايدر السذدرو عمدى كا دي

بش د البذددر دون رسييددي مددؽ أي نددؾد  ،والعددالن العددالس لم زددا عمددى العشددف ضددد الس درأة وال د ي
رذشتددا الجسةيددي العامددي لممددؼ الستحدددة ديدددسذر  ، 8@@:واعددالن ونرنددام عسد مددنرسر ييشددا ال د ي
ذكر رأكيد عمى أن الح دؾ النددانيي لمسدرأة ولمظ مدي رعدد جد اي ل يتجد أي أو يش رد عدؽ الح دؾ
العالسيددي لاندددان  ،وأن العشددف ال دداطؼ عمددى أسدداس الشددؾد وكا ددي ألددكال السددتيالل سددا د ذلددػ
التحام د الث ددا

يعتذددر انتهددا لحت درام نيسددي احندددان وعميددا لبددد مددؽ ال زددا عميددا  ،وايددر مددؽ

الر انيات الت ب لا لسشن العشف السسارس ضد السرأة وإعظاطها ح ؾ لمةيش كرامي.
الراؼ مؽ الر انيات العالسيي الت أجسن العالؼ سختمف ث ا ارا وامفيارا عميها  ،والر انيات
الت ومعا

السحيط المميس والسحم

والتد ابرمدا لحسايدي السدرأة مدؽ العشدف كا دي ألدكالا ،

إل أن العشف السسارس ضد السرأة ل ييال مداطؼ يسدارس د كا دي داد األرض وإن ر اوردا درجاردا
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ونددالراؼ مددؽ رعمددؼ الس درأة ورؾليهددا مشافددو عميددا .رحدداول ه د الد ارسددي التعددرع عمددى األسددباب الت د
رجعد السدرأة د حددال رعرضددها لمعشددف األسددري رمتدديم الرددسا راددؼ األذ التد يمح هددا مددؽ جد ار
ذلػ  ،ول رت دم الذكؾ ضد السعتدي عميها أي لك مؽ ألكال العشف األسري .
مذكلة الدراسة A
يعددد ردددامم الس درأة ور ذمهددا لسددا ي ددن عميهددا مددؽ مهددر واضددظهاد واسددتيالل أحددد أسددباب العشددف
السسددارس ضدددها وذلددػ لت ذمهددا لددا واعتبددار التدددامم والخزددؾد أو الدددكؾت عميددا رد ع د طذيع د
ل لػ  ،مسا يجع الظرع اآلار يأا

التسادي والتجرؤ أكثر أكثر واافدي عشددما ر دد السدرأة

مؽ رمجأ إليا ومؽ ي ؾم حسايتها .وكثي اًر مدا رتعدرض السدرأة د إطدار عدض األسدر لذدتى ألدكال
العش ددف م ددؽ جسي ددن ال دددرجات م ددؽ الترهي ددو الش دد د الس ددروض مشد د الر ددير إل ددى الذ ددتؼ والهان ددي
والنت اص مؽ نيستها والزرب والعتدا الجسد  ،احضا ي إلى أعسال العشدف الستعم دي دالسهر
وريوذ ال تيدات الردييرات  ،وايدر ذلدػ مدؽ السسارسدات الت ميديدي السنذيدي لمسدرأة والسددسؾح بهدا أو
السذررة

مشغؾمي العادات والت اليد  .ونالراؼ مؽ ذلػ كثيد اًر مدا رحجدؼ السدرأة عدؽ الت ددم ذدكؾ

ضددد مددؽ يسددارس العشددف ضدددها مددؽ أ دراد أس دررها .ل د ا ددأن مذددكمي الد ارسددي رحدداول احجا ددي عمددى
التددداؤل التددال  Aمددا هد األسددباب التد رسشددن السدرأة مددؽ الت دددم الذددكؾ ضددد مددؽ يسددارس العشددف
األسري ضدها مؽ أ راد أسررها؟
أهميةةةة الدراسةةةةة  Aارر ددن مع دددل الجد دراطؼ الؾامع ددي عم ددى السد درأة د د السجتس ددن الميذد د حيد د

بمي ددا

(  ) >;987جرذسي عمدى مددتؾ الدولدي  ،مشهدا ( > ) 8==9سديشدي طدرابمس والتد رعددت نددبي
( ; ، ) %:7.والت كان مؽ بيشها جرذسي ال ت العسد.
هةةد

الدراسةةة  Aالتعددرع عمددى األسددباب الت د رسشددن الس درأة مددؽ الت دددم الذددكؾ ضددد مددؽ يسددارس

العشف األسري ضدها مؽ أ راد أسررها.
المفاهيم اإلجرائية للدراسة A
سكوت  Aمؾمف سمذ محض يعش الرضا أي دلي عمى ال ذؾل واحمدا عؽ الكالم س تزا
رتحس السرأة كا ي ألكال العشف األسري السسارس ضدها ااتيارها من عمسها السدذق بشتاطجا.
العنف ضد المرأة  Aالعشف ال اطؼ عمى الشؾد يذير إلى أي أ عال عشي ي رسدارس ذدك متعسدد أو
ذك استثشاط رجا الشدا  ،وه ا الشؾد مؽ العشف يدتشد إلى جشس الزحيي كدا ن رطيد .
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العنةةف األسةةري  Aالعشددف الد ي يرركددو مددؽ طددرع أحددد أ دراد األسدرة و د

زددا محدددد وهددؾ الذيددا

ضد أي أنث مدد ركدؾن أم أو أادا أو زوجدي أو أبشدا  ،يسكدؽ أن يرركدو مدؽ عدرع األب أو األخ
أو العؼ أو زوج أو ايرهؼ مؽ ال كؾر ال يؽ لهؼ عالمي م ار ي األسرة.
منهجية الدراسةA
اعتسدت الدراسي عمى السشه الؾفد

التحميمد بؾفد ا السدشه السالطدؼ لظذيعدي هد الد ارسدي

وذلػ مؽ االل الطالد عمى الدراسات الدا ي والكتو والددورذات ذات العالمدي سؾضدؾد الد ارسدي
 ،لستخالص الشتاط والخروج التؾفيات.
النعرية المفدرة  -النعرية البنائية الوظيفية A
النعرية البنائية الوظيفية A
يشغر أفحاب ه الشغرذي إلى السجتسن اعتبار يسث كال مؽ منلف مؽ أج ار مت ار ظدي
يندي ك مشها وعي ي لخدمي أهداع الك

