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حانه وتعالى وأشكره على توفيقه ونعمته التي بداية أحمد هللا سب

  .أوھبھا لي للوصول إلى ما أنا عليه من علم ولو قلي"

حتى أينعت  كما يسعدني أن أتقدم لراعي ھذه الثمرة والمشرف عليھا

البروفيسور جابر نصر الدين بجزيل ...المعلم والمربي والقدوة

  .ار ھذا البحثالشكر واAمتنان، الذي أخذ بيدي ووجھني طيلة مس

كما أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير للغائب الحاضر معنا 

  .اKستاذ كمال دبلة على توجيھاته القيمة

بخالص الشكر والتقدير لكل اKساتذة  كما A يفوتني أن أتوجه

اKفاضل الذين أشرفوا على تأطيري في السنة النظرية والذين 

 .القيمة  ساھموا في إثراء ھذا البحث بآرائھم

وألف شكر لTنامل الذھبية التي ساعدتني في إخراج ھذا العمل أختي 

 .الغالية آمال

 

 

 
إلى منبع اKمان ومصدر قوتي،إلى من أشربتني من نبع الحنان 

شرابا مباركا إلى من أفاضت بحبھا وحنانھا، إلى أغلى من عرفت 

  .في دنياي،والدتي الغالية



صغار إلى الذي يخاف علينا من شظايا  إلى الذي يحبنا دائما كأطفال

 يالغبار، إلى الذي يسھر حتى يسقينا من رحيق اKزھار، والد

  .العزيز

  .درعي الواقي، إلى من يحبني أخي رفيق ىإلى سندي وتاجي، إل

إلى من قاسموني القلب واKنفاس، اللقمة والفراش، فكانوا يزينون 

وسيلة ، خديجة، : ربيع عمري كاKزھار والفراش، إلى أخواتي

  .رميساء

إلى الذي يعتبر درعا رغم أنه صغير، إلى الذي أتباه وأتفاخر به، 

  .أخي الصغير وائل

سقني "إلى من يرغب في نجاحنا وتفوقنا وبصمت زوج أختي 

  ".معصم

 .إلى موسوعة اKوراس جدي الغالي حفظه هللا

  .إلى كل من شجعني و قدم لي يد المساعدة 
 
 
 

 ملخص البحث
 

فت الدراسة الحالية للتعرف على التصورات اAجتماعية للعوامل المولدة ھد
كما سعت الدراسة أيضا .للعنف الزواجي، وذلك لدى عينة من أفراد المجتمع

  .لمعرفة أثر بعض المتغيرات في تكوين التصورات اAجتماعية لھذه العوامل
ة للعوامل ولتحقيق أھداف الدراسة تم إعداد مقياس التصورات اAجتماعي

فردا متزوجا  30ة استط"عية على وھذا بعد إجراء دراس ،المولدة للعنف الزواجي
، وقد أسفرت )فرد 100(قياس المصمم على عينة استط"عية المتطبيق  حيث تم.

  .ھذه الدراسة على تمتع المقياس بثبات وصدق مقبولين



المجتمع  أما الدراسة اKساسية، فقد أجريت على عينة عرضية من أفراد
وقد .فردا بأماكن مختلفة 446وبسكرة،قوامھا باتنة، قسنطينة، :وAيات ث"ث شملت

،حيث تم جمع البيانات وتحليلھا  إحصائيا تماد على المنھج الوصفي التحليليتم اAع
  (SPSS12)اAجتماعية  اeنسانية و ، اعتمادا على النظام اeحصائي للعلوم

للعينات المستقلة، تحليل  (T)اختبار( حصائية التالية اKساليب اeوذلك باستخدام .
مع حساب التكرار والنسب المؤوية Aستجابة أفراد عينة الدراسة ) التباين اKحادي

  :وقد أسفرت الدراسة على النتائج التالية.على كل بند من بنود المقياس
  

توجد عوامل أكثر شيوعا من غيرھا مولدة للعنف الزواجي حسب   -1
  .رات اAجتماعية لعينة الدراسةالتصو

A توجد فروق بين الذكور واeناث في درجاتھم على مقياس التصورات   -2
 .اAجتماعية للعوامل المولدة للعنف الزواجي

A توجد فروق بين المتزوجين وغير المتزوجين في درجاتھم على مقياس   -3
 .التصورات اAجتماعية للعوامل المولدة للعنف الزواجي

جد فروق بين أفراد عينة الدراسة في درجاتھم على مقياس التصورات A تو  -4
  .اAجتماعية للعوامل المولدة للعنف الزواجي حسب المستوى التعليمي

  
 
 

Résumé de la recherche 
 

La présente étude a visé à identifier les perceptions sociales des 
facteurs produisant de la violence matrimoniale, quand un échantillon 
de la communauté. 

L'étude a également cherché à déterminer l'impact de certaines 
variables dans la composition des perceptions sociales de ces facteurs. 

Pour atteindre l'étude avaient pour but préparation d’une échelle 
des perceptions sociales des facteurs produisant de la violence 
matrimoniale. Préparés ceci après un aperçu de 30 individus se soit 
marié. Là où l'application de l’échelle conçue sur échantillonnage (100 
individus), a eu comme conséquence cette étude  pour mesurer le 
plaisir fermement et honnêtement acceptable. 

L'étude de base, elle a été conduite sur les échantillon 
occasionnelle de la communauté, y compris les mandats de: Batna, 
Constantine et Biskra, (446 individus) de différentes places. 



L'approche analytique individu-descriptive, où les données ont 
été rassemblées et analysées statistiquement, selon le système 
statistique des sciences humanitaires et sociales (SPSS12). En 
employant les méthodes statistiques suivantes: (essai (T) pour les 
échantillons indépendants,l’analyse de variance unilatérale) avec le 
calcul de la répétition et les pourcentages des réponses des individus 
d’échantillon étudier à chaque article de l’échelle. 

L'étude a produit les résultats suivants : 
1_ Des facteurs  sont plus communs que d'autres qui produisent de la 
violence matrimoniale par les perceptions sociales d'un échantillon 
étudient. 
2_ Il n’y a pas des différences entre les mâles et les femelles dans leur 
rang sur l'échelle des perceptions sociales des facteurs produisant de la 
violence matrimoniale.  
3_ Il n’y a pas des différences entre marié et célibataire dans leur rang 
sur l'échelle des perceptions sociales des facteurs produisant de la 
violence matrimoniale.  
4_Il n’y a aucune différence entre les individus d’échantillon dans 
leurs degrés sur l’échelle des perceptions sociales des facteurs 
produisant de la violence matrimoniale par le niveau d'instruction 
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  :مقدمة   
اتسم العقدان اKخيران بنمو ظاھرة العنف كسلوك يميز الع"قات اAجتماعية 

الظاھرة  وأنماط التفاعل القائمة بين اKفراد والجماعات ،ومما Aشك فيه أن ھذه
تزال موجودة ،وھي من أخطر الظواھر التي  A ،وموجودة منذ قديم الزمان

سواء الغنية منھا أو الفقيرة، وتختلف تواجھھا الكثير من المجتمعات في العالم 
خري ، فھذا اKسلوب البدائي الغير متحضر في الكثير من أنسبيا من منطقة إلى 

اKحيان،جريمة يعاقب عليھا المجتمع، وككل الجرائم ينخر في كيان المجتمع وينال 
                                   .                                        من وحدته وتماسكه واستقراره وأمنه

فئة معينة، وA تشمل على طبقة اجتماعية محددة،  إن ھذه اKخيرة A تخص
بل تشمل كل الفئات العمرية التي يمر بھا اeنسان، وكل الطبقات والفئات 
اAجتماعية المختلفة، إن ھذا النمط من السلوك الھدام يلحق أضرارا مادية وبشرية 

أما عن عوامله فقد تعددت وتنوعت، فقد عكف  .والجماعات والمؤسساتباKفراد 
الباحثون منذ زمن على بحثھا ومعرفة أصولھا ومصادرھا، وكذا أشكالھا 
وميادينھا، فمن العنف السياسي إلى العنف اAقتصادي إلى العنف المؤسساتي، 

  .Kسريوھذا اKخير  بات يھدد كيان المجتمع ككل ومن أھم أشكاله العنف ا
فنجد أن أغلب طاقات المجتمع الفردية أو الجماعية تنبع من التركيب 
اKسري للفرد، فكما كانت التربية اKسرية مبنية على أسس سليمة وبناءة،كلما 
أنتجت من الكفاءات ما يزود المجتمع بعوامل القوة والنجاح، غير أن وجود ظاھرة 

ية إلى بروز حاAت اAنحراف في العنف في اKسرة ھو من أخطر العوامل المؤد



ھذه النواة اAجتماعية الھامة، وغالبا ما يشكل الزوجين الطرف المؤثر في ھذه 
المعادلة اAجتماعية ، حيث تعبر عن فحوى خطير لطبيعة الع"قة التي تربط 

  .بينھما
  .والتي يترتب عليھا آثار سلبية قد تؤدي إلى ھدم الكيان العائلي بالكامل 

ائر على غرار جميع الدول تعاني من ھذه الظاھرة التي تزداد الجز و
انتشارا يوما عن يوم، وھذا ما تشير إليه اeحصائيات التي تصدر عن بعض 

إA أنھا A تعبر فع" عن ...الھيئات، كالمحاكم، مراكز الشرطة، المستشفيات
العادات  معدAت حدوثھا، بسبب كونھا تحدث في إطار ع"قة حميمية جدا، وبكون

نع التصريح بھذا النوع من العنف خوفا من المجتمع وما سيلحق تموالتقاليد 
ب ھذا أحد اKسبا ولعل...الزوجين من فضيحة، أو بدافع الحفاظ على كيان اKسرة

                                                                            الھامة  
  .في اختيار ھذا الموضوع

وقوف بجدية على العوامل المساھمة في ظھور ھذه الظاھرة، حاولنا ولل 
فقد يبدو ھذا المفھوم . اAعتماد على التصورات اAجتماعية كأسلوب في البحث

A تخلو من نظام  غامضا لغير المختصين في ھذا المجال، فحياتنا اليومية
ة، يكتسبھا الفرد التصورات اAجتماعية، وتعبر ھذه اKخيرة ،عن معرفة عامي

تسمح له بالتكيف مع  ويطور أنظمة فكره، وأفكاره، والتيخ"ل مراحل وجوده، 
اعتمدنا على جماعات اAنتماء وبالتفاعل مع أفراد مجتمعه، ولبلوغ الھدف المنشود 

البحث على جانب نظري انطلق من فصل أول تم به المنھج التحليلي ،وقد اشتمل 
ل ثاني للتعريف بالتصورات اAجتماعية مع ذكر شكالية الدراسة وفصعرض ا

أما فيما يخص صفاتھا ووظائفھا مرورا إلى بنيتھا ومحتواھا وآليات عملھا، 
جاء للتعريف بالعنف الزواجي ،وارتأينا فيه اeشارة أوA إلى العنف  الفصل الثالث

ينا عموما بالتطرق لتعريفه وعوامله والنظريات المفسرة له وكذا أنواعه، ورأ
أيضا أنه من الجدير أن نتعرف على فحوى الع"قة الزواجية بالقدر المستطاع من 
المعلومات المتوفرة، ثم تناولنا في اKخير العنف الزواجي وھذا بذكر بعض 
التعاريف واeشارة إليه كظاھرة عالمية متنامية في جميع دول العالم بما في ذلك 

ا العوامل المساھمة في ظھوره مع الجزائر ،من خ"ل عرض أھم أشكاله وكذ
  . اeشارة في اKخير لنتائج وآثار العنف الزواجي

وKن ھدف بحثنا ھو دراسة العوامل المولدة للعنف الزواجي في المجتمع  
الجزائري ،فقد دعمنا ھذا الجانب النظري بآخر ميداني محاولين إبراز التصورات 

على خطوات منھجية، وھذا ما تضمنه  اAجتماعية لھذه الظاھرة، معتمدين في ذلك
الفصل الرابع فيما خصص الفصل الخامس لعرض ومناقشة نتائج البحث في 

  . ضوء اeطار النظري وبعض الدراسات
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  البحث إشكالية :الفصل ا�ول  
 

             تحديد إشكالية البحث  : أو-
              أھمية موضوع البحث   : ثانيا

                       أھداف البحث : الثاث
                   فرضيات البحث  : رابعا

                        حدود البحث : خامسا
تحديد المفاھيم ا/جرائية للبحث : سادسا  

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  إشكالية البحث: أو-
معروفا أساسا بع"قة اAجتماعية، نظاما اجتماعيا  ةيعتبر الزواج من الناحي

فھو السنة الحميدة . ع"قة يقرھا القانون وتنظمھا العادات والتقاليد ،رجل بامرأة
س وقيم دينية واجتماعية واقتصادية، الھامة بين الزوجين، تقوم على أسوالع"قة 

،وحدث اجتماعي ھام بين اKسرتين سي ينظم بقاء النوع اeنسانيوھو عامل أسا
فالسعادة الزوجية ھدف نھائي ترمي إليه .ال حميم بين إنسانينتصاھرتين ووصالم

اKسرة بركنين أساسيين، فالھدف من إنشاء ھذه الع"قة أص" ھو نشدان اAستقرار 
  .النفسي والوصول إلى حالة اKمن العاطفي

أصبحت الحياة اليومية مليئة بالتوترات من كل صنف أين وفي زمننا الراھن  
AنفعاAقتصادية، الثقافيةوتزايدت اAجتماعية، اAزاد في مما ...ت تجاه الظروف ا

 ظاھرة من أخطر الظواھر التي يعانيھا المجتمع، أA وھي العنف الزواجيانتشار 
  .ا يعرف بالعنف اKسريويندرج ھذا النوع من العنف ضمن م

نفرد، وأن حدوثه A ينحصر عند صدر عن عامل ممما Aشك فيه أنه A يو  
في  واKبعاد، وبالمثل تبدو تجلياته ظاھرة معقدة الدوافعھو بل . بعينه طرف

 A تعبيرا عن أنماط من السلوك الھدام Aمظاھر عديدة وخفية، وھي ليست إ
ن ھذه الظاھرة موجودة منذ قديم الزمان ، بعبارة أخرى A تعتبر ظاھرة إ.محالة

ظھور التيارات المنادية بحقوق حديثة ، ولكنھا لم تظھر على السطح بإلحاح ، إA ب
فھو ليس دائما عنفا جسديا، حيث . اeنسان بوجه عام والتحيز والتمييز بكافة أشكاله

يتعدى الضرب ليأخذ أشكاA مختلفة، تظھر من خ"ل مواقف وأفعال كالشتم 
  ....اeذAل، التخويف، اAبتزاز

الع"قة الزوجية،  ھذه اKشكال المتباينة التي تعبر عن محتوى خطير لطبيعة
ليست حكرا على اKزواج فقط بل أن الكثير من النساء التي تربط بين شخصين،

في مجتمعنا،  فتتباين أسبابه وعوامله .يمارسن العنف قوA ولفظا ضد أزواجھن
، ومنھا ما يتعلق ببعض ...)فقير، متسلط، مريض(فمنھا ما يتعلق بالزوج 

عصيان الزوج، متسلطة، A تقوم  (السلوكات الصادرة عن الزوجة منھا
وبحثنا ھذا إنما نود من خ"له أن نركز على العوامل المساھمة في  .)بواجباتھا

ظھور ھذه الظاھرة بالمجتمع الجزائري ، وھذا من خ"ل تناولھا من منظور 
سط علم النفس وعلم اAجتماع على اعتبارھا ظاھرة تنشأ في الوبين وقع ميت

  .، وKنھا ظاھرة موجھة ضد كل اKفرادن طرف أفرادهاAجتماعي وتمارس م



كأسلوب بحث ،وعلى ھذا حاولنا دراستھا عن طريق التصورات اAجتماعية  
لدراسة الظواھر اAجتماعية لكونھا شكل من أشكال المعرفة الخاصة صالح 

وحرصا لكشف خبايا ھذا الموضوع ...،تتضمن القيم ، اsراء، اAتجاھاتبالمجتمع 
  :ھذا البحث لuجابة على التساؤل التاليجاء 
   ؟ما ھي التصورات اAجتماعية للعوامل المولدة للعنف الزواجي -

  أھداف البحث :ثانيا 
  :سعى من خ"ل ھذا البحث تحقيق مايلين
الوقوف على أھم العوامل التي قد تساھم في حدوث العنف الزواجي وھذا عن  -

  .سلوب في البحثطريق استخدام التصورات اAجتماعية كأ
معرفة مدى تأثير بعض المتغيرات الديمغرافية على التصورات اAجتماعية  -

  .لTزواج فيما يخص العوامل المساھمة في ظھوره
 ثالثا: أھمية البحث

  :تتجلى أھمية البحث الحالي في النقاط التالية
تلفة بأشكالھا المخ –العنف الزواجي  –ظاھرة نفسية اجتماعية  تتناول أنھا -

ا عن يوم، وما ينجم عنھا من اضطرابات نفسية تي تزداد انتشارا في مجتمعنا يومال
  .اقتصاديةو ، اجتماعية

كن أن تمدنا تساھم ھذه الدراسة في فھمنا لطبيعة ھذه الظاھرة كما يم -
للواقع المعاش، وھذا Aعتمادنا على التصورات اAجتماعية كأسلوب في بنظرة 

  .بحثال
ن المجتمع محصلة لمجموعة أسر واستقراره وتماسكه يقاس باعتبار أ -

فإن أي اضطراب  ،الوحدة اKساسية لهلكونھا  و بمدى استقرار وتماسك اKسرة،
ھذه الدراسة كمحاولة  وتأتي .في اKسرة سينعكس سلبيا على مؤسسات المجتمع

  .عوامل المساھمة في ظھور العنف الزواجيللوقوف على ال
ذه الدراسة كذلك فيما ستسفر عنه من نتائج تساھم في تقديم تبرز أھمية ھ -

عون تحت وطأة ھذا السلوك ن يسعون لمساعدة اKزواج الذين يقالعون للذي
  .المنحرف

  
 رابعا : حدود البحث

تشير كلمة حدود البحث إلى المكان أو المنطقة التي أجريت بھا الدراسة والزمان 
وكذلك المبحوثين الذين خضعوا للدراسة  أي الوقت الذي استغرقه ھذا البحث،

  :وھذه الدراسة تم إجراؤھا بالحدود التالية.وأخذت منھم المعلومات حول الموضوع
  .2007إلى ماي 2007من فيفري :المجال الزمني

  .بعض اKماكن بمدينة باتنة ، بسكرة ، قسنطينة: المجال الجغرافي



( سنة 19تراوح أعمارھم من عينة عرضية من أفراد المجتمع ت:المجال البشري
  .سنة78إلى ) لسن القانوني للزواجا

 خامسا: فرضيات البحث
بما أن صياغة الفروض تخضع لطبيعة المشكلة ،وبناءا على إشكالية البحث فقد 

  :صيغت الفروض كما يلي
توجد عوامل أكثر شيوعا من غيرھا مولدة للعنف الزواجي حسب التصورات  -1

  .راسةاAجتماعية لعينة الد
A توجد فروق بين الذكور واeناث في درجاتھم على مقياس التصورات  -2

  .اAجتماعية للعوامل المولدة للعنف الزواجي
A توجد فروق بين المتزوجين وغير المتزوجين في درجاتھم على مقياس  -3

  .التصورات اAجتماعية للعوامل المولدة للعنف الزواجي
عينة الدراسة في درجاتھم على مقياس التصورات A توجد فروق بين أفراد  -4

  .اAجتماعية للعوامل المولدة للعنف الزواجي حسب المستوى التعليمي
  المفاھيم الرئيسية للبحث : سادسا

  :التصورات ا-جتماعية -1
ھي أنظمة معرفية، حول مواضيع معينة تنشأ عبر القيم واAتجاھات والمعتقدات 

تمع ، وھي نوع من المعرفة العامية المشتركة بين المشتركة بين كل أفراد المج
أفراد المجتمع الواحد، ناتجة عن نشاط عقلي يعتمد على إعادة بناء الواقع وإعطائه 

  .معنى خاص
  
  :العنف الزواجي  -2

كل فعل يقترفه أحد الزوجين وينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة 
لك التھديد باقتراف ھذا الفعل أو اeكراه أو نفسية، جسدية، أو مالية، بما في ذ

الحرمان التعسفي من الحرية ويقع العنف بأشكاله النفسي ، الجسدي، المالي و 
  .الجنسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التصورات ا-جتماعية  : الفصل الثاني
  
                :مھيدت                  

                                       بالتصور التعريف : أو-
                       المفھوم العام للتصور      -1
                                     أبعاد التصور -2
                              أشكال التصورات   -3
    أھمية التصورات وعPقتھا ببعض العلوم -4
     القريبة من التصور       بعض المفاھيم -5

                التعريف بالتصورات ا-جتماعية      : ثانيا
               مفھوم التصورات ا-جتماعية     -1
                  خصائص التصورات ا-جتماعية  -2
                 محتوى التصورات ا-جتماعية    -3



                    وظائف التصورات ا-جتماعية -4
والثقافية في تكوينھا   ةأثر البيئة ا-جتماعي -5  

                 آلية وبنية التصورات ا-جتماعية    : ثالثا
            آليات عمل التصورات ا-جتماعية     -1
                      بنية التصورات ا-جتماعية   -2
        ماعيةطرق جمع محتوى التصورات ا-جت -3

                                                                    خPصة الفصل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

:تمھيد   
وأفكاره وذكرياته ومستواه الثقافي  من المعروف أن لكل فرد ھويته الخاصة

وھذه المعارف A تولد مع الفرد، وإنما نتيجة احتكاكه ...واAجتماعي واAقتصادي
اKسرة، المدرسة، جماعة "ائم والمتواصل بالمجتمع الذي نشأ فيه الد

فمن خ"ل ھذا التواصل تبنى . وغيرھا من مؤسسات التنشئة اAجتماعية..."الرفاق
وتتشكل عدة عمليات عقلية وفكرية، والتي تدخل ضمنھا عملية بناء التصورات 

ر خ"ل السنوات ولقد أثار موضوع التصو. كصيرورة لبناء المعارف لدى الفرد
الكثير منھم على اعتبار  قالماضية اھتماما مكثفا من قبل الكثير من الباحثين، فيتف

فلكل فرد منا تصورات خاصة تدعى .التصور أحد مفاتيح اKنشطة الذھنية
تمثل جملة من التصورات العامة باعتبارھا غير  يبالتصورات الفردية، وھ

. يطلق عليھا بالتصورات اAجتماعيةمعزولة عن تصورات أفراد المجتمع، و
وستحاول الطالبة الباحثة في ھذا الفصل اeلمام بجميع جوانب ھذا المفھوم من 

... بنائه وتشكيله ةحيث تعريفه، خصائصه، ع"قته بالعلوم المختلفة، وظائفه، وكيفي
وھذا Aعتمادنا عليه كأسلوب بحث علمي للكشف عن جوانب الظاھرة .وغيرھا

  .   للدراسة المطروحة
 أو- : التعريف بالتصور

:المفھوم العام للتصور  -1  
يعتبر مفھوم التصور من المفاھيم النفسية اAجتماعية التي تناولھا الكثير من 

فتعددت أنواعه وأبعاده باخت"ف وجھات نظر . الباحثين بالدراسة والتحليل
ذا المفھوم وأبعاده وكذا وعليه سأحاول تقديم بعض التعاريف المقترحة لھ. الباحثين



، مع محاولة توضيح التداخل الموجود بينه وبين بعض المفاھيم هأنواعه وأھميت
  .  القريبة منه

بوصفه " représentationمصطلح  Le grand larousseويحدد قاموس 
حضور الشيء ومثوله أمام  العين، أو في الخيال بواسطة الرسم أو النحت أو اللغة 

مث" قام بتصور أي باستحضار المجتمع الفرنسي إبان  Balzacف ". أثناء الك"م 
" جورج دوھاميل "وبھذا المعنى يقول , فترة اeص"ح من خ"ل رواياته 

George duhamel " إذا كان عدد أصدقائك ث"ثة و عشرين ،فإن لديك عنھم
 représenterفيعرف فعل  petit Robertأما قاموس " .ث"ثة وعشرون تصورا

إحضار ، عرض ، مثول أمام العين ، تقديم موضوع غائب :بتعريفات نذكر منھا 
أو مفھوم إلى الذھن، بإثارة صورته كي تظھر بواسطة موضوع آخر يشبھه أو 

  .1يماثله 
ً◌ھو جعل الشيء حاضرا في الذھن ، وھو ليس Sillamy  والتصور حسب

ذھني ، إذن التصور مجرد إرجاع صورة بسيطة للواقع ، وإنما ھو بناء لنشاط 
ليس مجرد إرجاع صورة مطابقة للواقع ، وإنما ھو إعادة بناء وتشكيل ذھني 

  .2لعناصر المحيط ً 
فالتصور ھو نتاج نشاط، بناء عقلي للواقع عن طريق جھاز نفسي إنساني، 
وانط"قا من المعلومات التي يتلقاھا الفرد من حواسه ، ومن تلك التي جمعھا أثناء 

شخصي ، والتي تظل محفوظة في ذاكرته ، مع تلك التي تحصل عليھا تاريخه ال
من خ"ل الع"قات التي يقيمھا مع اsخرين سواء أفراد أو جماعات ، وھذه 
المعلومات كلھا تدخل في إطار نظام معرفي  شامل ومنسجم بدرجات مختلفة 

Kخير يسمح له أن يصنع من الكون أو من مظھر منه منظمة تسمح بفھم ھذا ا
إعادة الشيء للوعي "فيقول أن التصور ھو " موسكو فيسي "أما .والتأثير عليه 