السجتسن ما هؾ إل ندق يزؼ مجسؾعي مؽ العشافر

الستددداندة الت د ردددهؼ د رح يددق ركاممددا إل ان ه د ا التكام د ل يددتؼ رددؾرة مثاليددي سددؽ الستؾمددن
حدوث عض النح ار ات
ال ددؾعي

الشدق رحؾل دون أدا وعاط دا عمدى الشحدؾ الكامد  .وذشغدر الرجدا

لمعش ددف عم ددى أس دداس أن ل ددا دلل ددا دااد د الد دديا الجتس دداع

ه ددؾ إم ددا ان يك ددؾن نت دداج

الالمةيارذي أو دان التؾجا والزبط الجتساع الرحيم.1
ومددؽ رواد ه د الشغرذددي ك د مددؽ رددالكؾت ارس دؾني ورنددؾرت ميررددؾن الم د ان وضددحا مددد
ارربا العشف عدم ال درة عمى رح يق األهداع الث افيي مؽ االل الؾساط الت ي رها السجتسن.
العشف

ضؾ التحمي الؾعي

السعافر يسث لك لمرراد الداطؼ داا الشدق؛ الشددق هدؾ

بشددا د حالددي رييددر وأن الشدددق يظددؾر داطسددا ميكانيذسددات مزددادة لكا ددي الرددؾر العشي ددي ؛ ومددد
يددتسكؽ مددؽ إي ا هددا او الت مي د مددؽ أثارهددا ولكشددا إذا ذ د

ددان العشددف يشددت اثددأ ار سددمذيي عمددى بشددا

الشدق. 2
ومددؽ أهددؼ سددسات الشغرذددي الذشاطيددي الؾعيفيددي هددؾ رذدديا السجتسددن الكدداطؽ الح د مددؽ حي د
التركيو واألدا الؾعي

 ،اعتبار أن الكاطؽ يتكؾن مؽ أعزا ولك عزؾ وعي ي ي ؾم بهدا مدؽ

ثؼ ان العزؾ الجدي ي دؾم بددور مدؽ أجد اسدتس اررذي الكد  ،وأن التركيدو أو الذشدا الشددبي لمكداطؽ
1

اجالل اسماعٌل محرم (  ، ) 1999العنف األسري  ،دار لباء للطباعة والنشر  ،الماهرة  ،ص.42
2
أحمد زاٌدد وخردرو( (  ، ) 2002العندف يدً الحٌداة الٌومٌدة يدً المجلمدر المادري  ،المريدز المدوي للبحدوة ااجلماعٌدة والجنا ٌدة ،
الماهرة  ،ص.52
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الح هؾ مجسؾعدي العالمدات بديؽ األجد اي واألعزدا أي بديؽ األدوار التد ننديهدا هد األعزدا .
د د ر د ددير ورحميد د الجد د اي أي الذش ددا ات د د

وذ دددور السح ددؾر الد درطيس لالرج ددا الذش دداط ال ددؾعي

السجتسددن واب دراز الظرذ ددي الت د رت د ار ط عددؽ طرذ هددا ه د الج د اي عزددا بددبعض  ،كسددا رددري ددأن
السجتسن يتكؾن مؽ أندا مت اعمي مرربظي عالمات مشتغسي من األ راد والذيئي السحيظي ا وكد لػ
مددن األندددا األاددر  ،وأن ال دديؼ رتذددك

د عالمددات مددن األ دراد د مدددتؾذات رذدددأ التؾمعددات

الستبادلددي أي ال هددؼ الستبددادل بدديؽ أطدراع الت اعد ثددؼ رتحددؾل هد التؾمعددات إلددى معددايير وندديؼ رحكددؼ
سددمؾ ال دداعميؽ حيد

يسكددؽ لم اعد أن يتشبددأ سددا يجددو دؽ ر عمددا أي الجد اي األاددر د مؾمددف

معيؽ.1
والب دداحثيؽ ررن ددا أن السد درأة د د أط ددار الشد ددق الجتس دداع األس ددري ل ددؼ رد ددتظين أن رت اعد د م ددن
الح ددؾ الت د مشحهددا لهددا السجتسددن ددأن رمجددا إلددى ال زددا والذددرطي لمددد اد عددؽ ن دددها د حددال
رعرضددها لمعشددف  ،واافددي العشددف الجددددي الد ي مددد يؾجددا اليهددا مددؽ مذد الدديوج رد تها زوجددي أو
مؽ األب واألخ ر تها ابشا دؾمؽ البؽ ر تها أم إل ناد اًر  ،وذلػ ددذو مشغؾمدي ال ديؼ التد لدؼ
يظ أر عميها التيير والت رتزسؽ نيسي عمى السرأة أن ررذر وأن رتحس  ،الراؼ مؽ حرؾل السرأة
عمى التعميؼ ومسارستها لمسهشي وحدوث العديد مؽ التييرات عمى حيارها ع الحداثي والتشسيي الت
لاهدها السجتسن  ،إل الشدبي لمشدا الالر يةيذؽ

السدن الكذيرة حي

ل رؾجد عالمات م ار دي

بيؽ األ راد الالر هؽ ط مؽ يدتظعؽ ع ذلػ .
ورد ددري الشغرذد ددي الذشاطيد ددي الؾعيفيد ددي أن العشد ددف األسد ددري مذد ددكمي اظي د درة رؾاجد ددا الكثيد ددر مد ددؽ
السجتسعات

العالؼ  ،ومد عر ا السجتسعدات احنددانيي ادالل الع دؾد األايدرة مدؽ ال درن العذدرذؽ

وندايددي ال ددرن الؾاحددد والعذدرذؽ  ،أعشددف مغدداهر العشددف األسددري وألدددها ردددمي ار كسددا زادت معدددلت
العشف ذك ممحؾى واظير  ،ل ا اهتؼ الباحثؾن بتشاول مزايا العشف بهدع البح

عؽ األسدباب

وامت دراح الحمددؾل لمحددد م ددؽ ارر دداد معدلرددا .ور ددري أن العشددف يحدددث جددروح م ددد رددندي د