مرة ثانية ،رغم غيابه في المجال المادي وھذا ما يجعله عملية تجريدية محضة ، 
  .3"إلى جانب كونه عملية إدراكية وفكرية 

إن مفھوم التصور يشير إلى العملية التي يستوعب فيھا الذھن المعطيات 
رجية ، أي معطيات الواقع بعد أن يحتك بھا الفرد ويضفي عليھا مستويات الخا

شخصيته المختلفة ، يؤدي ذلك إلى أن تتجمع لدى الفرد صور عن تلك المعطيات 
فالتصورات تتميز بنوع .فتكون بالتالي تصورا لھا . بشكل حصيلة ھذا اAحتكاك

، وبتغير إدراك الفرد لھذه  من الثبات النسبي وA تتغير إA بتغير عناصر الواقع
والتصورات بھذا تكون عبارة عن مواقف توجه السلوك وتحدد عددا . العناصر 

                                                 
1 : فتيحة ھكار.تمث"ت التلميذ للفلسفة والعوائق التي تعترضه في تعلمھا بالمناطق النائية من المغرب. مجلة علوم التربية.المغرب: المجلد الثاني 

30ص.مطبعة النجاح الجديدة).2001مارس.20العدد(  
2: Sillamy.N.dictionnaire de psychologie.paris :ed-bordas.1983.p 590 

ص ص .2006:قسنطينة.جامعة منتوري .غير منشورة.رسالة ماجستير .أساتذة التعليم المتوسطالتصورات اAجتماعية للمواطنة عند .جنادي لمياء:1
10 -11  



من اAستجابات التي يتعين أن يصدرھا الفرد كرد مباشر أو غير مباشر اتجاه مثير 
 . 4إن ھذا ما يعطيھا طابع المعنى والدAلة.داخلي أو خارجي 

  
قول أن التصور A يقتصر على عملية من خ"ل ھذه التعاريف يمكن ال

اAسترجاع فقط ، بل ھي عملية مركبة، تبدأ من التقاط الصور والمؤثرات من 
خ"ل الحواس ، ثم القيام بعملية الجمع واeدراك من خ"ل العمليات العقلية ، حيث 

 الذي يمتلكه والذي يتطور من...يتدخل رصيد الفرد الثقافي مثل التكوين ، المھنة ، 
خ"ل التنشئة اAجتماعية ،وتفاع"ته مع اKفراد، باعتباره عنصر من الجماعة 
وھو يؤثر ويتأثر ، فتبنى التصورات التي تكون مشتركة مع اsخرين وما يمكن 

 . قوله في اKخير أن التصور ليس مجرد بناء للواقع بل إعادة بنائه 
  : أبعاد التصور  – 2

يبني تصوره دون الرجوع إلى ما اكتسبه أن الفرد A " كايز"  KAESيرى 
: من مجتمعه لكي يتكيف مع المحيط ، وقد حدد ث"ث أبعاد للتصور في سياقھا 

  .النفسي ، اAجتماعي والثقافي التي تظھر وتتطور فيه 
  :البعد ا5ول   2-1

التصور ھو حركة أو عملية بناء للواقع من طرف الفرد ، وھذا يدل على أن 
وراته عن الواقع من خ"ل المعلومات التي يتلقاھا، وھذا البناء A الفرد يبني تص

يتم دون الرجوع إلى ما اكتسبه من مجتمعه ، وھذه المعلومات تسمح للفرد 
  .بالتكيف والتواصل مع المجتمع وتحدد ع"قاته داخل المجتمع 

  : البعد الثاني 2-2
  : جتماعيا التصور ھو نتاج ثقافي وتعبير تاريخي ظاھر معبر عنه ا

  : التصور كمنتوج ظاھر تاريخيا  2-2-1
تسجل التصورات دائما في سياق تاريخي وتكون تابعة للوضعية الواقعة، 
المتميزة أساسا بطبيعة المشروع السياسي واAجتماعي، وتطور شبكة الع"قات 
اAجتماعية واeيديولوجية ومختلف الطبقات المكونة للمجتمع وكل ذلك في إطار 

  .ي محددزمن
  :  التصور كمنتوج ثقافي معبر عنه اجتماعيا 2-2-2

يعني التفاع"ت اAجتماعية بين الفرد والمحيط من ممارسته اAجتماعية 
كل طبقة :" بقولھا " مولو" S.MOLLOووضعيته الطبيعية، وھذا ما تؤكده 

في كما نجد " اجتماعية تخفي تصوراتھا الخاصة،المرتبطة بأنظمة القيم المرجعية
المجال العام للتصورات ،اKفكار، الطقوس ، القيم المرجعية اKخ"قية بمختلف 

  .الفئات اAجتماعية
  :البعد الثالث  2-3

                                                 
4 : htt : // edublog.tarbya. ma /blogs/education-oujda/archive/381.aspx.                                            2007/03/30 



التصور كع"قة اجتماعية للفرد مع عنصر من المحيط الثقافي ، بما أن 
التصور يسجل داخل نسيج معقد من الع"قات التي تربط الفرد بالمجتمع ، فإن 

الفرد Kي عنصر من محيطه الثقافي A يكون دون توسط ھذه الع"قات  تصور ھذا
اAجتماعية التي تمنحه مميزات خاصة وتوجب عليه انتقاء بعض العناصر 

  .5للموضوع الذي يتصوره
  :أشكال التصورات -3

  :يمكن التعرف على بعض أشكال التصورات اKكثر شيوعا 
  :التصورات الفردية   3-1

أي موضوع يمكن " التصورات الفردية ھي  CLENETحسب كليني 
، وأبعد من ھذا فھي قائمة على "استنباطه إلى وضعية معاشة مما يعطيھا معنى

والتصورات الفردية A .6خبرات فردية محايدة ، أي تخص ذلك الفرد ونمط معاشه
 يمكن فھمھا دون فھم اKوضاع والمواقف والميوAت والثقافة التي يستنبطھا اKفراد

كما تحكم أنماط تفكيرھم وأسلوب . والتي تحكم رؤيتھم إلى العالم وإلى أذواقھم 
عيشتھم وطرف أذواقھم والمعايير التي يعتمدونھا في تصنيف مجاAت الحياة 

دوركايم "لذلك فإن تصورات اKفراد حسب .بحسب اKولويات 
"E.DURKHEIM مجتمع ،تختلف باخت"ف القيم الثقافية التي اكتسبوھا من ال  

لذلك فھو تحدث عن . 7وباخت"ف استعداداتھم العقلية والوجدانية والجسدية 
 .نوع آخر من التصورات وھي التصورات الجمعية 

  :التصور الغيري  3-2
  :في ھذا التصور نجد الفرد أمام قطبين ھما 

  :لقطب الداخلي ا -
لتي ھو تفضيل الشخص لذاته عن موضوع التصور، بمعنى أن الذات ھي ا

تحتم على الفرد التحدث عن نفسه ، قبل الخوض في غمار الموضوع ، وبتناوله 
  .ھذا الموضوع يحاول جاھدا فرض تصوره على اsخرين 

  :القطب الخارجي  -
إذا A يصبح الفرد محور . يبتعد عن ذاتية الشخص في تحليل المواضيع

له يبني اتجاھه الموضوع بل يشاركه في ذلك الجماعات، الموضوع الذي من خ"
 .8نحو موضوع قيد التصور 

  : التصورات ا-جتماعية  3-3
وھي التي تتأسس في شكل قيم ومعايير للسلوك والتذوق والقول ، بل يمكن      

اعتبارھا تيارات رمزية تسيطر داخل مجتمع معين وتنتظم ضمنھا المواقف 
                                                 

: قسنطينة. جامعة منتوري. غير منشورة. ررسالة ماجستي. الكتابات الجدارية ي من خ"لالتصورات اAجتماعية للعنف الرمز.عامر نورة:1
17-16ص ص .2005   

.26ص . مرجع سابق. عامر نورة:  6  
. 31ص . مرجع سابق. فتيحة الھكار:  7  

  8: أحمد فوزي. الطفل والمجتمع .الطبعة اKولى.الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.1988.ص 70 .



آفاق رؤيتھا  والسلوكات واKحكام، بحيث تمثل صورة لماضي الجماعة وتعكس
  التصورات ھي ذلك التدفق الدائم من " دوركايم " يقول . ووعيھا بشرط وجودھا

صور الحياة تدفع بعضھا البعض كتدافع مجرى دائم السي"ن وA تبقى على حالھا 
  .9، إنما تتغير بتغير الحياة اAجتماعية

Aجتماعية نستنتج من ھذا القول أن التصورات دورا أساسيا في تشكيل الحياة ا
  . وكذا الحياة الذھنية لTفراد

  : أھمية التصورات وعPقتھا ببعض العلوم-4
إن مختلف مجاAت العلوم اeنسانية واAجتماعية قد مست وطورت مفھوم 

 :التصور فلقد لقي اeصغاء واKھمية عند أغلب العلوم وبالخصوص عند
  : La philosophieالفلسفة  4-1
اKمر الذي يتبين .جل البحث عن شروط ووسائل المعرفة استعملته أوA من أ  

بوضوح في آراء كانط الذي قال أن معرفتنا تتشكل من مواضيع ما ھي في حقيقة 
ھذه النظرة باعتبارھا  BorbalanاKمر سوى تصورات ، وقد فسر بورب"ن

  .10تحليل لشروط المعرفة التي تعد أطر ذھنية إذ نحن سجناء لھا
  : La psychologie cognitive المعرفيعلم النفس  4-2

تصور ، (الذي يدرس القدرات اKساسية التي تسمح للفرد بالتعامل مع محيطه 
وھذا ما بينته بحوث المختصين الذين توصلوا إلى أن التصور ...) ذاكرة، ذكاء 

لمفھوم  نفعلم النفس المعرفي يميز بين معنيي.يعد أحد مفاتيح اKنشطة الذھنية
. فاKول يتعلق بصيرورة التصور والثاني يتجه نحو نتاج ھذه الصيرورة التصور،

الصور العقلية، . أي المعارف واAعتقادات، كما أنه توجد أنواع عديدة للتصور
فالصور العقلية تأخذ بعين اAعتبار العوامل . المفاھيم والتصورات المرتبطة بالفعل

الموضوع وكذا توجھه في  الخاصة بالمدركات الحسية من شكل، لون ، حجم
الفضاء ،كما أن ً التصورات مرتبطة جدا باللغة المختلفة من شخص sخر، كما 
أنھا مرتبطة بالفعل المتعلق بالمعارف التي يملكھا الفرد، والطريقة التي يقيم بھا 

  .11وكل ھذا يسمح له أي الفرد بإنتاج التصور. نشاطه
  : La psychologie gènètique لجينياعلم النفس   4-3

، ) لبياجي(يعتبر التصور في علم النفس الجيني ميكانيزم مھم جدا بالنسبة 
يستعمله الطفل في نموه المعرفي ويسمح له ھذا الميكانيزم بتفسير ظواھر المحيط 
الخارجي من خ"ل أفعاله وتجاربه السابقة ،فھو أيضا أداة ل"تصال وللتبادل 

ھو صيرورة مستقلة عن كل تأثير ) بياجي(حسب والتنشئة اAجتماعية ، فالتصور 
) لفالون(للمحيط ، والمظھر اAجتماعي للتصور A ينشأ إA متأخرا وبالنسبة 

                                                 
. 31ص . مرجع سابق . فتيحة الھكار :  9  

10 : Maache (y) .chorfi (M.S) et kouira (A). .la  représentations sociales : un concept au constantine : les edition 
de l’université Mantouri .2002 .p 3 . 
11 : Maache (y) .chorfi (M.S) et kouira (A) .Ibid. p 6 . 



صيرورة وساطة بين الموضوع والعالم الخارجي ، فھو يقضي على " التصور ھو
) فالون(فإن ) بياجي(فبالعكس من ". التناقضات التي تميز ع"قة الطفل مع محيطه

ى أھمية رئيسية للدور العاطفي في النمو المعرفي ، واستخرج من ذلك أعط
الروابط الموجودة بين شخصية الطفل والنمو العقلي والحركي له، فبالنسبة له 

  .12التصور ينشأ مع التقليد ويتطور مع اللغة وذلك من خ"ل الوظيفة الرمزية
  : La psychologie sociale علم النفس ا-جتماعي 4-4

فس اAجتماعي ھو المجال اKول لتحليل التصورات الجماعية التي علم الن
إن لھذا .تكونت مثل أنظمة عقلية ومرجعية تسمح للفرد بفھم الحوادث الخارجية

ثقافية، (التي تسمح Kفراد مجموعة ) وحدة داخلية(النظام وظيفة التناغم الداخلي 
  .13حتياجات اAنتماءبتحديد الذات داخل وحدة اجتماعية A...) دينية، مھنية

ھذا وللتصورات اAجتماعية ع"قة بعلوم أخرى كالتاريخ، اKنتروبولوجيا ، 
وھذا ما يوضح أھمية التصورات انط"قا من أھمية ھذه ...علوم اللغة واAتصال 

العلوم التي لھا ع"قة جد وطيدة بالتصورات، و إن دل ھذا على شيء فإنه يدل 
  .ل البحوث النفسية واAجتماعيةعلى قيمة التصورات في مجا

  
  
  

  : بعض المفاھيم القريبة من مفھوم التصور  -5
ھناك تداخل بين التصور وبعض المفاھيم النفسية واAجتماعية القريبة منه، 

وكثيرا ما يخلط الفرد مابين ... الرأي ، اAعتقاد ، القيمة ،اeدراك: نذكر منھا
  : يالفروق فيما يلالتصور وھذه المصطلحات، فيمكن توضيح 

   :التصور و الرأي   5-1
ھو استجابة لفظية واضحة قابلة للقياس والم"حظة ،إذ يرى الدكتور عبد 

أن الرأي يعتنقه الفرد لمدة محددة ، وغالبا ما يعبر الرأي عن : الرحمان العيسوي
يجب الشعور القومي السائد لدى أفراد المجتمع ، وغالبا ما يعبر رأي الفرد على ما 

أن يكون عليه الوضع وليس ماھو كائن فع"، واsراء قابلة للتغيير مثل اAتجاھات 
فمن . إA أن ذلك يختلف ، فاAتجاه يتعرض للتغيير بدرجة أقل عمقا من الرأي .

خ"ل ھذا التعريف يظھر أن التصور أشمل من الرأي كون أن الرأي خاص بالفرد 
كما أنه قابل للتغير ، في حين نجد . لمدة محددةوھو A يعطيه خاصية ، Kنه يعتنقه 

أن التصور يتميز بشيء من الثبات ويحمل خصائص الجماعة، ومنه فإن التصور 
جمع : "يتأثر باsراء الشخصية على حد تعريف موسكوفيسي للتصور على أنه 

                                                 
12 :  chorfi (M) , kouira (A) et Maache(y). op .cit . p p 5-6 . 
13 : Michéle jouet le pors . l’evolution des représentations sociales des étudiants infirmiers sur la profession 
infirmière. France : université rennes2 .2007.p 47 .   



،يفھم من خ"لھا التصور وبھذا فالرأي عبارة عن أداة تمكننا من " من اsراء 
  .ول إليهالوص

  : التصور وا-عتقاد 5-2
اAعتقاد ھو فرضية ثابتة أو اقتناع متعلق بالمرجعية اAجتماعية ، بأھداف 
الحياة وبالوسائل المقصودة للوصول إلى الھدف المبتغى ، كما أنه متعلق أيضا 

وبھذا فالتصورات تشرح اAعتقادات وتفيدنا . 14بتصنيف السلوكات اeنسانية
من أجل فھمھا والتكيف في المجتمع ، كما أن اAعتقاد يخفي كطريقة تستعمل 

بقدر واسع في توضيحه "موسكو فيسي "مفھوم التنظيم اAجتماعي الذي ساھم 
وتمييزه عن اAعتقاد وذلك بإظھاره بأنه في المجال المعرفي للتصور اAجتماعي 

من نماذج مكونة ،وھذا باستخدام معلومة جديدة انط"قا  ديساعد على تأليف اAعتقا
  .15) مجتمعه(اجتماعيا ، فبفضله يستطيع الفرد أن ينسق وضعه مع فوج عمله 

  : التصور وا-تجاه 5-3
 G.W.ALLPORTأكثر تعقيدا من الرأي فيعرفه ألبورت  هيعد اAتجا

حالة عقلية أو حالة من اAستعداد العقلي والعصبي منظمة من خ"ل "على أنه 
جيھيا وديناميا على استجابات اKفراد بالنسبة لجميع الخبرة تمارس تأثيرا تو

ولتقريب المعنى .16"الموضوعات والمواقف التي يتصل بھا ھؤAء اKفراد 
المقصود إلى الذھن يمكن القول أن اAتجاه ھو الحالة الوجدانية القائمة وراء رأي 

ع أو الشخص أو اعتقاده فيما يتعلق بموضوع معين، من حيث رفضه لھذا الموضو
، كما يعرف أنه تنظيمة انفعالية ،دافعية ، 17قبوله ودرجة ھذا الرفض والقبول

إدراكية ومعرفة ثابتة من اAعتقادات النسبية إلى مجموعة من المرجعيات التي 
تجعل الفرد يتفاعل ايجابيا أو سلبيا مع الموضوع ، ويشير بھذا الصدد 

MUCCHIELLI  تجاه ھوAإلى أن ا:  
تجربة يومية ، واeجابة أو الرفض eسھامات العالم فھي إذن إشارة طريقة لعيش "

  .18"واضحة لنظرتنا نحو المحيط، وھذه النظرة يمكن أن تكون ايجابية أو سلبية
فاAتجاه عملية قد تنشأ من قيم اeنسان أو من دافع مادي محض، فاAتجاه 

حظ أن اAتجاه يرفع ومنه ي" 19.حركة محتواھا قد تكون القيم وقد يكون دافعا آخر
الستار عن التصور اAجتماعي وذلك من خ"ل ما يحمله من دAلة رمزية أو 
ملموسة لمحيطنا ، حيث يمكن القول أن التصور يمثل الدAلة العقلية Aستكشاف 

  .إلخ...المحيط في حين أن اAتجاه يظھر عبر إشارات ، حركات ، وضعيات 

                                                 
14 : Maache (y) ,chorfi (M.S) et kouira(A) .op.cit .p 15 . 
15 : Moscovici (S) . la psychanalyse son image et son public . paris : édition  P U F.1972. p 81 . 

  16: جابر نصر الدين .لوكيا الھاشمي .مفاھيم أساسية في علم النفس اAجتماعي . الجزائر: دار الھدى .2006.ص 90 .
                                        .htt//www.minshawi.com/yb/archive/index.php?t-1448.نفسيتعريف اAتجاه ال.المنشاوي: 3

03/05/2007    
18 : Maache (y) ,chorfi (M) et kouira(A) .op. cit. p 15 . 
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  : التصور والقيمة  5-4
كل ماھو جدير باھتمام الفرد Aعتبارات مادية " القيمة كمايلي  يعرف سميث

وتعرف كذلك على أنھا .20"أو معنوية أو اجتماعية أو أخ"قية أو دينية أو جمالية 
مجموعة من المبادئ والمعايير التي يضعھا مجتمع ما في ضوء ما تراكم عليھا 

راد المجتمع عليھا من خبرات وتتكون نتيجة عمليات انتقاء جماعية يصطلح أف
فھي تنظيم من اAعتقادات وھي اختيارات نسبية 21.لتنظيم الع"قات بينھم 

لمرجعيات مجردة أو لمبادئ لمعايير سلوكية وKنماط ونماذج معينة من الحياة ، 
وھي تعبر عن أحكام أخ"قية وأوامر أفضليات بالنسبة للمعايير وأنماط السلوكات 

فالقيمة ھي تلك الحالة التي .22ساس ويعطي معنى للحياة وتعتبر القيمة كل ما ھو أ
واAتجاه حالة .تمدد اتجاھات اeنسان المختلفة،وفي مختلف أبعاد الحياة وحقولھا 

سلوكية فھو منظومة من المواقف ،بينما القيمة حالة نفسية إديولوجية عقلية ،فھي 
القيمة ھي روح اAتجاه في الحقيقة إيمان بمنظومة من اKھداف والغايات وبالتالي 

فإذا سألت شخصا لماذا اتجاھك السياسي منتظم؟ يقول Kني أمن بقيمة العدل 
  .23،فاAتجاه السياسي حالة سلوكية تصنعه قيم اeنسان

فالتصور أ شمل من اAتجاه والقيمة لكون التصور عملية عقلية ھدفھا البناء، 
قيمة وھذه اKخيرة تساعد في بناء بينما اAتجاه تعبير عن حالة سلوكية منبعھا ال

 .التصور
  :التصور والصورة  5-5

أما . فالصورة ھي انعكاس حقيقي للواقع ، أي تعكسه كما ھو موجود فيه 
التصور فھو انعكاس داخلي لواقع خارجي ، وھو عملية بناء للواقع انط"قا من 

يكمن في  وبھذا يتضح الفرق بين الصورة والتصور الذي. المعطيات الخارجية
ميكانيزم اAنعكاس ، فإذا كانت الصورة طبق اKصل لما ھو موجود في الواقع ، 

فالتصور قولبة لما ھو موجود فع" نتيجة الخصائص البنائية واAجتماعية التي 
  .24تعطي التصور دAلة خاصة 

  : التصور وا/دراك 5-6
ب"ت الحسية العملية التي تنظم بواسطتھا المستق"يعرف اeدراك على أنه 
واeدراك يتضمن اليقظة والتحري نحو المؤثر، " وتشكل في خبرات ذات معنى

أي توجيه أداة اAستقبال الحسية اتجاھه والتمييز بين منبھين مختلفين، وبتصفية 
المعلومات القادمة إلى القشرة الدماغية والتعرف على ھذه المستقب"ت وتفسير 

                                                 
.163ص .مرجع سابق. جابر نصر الدين لوكيا الھاشمي: 20  

  21: خليل عبد الرحمان المعايضة.علم النفس اAجتماعي.الطبعة اKولى.اKردن:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.2000 ص 185.
22 : Maache (y) ,chorfi (M) et kouira(A) .op. cit. p 15 . 
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موسكو "يعرف  25.بناء المفھوم الصحيح عنھاالرسائل الواردة منھا ، ومن ثم 
فعل بنائي ، حيث الفرد يفسر اKحاسيس التي يتلقاھا "اeدراك على أنه " فيسي

وھو العملية ". ويضعھا في ع"قة مع بعضھا البعض ، ويعطي لھا معنى خاص 
التي يقوم الفرد عن طريقھا بتفسير المثيرات الحسية ، حيث تقوم عمليات 

جيل المثيرات البيئية ، بينما يضطلع اeدراك بتفسير ھذه المثيرات اeحساس بتس
فاeدراك إذن ھو استقبال الذھن لصور اKشياء .وصياغتھا في صور يمكن فھمھا 

في حين أن التصور يعتبر الوسيط الذي . المدركة كما يبدو لنا وكما تنقلھا الحواس
صور يمكننا إدراك المواضيع عن طريق الت.يجمع بين النشاط اeدراكي و الفكري 
  .المحيطة بنا وجعلھا في العالم المادي 

إذا يمكن القول أن التصورات اAجتماعية وعاء يحوي كل المفاھيم السابقة، 
وھي . وكل مفھوم يضيف إلى ھذه التصورات شيئا ما وله دوره في التأثير عليھا

فإذا أردنا أن .اتساھم في بناء وتكوين التصورات اAجتماعية حول موضوع م
نتعرف على التصورات اAجتماعية لموضوع ما نبني ھذه التصورات من آراء 

العادات، (ومن خ"ل اعتقاداتھم ) كل فرد لديه رأيه الخاص (أفراد المجتمع 
ومن خ"ل ذلك يتكون اAتجاه سواء كان ايجابيا أو سلبيا نحو ...) التقاليد، اKعراف

ت العقلية كاeدراك يتكون لدينا التصور اAجتماعي ومن خ"ل العمليا. الموضوع
  . لموضوع ما

    التعريف بالتصورات ا-جتماعية:ثانيا 
تعتبر التصورات اAجتماعية من أھم أشكال التصور وأكثرھا غموضا 
،ومرد ذلك قد يعود إلى درجة تعقيده واشتمالھا على كل شيء، من علم ومعتقدات 

الخ ،وحتى تتمكن الطالبة الباحثة من اeحاطة ...وقيم واتجاھات وأراء وصور 
بھذا النوع من التصورات ،حاولت التطرق لتعريفه وكذا خصائصه ووظائفه 

  .ومحتواه من معلومات وموقف وحقل تصور 
  : مفھوم التصورات ا-جتماعية -1

أول حديث عن التصورات اAجتماعية كمفھوم " دورك كايم"ن"مس مع 
عمل مفھوم التصورات اAجتماعية حين تحدث عن سوسيولوجي، حيث است

يعتبر الدين والمعتقدات واللغة " دورك كايم"العصبية القبلية ورفضه لھا ، وظل 
في بداية القرن العشرين تطرق . 26والعلم واKسطورة تصورات حتمية واجتماعية 

وى إليه في إحدى كتبه منطلقا من التمييز بين ماھو فردي وماھو جماعي على مست
التصورات، مؤكدا أن التصورات اAجتماعية أكثر حضورا وموضوعية وأصدق 
دAلة من التصورات الفردية، وھذا ليس غريبا ما دامت اAتجاھات السوسيولوجية 

  دورك "في بدايتھا حاولت أن تقصي الفرد ، مادام المنطلق ھو الجماعة ، ف
                                                 

                  htt://www.rezgar.com/debal/show.art asp ?aid=13411 .التركيب البيوسيكولوجي لuنسان.باتر محمد علي وردم:1
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لتصورات اAجتماعية التي نفسه نھج نفس السبيل من خ"ل التركيز على ا" كايم
تبنى على أساس الجماعة، وترتبط بالوعي العام أو الجمعي الذي يسود المجتمع 
والذي يعتبر الفرد واحد من أفراده ، وھكذا تظل التصورات اAجتماعية في منأى 
عن التغيير، نظرا Aرتباطھا بالوعي الجمعي الذي يستمد ص"بته ومتانته من 

  .نته ص"بة المجتمع ورصا
يؤكد موسكو فيسي على أن اKفراد  :Moscoviciتعريف موسكو فيسي 

في معظم اKحيان والحاAت A يحاسبون عندما يمارسون تصورا عبثيا للكائنات أو 
حقائق اKشياء أو المواضيع اAجتماعية ، فالتصورات في نظره نسق من القيم 

د معالمھا الوسط اAجتماعي والمفاھيم والسلوكات المرتبطة بسيمات ومواضيع يحد
، فالتصورات اAجتماعية وحدات أو مجموعات ديناميكية يتجسد مجالھا في إنتاج 
سلوكات،وع"قات تتمحور حول المحيط بطريقة تعدل ھذه الع"قات والسلوكات 
،وليس في إعادة إنتاج ھذه السلوكات أو ھذه الع"قات، كرد فعل لمثير خارجي 

تكاد تكون أشياء  –حسب موسكوفيسي  –ات اAجتماعية كما أن التصور.معطى 
إذ أنھا منتشرة في كل مكان وتتمظھر خ"ل الك"م والحركة واللقاء في ...ملموسة 

  . 27عالمنا اليومي 
فدورك كايم يرى أنه A يمكن فھم التصورات الفردية دون فھم اKوضاع 

والتي تحكم رؤيتھم إلى العالم والمواقف والميوAت والثقافة التي يستنبطھا اKفراد، 
وإلى أذواقھم كما تحكم أنماط تفكيرھم وأسلوب عيشھم ، فالتصورات حسب 

ھي ذلك التدفق الدائم من صور الحياة تدفع بعضھا البعض كتدافع "  "دورك كايم"
على حالھا ،إنھا تتغير بتغير الحياة اAجتماعية  ىمجرى نھر دائم السي"ن ، وA تبق

التصورات شخصية ، فالمفاھيم A شخصية ومن خ"لھا تتمكن العقول  وإذا كانت.
  .28"من التواصل 

تم . والتصورات اAجتماعية كمفھوم أساسي في ميدان علم النفس اAجتماعي
لكي يستخدم بكيفية عميقة إلى " موسكو فيسي"اقتباسه من علم  اAجتماع ، من قبل 

تحليل التصورات الجمعية و درجة أصبح علم النفس اAجتماعي ھو مجال 
فھو يعتبر التصورات A ترتبط فقط بآراء ومواقف و . 29اAجتماعية بالمقام اKول

وفي ذلك إشارة واضحة إلى .اتجاھات، ولكنھا تتعلق أيضا بالعلوم والنظريات 
نظرية التحليل النفسي من خ"ل اsثار العميقة التي شكلتھا داخل المجتمع الفرنسي 

، حيث خلص إلى نتيجة مفادھا أن النظرية عملية أو سياسية كانت عقب ظھورھا
تتحول إلى تصور اجتماعي يتميز باستق"لية ،Kنه قد يصبح مختلف في بعض 

  . 30النواحي أو جذريا مع النظرية اKصلية 
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 على ث"ث عناصر أساسية للتعريف بالتصور" موسكوفيسي"ويؤكد 
،اeنتاج  L’extensionاAنتشار:وھي اAجتماعي

productionوالوظيفةFonction 31.  أي أنه يرى أن التصور يصبح اجتماعيا إذا
كان مشتركا بين مجموعة من الناس، أي واسع اAنتشار ، كما أنه يكون اجتماعيا 

  .إذا كان إنتاجيا ومتبادA بينھم كي يؤدي وظيفة التواصل والسلوك اAجتماعي
ھنيا لحقيقة ما أو لشيء ما مما يتيح فالتصورات اAجتماعية تمثل بناءا ذ

لشخص ما أو مجموعة من اKشخاص إدراك طبيعة البيئة المحيطة بھم وھذه 
التصورات تمثل في وقت واحد عملية منھجية ونتاج وتتيح تكوين صورة جديدة 

  32.للواقع مع إعطاءه دAلة محددة
 – للتصورات اAجتماعية كالتالي إن التصور تعريف ماري جوزي أما

يستحضر موضوعا غائبا A واقعيا أو  –كطريقة ل"ستحضار على مستوى الذاكرة 
غير ممكن لuدراك بشكل أو بطريقة مباشرة ، إA أن الوعي بھذا الموضوع يتم 
بكيفية عق"نية، وفي جانب آخر تشير أن التصور ذو أھمية في حياة الطفولة ذلك 

صوى في ميدان الطفولة من عدة أن التصور اAجتماعي ميكانيزم ذو أھمية ق
جوانب ، فھو أداة لuدراك تساعد الطفل على قراءة وتأويل ما يكتشفه عن العالم 
الطبيعي واAجتماعي بواسطة حواسه وممارسته وخبراته eعطائه المعنى والقيمة 

  .اللذين يحددھما له المحيط اAجتماعي في سياق ع"قته و تفاع"ته مع اsخرين
ان التصور أداة للتنشئة اAجتماعية و التواصل في المجتمع وھذا ومن ھنا ك

إذ يرى أن التصور يلعب دوره في تكوين التواص"ت " موسكو فيسي" ما يؤكده
وعموما فالتصور في علم النفس اAجتماعي يتمفصل إلى . والسلوكات اAجتماعية

الشخصية  التصورات الفردية المرتبطة بتاريخ كل فرد ، ووضعيته: نوعين 
المكتوبة ووسائل اAتصال  ةوالتصورات الجمعية المعبر عنھا من خ"ل اللغ

  .33الجمعية غير الشفوية والتي تنتشر بين مختلف الشرائح اAجتماعية 
التصور اAجتماعي كبناء اجتماعي لمعرفة :  FISHERتعريف فيشر 

مشتركة لTشياء عامة ينشأ عبر القيم والمعتقدات المشتركة، والذي يولد نظرة 
  .34والتي تبرز خ"ل التفاع"ت اAجتماعية 

يرى أبريك أن التصور اAجتماعي ھو في  :J.G.ABRICتعريف أبريك 
آن واحد نتاج وسيرورة لنشاط ذھني، فبواسطته يقوم الفرد أو الجماعة بإعادة بناء 

  .35وتقسيم الواقع المعاش
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يرورة لبناء التصور اAجتماعي كس: HERZLICHتعريف ھرتسليش 
إن التصور يعنينا أوA من حيث الدور الذي يلعبه في :"الواقع كما عبرت في قولھا 

  ".36 بناء الواقع اAجتماعي
تعرف التصورات اAجتماعية على أنھا  Denise jodelet جودليأما

ھذا يعني أننا .37"طريقة استعمال لتفسير الحقيقة على محيطنا وقيادتنا في المجتمع"
  .ا الوقائع وتحكم على اKشياءنفسر بھ

فيرى أن مفھوم التصور A ينتمي إلى ميدان  فرانسو- بلونتينأما 
تخصصي معين، فكثير من التخصصات في العلوم اeنسانية تتناوله وكثيرا ما 
أعطته معاني مختلفة ، ولكن مھما كان الجانب الذي يتم التركيز عليه فإنه يجب أن 

  : ر يتضمن العناصر التالية A نغفل أن مفھوم التصو
  .يقع التصور في نقطة اAتصال بين ما ھو فردي وما ھو اجتماعي-
 champ de laالحقل المعرفي : يقع التصور ضمن ث"ث ميادين ھي -

connaissanc ن التصور ھو قبل كل شيء معرفة ، ثم الحقل القيميKchamp de 
la valeurنK يحكم عليھا من التصور ليس معرفة فقط عند صاحب A ھا ،حيث

بل ھي معرفة جيدة أو سيئة  أي أنھا تقييم ، ثم يأتي الحقل .حيث صحتھا فقط 
فالتصور A يمكن اختصاره في مجرد مظاھر معرفية ,champ de l’actionالعلمي 

فالتصورات ليست فقط .أو تقييمية فھو تعبير وبناء للواقع اAجتماعي في آن واحد 
  .38ل ھي أدوات للعملوسيلة للمعرفة ب

التصور بالتفاعل على أساس أنه إنتاج جماعي من  ميشال جيلي ويربط
طرف اKفراد يتحول إلى شكل للتعبير ، وھكذا يكون التصور اجتماعيا عندما 
تتقاسمه مجموعة من اKفراد ، عندما يتم إنتاجه وخلقه بشكل جماعي ،بمعنى أنه 

بيرا عنه ،إن ھذا التعريف Aيختلف كثيرا ينتج من تفاعل جماعي يكون التصور تع
عن تعريف أحد الباحثين العرب الذي يعرف التصور على أنه مجموعة من 
المفاھيم والرموز التي تنتج عن التفاعل اAجتماعي والتي تكتسي معنى مشترك 

وبھذا  تشكل التصورات . بين أعضاء الجماعة وتؤدي إلى ردود فعل متشابھة
رفية وأطرا إدراكية ذات مصادر ومظاھر وأبعاد اجتماعية صورا و بيانات مع

بحيث تشكل نوعا من المعرفة اAجتماعية المتداولة بين اKفراد كأطر مرجعية 
  .39واeدراك والتفكير,للتصور،

نستنتج مما سبق أن التصورات اAجتماعية ھي جملة اsراء، 
صدرھا أفراد مجتمع معين والخبرات التي ي...اAتجاھات،القيم، المعتقدات، الصور

                                                                                                                                                         
35 : w w w. Unime .ch /sed /sandra pfeuti/                                                                                           2007/02/19 
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37: Maache (y) ,chorfi (M) et kouira(A) .op. cit. p 9 .  
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إنھا وسائل توجيه ونظام للتفاع"ت اAجتماعية بين أفراد . حول موضوع أو واقعة
مجتمع معين، يسھل اAتصال فيما بينھم وتساھم في تفسير مختلف عناصر 

وتعاريف التصورات اAجتماعية A يمكن حصرھا وذلك لغنى ھذا المفھوم .بيئتھم
 .المواضيع  وكذلك Aتصاله بالكثير من

  :خصائص التصورات ا-جتماعية  -2
  : يلي  يمكن ذكر بعض الصفات التي تتصف بھا التصورات اAجتماعية كما

  :التصورات لھا دائما موضوع  2-1
بحيث A يوجد تصور دون موضوع ، وھذا الموضوع قد يكون ذو طبيعة  

ة من اKشخاص مجردة مث" كما في موضوع بحثنا العنف ، أو يمكن أن يكون فئ
مث" اKساتذة أو الت"ميذ والموضوع يكون دائما في اتصال مع الشخص Kن 

والموضوع والفرد . التصور ھو السيرورة التي من خ"لھا يؤسس الفرد ع"قاته 
  .في ع"قة تفاعل مستمرة بحيث يؤثر كل واحد منھما في اsخر 

  :التصورات لھا طابع فكري وإدراكي  2-2
اeدراك عملية ذات منشأ حسي، والعملية الفكرية ذات طابع فإذا كان  

تجريدي ،فإن التصور ھو عملية ذات طابع مزدوج ، فھو عملية إدراكية فكرية 
وھو عملية إعادة الشيء إلى الوعي رغم غيابه أو عدم وجوده في المجال المادي، 

 كما يقولفالتصور .وھو يشمل عملية فكرية والتي يكون الموضوع فيھا غائبا 
 . 40يسمح بالمرور من الدائرة الحسية إلى الدائرة الفكرية موسكوفيسي

  : التصورات لھا معنى رمزي ود-لي  2-3
إن مفھوم التصورات اAجتماعية ھو نفسه متضمن في علم النفس 

فالنموذج السلوكي الذي يأخذ بعين اAعتبار ع"قاتنا وتفاع"تنا التي . اAجتماعي
في نقده لمفھوم " موسكوفيسي"و) 1974" (فرانك"العالم حسب  لھا دAAت مع

وضح جيدا كيف يمكن لسلوكات اKفراد  1969الصورة ،اsراء واAتجاھات سنة 
أن تتغير، وذلك حسب الع"قة مابين الموضوع والھدف ، وKن التصور إنما ھو 

خ"ل احتفاظ إعادة استذكار أو تقديم شيء غائب إلى الوعي ، فإنما يكون ذلك من 
الموضوع برموز تعبر عن كثير من المواضيع خصوصا المكررة ، وبواسطة 

  .41)1968بياجي (اAستذكار يحاول إعطاءھا المعنى والدAلة التي تفي بشرحھا 
  : التصورات لھا  طابع تركيبي وبنائي   2-4

التصور يبني الواقع اAجتماعي ، وتحدث ھذه الصفة عندما يستدخل الفرد  
ضوعا خارجيا على المستوى الذاتي، فإنه يقوم بربطه مع مواضيع متواجدة من مو

قبل في الدائرة الفكرية ، فينتزع منه بعض الخصائص ويضيف له أخرى وھذا ما 
، فھو A يعتبره مجرد تكرار أو إعادة لتصور عن باقي العمليات النفسيةيميز ا

                                                 
40: Moscovici (S) .op.cit p 55 . 
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كل حقيقة " APRIC ويقول،وضوع بل عملية تركيب وبناء ذھنيإنتاج سلبي للم
ھي تقديم، بمعنى موضوعة من قبل الفرد أو الجماعة ، تكونت داخل نظامه 
المعرفي ، وأدمجت في نظام من القيم ، وتخضع للتاريخ والبيئة اAجتماعية 

 .42"واeيديولوجيات المحيطة به
  : التصورات لھا طابع  ا-ستقPلية وا/بداعية   2-5

بسيطا، لكنه ترتيب يستلزم في اAتصال جزءا من التصور ليس إنتاجا   
فالتصورات اAجتماعية لھا تأثير على .43اAستق"لية لuبداع الفردي أو الجماعي

في " ھارزليش"سلوكات واتجاھات وتصرفات اKفراد وقد ثبت ذلك في دراسات 
  .تصورات الصحة والمرض

  : التصورات لھا طابع اجتماعي   2-6
عندما نتموضع في : "بعا لبيئة المجتمع الذي يتطور فيهالتصور يتحدد ت  

مستوى اجتماعي  لتحليل فعل الذات الذي يصور الموضوع ،يظھر أن التصور 
وKن الفرد في مجتمعه يتفاعل مع . 44"يستوجب دائما بعض اKشياء اAجتماعية

ي ھذه التصورات تكتسي طابعا اجتماعيا باeضافة إلى الطابع النفس نغيره، فإ
وفي ھذا . عن انفعاAته وتفكيره رالذي يمثل آرائه ووجھة نظره الخاصة، ويعب

) التصور(الصدد فإن التصور ھو عملية بنائية وإنتاج اجتماعي حيث يتم بناؤه 
المعرفي للفرد يعطي له طابع  طخ"ل التفاعل واAتصال اAجتماعي، فالنشا

  .تماعي للمعرفةاجتماعي، وھذا التطبيع الذي يضمن التنظيم اAج
إذا يمكن القول أن للتصورات اAجتماعية ستة مميزات فھي دوما   

وھي تساھم في بناء .تصورات لموضوع ما، وA توجد تصورات دون موضوع
. الواقع فكريا وذلك باستخدام المعلومات والمعارف واKفكار المنتشرة في المجتمع

جماعة من اKفراد الذين ينتمون  واKكيد أن ھذا ما سيعطيھا خاصية التقاسم بين
وھذه التصورات لھا معنى رمزي، فرغم غيابھا غي الواقع ووجودھا .لمجتمع ما

  في الماضي إA أنھا تبرز 
المكتسبة من ع"قة  في كل سلوكاتنا من خ"ل جملة القيم اAجتماعية واKخ"قية

لفرد مع أفراد بيته ، فمن خ"ل ھذه الع"قة التي ينجم عنھا تفاعل االفرد بمحيطه
يساھم في تركيب وبناء التصورات، الذي يساھم المجتمع بقيمه وعاداته في بنائھا 

  . أيضا
  : محتوى التصورات ا-جتماعية -3
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 جميع المختصين في دراسة محتوى التصور يرتكزون على فرضية
المعلومات، الموقف وحقل : في وجود ث"ث أبعاد أساسية وھي موسكوفيسي

  .التصور
  : Les informationsالمعلومات   3-1

ھي مجموعة من المعارف المكتسبة حول موضوع معين، والتي حصل   
عليھا الفرد انط"قا من محيطه اAجتماعي بواسطة تجارب شخصية، وسائل 

والمعلومات ھي إحدى . إع"مية أو عن طريق اAحتكاك والتواصل مع اsخرين
لفرد يكون واقعه اعتمادا على كمية ونوعية العناصر اKساسية للتصور ،Kن ا

  .المعلومات ومدى تنظيمھا 
  :L’attitudeالموقف   3-2

ھو الجانب المعياري للتصور ، ويعبر عنه من خ"ل استجابة عاطفية 
موضوع معين،  اتجاه سلبي أو ايجابي لفكرة أو وانفصالية اتجاه الموضوع، فھو

ث A يلتقط الفرد المعلومات إA بعد أن ويرجع موسكوفيسي اKولوية للموقف بحي
إذن فالفرد يتفاعل ويندمج مع مواقفه انط"قا من . يتخذ موقفا من الموضوع

  .مجموعة القيم واKفكار التي تكون موقفا سواء بالرفض أو القبول
   :Le champ de représentationحقل التصور  3-3

وري أين توجد وحدة يقول موسكوفيسي في ھذا الصدد أن ھناك حقل تص  
فمن أجل .   45مرتبة من العناصر، كما يعبر عنه بمجموعة من اsراء المنتظمة 

تحليل محتوى التصور اAجتماعي حول موضوع ما فإن الفرد يستقي معلومات 
 Aسابقة حول الموضوع المراد تحليله ، ولكن قبل أن يأخذ بھذه المعلومات عليه أو

وعلى ھذا اKساس ينظم محتوى . بالرفض أو القبولأن يتخذ موقفا حولھا سواء 
تصوره للموضوع انط"قا من المعايير والقيم التي تحكم الفرد والمجتمع ،فمث" 
عندما يكون شخص تصوره حول علم النفس ، ينطلق من المعلومات السابقة لديه 
حول ھذا اAختصاص ،كأن يكون مث" قريب من الفلسفة و يعتمد على حفظ 

ومات وليس الفھم وعليه يتخذ ھذا الفرد موقفا سلبيا من علم النفس كونه  المعل
 .يفضل المواد العلمية وليس اKدبية

  :أثر البيئة ا-جتماعية والثقافية في تكوين التصورات ا-جتماعية-4
تلعب البيئة اAجتماعية أخطر وأھم وظيفة بالنسبة للفرد وھي نقل التراث 

وتظھر ھذه الوظيفة بج"ء في حالة الطفولة، فاKسرة  .اAجتماعي والثقافي له
كممثلة للبيئة اAجتماعية تعمل على أن تخلق من الطفل كائنا اجتماعيا يستجيب 

ومن ھنا تنشأ التصورات . لمؤثرات البيئة ويتماشى مع أحكامھا وقيمھا ونظمھا
ھا اAجتماعية وذلك من خ"ل تأثره بتاريخھا،وعاداتھا،ولغتھا،وتقاليد

،ومعتقداتھا،وما إلى ذلك من اKمور ، ومن ھنا يمكن القول أن اKسرة ھي الوسيط 
                                                 
45 : Moscovici(s)  psychanalyse son image et son public .op.cit.p 69 . 



اKول بين الفرد والمجتمع الذي يعيش فيه، حيث تقوم بأول عملية تطبيع اجتماعي، 
جماعات،اKفراد، والجوار : وھذا وتشترك مع اKسرة في ذلك جماعات أخرى مثل

  .رةومايليھا من جماعات خارج نطاق اKس
وھناك ع"قة بين درجة نمو الفرد وبين تقبله لمقومات ثقافته، وتراثه 

فالفرد في مراحله قد يضيق ذرعا . عليه من أحكام وإلزام ياAجتماعي، وما ينطو
ولھذا فإن الدور الذي تلعبه البيئة اAجتماعية  هبقيود بيئته اAجتماعية وما تفرض

ي على اKفراد اعتبارات متجددة وتوفر Aيقف عند حد التراث اAجتماعي بل تضف
لھم من التجارب والخبرات ما يزيد من صقل أفكارھم وتصوراتھم وتنمية 

 .  46شخصياتھم
  :وظائف التصورات ا-جتماعية  -5

تؤدي التصورات اAجتماعية وظائف عدة، فبالنسبة لموسكوفيسي إن 
، وله وظيفة  التصور اAجتماعي يشير إلى سيرورة قيم ومفاھيم وممارسات

  .مزدوجة 
تتمثل في إقامة نظام يتوجه اKفراد بمقتضاه داخل المحيط  :الوظيفة ا5ولى

يمنح ھذا النظام لTفراد القدرة على التحكم في ھذا  ااAجتماعي والمادي، كم
  .المحيط

ويعتبر . 47تتمثل في ضمان التواصل بين أفراد الجماعة :الوظيفة الثانية 
ورات A ترتبط فقط بآراء ومواقف واتجاھات ولكنھا تتعلق موسكوفيسي أن التص

وعلى العموم فإن التصورات اAجتماعية لھا عدة . 48أيضا بالعلوم والنظريات
  : وظائف رئيسية نذكر منھا

  :  Fonction cognitiveوظيفة معرفية 5-1
وحسب موسكوفيسي فإنھا تساعد اKفراد على .تسمح بشرح الواقع وتفسيره 

المعارف وإدماجھا في إطار مفھوم منسجم ومنسق مع نشاطھم المعرفي  اكتساب
  وقيمھم التي يؤمنون بھا، كما أنھا تقوم 

بتسھيل عملية اAتصال اAجتماعي، بحيث تحدد اeطار المرجعي المشترك الذي 
 .يسمح بعملية التبادل بين أفراد المجتمع 

  :  Fonction identitaireوظيفة الھوية 5-2
التصورات بتحديد الھوية اAجتماعية ، وتسمح بالحفاظ على تقوم 

خصوصيات الجماعات  كما أنھا تساعد اKفراد على تمركزھم في الحقل 
اAجتماعي، وھكذا فإن التصورات اAجتماعية تقدم بطريق ايجابية سلوكات تلك 

                                                 
2:محمد أحمد كريم، سيف اeس"م علي مطر.التربية ومشك"ت المجتمع. مصر:شركة الجمھورية الحديثة لتحويل وطباعة الورق.2002.ص 
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47 : htt : // w w w .umine .ch /sed /Sandra sfeuti /                                                                                 2006/12/15  
48 : Maache (y) ,chorfi (M) et kouira(A) .op. cit. p10 . 