ع ددض

األحيددان إلددى السددؾت ددالعشف حدددو رأي كددؾزر يخدددم ثددالث وعدداطف أساسدديي ه د  Aيجع د ال ددرد
مح ر حنجاز أ عال العشف ورم يها  ،وذجع السجتسدن د وضدن اظيدر مابد لالن جدار  ،ونالشددبي
ليي ددر السذ دداركيؽ في ددا السالحغ دديؽ يجعمه ددؼ دداعميؽ مح د ديذؽ عم ددى س ددذي السث ددال د د السجتسع ددات
السحميي ال يرة
1

أمرذكا الالريشيي ردتخدم اليديؾلؾجيي العدوانيي الجشديي ل ي ال كؾر عشدما ركؾن

علً عبدالهادي الحوات (  ، ) 1992الطفولة والشباب واللحلٌل ااجلماعً  ،د (  ،طرابلس  ،ص.59
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الدددذ األاددر ميم ددي .1والباحتددان ررذددان أن سددكؾت الشدددا عمددى العشددف السسددارس ضدددهؽ وهددؾ
نتيجددي ألنهددؽ د إطددار الذشددا الجتسدداع رعمسددؽ الدددكؾت مث د الشدددا د األجيددال الدددا ي لهددؽ
أمهارهؽ وجدارهؽ  ،وأنا الراؼ رسكشهؽ مؽ التستن ح دؾ مدشحهؽ إياهدا السجتسدن كدالتعميؼ والعسد
إل إنهؽ لؼ ي درن استخدام حق الد اد عمى دش دهؽ ضد العشف األسري السسارس ضدهؽ .
الدراسات الدابقة A
 .دراسةةة سةةعاد مولةةود المريمةة
الجتساعيددي د السجتسددن الميذ د

 : ) 5102عش دؾان مالمددم العشددف العدداطم ضددد الس درأة و ثددار
د ارسددي عمددى حددالت مددؽ الشدددا السعش ددات سديشددي ط درابمس .ومددد

هددد ا التعددرع عمددى طذيعددي الغدداهرة د السجتسددن الميذ د ورأثيرارهددا السختم ددي عمددى أوضدداد الس درأة
وأدوارهدا وانعكاسدارا الددمذيي عمدى لخرديتها ومكانتهددا د السجتسدن الميذد  .اعتسددت الباحثدي عمددى
السددشه الؾف د

 ،ركددؾن مجتسددن الدارسددي مددؽ (  ) 97حالددي مددؽ الشدددا السعش ددات اآلر د رعددرض

لمعشدف د إطددار األسدرة و رددؼ العتسداد عمددى اسددتسارة اسددتذيان لجسددن الذياندات .ومددد كددان مددؽ أهددؼ
الشتاط الت كذ ا عشها أن معغؼ الحالت السعش ا مؽ الشدا الستيوجدات وأن هد الحدالت مدد
رعرضددا لمزددرب االبددا مددؽ مذ د األزواج وك د لػ مددؽ الحس دؾات أو ل د ي ات األزواج  ،أن معغددؼ
ال يؽ يسارسؾن العشف مدؽ الرجدال يعدانؾن مدؽ أزمدات ن دديي ذات أ عداد اجتساعيدي أو امترداديي ،
إن معغددؼ ال د كؾر ال د يؽ لهددؼ فددمي م ار ددي الحددالت السبحؾثددي يرجعددؾن إلددى أفددؾل حز درذي وهددؾ
منلر عمى أن ال كؾر

السجتسن الحزري أكثر مسارسي لمعشف مشهؼ

السجتسن الرذ د  ،أن

معغؼ الحالت هؽ رنات بيؾت ل يعسمؽ  ،أن أامو الحالت يشذ ن سدمؾ العشدف الؾامدن عمديهؽ
ول يذررن ذلػ واير راضيات عمى مسارستا ك الس اييس.2
 .دراسة سعاد نةاج الزريبة

 :) 5112عشدؾان العشدف ضدد الشددا د ارسدي ميدانيدي عمدى عيشدي

مددؽ الشدددا  ،والت د هددد ا إلددى التعددرع عمددى العؾام د الذشيؾذددي الث افيددي والجتساعيددي السنديددي إلددى
العشددف ضددد الس درأة د السجتسددن الميذ د  ،ومعر ددي العالمددي بدديؽ عدداهرة العشددف ونعددض الستيي درات
األار مث السهشي والتعميؼ والعسر  ،إلى جانو الكذف عدؽ التحدؾلت الث افيدي د ليذيدا ومحاولدي
ادماجها

الشغام الث ا

العالس الجديد ن رؼ العتساد عمى السشه الؾف

1

استخدام أسمؾب

لٌلً عبدالوهاب (  ، ) 1978حول لغٌر أدوار المدرأة ولطدور المجلمدر  ،المجلدة ااجلماعٌدة المومٌدة  ،المجلدد الردامس عشدر  ،العددد
الثانً  ،ص ص .178 - 176
2
سعاد مولود المرٌمً (  ، ) 2015مالمح العنف العا لً ضد المرأة وخثاره ااجلماعٌة يً المجلمدر اللٌبدً – دراسدة علدً حداات مد(
النساء المعنفات بمدٌنة طرابلس  ،جامعة طرابلس  ،يلٌة اآلداب  ،لسم علم ااجلماع.
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السدددم الجتسدداع

ظرذ ددي العيشددي .ومددد كددان مددؽ أهددؼ الشتدداط التد امرددا لهددا الد ارسددي أن لمحالددي

اليواجيددي أثددر دال احردداطيا د التعددرض لايد ا  ،وكد لػ التعددرض لتكدرار العشددف إذ ر د الشدددو
إل ددى ح دددا م ددا ب دديؽ الستيوج ددات م ارن ددي يي ددر الستيوج ددات والسظم ددات واأل ارمد د مس ددا ي دددل عم ددى أن
الست رار األسري يمعو دو اًر اعال

عدم رعرض السرأة لاي ا  ،أعرنا السبحؾثات أن الر ن

والددد ن والزددرب ددؾة والدددحو مددؽ الذددعر هد مددؽ أكثددر أندؾاد العشددف الجددددي الد ي رتعددرص لددا
السجتسن مسدا يدندي إلدى اسدتيالل أمدؾال وأمدال

عمى الترريو  ،مازالا الث ا ي ال كؾرذي ساطدة

السدرأة مددؽ جانددو األخ والدديوج واألب والعددؼ ومشعهددا مددؽ ارخدداذ ال درار حيددال ذلددػ  ،أعهددرت الشتدداط
العشددف السدددتسر مددؽ جانددو الدديوج وردددا األه د السدددتسر د السذدداك اليوجيددي مددؽ أهددؼ أسددباب
العشدف السنديددي إلددى الظددال  ،كسدا أعهددرت الشتدداط أن الهيسشددي ال كؾرذدي دااد منسدددات السجتسددن
والتحيي لمرج واعتبار الشدا هؽ األدنى واألم نيسي أدي إلى الستهاني داررهؽ وحرمانهؽ مدؽ
رؾل السشافو ال ياديي والحرؾل عمى الترنيات.1
 .دراسةةة نجةةاة أرةةويكر م ةة

 :) 5110عش دؾان العشددف السؾجددا مددؽ الرج د ضددد الس درأة داا د

األس درة  ،ومددد هددد ا إلددى التعددرع عمددى أهددؼ مغدداهر العشددف انتذددا اًر داا د األس درة وأهددؼ العؾام د
الكامشددي و ار رعرضددها لمعشددف داا د األس درة  ،والتعددرع عمددى أكثددرهؽ رعرض داً لمعشددف داا د محدديط
األسد درة  ،اعتسددددت الباحثد ددي الدددشه الؾف د د

ارب دداد أسد ددمؾب السد ددم الجتسددداع

العسديي . .ومد بيشا الشتاط ااتالع مغاهر العشف الؾامن عمى السرأة
حي
الخفيد

بمغ ثالثي عذر مغهر .رست العشف الم غ

األسرة د رسيي دالتشؾد

الهاني والدو والعشدف الذددن

والسذدرح الس زد إلددى السدؾت والحدر وال تد

ظرذ دددي العيشدددي
د الزدرب

الرفدداص وحدبس الحرذدي والظعدؽ الدددكيؽ

أو الخشددق والسددتيال عمددى السستمكددات والجبددار عمددى ال دديؼ أعسددال والحرمددان مددؽ الزددرورذات ،
كسددا رذدديؽ رعدددد أسددباب العشددف وااتال هددا إل أن عدددم العس د ورعدداط السخدددرات كانددا مددؽ أبددرز
األسباب السنديي إلى ومؾد العشف ضدد السدرأة دااد األسدرة  ،كد لػ أن االذيدي ضدحايا العشدف هدؽ
الستيوج ددات ث ددؼ المه ددات دداألاؾات األبش ددا احن دداث  ،ورذ دديؽ أيزد داء اا ددتالع ردود أ ع ددال الشد ددا
ضحايا العشف األسري حي

رتخ ردودهؽ عدة ألكال مشها ما يتؼ

1

إطار مانؾن عشددما رمجدا

سعاد ناجً الزرٌبً (  ، ) 2007العنف ضد النساء دراسة مٌدانٌة علً عٌندة مد( النسداء  ،أطروحدة ديلدوراه رٌدر منشدورة  ،جامعدة
الدول العربٌة  ،معهد البحوة والدراسات  ،الماهرة.
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السرأة إلى الجهدات ال زداطيي لظمدو الحسايدي ومعانبدي الجدان وطمدو الظدال لمزدرر  ،وإن معغدؼ
الشدا السعتدي عميهؽ هؽ رنات بيؾت ل يعسمؽ اارج السشيل.1
 .4دراسة مرطف عمر الت ر  :) 0992عشؾان العشف العاطم والت هدد ا إلدى محاولدي هدؼ
طذيعددي العشددف العدداطم لمتعددرع عمددى العؾام د السنديددي إلددى انتذددار ومحاولددي وضددن اظددط وماطيددي
وعجيددي لمتخفي د

مددؽ حدددة وطددأة أثددار الدددمذيي عمددى الس درأة  ،رددؼ اربدداد السددشه الؾف د

األسددمؾب الستكذددا

اسددتخدام

والسددشه الس ددارن  ،وركددؾن مجتسددن الد ارسددي مددؽ مديشددي طدرابمس ليذيددا ومديشددي

طدرابمس لذشددان .وامرددا الشتدداط إلددى أن معدددلت العشددف ررر ددن بدديؽ األسددر التد رةدديش د ع د
عروع مةيذيي فةبي حي

ررر ن معدلت التؾرر ورتدا عؾامد كثيدرة لتجعد عدروع السةيذدي

داا األسرة اير مرذحي  ،ومؽ العؾام الت ر كر أكثدر مدؽ ايرهدا البظالدي ورددن الددا  ،كذدر
ح األسدرة  ،رددهؾر حالدي الددكؽ  ،ال ت دار لمسددكؽ ونعدض أو جسيدن الزدرورذات  ،وأن العشدف
يتشاسدو عكدديا مدن فدؾرة السعتددي أي كمسدا رحددشا فدؾرة السعتددي التد ررسدسها الزدحيي كمسددا
انخ زددا درجددي احتسددال ومددؾد العشددف  ،رسث د اليوجددات االذيددي ضددحايا العشددف العدداطم ثددؼ يددأر
عدهؽ األبشا ال كؾر احناث  ،أن أامو الزحايا احناث مؽ رنات الذيؾت واآلر ل يعسمؽ
وعاطف اارج الذيا  ،أن العشف يتشاسو عكديا من التعميؼ أي كمسا ارر ن مددتؾ رعمديؼ الزدحيي
ومد ددتؾ رعم دديؼ السعت دددي انخ ز ددا درج ددي احتس ددال العش ددف  ،وأن داد د السد درأة العامم ددي يمع ددو دو اًر
ايجابيد داً دالً احر دداطياً ي مد د التع ددرض لايد د ا والس ددتسرار د د العش ددف  ،كمس ددا زاد ال دددل كمس ددا مد د
رعرضهؽ لمعشف.2
التعق ب على الدراسات الدابقة A
 .رت ق الدراسات الدا ي من الد ارسدي الحاليدي أن أامدو الحدالت يتعدرض العشدف الؾامدن ول يذدررن
ذلػ الراؼ مؽ عدم راضهؼ عمى مسارستا ك الس اييس  ،وأن الث ا ي ال كؾرذي مازالا سداطدة د
السجتسددن مسددا يددندي إلددى مسارس دي العشددف مددؽ جانددو األخ والدديوج واألب والعددؼ  ،وأن عدددم العس د
ورعاط السخدرات كانا مؽ أبرز األسباب السنديي إلى ومؾد العشف ضد السرأة داا األسرة .
 .مددا رج دداول هد د ال دددراس اض ددا تا ه ددؾ التع ددرع ع ددؽ م دددي مد ددنوليي السددرأة دد اس ددتسرار العش ددف
األسري السسارس ضدها مؽ أحد أ راد أسررها الت مد يكؾن أ اها أو أااها أو زوجها.
1