بية الجماعة التي ينتمي إليھا الفرد ومميزاتھا، من أجل الحفاظ على صورة ايجا
 .لھذه الجماعة 

إن التصورات اAجتماعية تساھم في عملية المقارنة والتصنيف اAجتماعيين 
يرى في أمثاله أناسا لطفاء " صراع الثيران"، مث" الشخص المعارض لرياضة 

التصورات ھي توزيع " "جودليت"،بينما يرى في مؤيديھا أفراد دمويين وتقول 
أي أن الفرد يربط كل " . 49ع اجتماعي مع ھويةفكرة ، لغة، وھي أيضا تأكيد لموق

تصور بھوية أشخاص لھم صلة به مھما كان ذلك الموضوع ، فمث" التصور 
اAجتماعي لمھنة التدريس عند الطلبة ، ھو مرتبط بھوية اKستاذ الذي يقدم 
الدروس، حيث يعطيه ھؤAء ھوية الشخص الوقور الذي يرتدي بذلة ك"سيكية، 

في السن، باeضافة إلى ھذه الھوية فإن ھذا التصور يضم جملة  ويكون متقدما
  .50.. )الكراس ، القلم، السبورة(اKطراف اKخرى كالمدرسة، ووسائل التدريس 

  
  

  : Fonction d’orientationوظيفة التوجيه 5-3
توجه التصورات اAجتماعية السلوك والممارسات على ث"ث مستويات على 

  :اKقل 
شرة في تعريف الغاية من الموقف، فھي التي تحدد نمط الع"قات تتدخل مبا -

المناسبة للفرد، فنحن نفضل مصاحبة الذين يشاطروننا نفس التصورات حول 
  .قضايا محيطنا مث"

تنتج التصورات نظاما للتوقعات، فنحن نختار ونفسر كل المعلومات المتعلقة  -
  . بموضوع معين حتى نجعلھا مماثلة لتصوراتنا

إن تصوراتنا تؤثر على السلوك الذي نقوم به وحتى قبل القيام به أحيانا،  -
فاتجاھاتنا وقوالبنا تؤثر على التفاعل الذي سيحدث بيننا وبين اsخرين أي أن 
النتائج تحسم أحيانا قبل القيام بالفعل ، فالتصورات تشكل أنظمة لفك رموز الواقع 

ا وسلوكاتنا  وتقرر التصورات السلوكيات ، وظيفتھا توجيه انطباعاتنا وتقييماتن
إذن تحدد لنا ما ھو مسموح به ، وما ھو مقبول وما ھو .والممارسات التي تقوم بھا 

  51.غير مقبول في موقف ما فتلعب بالتالي دور المعايير
  :Fonction de justificationوظيفة التبرير  5-4

لتي يقوم بھا الفرد ، إن التصورات اAجتماعية تبرر المواقف والسلوكات ا
أو التبرير ألبعدي ، . فھي تسمح له بالتبرير القبلي، أي قبل أن يشرع في أي عمل

فھي إذا تسمح بشرح المواقف في وضعيات . أي بعد قيامه بسلوك أو فعل ما
مختلفة ، وھذه الوظيفة في غاية اKھمية Kنھا تسمح للفرد بتقوية التمايز 
                                                 
49 :petard (.J.P) et al :psychplpgie sociale .béal .Paris :1999 .p p 166-167 . 
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ه يمكن باختصار ذكر أھم وظائف التصورات وعلي. اAجتماعي  بتبريره
  : اAجتماعية في النقاط التالية

  . توجيه التصرفات -
  .تبرير التصرفات -
  .تسھيل اAتصال اAجتماعي -
  . تأويل الحقائق اليومية وفھم الظواھر الجديدة والغربية -
  .52) جانب إيجابي ( اجتماعية  -إنشاء وحفظ الھوية النفس -

ن التصورات اAجتماعية نشاط معرفي تتعدد وظائفھا بتعدد يمكن القول أ
مضامينھا فھي تحمل من خ"له طابعا تفسيريا وفكريا للعالم الذي يعيش فيه ،ومن 
خ"ل إدماج الفرد لمعطيات وأفكار جديدة ينتقيھا من خ"ل تفاع"ته واتصاAته مع 

الفرد اAجتماعية وفقا  أفراد وجماعات اAنتماء ، وخ"ل ھذا التفاعل تتجدد ھوية
لقيم ومعايير وذھنيات مجتمعه ، فكل فرد له تصوره الخاص، وكل جماعة تملك 
تصوراتھا الخاصة ،وھذا ما يجعل التصورات وظيفة تبرز اAخت"ف بين 

  .الجماعات وحتى بين أفراد الجماعة الواحدة
  :آلية وبنية التصورات ا-جتماعية: ثالثا 

تماعية أكثر، رأت الطالبة الباحثة أنه من الجدير لتوضيح التصورات اAج
أن نتعرف على كيفية بنائھا  وكذا بنيتھا ، باعتبارھا أسلوب بحث حديث نسبيا 

  .باeضافة إلى ذلك سوف نتعرف على بعض الطرق لجمع محتواھا
  : آليات عمل التصورات ا-جتماعية  -1

شاطا تحويليا لقد أوضح لنا موسكوفيسي أن عملية التصور تتضمن ن
والترسيخ L’objectivationللمعرفة من خ"ل عمليتان رئيسيتان ھما التوضيح 

L’ancrage  جتماعية ، ويوضحانAوك"ھما يبين كيف تبنى وتعمل التصورات ا
  .اAعتماد المتبادل بين النشاط السيكولوجي والظروف اAجتماعية

 :L’objectivation:التوضيح 1-1
اeزالة التدريجية للمعاني الزائدة وذلك "توضيح بأنه يعرف موسكوفيسي ال

أما جودلي قتعتبر التوضيح عملية تصويرية " عن طريق تجسيدھا
  وھذه  Opération imageante et structuranteوبنائية

التواصل ، وھو   Ghiglioneالطريقة في العمل تسھل حسب وجھة نظر جيغليون
ج اAجتماعي، كما تسھل التواصل عن طريق أمر بالغ اKھمية من أجل ربط النسي

تفكيك المفاھيم العلمية وكأن العوام من الناس A يقبلون بسھولة الرابط بين 
فاKمر إذا يتعلق بميكانيزم يتم . 53معارفھم الخاصة واKنماط اKخرى من المعرفة 
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 من خ"له اAنتقال من العناصر النظرية المجردة إلى صور واقعية وتحتوي على
  : ث"ث مراحل

تصنيف المعلومات باستعمال عناصر ثقافية وخاصة معيارية، والتي ترفض أو  -
  .تقصي بعض العناصر

وظيفة النواة الصورية حيث أن المعلومات المرفوضة تنتظم حول نواة بسيطة  -
 .ملموسة، صورية ومنسقة مع الثفافة والمعايير اAجتماعية المتبناة 

من خ"لھا تتحدد الصفات والمميزات، والنواة الصورية، طبيعة العناصر التي  -
طابع واضح، وتصبح الحقيقة نفسھا بالنسبة للجماعة وحولھا تتكون  ذتأخ

  .54التصورات اAجتماعية
، )الشكلية (وبعد ھذه العملية التصويرية والبنائية التي أدت إلى بناء النواة 

  :رات اAجتماعية وھي تنتقل إلى اsلية الثانية في عملية بناء التصو
  :  L’ancrageالترسيخ  1-2

إدراج عناصر جديدة في تفكير "ومن أكثر التعاريف تداوA لھذه العملية 
إن سيرورة الترسيخ تشير إلى النماذج المدمجة في التصورات اAجتماعية " قائم

والتحوAت التي تحدث فيھا ،وأيضا إلى الطريقة التي يجد بھا الموضوع الجديد 
مكانا في النظام الفكري السابق لTفراد أو بعبارة أخرى كيف يدمج موضوع جديد 

وھذه .أو غير معروف من قبل ؟وكيف يخدم الترسيخ التصورات اAجتماعية؟
  :السيرورة تتضمن عدة جوانب

فالموضوع المتصور يوظف معاني من طرف الجماعة المھتمة : المعنى-
الھوية اAجتماعية والثقافية التي تعبر عن بالتصورات ومن خ"ل المعنى تتحدد 

 .التصورات 
فالعناصر المكونة للتصورات اAجتماعية A تعبر فقط عن : النفعية أو اKھمية  -

الع"قات اAجتماعية ، ولكن تساھم في تكوينھا ،فنظام تفسير عناصر التصورات 
ونة لنفس له وظيفة وساطة أو وسيط بين الفرد ومحيطه وبين العناصر المك

المجموعة ،كما أن اللغة المشترطة بين اKفراد والجماعات ،انط"قا من 
التصورات اAجتماعية المشتركة تسمح لھم باAتصال فيما بينھم، كما أن النظام 

  .المرجعي المكون يمارس بدوره تأثير على الظواھر اAجتماعية 
معطيات الجديدة ،إن اKفراد فمن أجل اAندماج مع ال: الترسيخ داخل نظام الفكر  -

أو عناصر المجموعة يضيفونھا ويربطونھا داخل إطار تفكيرھم اAجتماعي 
،فالتوقعات ھي أيضا مشتركة مع عناصر التصورات على شكل سلوكات 

  .55وصفية
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إذا التصور يعتمد على آليتين اKولى التوضيح تھدف إلى تحويل الشيء 
يختار معلومات لھا ع"قة مع الرصيد  المجرد إلى ملموس حيث نجد أن الفرد

  .التفكير عن طريق عملية الترسيخ يالثقافي له ولمجتمعه وإدماجھا ف
  
  

  :تنظيم وبنية التصورات ا-جتماعية   -2
،ساد انشغال عظيم للباحثين في العلوم اAجتماعية  1980خ"ل الثمانينات 

ماعية ،التي جلبت حيث كان منصبا حول دراسة بنية وتكوين التصورات اAجت
اھتماما كبيرا بسبب ما تحتويه من غموض حول العناصر المكونة لھا ،Kن تلك 
العناصر ھي ضرورية لتكوين وحفظ التصورات ،ھذا من جھة ،ومن جھة أخرى 
Kن التصورات إنما تمنح لTفراد استق"لية في وضعياتھم المختلفة ،بحيث يجب 

مة معرفية ھرمية مبنية في قاعدتھا على النظر للتصورات على أساس أنھا أنظ
 L’une centrale etاKول مركزي والثاني محيطي : بعدين أساسيين 
périphérique56 .  

  : Noyau centralالنواة المركزية   2-1
مفھوم النواة الشكلية كان مدروسا من طرف موسكو فيسي أعيد تطويره من 

، "يتم حول النواة المركزيةكل تصور "وترتكز على فرضية  1988طرف أبريك 
ھذه النواة المركزية ھي الجزء أو العنصر اKساسي للتصور Kنھا تحدد المغزى 
وتنظيم التصور،وحتى قبل ظھور نظرية التصور اAجتماعي ،استعمل عدد كبير 
من المؤلفين مفھوم المركزية من أجل تقديم النتائج التي ي"حظونھا ففي سنة 

لم موسكوفيسي المراحل السابقة لخلق التصور ،اقترح عندما وصف العا 1961
مفھوم النواة الشكلية  ھذه النواة مكونة من مركبات موضوعية مرتبة حسب 
مخطط مبسط للموضوع، حسب موسكوفيسي فإن النواة الشكلية تجمع المفاھيم 
الخاصة بالشعور أي كل ما ھو مرئي،وال"شعور وھو كل ما ھو مستتر ،والمعقدة 

ھي الفكرة التي تقوم  1976النتيجة المؤلمة للكبت،فالجديد في نظرية أبريك وھو 
إن الفكرة .على أن مفھوم النواة يتعدى اeطار الجيني إلى ھيكلة تصور مركب 

اKساسية لنظرية النواة ھي أنه في مجموع القدرات التي تسمح لفرد يتعامل مع 
 ضتبطة بموضوع التصور، بعالمر...الذاكرة ،الذكاء : معطيات المحيط مثل 

  . 57العوامل أو العناصر تلعب دورا مختلفا عن العناصر اKخرى
  :للنواة المركزية وظيفتين أساسيتين ھما  :وظائف النواة المركزية 

  :  génératrice Une fonction وظيفة إنتاجية 2-1-1
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،وھذه النواة المركزية ھي اKصل الذي تنشأ منه العناصر المختلفة للتصور 
النواة ھي التي تعطي معنى وقيمة للعناصر،ومن خ"لھا تستطيع ھذه العناصر أن 

  .58تتحول أو تتغير
  

  :Une fonction organisatriceوظيفة التنظيم  2-1-2
النواة المركزية ھي التي تحدد طبيعة الروابط التي تربط عناصر التصور 

النواة  إن.A59ستقرار للتصورفيما بينھا وھذا ما يجعل منھا عنصر موحد وعنصر ا
المركزية للتصور محددة من جھة بطبيعة موضوع التصور، ومن جھة أخرى 

  .بنوع الع"قة التي تربط مابين الشخص وموضوع التصور
مجموعة ثنائية للتصور " أن النواة المركزية ھي 1989وترى جودلي 

يعطي مغزى المركزي لعنصر أو لبعض العناصر التي يسبب غيابھا تفكيك أو 
مغاير تماما للتصور في مجمله،ومن منظور آخر ھي العنصر اKكثر استقرار 
للتصور والذي يقاوم أكثر التغير، بتغير الحس أو طبيعة العناصر المحورية،لكنھا 

  ". A60 تتغير كلية إA عندما تكون النواة المركزية مشكوك فيھا
       Fonction génératriceجيةوظيفة انتا                                 

                       Organisatriceالتنظيمية                   النواة المركزية
  Propriété de stabilitéملكية اAستقرار                                  

  منطقة محورية
  منطقة فعالة للتغيير

  النواة المركزية
 
 
 
 

  زيةشكل النواة المرك
 Système périphérique: النظام المحيطي 2-2

إن النظام المحيطي ھو النظام المكمل والضروري للنواة المركزية ،كما أنھا 
A تقل أھمية عنھا وتمتاز ھذه العناصر بكونھا نمط تسلسلي ،حيث تكون ھذه 

،لھذا العناصر المحيطية أكثر أو أقل قربا من العناصر المركزية القريبة من النواة 
فإن لھا الدور المھم في إعطاء الجانب المادي لمعنى التصور ،وكذا في توضيح 

  . ھذا المعنى
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مركزية ،وھي تحدد إن العوامل المحيطية على ع"قة أو اتصال مباشر بالنواة ال
،حيث تمثل الجزء اKكثر فھما ووضوحا واKكثر حيوية محتوى التصورات

  .61وتجسيدا
  : ةوظائف العناصر المحيطي

 : fonction de concrétisation وظيفة تحقيق وتجسيد 2-2-1
وھو تحقيق النظام المركزي من خ"ل أخذه مواقف أو سلوكات،وھي يشكل 
الوسط الموجود مابين الواقع الملموس والنواة المركزية،فھو في غالب اKحيان 

ة الوجه الظاھر من التصورات ،بحيث يمكننا الوصول إليه من خ"ل م"حظ
  .اKفراد أو مقابلتھم

  : fonction de regulation et d’adaptation وظيفة التكيف والتعديل2-2-2
وھو تعديل وتكييف النواة المركزية مع صعوبات وخصائص الوضع 

فإذا ظھرت ھناك عناصر جديدة مث" .62الحقيقي والملموس الذي تواجھه الجماعة
ية للتصور ،فإن النظام المحيطي يكون أو معلومات تعيد النظر في النواة المركز

اKول في إدماج ھذه العناصر الجديدة ليسمح للتصورات بالتكيف مع الحفاظ على 
 -pareمعناھا المركزي ،وعليه يمكن القول أن ھذا النظام يلعب دور الواقعية

choc  جتماعيةA63للتصورات ا.  
   :fonction d’individuation وظيفة التفرد  2-2-3

الوظيفة تسمح ببعض التكيف الفردي للتصور ،ومن خ"ل مرونته ھذه 
وتكيفه يسمح النظام المحوري بإدماج اAخت"فات الفردية المرتبطة بتاريخ أو 

ويسمح كذلك . ماضي الفرد وكذلك تجاربه الشخصية ،ومعيشته في التصور 
اعية إذا بتشكيل تصورات اجتماعية فردية، لكن منظمة حول النواة المركزية الجم

لھا قبول الفروق  نكانت ھذه التصورات اAجتماعية في النظام المركزي، يمك
الفردية في النظام المحوري ومنه فالنظام المحوري مرن ومتكيف ومتنوع في 

 .64محتواه
مثاA عن دراسة أجراھا حول تصورات  GUIMELLIويضرب لنا

نفراد في حين اعتبره الصيادين للصيد ،والذي اعتبره البعض نشاطا يتم على ا
البعض اsخر وسيلة ل"لتقاء باKصدقاء،وفي ھذا اخت"ف،لكنه اخت"ف محيطي 

 KLaنه A ينفي أبدا عنصر اAجتماع المركزي للتصور وھو التسيير اeقليمي
gestion du territoire65  . 

 
  

                                                 
61 : J.C Abric .  pratique sociales et représentations .Paris:presses .universitaire de France. 1994.p 25 . 
62:jout pors Michéle. op . cit .p 43 . 

. 54ص .مرجع سابق .عامر نورة :  63  
64: jout pors Michéle. op . cit .p 43 . 
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 modulationتكيف الع"قات بين اKفراد                                       
interindividualle    

 fonction de         وظيفة التحقيق                             النظام المحوري 
concrètisation  

 prexripteur deضبط السلوك                                        )المحيطي( 
comportment  

   fonction de regulationة التعديل                 وظيف                                        
  
فھناك مجموعة من اKبحاث النظرية قام بھا مخبر علم النفس اAجتماعي  

Aix en       provence حول النظام المركزي والنظام المحيطي وعملھما
عضو في ھذا  Guimelli1994يقدم لنا .ودورھما في ديناميكية التصورات

ھذه اKبحاث ،يقول أن ھناك خاصيتين يمكن أن تبدوان متناقضتين  المخبر خ"صة
  .ھما بداية ھذه اKبحاث 

التصورات اAجتماعية مستمرة ومتغيرة ، سريعة ومتكيفة في  :الخاصية ا5ولى
  .نفس الوقت

التصورات اAجتماعية جماعية لكنھا تتفرق حسب قوة الفوارق  :الخاصية الثانية
النواة المركزية والعناصر المحورية كوحدة، حيث كل جزء  تعمل.ما بين اKفراد

  66.له دور محدد وخاص به لكن مكمل للعناصر اKخرى
نستنتج مما سبق أن التصورات اAجتماعية تتشكل من نواة مركزية 
وعناصر محيطية، النواة المركزية ھي اKساس وتتكون من عنصر أو مجموعة 

مة داخل بيئة التصور ،وھذه العناصر لھا من العناصر والتي تأخذ وضعية منتظ
دور في إعطاء معنى معين والنواة المركزية تحدد من خ"ل طبيعة الموضوع 
المتصور وكذلك من خ"ل الع"قة التي تربط الفرد بجماعة اAنتماء أما العناصر 
المحيطية فھي مكملة وضرورية للنواة المركزية،ھي محددة لمحتوى التصورات 

بفرد واحد تتحكم فيه المعايير والقيم ،ويبقى أن أقول أن النواة وھي خاصة 
إن ھذا النظام المزدوج ھو ( المركزية والعناصر المحيطية يعم"ن ككيان واحد 

الذي يوضح لنا ما يبدو Kول وھلة وكأنه تناقض ،فالتصورات تبدو ثابتة، متحركة 
محددة بنواة مركزية  وجامدة ، مرنة في آن واحد ،فھي جامدة ومستقرة Kنھا

متغلغلة بعمق في نظام قيم الجماعة ،مرنة ومتحركة Kنھا تتغذى من الخبرات 
وھذا ما يفسر اAخت"ف في التصورات اAجتماعية لمجموعة من اKفراد ).الفردية

  .حول موضوع واحد 
  

  : طرق جمع محتوى التصورات ا-جتماعية -3

                                                 
66: jout pors Michéle. op . cit .p 42 



الطرق : تھا أبريك في مايليتوجد عدة طرق لجمع التصورات ،ولقد حدد
  .اAستفھامية، الطرق المتداعية

  :Les méthodes interrogativesالطرق ا-ستفھامية  3-1
ھذه .ترتكز على جمع العبارات المتعلقة بموضوع التصور المدروس 

العبارات ممكن أن تكون شفوية أو رمزية وتندرج ضمن ھذه الطرق الطريقتين 
  .ابلة واAستمارةالك"سيكيتين وھما المق

  :L’entretienالمقابلة 3-1-1
المقابلة ھي إنتاج حوار مع الفرد ،ولكن يبقى النشاط معقدا وبخصائص 

  .معقدة وصعب التحكم فيھا مما يجعل التحليل صعبا
  :Le questionnaire ا-ستمارة 3-1-2

 تبقى ھي التقنية اKكثر استعماA في التصورات ،مما يسمح للباحث بمعرفة  
الجانب الكمي أو البعد الكمي للجانب اAجتماعي للتصور،رغم اAنتقادات والحدود 

وإلى جانب المقابلة .المعرفية ،إن ھذه التقنية تسمح بجمع محتوى ھذه التصورات 
واAستمارة ھناك طرق أخرى كالبطاقات المستقرأة ،الرسومات والدعائم البيانية 

الطرق يتم استعمالھا عندما يواجه اKفراد وكل ھذه . والمقاربات المونوغرافية
صعوبات أثناء استعمال الطرق الك"سيكية وھذه الطرق قد تسمح بجمع محتوى 
التصور اAجتماعي بالرجوع إلى السياق ودراسة ع"قته بالممارسات اAجتماعية 

  .المستخدمة من طرق الجماعة
  ن ويوجد منھا نوعا:الطرق المتعلقة بتداعي ا5فكار  3-2
  :L’association libreالتداعي الحر 3-2-1

تعتمد ھذه الطريقة كذلك على العرض الشفھي ،حيث تقوم على طلب من 
أو سلسلة من الكلمات وأن يقدم  Le mot inducteurالفرد من خ"ل كلمة حث 

والبعد اAسقاطي لھذه .كل الكلمات والعبارات أو الصفات التي تتبادر إلى ذھنه 
ح بكل سھولة وبسرعة أكثر من اAقتراب من عناصر الموضوع الطريقة يسم

  .67المدروس أحسن من المقابلة
  : La carte associativeبطاقة التداعي  3-2-2

حيث تمر ) H.Jaoui(ھذه الطريقة مستوحاة من البطاقة العقلية التي وضعھا      
  :بمرحلتين

  .ات حرةتقوم بطلب من الفرد بالقيام بتداعي: المرحلة اKولى-
تقوم على طلب من الفرد بتقديم سلسلة من التداعيات وذلك من :المرحلة الثانية-

خ"ل مجموعة من اKزواج تتكون من كلمة اAنط"ق اKولى لتداعي اKفكار ،كل 
الكلمات التي قدمھا الفرد خ"ل المرحلة اKولى،وبإمكان ھذه الطريقة أن تتطور 

                                                 
67 : J.C Abric .  pratique sociales et représentations .op .cit .p p 58 -66 



سة إلى ستة عناصر ولكن بعض التجارب قد إلى غاية الحصول على س"سل بخم
  .68بينت تجاوز ھذا الحد في عدد الس"سل التي يمكن الوصول إليھا

ھذه أھم الطرق المستخدمة في بحوث التصورات اAجتماعية وھذا A يمنع 
  . عدم استخدام طرق أخرى للكشف عنھا

  :خPصة الفصل
ة معرفة، وھذه من خ"ل ما سبق يمكن القول أن التصورات اAجتماعي

أراء واتجاھات وخبرات حول موضوع أو "المعرفة ھي عامية وليست علمية 
وھي تسمح لنا بأن نفھم الواقع الذي نعيش فيه وكيف نتكيف مع جماعة ..." حادثة

وسمح لنا ھذا الفصل أن نتعرف على بنية وخصائص ووظائف . اAنتماء
  . التصورات اAجتماعية

أسلوب بحث حديث في العلوم اeنسانية والتصورات اAجتماعية ك
الذي قدم ھذا " موسكوفيسي"واAجتماعية ولعل الفضل في ذلك يرجع إلى الباحث 

 .   المفھوم وتناوله بالدراسة والتحليل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  العنف الزواجي :الفصل الثالث
       

                                                                               : مھيدت
                                           التعريف بالعنف  :أو-

                                    مفھوم العنف    -1
العنف وبعض المفاھيم ذات الصلة به          -2  

                                                 
68 : Maache (y) ,chorfi (M) et kouira(A) .op. cit. p p 28-29 . 



                   بعض العوامل المؤدية للعنف   -3
                         رة للعنف النظريات المفس -4
                                 تصنبفات العنف      -5

                                             الزوجية العPقة:ثانيا
                                     تعريف الزواج    -1
                                     أھمية الزواج      -2
                                    أشكال الزواج       -3
                                        ا-ختيار للزواج  -4
                              الزواج وتقسيم ا5دوار   -5

                                          العنف الزواجي   :ثالثا 
                                العنف الزواجي تعريف  -1
                               أشكال العنف الزواجي    -2
                 النظريات المفسرة للعنف الزواجي     -3
بعض العوامل المساھمة في ظھور العنف الزواجي -4  
                         نتائج وآثار العنف الزواجي      -5
  خPصة الفصل      

  
  
  

  :تمھيد  
يعتبر مفھوم العنف من المفاھيم التي شغلت حيزا ھاما في العلوم اeنسانية  

وھذا . واAجتماعية A سيما في علم النفس ،علم اAجتماع،القانون والسياسة
 A باعتباره ظاھرة حقيقية علمية مستمرة ،متجذرة في كل المجتمعات، وھي

بل تشمل كل الفئات العمرية التي يمر بھا اeنسان من مرحلة تخص فئة معينة 
الفقيرة "الطفولة إلى مرحلة الشيخوخة، كما تشمل كل الطبقات اAجتماعية 

  ". والغنية
. فتعددت التصورات النظرية حول العنف بتعدد مجاAت الدراسة والبحث

ف كظاھرة وستحاول الطالبة الباحثة  في ھذا الفصل تسليط الضوء على العن
نفسية اجتماعية محاولة اeلمام ببعض التعاريف البارزة للعنف بشكل عام ،وكذا 

  . بعض العوامل المولدة له والنظريات المفسرة لھذه الظاھرة، وأھم تصنيفاته 
وقبل التعرف على العنف الزواجي باعتباره موضوع البحث الحالي رأينا 

نظريات زواجية وكيف تبنى ،وبعض الأنه من الجدير أن نتعرف على الع"قات ال
واستنادا لما توفر لدينا من معلومات فقد تناولنا في الجزء .التي تناولتھا بالدراسة

اKخير من الفصل مفھوم العنف الزواجي،  أشكاله، أھم النظريات المفسرة له، 
مع محاولة التعرف على العوامل المساھمة في ظھوره وأخيرا توضيح نتائج 

  .ا العنف المؤسساتي وآثار ھذ



  :التعريف بالعنف -أو-
تعرف المجتمعات أنواع متعددة من المشاكل اAجتماعية المعقدة ،وتأتي  

على رأسھا ظاھرة العنف،ھذه الظاھرة التي تزداد توسعا وتنوعا في اKشكال 
وقد حاول .والمظاھر يوما بعد يوم ،وھذا ما يؤدي إلى زيادة اsثار المترتبة عنھا 

علماء والباحثين من مختلف التخصصات دراسة ھذه الظاھرة ذات اKبعاد ال
المتشعبة ،آملين في إيجاد اKساليب واKدوات للتقليل منھا، فتعددت الرؤى 

  .والتحلي"ت المفسرة لھا
  :مفھوم العنف -1

  :نذكر منھا , لقد تعددت تعاريف العنف وتنوعت ،كل من وجھة نظر معينة
يعرف العنف على أنه قوة شديدة في الفعل ": مان لونج"تعريف قاموس 

ممارسة القوة " العنف على أنه "اسفورد"أو الشعور ، وعرف أيضا قاموس 
eنزال الضرر باKشخاص أو الممتلكات ،وكل فعل أو معاملة تتصف بھذا تعتبر 
عنفا ،وكذلك المعاملة التي تميل إلى إحداث ضرر جسماني أو تتداخل في الحرية 

  .69"صيةالشخ
 RANDOM HOUSE ": راندوم ھاوس"تعريف قاموس 

DICTIONNARYث"ث مفاھيم فرعية وھي  يتضمن" إلى أن مفھوم العنف
يشير إلى أن ) فرنسي معاصر( روبيرأما قاموس .70"،اeيذاء والقوة الماديةالشدة:

ھو التأثير على الفرد وإرغامه دون إرادته وذلك باستعمال القوة واللجوء :العنف 
يتبين من التعريفات السابقة أن كلمة العنف تشير إلى عبارات عدة  . 71إلى التھديد 

كعدم الرفق، الشدة،الغلظة ،وتطرح فكرة القوة والقسوة التي تميز السلوك 
  .الخارجي للفرد العنيف 

و بالرجوع للتراث العلمي لمجاAت العلوم المختلفة نجد تعدد  التصورات 
    .لدراسة والبحثالنظرية  وھذا بتعدد ا

استجابة سلوكية تظھر " يرى الباحثون أن العنف ھو:  من الناحية النفسية -    
كذلك إثارة  يفي شكل من أشكال ممارسة القوة فوق إرادة الناس اsخرين، ويعن

السلوك "ويعرف كذلك على أنه   . 72"الفزع والرعب والھلع والخوف النفسي 
ر واeكراه وھو عادة سلوك بعيد عن التحضر المشوب بالقسوة والعدوان والقھ

تستثمر فيه الدوافع والطاقات العدوانية استثمارا صريحا بدائيا كالضرب ,والتمدن 
واستخدام القوة ، واeكراه للخصم ,والتكسير والتدمير للممتلكات ,والتقتيل لTفراد 

                                                 
  69: محمد سعيد الخولي.العنف في مواقف الحياة اليومية نطاقات وتفاع"ت.الطبعة اKولى.مصر:دار ومكتبة اeسراء.ص 37.