نجدداة أبددوبير زمٌددت (  ، ) 2001العنددف الموج د مدد( الرجددل ضددد المددرأة دارددل األسددرة  ،رسددالة ماجسددلٌر رٌددر منشددورة  ،جامعددة
طرابلس  ،يلٌة اآلداب  ،لسم علم ااجلماع.
2
ماطفً عمر اللٌر (  ، ) 1997العنف العا لً  ،مريز الدراسات البحوة  ،الرٌاض.
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مدؤولية المرأة للعنف الممارس ضدها A
رعتذددر عدداهرة العشددف ضددد الس درأة عدداهرة عالسيددي رعددان مشهددا ك د السجتسعددات ومشهددا السجتسددن
العرند د  ،وم ددد ر ايي دددت وريد درة العش ددف ض ددد السد درأة د د السشظ ددي ا ددالل الد ددشؾات األايددرة د د ض ددؾ
سيامات عدم السدت رار األمشد والش ايعدات د عددد مدؽ الددول  ،ثدؼ جدا ت جاطحدي يدروس كؾروندا
السدددتجد لتعدديز مددؽ مسارسددات العشددف الد ي رتعددرض لددا الشدددا د عد عددروع الحجددر السشيلد .
والذاهد أنا و

عد األزمدات رد ي عامدي االبدا مدا رعدان السدرأة بدرجدي أكذدر مدؽ الرجد لكؾنهدا

األكثد ددر هذالد ددي  ،سعشد ددى أنهد ددا األضد ددعف عمد ددى سد ددمؼ الح د ددؾ واألم د د امتالكد ددا لسرد ددادر ال د ددؾة
الجتساعيي سؾا الرميذي أو الساديي .1وذسكؽ ارجاد أسباب سكؾت السدرأة لمعشدف السسدارس ضددها
إلى A
 .الدلبية واالستدالم للعنف :
يسكددؽ أن ركددؾن الس درأة ن دددها أحددد العؾام د الرطيددديي الت د رددندي إلددى مسارسددي العشددف ضدددها
وذكددؾن ذلددػ عشددد اؾ هددا الذددديد مددؽ الرجد ن دددا أو مددؽ السجتسددن الد ي رةدديش ضددسشا  ،تزددظر
لمدد ددكؾت عد ددؽ العشد ددف السسد ددارس ضد دددها والخزد ددؾد لد ددا  ،والستدد ددالم أللد ددكال العشد ددف البدد دديظي
كالدخرذي مدؽ أجد رجشدو العشدف الجدددي األلدد  ،تزدظر السدرأة لمددكؾت عدؽ العشدف د حدال
عدم وجؾد أي لخص رمجأ لا لحسايتها عشد رعرضها ل لك مؽ ألكال العشف  ،احضا ي إلى
اؾع معغؼ الشدا مدؽ المجدؾ لمسحداكؼ ور دديؼ لدكاو

ددذو مشداعتهؽ عددم وجدؾد مدؾانيؽ رادعدي

لمعشددف  ،إضددا ي لمزدديط العدداطم ال د ي مددد رتعددرض لددا الس درأة د حددال ر ددديؼ لددكؾ ضددد الرج د ،
وأحياناً مد يخذرها اليوج عمى التشازل عؽ كام ح ؾمها سدؾا ال انؾنيدي أو الذدرعيي  ،تمدػ األمدؾر
مجتسعي ل رذجن السرأة عمى المجؾ لمحاكؼ لرد العشف عشها.2
إن مؽ أهؼ مدذبات العشف والتسادي فيا يؾما عد يؾم ضد السرأة ه سمذيتها د مؾاجهتدا
وعدم ارخاذها ما يميم لدردد الستددذو فيدا  ،هشدا ماعددة معرو دي إذا مدام الرجد

دأول اظدؾة نحدؾ

العشددف ضددد زوجتددا ولددؼ ر دؾم بردعددا ووضددن اددط أحسددر لددا انددا سددؾع يتسدداد وذتسدداد ورش مددو
حيارهددا إلددى جحدديؼ  ،يشبي د

د الحيدداة اليوجيددي إيزدداح ال شاعددات والسبددادا الت د يدددمؼ بهددا كددال

الظددر يؽ كد لفاددر د الذدايددي  ،وأل يددؾاري أي طددرع مبادطددا ومشاعارددا عددؽ اآلاددر حتددى ل يجددد
1

سهٌلة زٌ( العابدٌ( (  ، ) 20004العنف األسري ضد المرأة بالمملية العربٌة السعودٌة  ،جامعة الملن سعود  ،لسم علم ااجلماع،
الرٌاض  ،ص.12
2
سناء عرنيً (  ) 2004العنف األسري ضد المرأة يً المجلمر الفلسطٌنً ( جامعة دمشك  ،دمشك  ،ص.187
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ن ددا عدد مددرور الددشيؽ فد اًر ددال مبدادا مدددت مي أو أ كدار رعذدر عشددا  ،بد يدر ن دددا مدد أفددبم
را عا لمظرع اآلار .1و

ه ا الردد ألارت نتاط دراسي ف ؾت رج وحري الشافر (@@@)8

أن السرأة رتعرض لعشف الش د الستسث

د التهديدد الزدسش

ال زدا عمدى العالمدي اليوجيدي عشدد

الذكؾ مؽ ضرب اليوج  ،مؽ ثؼ اضظرار السرأة لمرسا عمى ما رتعرض لا مؽ رحرش جشدد
ح اعداً عمددى سددسعتها  ،وأن العشددف الم غد الد ي رتعددرض لددا ل ي د مددؾة عددؽ العشددف الذدددن ومددد
يسث مرربي أسذق مؽ ألدكال العشدف الذددن  .2والسجتسدن الد ي يدري د ال ددؾة عشردر ضدروري
د العالمدي اليوجيدي  ،سديذرر احسددا ة إذا حددثا عمدى أسداس أن لمدديوج أن ي عد مدا يذدا ليوجددا
سذي التؾجيا  ،ووجؾد هد السذدررات والتددامم