14ص .مرجع سابق .م بلعادي ابراھي:  70  
71: Robert .p : dictionnaire de robert an alphabétique et analogique de la longue française. paris :société du 
nouveaux livres (S.N.L). 1978.p 2097.  

3:عبد الكريم قريشي ,عبد الفتاح أبي مولود .العنف في المؤسسات التربوية .الملتقى الدولي اKول حول العنف و المجتمع .تنظيم قسم علم النفس 
.428ص .2003مارس .10- 09يومي :الجزائر - بسكرة- وعلم اAجتماع جامعة محمد خيضر   



نقص أو استجابة تعويضية عن اAحساس بال"ويعرفه أدلر على أنه . 73" وقھره
  ". 74الضعف

سلوك شاذ غير متكيف يرجع إلى استعداد "ويعرفه كيرسون على أنه 
شخصي ، ويرجع إلى وجود عدد من الضواغط، تلك الضواغط التي تتحدى 

  .75"استعدادات الفرد للتكيف ويرجع إلى فكرة رفض السلطة
جراھام " نيعرفه عالما اAجتماع اKمريكيي: أما من الناحية ا-جتماعية -      

بأنه سلوك يميل إلى إيقاع أذى جسدي باKشخاص أو خسارة بأموالھم ،و " وجور
كما . 76بغض النظر عن معرفة ما إذا كان ھذا السلوك يبدي طابعا جماعيا أو فرديا

تعبير صارم عن القوة التي تمارس eجبار الفرد أو الجماعة على " يعرف على أنه
ريدھا الفرد أو جماعة أخرى ،حيث يعبر العنف القيام بعمل من اKعمال المحددة ي

عن القوة الظاھرة التي تتخذ أسلوبا فيزيقيا، مثال ذلك الضرب أو تأخذ شكل 
  . 77"وتعتمد مشروعيته على اعتراف المجتمع. الضبط اAجتماعي

نيبورغ فيغلب التوجه السياسي في .أما عن عالم اAجتماع اKمريكي ھـ
أفعال التدمير والتخريب وإلحاق "ھب إلى أنه إعطائه معنى للعنف،حيث يذ

اKضرار والخسائر التي توجه إلى أھداف أو ضحايا مختارة أو ظروف بيئية أو 
وسائل أو أدوات، والتي تكون آثارھا ذات صفة سياسية من شأنھا تعديل أو تقييد 
أو تحرير سلوك اsخرين في موقف المساواة، والتي لھا نتائج على النظام 

 . 78" تماعياAج
كغيره "إلى القول أن العنف  دفيذھب إسنار: النظرة النفسية ا-جتماعية أما-

من أشكال السلوك ھو نتاج مأزق ع"ئقي بحيث يصيب التدمير ذات الشخص في 
نفس الوقت الذي ينصب فيه على اKخر ،eيذائه فتشكل العدوانية طريقة معينة 

   . 79"للدخول في ع"قة مع اKخر
لغة التخاطب اKخيرة الممكنة مع الواقع "طفى حجازي فيرى أنه أما مص

ومع اsخرين حيث يحس المرء بالعجز عن إيصال صوته بوسائل الحوار العادية 
  ." 80،وحين تترسخ القناعة لديه بالفشل في إقناعھم باAعتراف بكيانه وقيمته

 سلوك عدواني ،أو ھو وليد الشعور:"على أنه " سيد عويس"ويعرفه 
بالعداوة ،قد يوجه ضد الطبيعة أو يوجه بين أفراد إلى أفراد أو من أفراد إلى 

  . 81جماعات منتظمة ،أو من جماعات منظمة إلى جماعة منظمة أخرى
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في كتابه اeرھاب " أحمد ج"ل عز الدين "عرفه :الناحية القانونية فمن -    
إرغام الغير وإخافته اAستخدام اeنساني للقوة بغرض :والعنف السياسي على أنه

وإرعابه ،أو الموجھة إلى اKشياء بتدميرھا ،أو إفسادھا أو اAست"ء عليھا ،ذلك 
  . 82اAستخدام الذي يكون دائما غير مشروع ويشكل أصل الجريمة

استخدام القوة ضد النظام أو القانون، ففي القانون "كما يعرف على أنه 
يكون العنف من طبيعة :على النحو التالي  المدني ،يعتبر سببا لفسخ العقود ،ويحدد

ممارسة الضغط على شخص عاقل وما يمكن أن يوحي باeكراه مما يعرض 
   .83شخصه أو ثروته لشر كبير وحالي

استخدام وسائل القھر والقوة أو التھديد eلحاق اKذى "ويعرفه دينستين بأنه 
غير قانونية أو والضرر باKشخاص والممتلكات ،وذلك من أجل تحقيق أھداف 

   .84"مرفوضة اجتماعيا
يقدمه على أنه  1992فإن حسين توفيق إبراھيم : أما النظرة السياسية للعنف-  
مجموعة من اAخت"فات والتناقضات الكاملة في الھياكل اAقتصادية والسياسية "

ويتخذ عدة أشكال منھا غياب التكامل الوطني داخل المجتمع، وسعي . للمجتمع
ماعات إلى اAنفصال عن الدولة، وغياب العدالة اAجتماعية، وحرمان بعض الج

قوى معينة داخل المجتمع من بعض الحقوق السياسية وعدم إشباع الحاجات 
     85."اKساسية كالتعليم والصحة والمأكل لقطاعات عريضة من المواطنين 

عتمد اAستعمال الم:تعرفه على أنه  2002منظمة الصحة العالمية  أما عن
سواء بالتھديد أو باAستعمال المادي الحقيقي ضد الذات " المادية"للقوة الفيزيائية 

أو (أو ضد شخص أخر أو ضد مجموعة أو مجتمع ،بحيث يؤدي إلى حدوث 
  .  86إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النما أو الحرمان) رجحات حدوث 

ث جوانب ،حيث نجد الذي يبدو من ھذه التعريفات أنھا ركزت على ث"
بعضھا يرى أن العنف ھو اAستخدام الفعلي للقوة المادية ،eلحاق الضرر واKذى 
بالذات أو باKشخاص اsخرين، وكذا تخريب الممتلكات بھدف التأثير على إرادة 
المستھدف، والبعض اKخر يرى أن العنف ھو اAستخدام الفعلي للقوة أو التھديد 

ن يرى أن العنف ھو سلوك، سواء كان فعلي أو قولي، وھناك م. باستخدامھا
يتضمن استخدام القوة أو التھديد eلحاق اKذى والضرر بالذات أو باsخرين 

  .        وبالممتلكات، سواء كان الضرر مادي أو معنوي
وفي اKخير، يمكن أن أقدم تعريف ويكمان الذي قد يتضمن اeشارة إلى 

فسية و اAجتماعية و القانونية أو السياسية ،حيث يعرف كامل أوجه العنف سواء الن
سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر من طرف قد يكون فردا أو "العنف بأنه 
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جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولية، بھدف استغ"ل وإخضاع طرف أخر في إطار 
ث ع"قة قوة غير متكافئة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ،مما يتسبب في إحدا

أضرار مادية أو معنوية أو نفسية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة 
  . 87"أخرى
  :العنف وبعض المفاھيم ذات الصلة به  2- 

يتداخل مفھوم العنف مع مجموعة من المفاھيم اKخرى مثل العدوان،  
نف ويرجع ھذا التداخل والتباين بين المفاھيم إلى تعقد ظاھرة الع...الغضب، القوة 

من حيث صعوبة تعريفه وكذا ارتباطه بمعايير المجتمع، فما يعد عنفا في مجتمع 
  :وسأحاول توضيح الفرق بينه وبين بعض المفاھيم كمايلي. ما قد A يكون كذلك

  :العنف والغضب 21-
أن الغضب الزائد له كثير من اsثار السلبية  1992أظھرت دراسة ديفنباخر 

Kجتماعي والدراسي والوظيفي للفردعلى التوافق الشخصي واAحيث . سري وا
يؤدي إلى حدوث أضرار للفرد نفسه ول�خرين وإت"ف اKشياء وإفساد الع"قات 

كما يعد العنف مظھرا من مظاھر التعبير عن . اAجتماعية بين الفرد وغيره
الغضب ،فإذا اعتبرنا الغضب يمثل مشكلة بين طرفين يقع عند أحدھما القمع 

ر الغضب ويقع العنف عند الطرف اKخر ،حيث يتم التعبير عن مشاعر لمشاع
الغضب في صورة عنف وتدمير وعدوان في حين يتوسط الطرفين الضبط 

  .88المعتدل لمشاعر الغضب
فعندما يغضب اeنسان في موقف اeحباط والفشل والصراع ،تتولد عنده 

و اAنتقام ويتدفق الدم إلى وساوس ،تثير فيه العداوة والخصوصية ،وتدفعه للعدوان 
اليدين ليجعلھما قادرتين بصورة أسھل على القبض على الس"ح أو ضرب عدو، 

) اKندرينالين(وتتسارع ضربات القلب ،وتندفع دفعة من الھرمونات مثل ھرمون 
  .89فيتولد كم من الطاقة القوية تكفي للقيام بعمل عنيف

 :العنف والعدوان 2-2 
ن أشكال العدوان ، والعدوان أكثر عمومية من العنف يعتبر العنف شك" م

فلقد حاول الكثير من الباحثين .وكل عنف يعد عدوانا، والعكس غير صحيح 
التمييز بين العنف والعدوان لتفادي ضروب اAلتباس بين المفھومين ،فلقد اعتمدوا 

ات ويجب أن أشير إلى أن الدراس( –في ذلك على أن العنف له طابع مادي بحت 
السابقة ترى أنه ليس من الضروري أن يكون كل عنف عدوان ،حيث يمكن أن 

،فقد اعتبر 1993وھذا ما ذھب إليه سعد المغربي . يكون العنف إيجابيا كالحب مث"
العنف استجابة سلوكية تتميز بصيغة انفعالية شديدة ،قد تنطوي على انخفاض في 

ولذلك ... ب بعنف أو يكره بعنف مستوى البصيرة والتفكير ،فنحن نقول ف"ن يح
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فإنه ليس من الضروري أن يكون العنف م"زما للشر والتدمير، حيث قد يكون 
العنف ضرورة في موقف معين وظروف معينة، للتعبير عن واقع معين أو تغيير 

في حين أن العدوان يشمل على المظاھر المادية  –) واقع معين تغييرا عميقا 
الجانب المادي المباشر المتعمد من "رف العنف على أنه والمعنوية معا، فقد ع

  .   90وبذلك يصبح العدوان أكثر عمومية من العنف". العدوان 
، ينطبق عليه الكثير من اKوصاف مثل النية )أو دافع أولي(فالعدوان غريزة 

في اeيذاء وتحقيق أھداف بيولوجية أو نفسية أو اجتماعية، وقد يتحول الدافع إلى 
في حالة ظھور العدوان في شكل سلوك ظاھر يھدف .ك ظاھر أو غير ظاھر سلو

إلى اeيذاء النفسي أو البدني أو الجنسي أو اAقتصادي نكون بصدد سلوك عنيف 
  . 91بعبارة أخرى العنف ھو التعبير الصريح الظاھر عن العدوان.
  :العنف والجريمة  2-3

باKشخاص والممتلكات  الجريمة سلوك يخالف القانون ،وھي تحدث ضررا 
رغم أنھا قد A تكون مصحوبة بعنف بالضرورة ،ومن ھنا يظھر التداخل الواضح 

ويمكن التفرقة بين المفھومين على اعتبار أن , بين مفھوم الجريمة ومفھوم العنف
العنف أكثر اتساعا من الجريمة، حيث يشمل على تلك التي A يعاقب عليھا القانون 

يكون مرغوبا فيه اجتماعيا عندما يكون منظما من خ"ل معايير ،بل إن بعضھا قد 
  .92المجتمع

  :العنف والقوة  2-4
وله اتجاھاته وأھدافه الخاصة , القوة عبارة عن شيء مضبوط ومتحكم فيه 

  .93أما العنف ف" يمكن التنبؤ ببدايته ومجراه وتطوره.
  :العوامل المؤدية للعنف  -3

صادره ومثيراته، وتتعدد بالتالي أشكاله تتعدد عوامل العنف وتتنوع م
وصوره، وتتباين وتتفاوت في المدى والنطاق، واsثار التي تنجم عن كل منھا 
،ويعزى ذلك التعدد إلى اخت"ف الرؤية العلمية للظاھرة،فالبعض يرجع العنف إلى 
عوامل سيكولوجية و البعض اKخر يرى أن العنف مرده إلى مورثات، بينما يذھب 

،وسأحاول عرض أھم امل اeدراكية مسؤولية العنفق ثالث إلى تحميل العوفري
  . العوامل التي تساعد في ظھور ھذه الظاھرة

  :العوامل البيولوجية  1 -3
تعتبر العوامل البيولوجية العنصر المؤثر واKساسي الذي يدفع الكثير من 

تبر الدافع اKفراد إلى العنف، وذلك بسبب العطب الذي يصيب الدماغ، ويع
وجد أن  دومن ذلك مث" تلف المخ لسبب أو Kخر، فق. الرئيسي للسلوك العنيف
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ممن يعانون صدمات أصابت منھم الدماغ يستجيبون بعنف وعدوانية Kتفه  70%
وكذلك تأثير المواد النفسية على الجھاز العصبي وجعله أكثر تھيئا .اKسباب

العقاقير المنشطة تنبه الجھاز : لمثالفعلى سبيل ا.لممارسة العنف أو اAمتناع
  . 94العصبي وتجعله أكثر تھيئا ل"ستجابة بصورة عنيفة

وقد ذكر بعض الباحثين ارتباط العنف و العدوان بالكروموزومات  الذكرية 
فاKنثى )y(،فمن المعروف أن الذكر يختلف عن اKنثى في وجود الكروموزوم 

وقد .ھو المحدد للجنس )Y(الكروموزوم ولذلك يعد )XY(بينما الذكر )xx(تكون 
أوضحت الدراسات، أن نسبة عالية من مجرمي العنف الذين تم إيداعھم في 

، وحاول  )XXY(،فھي تأخذ شكلن بھم عيب في توزيع الكروموزوماتالسجو
 Y(البعض إرجاع السلوك العدواني لدى ھؤAء اKفراد إلى وجود كروموزوم

  . 95زائد عن الطبيعي)
A يصدر فقط متأثرا بخصال الفاعل أو المعتدي عليه، أو  و العنف

خصائص السياق الثقافي و اAجتماعي ،بل يتأثر أيضا بظروف الطبيعة السائدة في 
ومن المفترض أن أكثر ھذه الظروف تأثيرا في العنف الضوضاء ،تجعل  ةالبيئ

ظائفه الحيوية الفرد مھيئا ل"ستجابة العنيفة من خ"ل تأثيرھا السلبي على بعض و
فض" عن إثارتھا للشعور باAنزعاج لديه خاصة عند ما ). السمع،نبضات القلب (

تكون غير منتظمة وغير متوقعة، وكذلك التلوث البيئي،حيث أن ارتفاع معدل 
يؤثر سلبا على ...التلوث البيئي بصوره المتعددة ،كتلوث المياه،الھواء،التربة

حيث يؤدي إلى : للفرد، ضف إلى ذلك اAزدحامالجھاز العصبي والبناء النفسي 
التكديس الشديد لTفراد في مكان ما يصعب إشباع الكثير من الحاجات اKساسية 

الحاجة إلى الھدوء ،اAسترخاء والخصوصية ومن ثم يصبح الفرد أكثر :مثل 
  .96توترا

  :العوامل ا-جتماعية وا-قتصادية 3-2
ادية وتتداخل في الكثير من المواقف ،و ترتبط العوامل اAجتماعية واAقتص

  :يمكن توضيحھا في النقاط التالية
عملية تعلم وتعليم "فالتنشئة اAجتماعية :اضطراب التنشئة اAجتماعية  -      

وتربية تؤدي إلى تشكيل السلوك اAجتماعي للفرد، وإدخال ثقافة المجتمع في بناء 
اجتماعي، وتكسبه صفة  شخصيته وتحويله من كائن بيولوجي إلى كائن

و مؤسسات التنشئة اAجتماعية عديدة كاKسرة، المدرسة، وسائل .97"اeنسانية
 بقدر ما تتكامل تأتي التنشئة سليمة وخالية من المضاعفات السلبية، و...اeع"م

بينما إذا تعارضت بما تقدمه أو ترك لكل منھا حرية التصرف ومن دون تنسيق 
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ويؤدي بالتالي إلى ظھور انحرافات سلوكية مختلفة، . 98ايأتي فعل التنشئة مشوش
  .ومن أھم صورھا السلوك العنيف 

اAضطرابات اKسرية كالط"ق ،والخ"فات المتكررة ،واAنفصال  -      
والمشك"ت المتعلقة بأسلوب التربية كنقص الرقابة اKسرية أو المحاصرة الزائدة 

يشعر بضرورة التمرد على ھذا النوع من المتسمة بالقسوة والشدة، تجعل الطفل 
  .القيد 
ويشمل عوامل متعددة منھا،ضعف التأطير داخل : سوء التوافق المدرسي -      

ما يؤدي إلى ممارسة العنف كوسيلة , مما يجعل الطفل يشعر بالملل, المدرسة
  . وھذا ما يظھر عند بعض الت"ميذ,للتعبير عن الرفض وعدم الرضا

في بعض اKحيان بين اeطار التربوي والت"ميذ وانتشار : ت الرديئةالع"قا -      
ضف إلى ذلك الفشل المدرسي وعدم .أساليب اAتصال العمودية التسلطية الجامدة 

" gold"فيرى غولد .  99قدرة النظام التربوي على بلورة شخصية متزنة وسوية
اeنحرافي مع أقرانھم أن الت"ميذ الذين يفشلون يلجئون إلى التورط في السلوك 

بحيث يؤازر بعضھم البعض بالدعم والثناء على القيام . بحثا عن اAعتراف بھم
بالسلوك المنحرف،تعويضا عن الدعم والثناء اللذين لم يجدوھما في اeطار 

   .100اAجتماعي العادي

إذ أن الوضع اAقتصادي المتدني لTسرة يجعل :سوء اKحوال اAقتصادية  -      
فل في عوز دائم ،خاصة إذا ما Aحظ أقرانه ومن ھم في سنه ينعمون بالعيش الط

،والرفاھية الفائقة ،وھذا ما يولد الحقد مما يترجم إلى السلوك العنيف متى توفرت 
إضافة إلى ذلك التوزيع الغير العادل للثروة الوطنية وتفاوت الدخول . لذلك الفرصة

ى للذين ھم في أعلى درجات السلم الطبقي الفردية بشكل حاد واتساع دائرة الغن
  .وانفتاح دائرة الفقر للذين يقبعون أسفله، مما يؤدي إلى ضعف الشعور باAنتماء 

التضخم المالي وغ"ء أسعار المواد اAستھ"كية أو احتكارھا، وكذلك  -      
  .المشك"ت العائدة إلى سوء المواص"ت أو انعدام بعضھا

قد يكمن في وسائل إلى الدور الثقافي اAجتماعي الذي ويمكن كذلك اeشارة 
اeع"م وخاصة التلفزيون وما ينقله يوميا من برامج حيث يكون العنف المكان 
اKوسع A سيما تلك المشاھد الوافرة التي تمجد العنف وتعطيه قيما عليا و تجعله 

ة لTسرة وعليه فإن الظروف اAجتماعية واAقتصادية السيئ.101غاية منشودة 
وأطفالھا وعدم توفر وسائل للمساعدة سواء كانت صحية أو تربوية أو ثقافية، ما 

  .يجعلھم معرضين لممارسة العنف كوسيلة للتعبير عن الرفض لھذه الظروف
  :العوامل النفسية  3-3
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إن العوامل النفسية وما يصاحبھا من عدم إشباع حاجات الفرد اKساسية، 
ماعي السوي ،تؤدي بالتدريج إلى قيام الصراع النفسي أو وعجزه عن التكيف اAجت

مل شخصية كما تعود أسباب العنف إلى عوا.نوع من انعدام اAستقرار الداخلي 
،القلق الدائم ،وھذا ما أكدته بعض الدراسات التي أجريت مرتبطة بالفرد كاeحباط

  :التھم على اKفراد اKكثر عنف،  حيث لوحظ ارتباط العوامل  اsتية بح
  .          أنھم مارسوا العنف مبكرا  •
 .غياب النموذج الوالدي أو ضعفه  •
 .استقرار الحياة اKسرية و اAزدحام داخل اKسرة نفسھا  عدم •
 .تعرضوا ل"عتداء في الطفولة  •
  .   102الصدمات النفسية المبكرة •

  :العوامل السياسية  3-4
ن نسير بھا في اتجاھين، اتجاه داخلي، العوامل السياسية المفجرة للعنف يمكن أ     

وآخر خارجي، ففيما يتعلق بالعوامل النابعة من الداخل متشابكة مع العوامل 
اAجتماعية، فيمكن اeشارة إلى أمور، مثل استخدام المسئولين للسلطة بشكل غير 
رشيد، وغياب الديموقراطية ،و بالتالي حضور الدكتاتورية والتسلطية، أو حتى 

الديموقراطية بشكل صوري وغير حقيقي، وارتكاب نظام الحكم من وجود 
منطلقھا أمورا تفرغھا من مضمونھا كفرض اKحكام العرفية وسن القوانين 
اAستثنائية كعدم السماح بقيام أحزاب بشكل عام، عدم السماح بتكوين نقابات أو 

ا جميعا ولكن اتحادات أو ما شابھھا من تنظيمات سياسية ومھنية، أو حتى وجودھ
بشكل ھامشي غير فعال، A يعبر عن مطالب الجماھير بحيث ينطبق عليھا مسمى 

  ". النوادي السياسية"أو " أحزاب الصحف"
يتبين مما سبق أن العوامل المسؤولة عن حدوث السلوك العنيف تتعدد 
وتتداخل فيما بينھا، وقد تختلف من مجتمع إلى آخر أو داخل المجتمع الواحد بل 

ويرجع ھذا بطبيعة الحال ل"خت"فات والتناقضات في الجوانب . ن فرد إلى آخرم
  .وأفراده عالشخصية واAقتصادية واAجتماعية والثقافية والسياسية للمجتم

  :النظريات المفسرة للعنف  -  4
تناول الكثير من الباحثين في معظم التخصصات في العلوم اeنسانية 

ني، فقد حاولت جل الدراسات تحديد طبيعة العنف اAجتماعية السلوك  العدوا
ومن , وشائكة,باعتبار أن ھذه الظاھرة جد معقدة , وأسبابه وكيفية التعامل معه

الصعب جدا إيجاد تفسير شامل وموحد لھا ،وھذا ما يتضح من خ"ل العوامل التي 
تعرف لذلك كان Aبد من ال. تكمن وراءھا والتي A يمكن ضبطھا في قائمة محددة
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ومن ھذه . على بعض النظريات المفسرة لھذه الظاھرة كل من وجھة نظر معينة
  :النظريات مايلي

  :النظرية البيولوجية 1- 4 
يرى أصحاب ھذه النظرية أن سبب العدوان بيولوجي في تكوين الشخص 
أساسا، كما يرون أن ھناك اخت"فا في بناء المجرمين الجسماني عن غيرھم من 

فاعتمدت في ذلك على بعض الدراسات التي تمت على المجرمين من عامة الناس ،
 (،) 47xyy() الصبغيات(حيث التركيب التشريحي، وعدد الكروموزومات 

47xxy ( ومن ھذه النظريات ما اتجه إلى دراسة الھرمونات ،و لوحظ ارتباطا بين
صاب وبين العدوان، خاصة في حالة اAغت testostéroneزيادة ھرمون الذكورة 

الجنسي، كما لوحظ أن خصاء الحيوانات يقلل من عدوانيتھا، ومنھا ما اتجه إلى 
 cote cholaminerدراسة الناق"ت العصبية حيث أن الناق"ت الكاتيكوAمينية 

يشتركان معا في إحداث العنف،  بينما السيروتونين و   cholinergieوالكولينية 
  .وانتثبط العد G.A.B.Aالجاياأمينوبيوتريك 

ولوحظ حديثا أن نقص السيروتونين يرتبط بحدوث سرعة اAستثارة وزيادة  
العدوان لدى الحيوانات ،كما أن ھناك ثمة دلي" مستمدا من عدة مصادر على 

يتعلق بإصابة بؤرة معينة منه يلعب دورا له مغزاه  ، وجود خلل في وظيفة المخ
وعليه . حالتھم دراسة شاملةفي السلوك العنيف الذي يرتكبه مرضى تمت دراسة 

فأصحاب ھذه النظرية يرون أن نوع السلوك العنيف المتعلق باخت"ف وظيفة المخ 
قد يرجع في أصوله إلى البيئة، و لكن ما إن يحدث أن يفسد تركيب المخ بصورة 
دائمة حتى يصبح السلوك العنيف مما A يمكن تغييره  عن طريق معالجة 

Aأمل في إعادة تأھيل مثل ھذا الفرد العنيف المؤثرات النفسية أو ا Aجتماعية ، و
بتحسين شخصيته بإرساله إلى السجن أو  باستخدام الع"ج النفسي أو التعليم أو

 .103بمنحه الحب أو الفھم
  :نظرية التحليل النفسي  4-2

في مدرسة التحليل النفسي يعود السلوك العدواني عند اeنسان إلى غريزة 
،وھو يبدو في السلوك التخريبي الذي يمارسه اeنسان "الموت  غريزة"العدوان 

، فقد فسر فرويد  غريزة 104وفي أعمال الھدم والعدوان على الذات واsخرين
العدوان باعتبارھا غريزة فطرية فھي تعبير عن غريزة الموت ، وتتجه ھذه 

عون بشكل ،فيرى أن البشر مدفو) المازوشية (الغريزة في أصلھا إلى تدمير الذات 
Aشعوري نحو تدمير ذواتھم أي مدفوعون نحو الموت، وA تتجه ھذه الغريزة إلى 

ويتم ذلك من أجل حماية , إA كظاھرة ثانوية فقط) السادية (الخارج ضد اsخرين 
 .الذات عن طريق ميكانيزمات الدفاع
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مع فرويد في كون العدوان غريزة فطرية ولكنه يختلف معه من  ريتفق أدل
أين يمثل القوة " إرادة القوة"ية استق"لھا التام عن غريزة الجنس، وسماھا ناح

ثم تخلى بعد ذلك عن إرادة القوة مفض" عنھا مفھوم , بالذكورة والضعف باKنوثة
واعتبر الھدف النھائي لuنسان أن يكون عدوانيا وأن ". الكفاح في سبيل التفوق"

لعلماء اeيثولوجية فقد افترض أن السلوك أما لورنز وھو ممثل . يكون قويا متفوقا
العدواني ناتج عن غريزة القتال، وھو تعبير حتمي لھا، وھي غريزة موجودة عند 
اeنسان والعديد من الحيوانات، وھذه الغريزة يتم إنتاجھا باستمرار داخل الكائن 

جد الحي وبمعدAت ثابتة و لذلك تتراكم مع الوقت، وھي A تعمل بمفردھا بل تو
مثيرات مولدة ، وعندما تتراكم الغريزة و A تجد طريقا لتصريفھا، فإن أي إثارة 

إذا حسب لورنز ھناك عام"ن لحدوث . يتعرض لھا الكائن تجعله ينفجر بالعدوان
  :العدوان وھما 

  تراكم الطاقة الغريزية -
  .105والمثيرات المولدة للعدوان -
  :نظرية ا/حباط  4-3

" ماور"،" رت سيرزروب"،" نيل ميللو"النظرية ، من أشھر  علماء ھذه
وينصب اھتمام ھؤAء العلماء على الجوانب ". جون دوAرد "،"ليونارد دوب"،

اAجتماعية للسلوك اeنساني،وقد عرضت أول صورة لھذه النظرية على فرض 
مؤداه وجود ارتباط بين اeحباط والعدوان ،حيث يوجد ارتباط بين اeحباط كمثير 

  :لعدوان كاستجابة ،كما يتمثل جوھر النظرية في اsتي و ا
  .كل اAحباطات  تزيد من احتماAت رد الفعل العدواني -
  . كل العدوان يفترض مسبقا وجود إحباط سابق-

ويذھب علماء اAجتماع إلى أن كثيرا من اeحباط الذي يؤدي إلى العنف 
تمع وقد أشار ھؤAء العلماء إلى يظھر نتيجة عدم العدالة وعدم المساواة داخل المج

أن اeحصائيات تؤكد ارتفاع معدAت العنف في مناطق مختلفة من المدينة، ونجد 
أن الفقر، ونقص الفرص المتاحة في ھذه المناطق تؤدي إلى شعور السكان 
باeحباط، ونجد أن السكان في مناطق مختلفة يريدون جمع السلع المادية التي 

خر ،إA أنھم A يستطيعون الحصول عليھا بطريقة شرعية، يريدھا كل إنسان آ
يظھر بينھم سلوك  يونتيجة لذلك يشعر سكان المناطق المختلفة باeحباط، وبالتال

  106.العنف والعدوان
فالعدوان من أشھر اAستجابات التي تثار في الموقف اeحباطي ، ويشمل 

حو مصدر اeحباط،حيث يحبط العدوان البدني و اللفظي،حيث يتجه العدوان غالبا ن
الفرد عدوانه إلى الموضوع الذي يدركه كمصدر eحباطه ، ويحدث ذلك بھدف 
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إزالة المصدر أو التغلب عليه أو كرد فعل  انفعالي للضيق والتوتر المصاحب 
  .107لuحباط

 :النظرية السلوكية  4-4
تعديله يرى السلوكيون أن العدوان شأنه شأن أي سلوك يمكن اكتسابه ويمكن 

التي اكتسب منھا ) المثيرات (وفقا لقوانين التعلم، ومن ثم فإن الخبرات المختلفة 
قد تم تدعيمھا بما يعزز لدى ) اAستجابة العنيفة (شخص ما السلوك العدواني 

الشخص ظھور اAستجابة العدوانية، كلما تعرض لموقف محبط وتتلخص وجھة 
  :نظرھم في تفسير العنف كمايلي

لسلوك العدواني متعلم من خ"ل الم"حظة والتقليد حيث يتعلم السلوك معظم ا-
  . العدواني بم"حظة النماذج وأمثلة من السلوك العدواني

  .اكتساب السلوك العدواني من الخبرات السابقة-
  .تأكيد ھذا السلوك من خ"ل التعزيز والمكافآت-
  .108العقاب قد يؤدي إلى زيادة العنف -
 :اف العنف نظرية استھد 4-5

ترى أن ھناك الشخص الذي ينظر لغيره من الناس كما لو كانوا آAت أو 
أدوات أو دمى خشبية A تحس وA تشعر ،وصنعت خصيصا لكي تخدم حاجاته 
وأعراضه ،ومن ھنا فالناس في نظر مثل ھذا الشخص مجرد دمى خشبية A تشعر 

الحياة ويستطيع أن يلقي بھا وA تحس وA تفرح وA تتألم، وليس لھا ما له من حق 
،ثم ھناك الشخص الذي يشعر بأنه قابل بأقدامه دون أي إحساس بالذنب أو يرفسھا

للجرح أو اeھانة أي أنه يشعر بأنه عرضة للھجوم ،فمثل ھذا الشخص يكون شديد 
الحساسية للنقد وسريع التأثير بالنقد أو باeغراء، ولديه قدر كبير من البارانويا 

،وكل من ھذين يضطھده ويبخس حقوقه و يتآمر عليهوھم أن المجتمع ،حيث يت
الشخصين من نوع واحد وھما وجھان لعملية واحدة إذ يسيطر عليھما اعتقاد مؤداه 
أن الع"قات اeنسانية تعتمد على القوة أو تتمركز حول القوة، ولذلك فإنھما 

ينظرون إلى اKشياء من  ينتھجان منھج القوة في تحقيق مآربھما ،مثل ھؤAء الناس
  . وجھة نظر واحدة أو نظرة ذات جانب واحد ھو جانبھم فقط 

ومن ھنا فإنھم يعجزون عن رؤية اKشياء كما يراھا الغير أو من زاوية 
الغير ومن ھنا ف" يستطيعون المشاركة العاطفية أو الوجدانية التي تجعل الفرد 

سعادته ويتألم Asمه ،فبعض ھؤAء فيسعد ل. يحس بما يحس به أخوه في المواطنة
الناس يعتقدون أنھم بسلوكھم العدواني إنما يدافعون عن أنفسھم حيث يتوھمون أن 
أعمالھم من قبيل الدفاع عن النفس ،Kنھم يتوھمون أنھم يعيشون في وسط مجتمع 

إذالم تكن ذئب أكلتك ( تحكمه قوانين الغابة ،ف" غرابة أن يحكم سلوكھم مبادئ كـ
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ولكننا دائما في معالجة اKمور اeنسانية Aبد أن )...الغاية تبرر الوسيلة( و)لذئاب ا
و منحريفھم من فروق  مأسويائھ.نأخذ في اAعتبار ما يوجد بين الناس جميعا

فردية، فبعض جرائم السرقة بدافع الحاجة وليس لجذب اAنتباه، فبعض الجرائم 
على المجرم، وقد يؤدي الضعف العقلي  تقع لدفع نوع معين من الضغط الذي يقع

إلى تورط البعض في الجرائم، ولكن الطابع الغالب على مجرمي العنف اAستجابة 
الشديدة ،وإغفال مبدأ المساواة ،ومبدأ التبادل أو المبادلة ،ويسعى المنحرف إلى 
تحقيق ذاته على حساب حقوق اsخرين ،ھذه ھي طبيعة مباراة استھداف 

  . 109العنف

  :نظرية التفاعل الرمزي-4-6
تعد التفاعلية الرمزية، إحدى المداخل النظرية الھامة لدراسة السلوك 

جورج "وCH.COOLY"تشاولز كولي" اAجتماعي ،ومن أبرز ممثلي ھذا المدخل
ونجد أن معظم اتجاھات النظرية التفاعلية الرمزية تتفق G.H.MEAD"ھربرت

وتشكيل الواقع الذي يعيش فيه من خ"ل على التسليم بأن اeنسان يقوم بصياغة 
  .عملية التفاعل اAجتماعية وعن طريق استخدام الرموز مثل اللغة

أن عملية  اويرى أصحاب ھذه النظرية أن الشخصية A تصبح ثابتة، كم 
التنشئة اAجتماعية تستمر مدى الحياة، وإلى جانب أھمية اKم يكون اKبناء 

Kوتوضح ھذه النظرية كيفية . ھمية للطفل والبالغ معاوالمعلمون في نفس مستوى ا
مثل ( فجميع مؤسسات التنشئة.تنشئة الذكور واeناث على أدوار خاصة بكل منھما

وما يسودھا من تفاعل يؤكد على أن ...) اKسرة وجماعات الرفاق ، والمدرسة
  .ھناك أدوار خاصة بالذكور وأخرى مختلفة خاصة باeناث

  
ة التفاعل أن العنف سلوك يتم تعلمه من خ"ل عملية ويرى أصحاب نظري

التفاعل، فالناس يتعلمون سلوك العنف بنفس الطريقة التي يتعلمون بھا أي نمط 
وھناك كثير من اKدلة التي تؤكد أن سلوك .آخر من أنماط السلوك اAجتماعي

رة ،وقد العنف يتم تعلمه عن طريق عملية التنشئة اAجتماعية التي تقوم بھا اKس
يتم تعلم اKطفال للسلوك العنيف بطريقة مباشرة عن طريق المثل أو القدوة التي 

فعندما يشاھد اKطفال الصراعات وسلوك العنف لدى اsباء .تقدمھا أعضاء اKسرة
واKصدقاء ،تزداد احتماAت اكتسابھم لھذا النمط من السلوك كما قد يكتسب 

اشرة عندما يتعلمون المعايير والقيم التي اKطفال سلوك العنف بطريقة غير مب
تعرف العنف على اعتبار أنه شيء طيب في مواقف محددة، ويشعرون بأن العنف 
وسيلة لحل المشك"ت والصراعات ، والطريقة الوحيدة للحصول على 

  .اAحتياجات،وأداة ضرورية للمعيشة والنجاح في الحياة
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يتم تعلمه من خ"ل عملية وأصحاب ھذه النظرية يرون أن سلوك العنف 
، فعلى الرغم من أن ھناك قلة من اsباء )النوع(تعلم اKدوار المرتبطة بالجنس 

الذين ينظرون إلى العنف على اعتبار أنه شيء طيب فإن كثيرا من اsباء يعتبرون 
العنف جزء ضروري من الحياة، ونمطا سلوكيا يجب أن يتعلمه اKطفال خاصة 

عملية التنشئة اAجتماعية يتم تعليم اKوAد سلوك العنف عندما ومن خ"ل . الذكور
يتم تشجيعھم على الخشونة واAعتماد على النفس، بينما يتم تعليم اeناث الطاعة 

  .110والتبعية
ھذه بعض النظريات المفسرة للعنف التي اشتقت من أطر تصورية من عدة 

والتي حاولت البحث والتقصي ...علوم كعلم النفس ،علم البيولوجيا ،علم اAجتماع 
عن الظروف المحيطة بالعنف والعوامل الدافعة له، فنجد أن كل نظرية تحمل في 
طياتھا جوانب قوتھا وضعفھا في نفس الوقت ،فمن الصعب القول أيھما أفضل في 

أن المجرم عندما "تفسير السلوك العدواني، فكما يقول الدكتور معن خليل عمر 
صاحب المتجر فإنه من المؤكد أن لديه قدرة بايولوجية يطلق الرصاص على 

تساعده على السلوك العدواني العنيف وقد يكون مخيبا في طموحه فيأت مذعورا 
فأقدم على السلوك العدواني أو قد يكون فقد رشده أو عقله ،ومن المحتمل أنه قد 

بقة حاولت فنجد النظريات السا.  111"تعلم السلوك العدواني في محيطه اAجتماعي
تفسير السلوك العنيف بالتركيز على جانب واحد فقط ،بيولوجي أو اجتماعي أو 
نفسي ،في حين أن السلوك العنيف يكون نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل و ھذا 
ما يدعون لمحاولة النظر للعنف بنظرة كلية تجمع مختلف العوامل التي تؤدي الى 

  . مجتمعاتنا انتشار ھذه الظاھرة بشكل كبير في
  :تصنيفات العنف  -5

لقد تولد عن التعاريف والنظريات المفسرة لھذه الظاھرة عدة تصنيفات 
فھناك من يصنفه على .والتي حاولت توضيح بعض معالم البحث والدراسة,للعنف

  :أساس الشكل إلى
  

  :العنف المادي -1  5
 وھو العنف الذي يخلف أضرارا مادية ملموسة، كأن يلحق اKذى

إلخ أو إلحاق ...اAعتداء بالضرب والجرح والقتل: باKشخاص في أجسادھم مثل
حرق المزارع والعقارات الثابتة والمتنقلة ،سرقة اKشياء : اKذى بالممتلكات مثل

حيث يستعين . 112الوثائق أو الغذاء أو غيرھا: أو تخزينھا ،إت"ف بعض المواد مثل
  . حاق الضرر باsخرالشخص العنيف ببعض اKدوات من أجل إل

  :العنف المعنوي 2-5 
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يصطلح عليه بالعنف النفسي أو الفكري أو الذھني ،ھدفه إلحاق أضرار 
معنوية عن طريق السب ،الشتم،واAھانة لفرد آخر أو جماعة، مما يجعلھم 

ويعتبر العنف .113يشعرون باeحباط والدونية والرغبة في الرد بعنف مضاد
،كونه يمتاز بضغوط على الفرد وھاته اKخيرة إنما تقيد المعنوي أخطر من المادي 

من حريته وتؤدي به إلى حالة نفسية مزرية، كاeحباط واKلم النفسي والصراع 
  .الذي يعيشه

  :أما على مستوى ممارسة العنف فھو ينقسم إلى ث"ث أشكال أساسية ھي  
  :العنف الفردي 5- 3 

لجسدية أو المعنوية لشخص ما ،وقد وھو العنف الذي يلحق اKذى بالس"مة ا
يكون المتضرر من العنف الشخص الممارس له ذاته، إذا وجه اAعتداء نحوى 

اAنتحار وإلحاق اKذى بذات الفرد العنيف على :نفسه ،ومن مظاھر العنف الفردي 
كما قد يكون المتضرر من العنف شخص آخر ...نفسه ،كتعذيبھا بالضرب والجرح 

ى جسدي أو معنوي أو مادي كالمساس بس"مة شخصه بالقتل أو إذا ألحق به أذ
حقوقه اeنسانية ،حرية رأيه :الضرب والجرح والتعدي على حريته وحقوقه مثل 

  .114معتقده ودينية ,
  :العنف الجماعي 4-5 

وھو العنف الذي يستعمل من طرف مجموعة من اKفراد ضد فرد أو 
ومن مظاھره أن يمارس , إلخ ...تھديد مجموعة أفراد آخرين باستخدام القوة وال

العنف من طرف مجموعة ضد الدولة أو أن تمارس الدولة العنف ضد بعض 
   .115إلخ...المجموعات 

  

  :العنف الدولي 5-5 
يعبر على شمولية الصراع فيه بين الدول , وھو شكل آخر من أشكال العنف

ى بعضھا ويبرز في شكل الحروب ،وفرض الحصارات من طرف بعض الدول عل
  .116إلخ...اsخر 

  :يمكن تقسيم العنف إلى: من حيث أسلوب اKداء
  :عنف مباشر 6- 5 

وھو العنف الموجه للمصدر المتسبب في إنتاج السلوك العنيف ،على اعتبار 
أن ممارسة العنف كسلوك عدواني يكون في الغالب رد فعل لسلوك أو أفعال من 

  .طرف أو من أطراف أخرى
  :رعنف غير مباش7-5 
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وھو العنف الموجه نحو جھة أخرى لھا ع"قة بالمصدر اKصلي المتسبب 
، ويطلق على ھذا النوع بالعنف الخفي أو المقنع بحيث A 117في السلوك العنيف

يظھر بشكل مباشر، وإنما عن طريق مؤشرات يحاول العنيف من خ"لھا إلحاق 
وجھا لوجه لذلك يسميه اKذى واKلم بغيره فردا كان أو جماعة دون أن يتصدى له 

البعض اsخر بالعنف الرمزي ، والذي ھدفه إلحاق اKذى سواء كان ماديا أو نفسيا 
فيمكن القول عن العنف المباشر أنه المواجھة الصريحة مابين العنيف وضحيته .

مھما كان فردا أو جماعة وعادة ما يكون اKلم والضرر المادي والجسمي أكثر منه 
  . نفسي

  : لتنظيم  يصنفه بعض الباحثين إلى صنفين ھمامن حيث ا
  :عنف منظم  5-8

وغالبا ما يتخذ طابعا جماعيا منظما ,ويتم بصورة منظمة ومھيأة مسبقا 
  .كالعمليات اeرھابية واeجرامية,
  :عنف غير منظم  5-9

كردود أفعال على أوضاع مزرية  أو قرارات , وھو يندلع بصورة عفوية
ردي أو جماعي،وغالبا ما تكون جماعية مثال ذلك تعسفية، سواء بشكل ف

المظاھرات التي تظم أعمال الشغب والعنف واAنق"بات سواء عسكرية أو مدنية 
  118.وغير ذلك من أعمال العنف 

الغرض ( وتوجد تصنيفات متعددة للعنف بناءا على معايير مختلفة 
نواع العنف وھذه الدراسة ستركز على نوع من أ... ) ،القانون، المؤسسات

الممارس في إحدى المؤسسات اAجتماعية أA وھو العنف الزواجي باعتباره من 
وقبل التطرق لھذه .أھم المشاكل اAجتماعية الخطيرة التي تھدد المجتمع بأكمله 

  .النوع من العنف A بد أن نتعرف أوA على الع"قة الزواجية وكيف تبنى 
  :العPقة الزواجية –ثانيا

زواج ع"قة روحية تليق برقي اeنسان ،فھو عبارة عن تزاوج منظم إن ال    
ومن آياته أن خلق "بين الرجال و النساء حيث يقول هللا عز وجل في محكم تنزيله 
فھو اKساس الذي ".لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليھا وجعل بينكم مودة ورحمة

اضر ، فالع"قة الزواجية تقوم عليه اKسر في أغلب المجتمعات في الماضي والح
يشترط أن تحكمھا ضوابط دينية،اجتماعية وقانونية بغية تحقيق أغراض عدة 
كتنظيم الجماعة،تنظيم الغريزة الجنسية،الحفاظ على كرامة ورقي 

لمفھوم الزواج وأھميته،و  ولكشف خبايا ھذه الع"قة سنتطرق ا...اeنسان
وكذلك دور كل من . ختبار للزوج،إضافة إلى التطرق Kھم نظريات اAأشكاله

  .ةالزوج والزوجة في ھذا الع"ق
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  :مفھوم الزواج -1
    A انه Aنسانية إeبالرغم من عمومية و انتشار الزواج في كل المجتمعات ا

يوجد تعريف شامل للزواج يتفق عليه العلماء ،فمن أھم التعاريف التي وردت 
  :مايلي 

 E.WESTERMARK"وسترمارك" ھناك تعريف تقليدي للزواج جاء به
ورغم أنه تعريف قديم، إA أنه Aزال محل اھتمام الباحثين إلى يومنا ھذا 1926

ع"قة بين رجل أوأكثر مع امرأة أو أكثر يقرھا القانون أو العادات ،وتنطوي "فھو 
اKطفال الذين  بعلى حقوق وواجبات معينة يترتب عليھا إتحاد الطرفين و إنجا

وھناك من علماء اAجتماع من يعرفه على أنه . 119"لھذا الزواج  يولدون نتيجة
     .120"اeجراء الذي أنشأه المجتمع  لتكوين اKسرة "

وحدة جنسية دائمة نسبيا بين فردين أو أكثر "وھناك من يعرفه على أنه  
كما يعرف على أنه 121"على أن تكون ھذه الوحدة مقبولة من الناحية اAجتماعية

ين رجل و امرأة ينظمھا العرف أو القانون ويحل بموجبھا للرجل رابطة تقوم ب"
ھذه الرابطة أسرة تترتب فيھا حقوق  نوينشأ ع.أن يطأ المرأة ليستولدھا ) الزوج(

  .122"وواجبات تتعلق بالزوجين واKوAد
وسترمارك ذو معنى واسع A يقتصر :فالزواج حسب التعريف التقليدي ل 

ف لدينا فھو يشمل أشكال أخرى من الزواج كزواج على الزواج الشائع والمعرو
الرجل بأكثر من زوجة واحدة في وقت واحد أو زواج عدة رجال بأنثى واحدة 
وھذا ما يعرف بنظام تعدد الزوجات أو اKزواج ويوجد ھذا النظام في بعض الدول 

ارة كالھند والفلبين و القبائل وھذا ماسيتم التعرض له فيما بعد، وفي التعريف إش
كما أن ھناك إشارة إلى إنجاب اKطفال وھذا ما يميز .إلى  الحقوق والواجبات

الزواج عن غيره من المماراسات الجنسية في كثير من المجتماعات  خارج نطاق 
  .الزواج 

يتم اتخاذه  ءومن التعريفات السابقة يمكن القول أن الزواج نظام اجتماعي، وإجرا  
ويشترط في الع"قة أو الرابط لكي تكون .عد ذلككشرط أولي لتكوين اKسرة ب

زواجا أن تتم تبعا للشروط التي تحددھا العادة أو القانون مھما كان شكل ھذه 
ومن ثم يعد الزواج نظام اجتماعي يساھم بنصيب كبير في .العادات أو ھذه القوانين

جماعة لمن تنظيم الجماعة والرغبة في الحياة المشتركة، ومما يشجع على احتقار ال
 .123ينصرف عنه إلى ع"قة أخرى من الع"قات التي يستنكرھا المجتمع

  :أھمية الزواج-2
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لقد شرع الزواج Kغراض عدة ،وبه تتحقق العديد من المصالح يذكر الجليدي   
  :منھا

أنه ينظم الع"قة بين الجنسين بما يتفق وكرامة اeنسان ويبعده عن السلوك -
به بالحيوان فتنتشر الفضيلة والعفاف دون مصادرة للفطرة المدفوع بالغريزة والتش

  . اeنسانية التي فطر هللا عليھا الناس
به تحصل اKلفة و المودة والرحمة مع التعايش المشترك والتعاون التام  -

  .بين الزوجين في جو من الراحة النفسية الروحية
ية اKوAد واAھتمام به تتم حماية اKنساب والمحافظة عليھا واAعتناء بترب-
  . بشؤونھم
ھو اKساس في بناء اKسرة وتنظيمھا وانتشار ع"قات قرابة المصاھرة -

والنسب وما ينشأ عنھا من الترابط بين ذوي اKرحام والمحارم ،كل ھذا وفق أحكام 
  دقيقة وثابتة 

  يحفظ النوع اeنساني ويزداد عدد اKمة زيادة  منظمة Aخطر منھا أو عليھا -
لھذا وغيره شرع الزواج دينيا واجتماعيا وأدلة شرعيته كثيرة ومتعددة فھو من      

اعتنى بھذا النظام  مالنظم المعروفة منذ أن وجد اeنسان على وجه اKرض، فاeس"
اKحكام فصلت في الكتاب والسنة  هعناية كبيرة وجعل له أحكاما عديدة، وھذ