وابشتا واألب لبشتا وزوجتا واألخ ألاتا لمرد

حيالها يعظ الزؾ الازر لمرج لستخدام ال ؾة والعشف ضد السرأة.3
 .انعدام تقدير الذات :
عشدما يتدنى مددتؾ ر ددير السدرأة لد ارها دان السدرأة رردبم ااط دي سدمذيي متدؾررة عدوانيدي ايدر
حاسددسي أو متحسدددي وذددديظر عميهددا الذددعؾر ددالعجي وممددي الحيمددي  ،وه د ا الؾضددن برمتددا يكددؾن لددا
رأثير عمى لعؾرها الدعادة وعمى عسمها وعمى عالمارها من اآلارذؽ واافدي الس درنيؽ  ،دالسرأة
عشدددما ل ر دددر ذارهددا وإمكانارهددا ومدددرارها وركددؾن مددادرة ومؾذددي ال دددر الكددا
رددردد الرج د ونال دددر الكددا

ال د ي ردددتظين ددا أن

 ،انهددا سددؾع ركددؾن حذيدددي حيدداة لددذيهي الدددجؽ ب د وأس دؾأ عشدددما

رعت د السرأة أنهدا ل رستمدػ الس ؾمدات الكافيدي لالنظدال لمحيداة  ،والحدد مدؽ هد ا العشدف السؾجدا لهدا
انها رعظ الرج
وه ا يدا

رفي ذهذيي لستياللها وحبدها عؽ ه ا العالؼ. 4
د إطدار الددوا ن ال اريدي التد رشبدن مدؽ ذات احنددان ن ددا ور دؾد نحدؾ العشدف

األسددري  ،وهد رش دددؼ إلددى دوا ددن ذاريددي ركؾنددا د ن ددس احندددان نتيجددي عددروع رعددرض لهددا مشد
ط ؾلتددا إلددى ايرهددا مددؽ الغددروع  ،الت د ر ار ددق احندددان ورددندي إلددى ر دراكؼ ن دؾازد ن ددديي مختم ددي
يددتسخض عشهددا ع ددد ن ددديي ر ددؾد د الشها ددي انخ دداض الت دددير ال د ار  ،الشدددا يددتعمسؽ أن يكددؽ
ض ددةي ات واي ددر م ددادرات عم ددى التعامد د م ددن العش ددف ددال يظ ددؾرن أس دداليو لتجش ددو اي دداع الس ددا ة
1

سدارة لاادد عبدد (  ، ) 2000العندف األسدري اسدباب وعالجد – دراسددة ممارندة  ،رسدالة ماجسدلٌر رٌدر منشدورة  ،جامعدة الملددن
سعود  ،يلٌة اانظمة والعلوم السٌاسٌة  ،لسم اانظمة  ،ص.43
2
اددفوت يددرص وحاددة النااددر (  ، ) 1999العنددف ضددد المددرأة وعالللد بددبعض سددمات الشراددٌة  ،مجلددة دراسددات نفسددٌة  ،المجلددد
اللاسر  ،العدد الثالة  ،الماهرة  ،ص ص .354 -321
3
لمٌس ناار وخررو( (  ، ) 1998العندف ضدد المدرأة يدً المجلمدر األردندً – الرادا ص الدٌموررايٌدة للضدحاٌا والجنداة  ،المللمدً
اانسانً لحموق المرأة  ،عما(  ،ص.35
4
 ،رلٌفة علً جمعة (  ، ) 2005لمدٌرات الذات  ،ميلبة جرٌر  ،الرٌاض  ،ص. 3
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وذخزعؽ لمعشف ال ي ل بدي عشا  ،وعمى العكدس دان الرجدال ردتؼ رشذدئتهؼ عمدى أنهدؼ عددوانيؾن
ولديهؼ سيظرة عمى الشدا وهك ا ان احتساليي العشف ريداد إذ نذأ اليواج بديؽ رجد مدديظر ومدرأة
ااضعي.1
 .عدم علم ووع المرأة بحقوقها وحقوق أرنائها :
جه د الس درأة السسددارس العشددف ضدددها ح ؾمه دا الت د مررهددا لددا الذددارد الحكدديؼ أو التشغيسددات
الؾضددةيي مددؽ أهددؼ مدددذبات العشددف أو السددتسرار فيددا  ،جهد السدرأة عمددى سددذي السثددال ح هددا د
الخمن أو د ح هدا عددم التعدرض لمزدرب الذدديد السذدرح أو د ح هدا دالحترام وسدساد الدرأي أو
ح ها

حزاني أولدها

حال كان األب ل يردؾن األولد ول يدرنيهؼ الترنيدي الردحيحي  ،مدؽ

أهؼ مدذبات العشف والستسرار فيا رؾرة عالسي .مؾ كانا السدرأة رعدرع ح ؾمهدا وح دؾ أبشا هدا
حق السعر ي لرأيشا ر ه ر ندو حالت العشف إلى الشرف.2
ورؾاجا السرأة

السجتسعات الشاميي العشف األسري ضدها ول رج أر عمى

ر ن دعؾاها إلى

ال زا  ،األعراع الجتساعيي رعتذر السرأة الت ر ع ذلػ ليدا محترمي ور رض رمدػ األعدراع
مظددن الرددمي بهددا  ،الترنيددي والتشذددئي الجتساعيددي نذددأت السدرأة عمددى التشددازلت وعمددى الدددكؾت عددؽ
إطار األسرة  ،وهد ا سدمؾ هدؾ مدؾرث ث دا

مسارسات العشف الت ر ن عميها مؽ مذ الرج

ذكؾري ي رض عمى السرأة النرياد لسشغؾمي مؽ السسارسات الجتساعيي الت يسميها الرجد عمدى
مرذبارا مؽ ال تيات والشدا والالر مؽ الس ترض عميهؽ النرياد لها وعدم الخدروج عشهدا.
داا أسؾار الذيؾت رتعرض السرأة أللكال مؽ العشف

إطار األسرة حي

د

ركؽ ضحيي الس اهيؼ

الجتساعيددي الت ميديددي والث افيددي السجتسةيددي التد ر زد الد كؾر  ،وذتعرضددؽ دااد الذيددا لسسارسددي
ال سن وإسا ة السعاممي والتع يو دون حسايي أو مداعدة .وهك ا ان مذكمي العشف السسدارس ضدد
السدرأة إنسددا يتردداعد د ضددؾ التكددتؼ والرددسا مددؽ مذ د الشدددا  ،وهددؾ ر ميددد رؾارثشددا ورعمسشددا مددؽ
بشات جشدهؽ  ،هشا مؽ الشدا المدؾار يتعرضدؽ لكا دي أندؾاد العشدف األسدري ذدك يدؾم حتدى
أفبم اذيهؽ اليؾم  ،مؽ دون أن ندسن أو نعمؼ بهؽ.3
 .محاولة الحفاظ على كيان األسرة وعدم الرغبة ف ترك األوالد :

1

زٌنب زهري واالح الزٌ( (  ، ) 1990دراسات يً علم ااجلماع  ،الجماهٌرٌة للنشر  ،مارال  ،ص.76
2
نواره ابراهٌم الاوٌا( (  ) 2008العنف األسري  ،ندوة العنف األسري  ،جامعة الملن سعود  ،الرٌاض  ،ص . 17
3
زٌنة عٌسى (  ، ) 2005العنف ضد النساء يً لبنا(  ،أطروحة ديلوراه  ،جامعة لبنا(  ،ص.52
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رحدداول الس درأة د اليالددو عشددد رعرضددها لزددروب العشددف السختم ددي الت د رؾجددا لهددا الثبددات
أمامهددا بهدددع السحا غددي عمددى كيددان األس درة وهؾذتهددا وحسايتهددا مددؽ التردددد أو الت كددػ األسددري ،
ترددذر متعم ددي أم د كدداذب أو ررددذر حتددى ل ركددؾن رذدددي لشغ درة السجتسددن الدددمذيي  ،أو يكددؾن
مردديرها لمذددارد اافددي الشدددبي لمستيوجددات الالرد مددد يرددبحؽ دال مددأو  ،يدب ؽ يتجددرعؽ األلددؼ
لراذتهؽ

عدم رر أبشداطهؽ وحددهؼ مدن الذدخص السرركدو لمعشدف  ،مثدال ذلدػ عشددما رزدظر

اليوجددي إلددى التعددايش مددن الدديوج السرركددو لمعشددف ضدددها ذددك متكددرر وذلددػ مددؽ أج د أط الهددا
الريار إذا كانا ل ردتظين السيادرة بهؼ.1
ة انعدام الموارد المالية للمرأة واالعتماد الكل على الرجل:
عشدما يربم الرج بؾا ي السرأة إلى العالؼ والسش والسمجأ الؾحيد لها  ،عشدما ردر الددنيا مدؽ
االلددا تعتسددد عميددا ك د فدديير وكذي درة ول رعددرع أ جددديات الحيدداة بدونددا اافددي إذا ا ت ددرت إلددى
وجؾد األه والدشد اير  ،دؾع يرعو عميها الخروج عشا أو مشعدا مدؽ التعدرض لهدا دأي ندؾد
مددؽ أن دؾاد العشددف ب د مددد رعتذددر ثسش داً لسددا ي دمددا لهددا مددؽ ممجددأ ومأك د وممددبس .وذت ددامؼ وذدديداد ه د ا
األمر من السرأة اير العاممي واألميي الت ل يكؾن لهدا ممجدأ إل بيدا اليوجيدي الد ي يسدارس عميهدا
لددتى أندؾاد العشددف تزددظر لمرددذر والحتسددال لعتسادهددا الكمد عميددا وعدددم وجددؾد ممجددأ اددر لهددا
يحسمها وذك يها عؽ ال ل. 2
النتائج A
رتسث

األسباب الت رسشن السدرأة مدؽ الت ددم الذدكؾ ضدد مدؽ يسدارس العشدف األسدري ضددها

مؽ أ راد أسررها

A

 .8الدمذيي والستدالم لمعشف  Aدذو الخؾع الت رشذأت عميا السجتسن السحا غي عم الرج
الد ي يزدرنها اافددي يددض الشغددر عسددا إذا كددان زوجهددا او أبيهددا او أايهددا أو ايددر  ،عشدددما ل
يكؾن لدي لخص رمجأ إليا لحسايتها عشد رعرضها ل لك مدؽ ألدكال العشدف  ،والخدؾع أفدال
مؽ ال هاب لم زا دذو عدم عمسهؼ بؾجؾد مؾانيؽ رادعي لمعشف  ،إضا ي لمزيط العاطم الد ي
مد رتعرض لا السرأة

حال ر ديؼ لكؾ ضد الرج .

1

جبرٌ( الجبرٌ( ( دٌسمبر  ، ) 2008أسباب العنف األسري ندوة العنف األسري  ،جامعة الملن سعود  ،الرٌاض  ،ص.32
2
سارة لااد عبد (  ، ) 2000مرجر سابك  ،ص.45
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 .9انعدام ر دير الد ات  :حيد

يتددنى مددتؾ ر ددير السدرأة لد ارها ددذو دوا دن ذاريدي رتكدؾن لددي

السرأة نتيجي عروع رعرضا لها مش ط ؾلتها وايرها مؽ الغدروع  ،التد ردندي إلدى ردراكؼ ندؾازد
ن ددديي مختم ددي يددتسخض عشهددا ع ددد ن ددديي ر ددؾد د الشها ددي إلددى الشها ددي انخ دداض الت دددير الد ار ،
الشدددا يددتعمسؽ أن يكددؽ ضددةي ات وايددر مددادرات عمددى التعام د مددن العشددف ددال يظددؾرن أسدداليو
لتجشو اي اع السا ة وذخزعؽ لمعشف أياً كان لكما ونؾعا.
 .:عدم عمؼ ووع السرأة ح ؾمهدا وح دؾ أبشاطهدا  Aجهد السدرأة السسدارس العشدف ضددها ح ؾمهدا
التد مررهددا لددا الذددارد الحكدديؼ أو التشغيسددات الؾضددةيي رعددد مددؽ أهددؼ مدددذبات العشددف أو السددتسرار
فيددا  ،إضددا ي إل د اددؾع الس درأة مددؽ ر ددن دعؾاهددا إلددى ال زددا دددذو دداألعراع الجتساعيددي الت د
رعتذر السرأة الت ر ع ليدا محترمي ور رض مظن الرمي بها .
; .محاولي الح اى عمى كيان األسرة وعدم الرألبي

رر األولد إذا كانا ل ردتظين السيدادرة

بهؼ.
<د انعدام السؾارد الساليي لمسرأة والعتساد الكم عمى الرج مدد رعتذدر ثسشداً لسدا ي دمدا لهدا مدؽ ممجدأ
ومأك وممبس  ،وذت امؼ وذيداد ه ا األمر من السرأة اير العاممدي واألميدي التد ل يكدؾن لهدا ممجدأ
إل بيددا اليوجيددي ال د ي يسددارس عميهددا لددتى أن دؾاد العشددف تزددظر لمرددذر والحتسددال لعتسادهددا
الكم عميا .
التوصيات A
 .8رأسدديس مددشه رؾعددؾي ث ددا

د السشدداه التعميسيددي ددالتعميؼ األسدداس يددؾطؽ نيسددي احتدرام السدرأة

كأاا وكيوجي مش الشش .
 .9ر ديؼ الدعؼ والسدداندة والحسايدي لمسدرأة السعش دا مهسدا ااتم دا ال ئدي العسرذدي مدؽ ادالل الخظدؾ
الهارفيي أو الس ا الت سراكي حسايي السرأة.
المراجع A
 .8اجالل اسساعي محرم ( @@@ ، ) 8العشف األسري  ،دار نبا لمظباعي والشذر  ،ال اهرة .
 .9أحسددد ازيددد و اددرون (  ، ) 9779العشددف د الحيدداة اليؾميددي د السجتسددن السرددري  ،السركددي
ال ؾي لمبحؾث الجتساعيي والجشاطيي  ،ال اهرة .
 .:جذدرذؽ الجذدرذؽ ( ديدددسذر ? ، ) 977أسددباب العشددف األسددري ندددوة العشددف األسددري  ،جامعددي
السمػ سعؾد  ،الرذاض.
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; .امي ي عم جسعي ( < ، ) 977ر ديرات ال ات  ،مكتبي جرذر  ،الرذاض
لذشان  ،أطروحي دكتؾ ار  ،جامعي لذشان.

< .زذشي عيدى ( < ، ) 977العشف ضد الشدا

= .زذشددو زهددري وفددالم ال ديذؽ (  ، ) 8@@7د ارسددات د عمددؼ الجتسدداد  ،الجساهيرذددي لمشذددر ،
مررارا
> .سددارة مافددد عذددد

(  ، ) 9777العشددف األسددري اسددبا ا وعالجددا – د ارسددي م ارنددي  ،رسددالي

ماجدتير اير مشذؾرة  ،جامعي السمػ سعؾد  ،كميي النغسي والعمؾم الدياسيي  ،مدؼ األنغسي.
? .سددعاد مؾلددؾد السرذس د ( < ، ) 978مالمددم العشددف العدداطم ضددد الس درأة و ثددار الجتساعيددي د
السجتسددن الميذد – د ارسددي عمددى حددالت مددؽ الشدددا السعش ددات سديشددي طدرابمس  ،جامعددي طدرابمس ،
كميي اآلداب  ،مدؼ عمؼ الجتساد.
@ .سعاد ناج اليرذذ ( > ، ) 977العشدف ضدد الشددا د ارسدي ميدانيدي عمدى عيشدي مدؽ الشددا ،
أطروحي دكتؾ ار اير مشذؾرة  ،جامعي الدول العرنيي  ،معهد البحؾث والدراسات  ،ال اهرة.
 .87س ددشا عرنكد د ( ; ) 977العش ددف األس ددري ض ددد السد درأة د د السجتس ددن ال مد ددظيش ن جامع ددي
دمذق  ،دمذق
 .88سهيمي زذؽ العابدديؽ ( ; ، ) 9777العشدف األسدري ضدد السدرأة السسمكدي العرنيدي الددعؾديي ،
جامعي السمػ سعؾد  ،مدؼ عمؼ الجتساد ،الرذاض
 .89ف د د ؾت د ددرج وحرد ددي الشافد ددر ( @@@ ، ) 8العشد ددف ضد ددد الس د درأة وعالمتد ددا بد ددبعض سد ددسات
الذخريي  ،مجمي دراسات ن ديي  ،السجمد التاسن  ،العدد الثال

 ،ال اهرة .:<; -:98 ،

 .8:عم د د عذد دددالهادي الح د دؾات (  ، ) 8@@9الظ ؾلد ددي والذد ددباب والتحمي د د الجتسد دداع  ،د ن ،
طرابمس.
; .8لسديس نافدر و ادرون ( ?@@ ، ) 8العشدف ضددد السدرأة د السجتسدن األردند – الخردداطص
الديسؾارافيي لمزحايا والجشاة  ،السمت

الندان لح ؾ السرأة  ،عسان

< .8ليم عذدالؾهاب ( ?>@ ، ) 8حؾل ريير أدوار السرأة ورظؾر السجتسن  ،السجمدي الجتساعيدي
ال ؾميي  ،السجمد الخامس عذر  ،العدد الثان .8>? - 8>= ،
= .8مرظ

عسر التير ( >@@ ، ) 8العشف العاطم  ،مركي الدراسات البحؾث  ،الرذاض.

> .8نجاة أبؾنكر زميا (  ، ) 9778العشف السؾجا مؽ الرج ضدد السدرأة دااد األسدرة  ،رسدالي
ماجدتير اير مشذؾرة  ،جامعي طرابمس  ،كميي اآلداب  ،مدؼ عمؼ الجتساد.
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? .8ن دؾار اب دراهيؼ الرددؾذان ( ? ) 977العشددف األسددري  ،ندددوة العشددف األسددري  ،جامعددي السمددػ
سعؾد  ،الرذاض.
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