  .124واeجماع
  
  
  :أشكال الزواج-3

اھتمت الدراسات التي حاولت دراسة تطور الزواج أن تضع بعض لقد 
ونجد أن ھذه الدراسات قد سيطر عليھا عادة .الفروض عن اKشكال اKولى للزواج

فكرة إقامة الزواج اKحادي أي زواج رجل واحد بامرأة واحدة ،في نھاية سلسلة 
ي بداية مراحل التطور اAجتماعي لنظام الزواج أي أن الزواج التعددي يأتي ف

  .تطور  اKسرة
أنساق روابط القرابة "في كتابه " لويس مورجان"ويتضح ذلك لما ذھب إليه 

 systems of cunsonguinity and affunity inوالمصاھرة في العائلة اAنسانية   
humain familly  المجتمع "كما يتضح ذلك أيضا في كتابه 1870الصادر عام

وجاء بعد ذلك وسترمارك ،1877الصادر عام  « ancient society »" القديم
E.westermerk.  وقد ذكر في كتابه " مورجان"و ذھب إلى عكس ما ذھب إليه

أن اeنسان كان يتبع نظام الزواج  1921الصادر عام " تاريخ الزواج اAنساني"
في سبيل إثبات وجھة " وسترمارك "اKحادي وليس الزواج التعددي وقد اعتمد 

السابقة، على ذكر بعض اKمثلة التي انتقاھا عن الزواج اKحادي الذي يتم  نظره
                                                 

.313ص.مرجع سابق .الوحيشي أحمد بيرى :   124  



بين بعض الشعوب التي كانت تشتغل بالصيد وجمع الطعام ،والتي كان ينظر إليھا 
  .بعض العلماء اAجتماعيين على أنھا أكثر الشعوب تخلفا من الناحية اAقتصادية 

العلماء أثناء دراستھم قد ظلت إA أن كل ھذه المحاوAت التي ذھب إليھا 
،وقد أشار علماء اeنسان وعلماء اAجتماع 125مجرد فروض لم يثبت صحتھا بعد

إلى أنه قد ظھرت عدة أنواع وأشكال للزواج خ"ل تاريخ اKسرة اeنسانية من 
 :أھمھا

  :الزواج ا5حادي  3-1
حدة ھو نظام للزواج A يسمح بمقتضاه أن يكون للرجل أكثر من زوجة وا

في وقت واحد، وA Aمرأة أكثر من زوج كذلك، وقد أخذت بھذا النظام الكثير من 
فقد مارسته في العصور القديمة مجتمعات اليونان . المجتمعات قديمھا وحديثھا

والرومان، وھو اsن النظام المفضل واKوسع انتشارا في بلدان العالم وقد جعلته 
في الدين اeس"مي فإن أصول الزواج تقتضي  أما. المسيحية المثل اKعلى للزواج

الضرورة فقد يسمح بتعدد الزواج بحد أقصى أربعة  دالزواج بواحدة إA عن
وإن . بالنسبة للمرأة جزوجات، وتحت شروط معينة ولكن A يسمح بتعدد اKزوا

واحدة طوال العمر، بل  ةھذا النوع من الزواج A يعني أن الزواج A يحدث إA مر
  .126ح بالزواج مرة أو مرات أخرى في حالة الط"ق أو الوفاة يسم

  : الزواج التعددي 3-2
وذلك عندما تتزوج امرأة واحدة برجلين أو أكثر ، أو بأخذ شكل تعدد 
الزوجات عندما يتزوج رجل واحد بامرأتين أو أكثر، وأخيرا قد يأخذ الزواج 

ج بين رجلين أو أكثر مع التعددي شكل الزواج الجماعي وذلك عندما يتم الزوا
ومن أھم مظاھر ھذا النظام ما يسمونه الزواج اKخوي، . 127امرأتين أو أكثر

وبمقتضاه يتزوج اeخوة عدد من النساء، وأن يتعاشر اeخوة واKخوات معاشرة 
زواجية في نطاق اKسرة، ومنھا كذلك زواج اKقارب الذي بمقتضاه يتعاشر بعض 

ھم أو من غيرھم على حسب النظم التي يأخذ بھا اKقارب بطائفة من أقارب
أما عن تعدد اKزواج الذي يتم بمقتضاه زواج مجموعة من الرجال . 128المجتمع

بزوجة واحدة فتكون من حقھم جميعا، وقد أخذت به القبائل في المجتمعات القديمة 
  . والحديثة وخاصة في بعض مناطق الھند ونيبال و التبت

    Aزواج، ففي بعض المجتمعات ويختلف الوضع اTجتماعي و القانوني ل
يعامل اKزواج جميعا بدرجة متساوية في جميع الواجبات والحقوق وفي حق اKبوة 
في حين أن بعض المجتمعات تعتبر أحد اKزواج زوجا أصي" فينسب إليه وحده 

 أما عن النظام الذي يباح فيه للرجل. 129جميع اKطفال الذين تنجبھم الزوجة 
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زوجة واحدة في وقت واحد فقد أخذت بھذا النظام كثير من  نالزواج بأكثر م
المجتمعات في مختلف  العصور وAزالت تمارسه بعض الشعوب إلى وقتنا 
الحاضر،كما ھو الحال في المجتمعات اeس"مية ،بعض القبائل اeفريقية 

  .المتحدة اKمريكية في وAية يوتا بالوAيات ) المرمون(،الھند،كما تمارسه جماعة 
وتختلف طرق تطبيق ھذا النظام كما تختلف عوامله وأسبابه باخت"ف 
المجتمعات وباخت"ف الزمن فبعض المجتمعات تبيحه بدون قيود وفي بعضھا يباح 
للضرورة ،كما أن مجتمعات أخرى تجعله مقصورا على طبقات أو فئات خاصة 

اKمراء أو رجال الدين أو شيوخ القبائل  من أفراد المجتمع، فقد يسمح به للملوك أو
أو لTغنياء، كذلك فيما يتعلق بالعدد المسموح به من الزوجات فقد أباحت بعض 
المجتمعات للرجل بأن يتزوج بأي عدد يشاء من النساء وجعلته مرھونا بمقدرته 

العشرات أو حتى المئات ،إA أن  ىالمادية ومطالبه الخاصة فقد يصل العدد إل
  .130الب في مختلف الشعوب ھو تقييد عدد الزوجات بعدد معينالغ

وھناك نوع آخر من الزواج يسمى بالزواج المؤقت ،وھو نوع من مظاھر 
وحدانية الزوج والزوجة وھو نموذج A يستمر إA لفترة قصيرة تحددھا التقاليد 

قت إذ وھو زواج قائم على التعاقد المؤ) زواج المتعة(واKعراف والقوانين كذلك 
  . 131ينص العقد أنه موقوت بأجل معين تنتھي بحلوله

  :ا-ختيار للزواج -4
إن اAختيار للزواج ھو الطريقة التي يغير بھا الفرد وضعه من أعزب إلى   

متزوج، وھو ليس عملية اجتماعية حديثة العھد بل حدث في التاريخ اeنساني كله، 
وقد .عدد من المعروضينوھو سلوك اجتماعي يتضمن فردا ينتقي من بعض 

جعلت أعراف الشعوب وتقاليدھا الرجل ھو البادئ صراحة في عملية التودد إلى 
المرأة التي تنتھي بالزواج لكن A ينفي دور المرأة في تطوير الع"قة فھي ليست 

أريد ھذا " فقد A تأخذ المرأة بزمام المبادرة لتقول .132سلبية دائما فيما قد يضن
تمتع بحق اAعتراض على من يتقدم للزواج منھا ولھا حق رفضه فإنھا ت"الرجل 

وتتولد في كل مجتمع مجموعة من ترتيبات . إذا لم يحظ بقبولھا وينال رضاھا
معينة من خ"لھا تنظم عملية اختيار الزوجة ،فھناك قواعد دينية وقيم ومعايير 

وكيفية   ار الزوجةأخ"قية وعادات وتقاليد متوارثة تتداخل معا لترسم أسلوب اختي
وقد حاول الكثير من العلماء تفسير ظاھرة اAختيار الزواجي من . 133القيام بذلك

:                                                                                خ"ل وضع مجموعة من النظريات أھمھا
  : ظرية التجاور المكانين 4-1
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تم عملية اAختيار للزوج في نطاق جغرافي معين يكون حسب ھذه النظرية ت      
بمنزلة مجال مكاني يستطيع الفرد أن يختار منه ،وھذا ما يمكن أن نطلق عليه 

وتفترض ھذه النظرية أن الناس يميلون إلى " ل"ختيار ةالفرصة اeيكولوجي"
سة الزواج بھؤAء الذين يعيشون قربھم ،أو ھؤAء الذين يدرسون معھم في مدر

واحدة ومعھد واحد أو كلية واحدة أو يعملون معا في مكان واحد ،وبھذا المعنى إن 
نظرية التقارب المكاني تقرر ما ھو واضح فع" من أن الزواج يتم بين ھؤAء الذين 

  .134تتاح لھم فرصة مقابلة بعضھم بعضا

  : نظرية القيم 4-2
كون على أساس القيم التي إن التركيز في اختيار الزوج حسب ھذه النظرية ي      

يحملھا الفرد،والتي يعتبرھا الفرد الذي ينوي الزواج ذات أھمية كبيرة في عملية 
اAختيار،ونتيجة لذلك إن الفرد  يختار شريكة حياته من ھؤAء الذين يشاركونه أو 

وباختصار . 135على اKقل يقبلون قيمه اKساسية Kن اKمان العاطفي يكمن في ذلك
  :رية تفترض أن فإن النظ

اKشخاص الذين يشتركون في نفس الخلفيات اAجتماعية يتعلمون  �
  .ويحافظون على نفس القيم

أن اKفراد ذوي القيم المتشابھة يتم بينھم اتصال وتفاعل اجتماعي فعال  �
  .وينشأ بينھم القليل من اAخت"ف والتصادم والمشاكل 

عل كل فرد يشعر بالرضا عن أن ھذا التفاعل الفعال الخالي من المشاكل يج �
نتائج ع"قته بالفرد اsخر وبالتالي الرغبة في اAستمرار في ھذه الع"قة 
وتوطيدھا والتي قد تكون ع"قة صداقة قد ينجم عنھا اختيار للزوج في حالة 

  . 136ما إذا كانت بين رجل وامرأة
  :نظرية التجانس  4-3
اج يرتكز في المحل اKول على تذھب نظرية التجانس إلى أن اAختيار للزو    

الخصائص أو السمات  يأساس من التشابه، والتجانس في الخصائص العامة، وف
أي أن يكون ھناك تشابه بين الشريكين في الدين والجنس والمستوى .الجسمية

إلى جانب وجود تشابه أو .الخ ...السن والتعليم ياAقتصادي واAجتماعي، وف
  .137الخ ...شرةتجانس في الطول ولون الب

  :نظرية التبادل  4-4
لقد استخدمت نظرية التبادل في الكثير من الدراسات واKبحاث في مجال علم       

ترى ھذه النظرية . اAجتماع العائلي وبصورة خاصة في موضوع اختيار الزوج
( أن نوعا من التبادل المادي أو المعنوي المھم يتم أثناء عملية اAختيار للزواج بين
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يكون التبادل بين مركز اقتصادي عالي وجنس معين أو  د، وق)زوجي المستقبل
وكمثال على ذلك قد يختار رجل كبير . عمر مرغوب أو خصائص جسمية مطلوبة

السن وكثير المال فتاة صغيرة السن مقارنة بعمره ھو ،نجد أن المرأة صغيرة السن 
ي للرجل كبير السن، والعكس عمرھا الصغير بالمركز المال) أو تبادلت( قد بدلت 

يكون صحيحا كذلك حين يبدل رج" صغير السن عمره الصغير مقابل الزواج 
بامرأة كبيرة السن ووضعھا المادي ومركزھا اAقتصادي واAجتماعي 

فالفكرة الرئيسية لھذه النظرية أن اAختيار عبارة عن صفة تجارية أو نوعا .العالي
  .138يحتمل فيھا الربح أو الخسارة من المقايضة و المساومة التي

ومن خ"ل عرضي لھذه النظريات المفسرة لظاھرة اختيار الزواج يمكن 
القول أن نظرية التجاور المكاني تبين أن الزواج يحدث دائما بين اثنين متعارفين 
من وسط واحد ونادرا ما يتزوج شخصا إنسانا لم يره أو يتفاعل معه اجتماعيا، 

فالتجاور المكاني قد يكون سببا أو . رب كثيرا من نظرية التجانس وبالتالي فھي تقت
أما عن نظرية القيمة التي ترى أن اAختيار الزواجي Aبد أن يقوم .نتيجة للتجانس

على التشابه في القيم بالنسبة للطرف اsخر،وھذا بغية تفادي اAخت"ف والتصادم 
م تلتقي أيضا مع نظرية التجانس والتوصل للتفاعل اAجتماعي الجيد، فنظرية القي

  .وذلك Kن التشابه في القيم يؤدي للتجانس
الحاجة ( أما عن نظرية التبادل التي ترى أن اAختيار للزواج يقوم على 

كما يقول روبرت وينش  ومن خ"ل ذلك يتم إشباع أكبر قدر من ) المتممة 
ھي قد تختلف نوعا ما وعليه ف.الحاجات سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو مادية 

عن النظريات السابقة حيث A تھتم بالتقارب والتجانس بين الطرفين،وإنما ھدفھا 
ويبق أن نقول أن اAختيار للزواج قد .يكمن في تحقيق مكاسب وأھداف معينة 

يشمل الرغبة في التكافؤ في ميول معينة والتكامل في أخرى،باعتبار أن ھذه 
ين أسس الحياة الزوجية وأعظمھا تأثيرا،نظرا لما المرحلة من أھم مراحل تكو

  .يترتب عليھا من استقرار في الحياة الزوجية أو عدمه في المستقبل
  :الزواج وتقسيم ا5دوار-5

يعد الزواج نقطة تحول مھمة في حياة المرأة والرجل على السواء،حيث نجد 
الزواج  كل طرف يحرص على استقرار الزواج واستمراره ،ويتوقف استقرار

على مقدار تكيف الزوج والزوجة مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على حياتھما 
وعلى مدى مرونتھما في تغيير أدوارھما اAجتماعية لتت"ءم مع طبيعة الحياة 
الزوجية،فالشاب المنطلق غير المسؤول يتحول إلى زوج يھتم بس"مة زوجته 

والفتاة تجد نفسھا زوجة .ن والغذاء KوAدهورعايتھا ثم يصبح أبا عليه أن يوفر اKم
مسؤولة عن إدارة منزل بأكمله بما يعنيه ذلك من ضرورة اeلمام بفنون الطھي 

كل ھذه .والنظافة المنزلية ثم تتحول إلى أم مسؤولة عن طفلھا وصحته وتربيته 
                                                 

.354-353ص ص .مرجع سابق . الوحيشي أحمد بيرى :  138  



Kت تتم في إطار من بيئة اجتماعية بالغة التعقيد تشمل مجال العمل واAھل التحو
  . 139واKصدقاء والجيران 

  

تغيرت مفاھيم الدور بالنسبة للجنسين  دو على عكس الزواج في الماضي، فق      
وكذلك اKدوار المتوقعة لكل من الزوج و الزوجة في معظم المجتمعات، و معنى 

  .ھذا أن كل جنس أصبح يتوقع منه أن يقوم بعدد كبير من اKدوار
   :دور الزوج  5-1

نى كثير من الرجال الدور الجديد للزوج واKب بينما يحتفظ آخرون يتب      
 Aسرة،إKب يعتبر رئيس اKدوار التقليدية،فتبعا للتعريف الرسمي فإن الزوج اKبا
أن المناخ اAجتماعي المتغير أثر في نوعية الع"قات الداخلية في اKسرة من حيث 

كان الرجل ما زال رئيس اKسرة فإن وإذا .ع"قة الزوج بالزوجة واKبناء واsباء
ھذه الرئاسة لم تعد بنفس التسلط والعنف الذي كان في اKسرة سابقا Kسباب عدة 

وبعضھا بسبب التصنيع ) مثل ارتفاع مستوى التعليم(،بعضھا اجتماعي 
مثل ابتعاد مكان العمل عن المنزل،وفتح أبواب العمل أمام المرأة (والتكنولوجيا 
،مع ذلك ما زال للرجل الحق القانوني ...)دور أكثر فعالية في أسرتھاوتطلعھا إلى 

في تحديد مكان إقامة أسرته إلى درجة أنه يمكن أن يطلق زوجته إذا ھي رفضت 
اeقامة في المسكن الذي يختاره والذي تقتضيه ظروف عمله بغض النظر عن 

زوجين في ظروف عمل الزوجة ،وبالرغم من اAتجاه الواضح نحو مشاركة ال
اتخاذ القرارات المتعلقة باKسرة ،و في بعض اKحيان إشراك اKبناء أيضا في ھذه 

  .القرارات،خاصة تلك التي تتعلق بھم 
فيماA زال كثير من الذكور يعتقدون أن الزوج له حق طبيعي أو موروث 

إذا اختلف الزوجان "يتيح له التعبير عن رأي اKسرة، ويعبرون عن ذلك بقولھم 
في أمر من اKمور فإن رأي الزوج ھو الجدير باKخذ به Kنه الذكر وله الكلمة 

ومثل ھذا الموقف يعكس اAتجاھات التقليدية "اKخيرة والحق في اتخاذ القرار 
وھناك مسائل تحتاج إلى قرار حاسم و خاصة في المسائل .بصورة واضحة 

والسفر والتعليم والرعاية الصحية المتعلقة بزواج أحد اKبناء و اAدخار واAستدانة 
في حالة المرض، وغالبا ما يظھر الرجل في بعض اKمور كأنه صاحب القرار 
ومنفذه على الرغم من أن القرار ذاته تعرض لمناقشات عديدة داخل اKسرة قبل أن 

    .تتبلور في صورته النھائية
يعتمد توزيع السلطة العائلية في المجتمع الجزائري بالتحيز لصالح و 

أما .الذكور، فتوزيع السلطة العائلية يستند على معيار الجنس في المقام اKول
إن معيار الجنس .إلخ فإنھا معايير ثانوية...معايير السن والمستوى التعليمي والعمل

ره A يرجع إلى ما نعتقد أنھا ذلك فإن اختيا عمعيار طبيعي وليس اجتماعي، وم
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و في مقدمتھا تمتع الرجل بقوة جسدية تفوق القوة . خصائص طبيعية للجنس
الجسدية للمرأة، فالرجال المرضى والشيوخ كبار السن تمنحھم التوجھات الثقافية 

  .التقليدية سلطة عائلية أكبر من سلطة النساء المتمتعات بالقوة والصحة
في الوقت الحاضر بأن المنزل لم يعد مجرد مأوى وھناك شعور متزايد    

فالتحديد القاطع لتقسيم .  للرجل أو مكان لراحته بل أصبح مكان للحياة المشتركة
" العمل تبعا للجنس في اKسرة انھار إلى حد كبير ولم يعد من الممكن أن نتكلم عن

ق على كل كما كان يحدث في الماضي إA  أن ھذا اAتجاه A ينطب" عمل الرجل 
اKزواج ،فما زال الكثيرون منھم يقاومون فكرة المشاركة في اKعمال المنزلية 

ويمكن . 140 وخاصة تلك التي تقلل من رجولتھم أو مكانتھم في اKسرة كما يعتقدون
الزوج على زوجته في اeس"م وھذا ما قال عنه  اeشارة لمجموعة من واجبات

  : لي جونسن  بالدور اAجتماعي منھا ماي
اeنفاق باعتدال،فمن حق الزوجة على  زوجھا أن ينفق عليھا من غير  -

يا رسول هللا ما حق زوجة : تقتير وA تبذير قال معاوية القشري  رضي هللا عنه 
أن تطعمھا إذا طعمت ، وتكسوھا إذا اكتسيت ، وA "احدنا عليه قال عليه الس"م 

  Aتھجر إ Aتقبح ، و Aحديث حسن رواه أبو "  ( في البيت يضرب الوجه ، و
  ).داود 

" وعاشروھن بالمعروف " حسن المعاملة واAحتمال،تطبيقا لقوله تعالى  -
فلما .سابقني رسول هللا عليه الص"ة والس"م فسبقته"قالت عائشة رضي هللا عنھا 

أكمل المؤمنين " وفي الحديث "  ھذه بتلك : حملت اللحم سابقني فسبقني وقال 
،لكن يجب أن يكون الرجل معتدA في مداعبة زوجته ف" "نا أحسنھم خلقا إيما

يسرف في مداعبتھا إلى حد يفسدھا أو يضيع كرامته وھيبته عندھا ويجب أن 
  .تكون ھناك مسافة اجتماعية  محفوظة بينھما باستمرار 

الغيرة، يجب أن يكون الزواج غيور ا على زوجته فيما يتعلق بشرفھا أو  -      
إن هللا يغار ، والمؤمن يغار ، وغيرة هللا "قال عليه الس"م ...عرضھا أو كرامتھا

ويوجھنا اeس"م إلى عدم المغاAت في الغيرة " أن يأتي المؤمن من ما حرم هللا 
  .141 من غير ريبة وعدم إساءة الظن أو التعنت مما يفسد الحياة الزوجية دون داع

  : دور الزوجة  5-2
رأة لدورھا في الحياة أصبح معقدا إلى حد كبير وذلك لتعرضھا إن اختيار الم

لضغوط قوى عديدة،فھي من ناحية تخضع لضغط التقاليد والطبيعة البيولوجية 
التي تدفعھا في اتجاه اKعمال المنزلية واKمومة ،و من ناحية أخرى الفرص التي 

المرأة بالعقبات  ويواجه اختيار.أصبحت أمامھا في عالم الوظيفة والعمل واKجر
الزواج واKعمال المنزلية وإنجاب اKطفال وتربيتھم :نتيجة لTربعة عوامل 
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والوظيفة ،ويمكن النظر لھذه العوامل منفصلة فالمرأة يمكن أن تتزوج دون أن 
ويرى البعض أن اAختيار في الوقت الحالي أسھل نتيجة ...تقوم باKعمال المنزلية 

اAختيار منھا و المفاضلة بينھا تبعا لظروف كل امرأة  لوجود عدة متغيرات يمكن
بعكس الحال في الماضي عندما كانت النساء جميعا أمام اختيار واحد ليس له بديل 
،فقد كان الزواج واKعمال المنزلية واeنجاب مرتبط كمجموعة متجانسة وليس 

النساء كن ومعظم ) الزواج،أو البقاء بدون زواج (أمام المرأة سوى متغيرين 
يخترن الزواج كما أن نسبة ضئيلة جدا من النساء كانت لھن وظائف يحصلن منھا 

يكون لھا دور اقتصادي ) العمل(على أجر ،وإلى جانب وظيفة الزوجة اAقتصادية 
وما يعود عليه من أجر أو مكانة ) عمله(واجتماعي باعتبارھا شريكة لزوجھا في 

  . 142 اجتماعية
ل مثلھا مثل الرجل ،وحتى في الحقول والمزارع تشتغل فالزوجة حاليا تشتغ

المرأة مع زوجھا جنبا إلى جنب،ثم ترجع إلى البيت حيث تقوم بدور ربة البيت 
فھي تطبخ ،تغسل ،وتنظف المنزل وتعتني باKطفال، فالمرأة تقوم بواجبات أو 

مقام وظائف،سعيا منھا للوصول للسعادة الزوجية وكذا تحقيق ذاتھا وفي ھذا ال
جدير بي أن أشير إلى مجموعة من الواجبات التي يفترض أن تلتزم بھا الزوجة 

  : المسلمة بغيت الوصول Kھدافھا منھا مايلي 
الطاعة في غير معصية ،والمقصود ھنا طاعة الزوج طالما لم يأمر بمعصية  -      

". ن سبي" فإن أطعنكم ف" تبغوا عليھ"هللا، وعليھا أن تجتھد في إرضائه وسروره 
  )34النساء (

قال : A تدخل أحدا إلى بيته إA بإذنه ،عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال -      
A يحل Aمرأة أن تصوم وزوجھا شاھد إA بإذنه "رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  .متفق عليه " وA تأذن في بيته إA بإذنه 
ه بما A يستطيع مما يضطره المحافظة على مال زوجھا، بحيث A ترھق -      

  .ل"ستدانة
إA للضرورة وبإذنه، من حق الرجل على   اعدم الخروج من منزل زوجھ -      

زوجته أن تلزم بيتھا كذلك عليھا أA تخرج من بيت زوجھا إA بإذنه قال عليه 
أيما امرأة خرجت من بيتھا بغير إذن زوجھا كانت في سخط هللا تعالى "الس"م 

،وعلى المرأة العناية بحسن تنشئة "يتھا أو يرضى عنھا زوجھاع إلى بحتى ترج
  . 143أبنائھا وغرس العقيدة اeس"مية السليمة في نفوسھم 

يضاف إلى ذلك مجموعة كبيرة من الحقوق و الواجبات لكل من الزوج على 
ولھن مثل الذي عليھن بالمعروف :"زوجته والزوجة على زوجھا يقول تعالى

وإتباع ھذه الحقوق والواجبات المتبادلة تضمن تماسك  م، فباحترا)228البقرة"(
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وقد .اKسرة واستمرارية الع"قة الزوجية وبالتالي سيادة الرحمة ،المودة والتفاھم
يفشل الزوج أو الزوجة في التكيف مع دورھما الجديد ،فتظھر بعض المشاكل 

 .اAجتماعية الخطيرة ولعلى أھمھا ظاھرة العنف الزواجي
 ثالثا-  العنف الزواجي:

يعتبر العنف الزواجي من أكثر أشكال العنف خطورة على الفرد والمجتمع 
ككل،وإن كان يبدو أقل حدة من غيره فھو يعبر عن محتوى خطير لطبيعة الع"قة 
الزوجية التي تربط بين شخصين وتكمن خطورته بأنه ليس كغيره من أشكال 

فغالبا ما يحدث خل" في القيم .ئجه غير مباشرة العنف ذات نتائج مباشرة بل أن نتا
و اھتزاز في نمط شخصية الزوجين ،وھذا قد يؤدي إلى خلق أشكال مشوھة من 

  .السلوكات وكذا الع"قات 
فبعد التعرف على مفھوم العنف وكذا الع"قات الزوجية سأحاول في ھذا 

عوامل التي قد الجزء اKخير من الفصل توضيح مفھوم العنف الزواجي وكذا ال
تساھم في ظھوره وأشكاله والنظريات المفسرة له والتي ركزت على العنف 

  .           وآثار ھذا العنف . الموجه ضد الزوجة ،ومحاولة التعرف على نتائج
  :                                                             تعريف العنف الزواجي  -1

فعل عنيف ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو  كل"يعرف على أنه   
معانات جسمية أو نفسية للطرف اsخر، بما في ذلك التھديد باقتراف مثل ھذا 

سواء كان ذلك في الحياة العامة .الفعل أو اeكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية
            144".أو الخاصة

ضد الشريك في إطار ع"قة ذلك العنف المرتكب "ويعرف كذلك على أنه   
حميمية يسبب ضررا وآAما جسمية ،أو نفسية أو جنسية Kطراف تلك الع"قة 

:                                                                                 ويتعلق اKمر بالتصرفات التالية
� Kعتداء الجسدي كاللكمات،والصفعات والضرب باAرجلأعمال ا                      .  
أعمال العنف النفسي، كاللجوء إلى اeھانة والحط من قيمة الشريك وإشعاره  �

  .                                                    بالخجل ودفعه ل"نطواء وفقدان الثقة بالنفس
العنف الذي يشمل مختلف التصرفات السلطوية كعزل الشريك عن محيطه  �

حركاته وأفعاله والحد من إمكانية حصوله على  ةئلي وأصدقائه، ومراقبالعا
  .  145" المساعدة 

كل فعل يمثل تدخ" خطيرا في حرية اsخر "كما عرفه أحد الباحثين 
وحرمانه من التفكير والرأي والتقرير والسلوك، وتحويل اsخر إلى وسيلة أو أداة 

  146"ء لتحقيق أھدافه دون أن يعامله كعضو حر و كف
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فمن خ"ل ھذين التعريفين يتضح  لنا أن العنف الزواجي يتخذ أشكاA مختلفة 
وھدفه اKساسي ..."عنف جسدي ،عنف نفسي "نجدھا في إطار الع"قة الزوجية 

).                                                                 زوجة أو زوج(ھو إيذاء الطرف اsخر 
وضح الفرق بين العنف الزواجي والعنف اKسري ،باعتبارھما وجدير بي أن أ

مفھومان متداخ"ن، فالعنف اKسري ھو ذلك العنف الممارس على اKفراد في 
كل استخدام للقوة بطريقة غير شرعية من قبل "إطار اKسرة كما يعرف على أنه 

                                    " .          شخص بالغ في العائلة ضد أفراد آخرين من ھذه العائلة 
ومن أوجه العنف اKسري،عنف اsباء الممارس على اKبناء أو عكسه     

إذا يمكن القول بأن . ،والعنف الممارس من طرف اKزواج على الزوجات وعكسه 
العنف اKسري أشمل من العنف الزواجي أو بتعبير آخر العنف الزواجي ھو جزء 

الع"قة بين الزوجين ، ع"قة (الذي يشمل شبكة من الع"قات  من العنف اKسري
  ). اsباء باKبناء، ع"قة اKطفال باKطفال

         :أشكال العنف الزواجي  - 2 
  :        يمكن تلخيص أشكال العنف الزواجي فيمايلي

                                      
:  العنف الجسدي  2-1  

ي أكثر أنواع العنف الزواجي شيوعا، وذلك eمكانية يعتبر العنف الجسد
م"حظته واكتشافه،ونظرا لما يتركه من آثار وكدمات على الجسم ،ويشمل العنف 
الجسدي الضرب باليد ،الضرب بأداة حادة ،الكدمات بأشكالھا 
المختلفة،الخنق،الدفع،العض،الدھس ،المسك بعنف ،شد الشعر ، القرص ، البصق 

اKشكال جميعا ينجم عنھا آثار صحية قد تصل لمرحلة الخطر أو  وھذه.،وغيرھا
لذا فإن العنف الجسدي من الممكن م"حظته وإثباته قانونيا .الموت إذا ما تفاقمت 

                                 147.وجنائيا
) الزوجة(وأستطيع القول أن ھذا النوع من العنف غالبا ما يمارس على المرأة       
يعتقد بعض اKزواج أن الوسيلة الوحيدة الناجحة في معاملة الزوجة ھي فقد 

فكلما كان الزوج أكثر قسوة وعنفا في إي"مھا فإنه بذلك يكون قد وصل .ضربھا 
فقد قدمت منظمة الصحة العالمية بعض .مكانة مرموقة في نظرھا وازدادت حبا له 
ن النساء أنھن تعرضن للضرب م ٪ 35: اKرقام لھذه المشكلة الخطيرة نذكر منھا 

على أيدي أزواجھن في مرحلة ما من زواجھن ،وفي روسيا تتعرض 
امرأة للضرب يوميا على أيدي أزواجھن،وفي الوAيات المتحدة اKمريكية 36000

  . 148ثانية15تتعرض امرأة للضرب على يد زوجھا كل 
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أة والتي أما في الجزائر فتشير إحصائيات العنف الزواجي الجسدي ضد المر
قدمتھا الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة باKسرة وقضايا المرأة في يوم 

امرأة ضحية 1881أن  2004دراسي لمناقشة العنف ضد المرأة في الجزائرسنة
يصرح به، أغلبھا حاAت اعتداء جسمية ممثلة في الضرب والجرح  للعنف الزواج

فقد . جسدي مقتصرا على الزوجة فقط وھذا A يعني أن العنف ال.149العمدي 
.                                                     سجلت آخر الدراسات واKبحاث العلمية صرخات أزواج تضربھم زوجاتھم 

الھند كانت : ففي دراسة قدمھا المركز القومي للبحوث اAجتماعية وضح مايلي     
أما ، ٪ 23وفي أمريكا ٪ 17بريطانيا وفي  11٪نسبة اKزواج المضروبين 

  المصريات فجئن في المرتبة اKولى بنسبة 
وتبين أن النسبة اKعلى تكون في اKحياء الراقية والطبقات . 2005نھاية عام٪ 28

وھذا الفرق .فقط ٪18اAجتماعية العالية أما في اKحياء الشعبية فالنسبة تصل إلى
ريا ،بمعنى أن المرأة في الطبقات اAجتماعية في الطبقات يمكن أن يكون فرقا جوھ

اKعلى استفادت أكثر من جھود تحرير المرأة وتمكين المرأة فع" من رفع صوتھا 
أكثر من المرأة في اKحياء الشعبية والتي لم تصلھا تلك الجھود ،ومازالت تنظر 

كانته ، وقد لزوجھا باحترام أكثر وA تھفو إلى منافسته أو مزاحمته أو القفز على م
حيث أن الطبقات اAجتماعية اKعلى يسھل تسجيل .يكون فرقا إحصائيا فقط 

حاAت اAعتداء فيھا أكثر حيث الصراحة أكثر والشجاعة في اAعتراف بما حدث 
 A150تكون أكثر احتما                                                                                      .                                

:      العنف اللفظي  2-2  
يعتبر من أشد أشكال العنف خطرا على سوية الحياة اKسرية Kنه يؤثر على 

وخاصة أن اKلفاظ المستخدمة تسيء إلى شخصية .صحة أفراد اKسرة بأكملھا 
المعتدى  وفي ھذه الحالة يوجه المعتدي إلى.151الفرد وكرامته ومفھومه عن ذاته

عليه ألفاظا بذيئة تحط من قيمة أو شرف أھله كسب الزوج لزوجته وأھلھا أو 
العكس ،وقد يتخذ اeيذاء صورة من صور اeكراه اللفظي حيث يھدد الشخص 

 152. شخصا آخر يكشف سره بإيذاء أحد يحبه أو بإت"ف ممتلكات يعتز بحيازتھا
وجيا الثقافية واAجتماعية بوھران قدم مركز البحث اKنثربول 2006ففي نھاية سنة 

بلدية عبر الوطن من مختلف المستويات العلمية  28من  2093دراسة على عينة 
وھذا ما يوضح  153.من اKزواج ضحايا للعنف الشفوي ٪19والمھنية وجد أن 

  .                                            انتشار ھذا النوع من العنف في مجتمعنا
  :                                                                     نف النفسيالع 2-3
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الزوجة كرامتھا وحقھا  بھدفه اeيذاء المعنوي كتحقير وإھانة الزوجة ، سل     
كفرد، أين يمارس ھنا العنف على شكل مصادمات لفظية ،مشاھد من الغيرة 

                                                       K.154قارب واKصدقاء،تھديدات ،محاوAت للعزل والحرمان من ا
 Aيقابل منه إ A فقد تطرح الزوجة فكرة وتعبر عنھا أو اقتراح تقدمه
بالرفض واAستھزاء والتوبيخ واAستھجان والصد، على أنه قد يعود في وقت آخر 

وما اقترحته من مواقف .إلى ما سبق وقالته زوجته وعبرت عنه من أفكارھا
وتصرفات وتوجھات ،ولكنه A يعترف لزوجته أن ما يقوله من أفكارھا أو أنھا 
سبقت وعبرت عنه بل ينسب ما يقوله لنفسه فإذا ما أخذت زوجته في تذكيره بأنھا 
سبق وقالت ما يقوله اsن ولكنه رفضه ،وعندئذ يزداد صدا لھا وتسفيھا لفكرھا 

عبرت عنه لم يكن ما يقول به اsن بل كان ھراءا وبأن كل زاعما بأن ما سبق أن 
                                                 155.أفكارھا A تساوي شيئا 

كما يمكن أن يتخذ العنف ضد الزوجة حرمانا من الحرية ،فمث" عدم السماح 
وج من البيت للزوجة بفتح النوافذ التي تطل على الجيران،وعدم السماح لھا بالخر

إA بصحبته ،وعدم التحدث إلى أي رجل كائن من كان، وعدم اAخت"ط بأي قريب 
ھذا إذا مارسه .إلخ...أو جار ،وعدم زيارة أحد في بيته بمفردھا وعدم زيارة أھلھا 

الرجل ضد زوجته أما إذا كان العكس فيمكن أن يتمثل في معاداة الزوجة لزوجھا 
ممارسة حقه الشرعي كوسيلة لعقابه Kنه رفض تلبية  وھجره،وبالتالي حرمانه من

حاجاتھا ،كما يمكن أن يتمثل في إفشاء اKسرار الزوجية والتفنن في ذكر عيوب 
الزوج ومساوئه أمام اsخرين، معايرة الزوجة أمام اsخرين وتحسيسه بالعجز 

م ،تحقيره أمام اKبناء وتحريضھم عليه، حرمان الزوج من أھله وتحرضه ضدھ
  ...e156شعال نار الفتنة والقطيعة بينه وبين أھله

  :     العنف ا/قتصادي  2-4
وقد يتخذ العنف الزواجي أيضا شك" ماديا، فيمكن للزوج أن يمارس ھذا 
النوع من العنف على زوجته ،فعلى الرغم من أنه قد يكون على مستوى رفيع من 

ه عنھا ،فھي A تعرف شيئا عن الثراء فإنه يمسك يده عنھا ،ويخفي أسرار ممتلكات
أسرار عمله أو عن مشروعاته ،أو عن أعماله اAقتصادية في المستقبل القريب أو 
البعيد فھو يوھمھا دائما أن حالته المادية في الحضيض وأنه حريص على الحذر 
من غدر الزمان به و بأسرته ومن ثم بأنه A يكاد يوسع عليھا بل يحاسبھا في كل 

لى المأكل والملبس ويتھمھا بالتبذير وA يسلمھا إA مصروف يوم ما تنفقه ع
فإذا ما طالبته بزيادة ذلك المصروف الذي A يكفي لمجابھة غ"ء المعيشة فإنه .بيوم
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يثور،وقد يعتدي عليھا بالضرب حتى A تعود مرة أخرى إلى مطالبته بزيادة 
                                                                 157.مصروف البيت 

والعنف اAقتصادي A يقتصر على الزوجة فقد يكون العكس فتستحوذ 
الزوجة على راتب زوجھا مث" بحجة أنھا أكفء منه في تسيير ميزانية البيت 

  .    وتستغلھا لقضاء حاجاتھا وتدفعه ل"ستدانة 
                                                                   

  :   العنف الجنسي 2-5
ھذه الصورة من أعمال العنف تتمثل في إكراه المعتدي عليه سواء كان ذكرا 
أم أنثى على ممارسة الجنس كإجبار الزوجة عنوة بطريق الضغط واeكراه على 
ممارسة الجنس،أو امتناع الزوجة على الممارسة،أو اللجوء لTساليب المنافية 

،فھناك من اKزواج فھم ...،اeھانات، مشاھد من التحقير والتھميشلTخ"ق والدين
ليسوا بالقلة من يمارسون الع"قة بشكل عنيف بل وكجزء من العنف الممارس ضد 

فكيف نفسر أنه بعد ضربھا يطلبھا للفراش وھو يتلفظ بألفاظ بذيئة للغاية . الزوجة
ن تكون الزوجة قد أ نبل حتى أن البعض A يكتفي بالقول بل بالضرب، دو

و ھناك من الرجال من يقدمون على إذAل الزوجة من . رفضت ھذه الع"قة أص"
خ"ل ھذه الع"قة المقدسة، فبعد انتھاء الجماع يلقون نحوھا بالمال وكأنھا 

وفي كل الحاAت يحاط بالتكتم الشديد والحيلولة دون وصول الحاAت إلى 158.زانية
          159.أن ذلك اeساءة إلى سمعة اKسرة بأكملھا القضاء والشرطة ، Kن من ش

من النساء ٪ 35.6أن 2000ففي تركيا مث" أوضحت دراسة نشرت في عام 
وفي دراسة . في أغلب اKحيان٪ 16.3تتعرضن ل"غتصاب الزوجي أحيانا و

من النساء المتزوجات في ٪ 97توصلت إلى أن 1996لمنظمة الصحة العالمية 
عام تتعرضن لتشويه اKعضاء  49و15تراوح أعمارھن بين مصر اللواتي ت
  .                                التناسلية اKنثوية

وفي دراسة لمركز البحث اKنثروبولوجيا الثقافية واAجتماعية بوھران 
امرأة خلصت إلى أن المرأة اليوم أصبحت تصرح بالعنف 2043مست الدراسة

.                                160منھن بتعنيف اKزواج جنسيا لھن٪ 0.6بة الزوجي الجنسي حيث أكدت نس
فبالرغم من ھذه اeحصائيات المقدمة لبعض أشكال العنف إA أنھا A تبين   

المدى الحقيقي لھذه اAنتھاكات ،فكل الثقافات في جميع أنحاء العالم تقريبا تتضمن 
عديد أو باKحرى الكثير من اKزواج A فال. أشكاA من العنف الزواجي مستترة 

يبلغون عنه و A يتحدثون عنه Kن الجميع يتصورون أنھا عادية ،مفروضة، 
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كل ھذا قد يدفع ... ،المكانة اAجتماعيةيدوKسباب أخرى كالخجل ،العادات والتقال
  .    الزوجين إلى التكتم عن ھذا العنف Kنه يحدث في إطار ع"قة جد حساسة

                                                               
  :النظريات المفسرة للعنف الزواجي  -  3

لقد حاول الكثير من الباحثين تفسير ظاھرة العنف الزواجي ففي أواخر 
الذي أرجع سوء  SNELL" سنيل"الستينات كانت المحاوAت اKولى للباحث 

حيث كان يرى أن  الشخصية المازوشية للمرأة  معاملة النساء إلى العوامل النفسية،
ھي سبب العنف الموجه لھا من قبل زوجھا ،وقد تعرضت ھذه اsراء للنقد الشديد 
Kسباب عدة ،منھا أن عدد النساء المعنفات ممن لديھن شخصية مازوشية قليل جدا 
A يصح أن يستند إليه الباحثين في صياغة مثل ھذا التعميم ومن ثم توالت 

لنظريات التي حاولت تفسير العوامل الكامنة وراء العنف وركزت ھذه النظريات ا
  :على العنف الموجه ضد الزوجات ومن ھذه النظريات ما يلي 

 :النظرية النسوية 4-1
ترمي النظرية النسوية إلى تفسير سوء معاملة الزوجات عن طريق صبر 

عدد من القضايا مثل  غور البناء اAجتماعي للمجتمع ،ولذلك فھي تؤكد على
ضرورة التأكيد على الخبرات التي يكتسبھا أفراد المجتمع نتيجة انتماءاتھم لجنس :

النساء أو الرجال، و اeقرار بأن المرأة يتعين عليھا أن تكون خاضعة في المجتمع 
وتنطوي النظرية النسوية .زام بتخليص المرأة من ھذا الخضوعو التأكيد على اAلت

ؤداھا أن الع"قات بين الجنسين تعد مكونا جوھريا من مكونات الحياة على فكرة م
بعبارة أخرى  A تركز النظرية النسوية على حياة النساء فحسب .اAجتماعية 

ولكنھا تمد اھتمامھا أيضا إلى حياة الرجال ،وتعقد المقارنات بين طريقة حياة كل 
م أساليب التفاعل من الجنسين بغرض استخ"ص استنتاجات تفيد في تنظي

  161.اAجتماعي بينھما
وقد انبثقت عن ھذه النظرية نظرية أخرى تعرف بنظرية النوع تفترض أن 
التعارض في المكانة بين الرجل والمرأة سبب في عنف الزوجة مع زوجھا ، وأن 
أبنية النوع المسيطرة لTنوثة مثل السلبية ، التربية A تشجع النساء على استخدام 

كما أن النساء لم يتعودن .عتبارھا وسائل لكسب القوة في ع"قاتھن العنف با
استخدام العنف لتحقيق أنوثتھن، وA يرتبط نقصان الدخل والتعليم باKفعال العنيفة 

وتفترض نظرية النوع ضرورة أن تلجأ النساء ذوات المصادر المنخفضة .للنساء
  162. للعنف مع أزواجھن كوسيلة للدفاع عن أنفسھن

وأصحاب النظرية النسوية A يھتمون بمحاولة معرفة أسباب سوء معاملة      
شخص معين لزوجته ، وإنما ما يشغلھن ھو السعي وراء معرفة أسباب استبداد 
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الرجل بالمرأة بوجه عام ،ولماذا ينظر المجتمع إلى الزوجة على أنھا الشخص 
مثله وقد تسھم في  الذي يجب أن يكون في طاعة الزوج وخدمته، رغم أنھا تعمل

ميزانية المنزل بقدر أكبر منه وربما كانت أكثر شجاعة إذا ما داھمت اKسرة 
بعض المشاكل ،فض" عن ذلك يھتم أصحاب النظرية النسوية بمحاولة الكشف عن 
أبعاد السياق التاريخي الذي تغاضى عنه المجتمع عن سوء معاملة الزوجات، 

ويجدر . ي A يثير اAستھجان وA يستوجب العقابوالنظر إليھا على أنھا أمر طبيع
اeشارة إلى أن النظرية A تتجاھل النزعة اKبوية للمجتمع عند تحليل حوادث 
إساءة معاملة اKزواج لزوجاتھن وھذا يعني أن الرجال يلجئون إلى العنف ضد 

  .زوجاتھم للمحافظة على وضعھم وتأكيد ھيمنتھم باعتبارھم من الرجال 
"صة أن النظرية النسوية تكشف على أن لجوء الرجال إلى العنف يعد والخ 

استعراضا لما يتمتعون به من قوة وسلطة ومكانة في المجتمع، تفوق ما تتمتع به 
النساء وھذا  الوضع يعطي لكثير من الرجال انطباعا مفاده أنه من حقھم إساءة 

سيئة يتطلب إعادة بناء ع"قات معاملة زوجاتھم ، ومن ثم فإن إنھاء ھذه المعاملة ال
   163.القوة بين الرجال والنساء في المجتمع ككل 

   :نظرية ا-رتباط بين الدور والنوع  4-2
يذھب أصحاب ھذه النظرية إلى أن التنشئة اAجتماعية لTطفال وتھيئتھم    

ثا للقيام بأدوار اجتماعية ترتبط بالجنس الذي ينتمون إليه سواء كانوا ذكورا أم إنا
،يفضى إلى سوء معاملة المرأة،ويتجلى ھذا في أن التنشئة اAجتماعية التقليدية 
تصور أنه من  المستساغ أن تكون الفتيات ضحايا للفتيان اللذين يرتكبون أعمال 

ويؤكد المجتمع على أن الفتى ھو القوي والذي يجب أن تكون له السيطرة . العنف 
أما .فراد أسرته مع السعي وراء الرزق طيلة الوقت وھو المسئول عن إعالة أ

الفتيات فإنھن مطالبات بأن تكن سلبيات خاضعات للرجال وتقع على  عاتقھن 
مسؤولية الحفاظ على الحياة الزوجية والقيام باKعمال المنزلية والنھوض 

،ويرى بعض العلماء أن تنشئة الفتيان من الناحية الجنسية لية رعاية الصغاربمسؤو
  .ر لھا تأثيرھا بعد ذلك على ع"قتھم الجنسية مع زوجاتھم في سن مبك

فالفتاة يتم تنشئتھا على الخجل وكتمان كل ما يتعلق بحياتھا الجنسية في  
ولھذا .حين أن المجتمع يكون أكثر تسامحا مع الفتى في تناوله لTمور الجنسية 

فيما يتعلق تعرضت لسوء معاملته لھا  اتكون الزوجة أكثر خضوعا للزوج، وربم
فض" عن ذلك تربى الفتاة على أنھا ھي التي .بتفاعلھا بشأن إشباع رغباتھا الجنسية

يجب أن تتزين لزوجھا وأن تكون جذابة في حين أن الفتى A يتلقى أي توجيھات 
تتعلق بھذه الناحية، وقد تتعرض المرأة لسوء المعاملة من زوجھا Kنھا قد أھملت 

  .ي ذروة وساخته زينتھا بينما يكون ھو ف

                                                 
358مرجع سابق ص ص . غريب سيد أحمد وآخرون  -  163  



وھكذا تقدم نظرية اAرتباط بين الدور والنوع تفسيرا مبسطا لسوء معاملة    
اKزواج لزوجاتھم يكمن في أن اKدوار التي يقوم بھا الرجال والنساء تضع 
الرجال في وضع أفضل من النساء ،ويسمح لھم بإساءة معاملتھن ،ولذلك فإن 

خاصة الزوجات تتطلب عادة ھيكلة اKدوار الحيلولة دون إساءة معاملة النساء و
التي يقوم بھا الرجال والنساء في المجتمع و إعادة تشكيل عملية التنشئة اAجتماعية 

  164. التي عن طريقھا يتم التدرب على ھذه اKدوار
   :نظرية تواصل ا5جيال 4-3

تنھض  ھذه النظرية على فرض أساسي وھو أن اKفراد الذين رأو   
ربة العنف في منازلھم حينما كانوا أطفاA يكون أكثر مي" إلى استخدام وعاشوا تج

فالرجال الذين كانوا يرون آباءھم يسيئون معاملة أمھاتھم .العنف في منازلھم 
غالبا ما يلجئون إلى .،وكانوا ھم أنفسھم يتعرضون للمعاملة السيئة من آبائھم 

وزم"ئه أن اKزواج  1983وقد وجد ستراوس  165.العنف مع زوجاتھم وأوAدھم 
أضعاف 10الذين يشبون في أسر يسودھا العنف يكون احتمال ضربھم لزوجاتھم 

  166.الرجال الذين يشبون في أسر A يسودھا العنف

  : نظرية ثقافة العنف 4-4

يؤكد أصحاب نظرية ثقافة العنف عند تفسيرھم ظاھرة سوء معاملة اKزواج 
خص سواء كان زوجة أو طفل أو أحد كبار لزوجاتھم أن أسس سوء معاملة أي ش

السن، تكمن في شيوع ثقافة العنف وقبوله في المجتمع مما يضفي الشرعية على 
فإذا كان اللجوء إلى العنف وسيلة مشروعة في المجتمع لحل . استخدامه 

المشك"ت اليومية أو معالجتھا فإن المرء قد يلجأ إليه ويستخدمه في منزله لحل 
Kيتورعون عن صفع زوجاتھم أو .سرية المشك"ت ا A زواجKولھذا نجد بعض ا

ركلھن إذا آتين بفعل يثير مشاعرھم، وھؤAء اKفراد أنفسھم يلجئون إلى اKسلوب 
نفسه لمعالجة مشك"تھم مع الغير في الشارع أو في مجال العمل، ويتأثر الفرد 

د أسره ،وبالعنف الذي يراه بثقافة العنف السائد بين زم"ئه في العمل أو بين أفرا
  . على شاشة التلفزيون

وأخيرا ن"حظ أن نظرية ثقافة العنف تكشف على أن العنف موجود بين   
اKفراد في الشرائح المختلفة للمجتمع،وعلى أنه وسيلة مشروعة لمعالجة 
المشك"ت ،ونتيجة لذلك قد يلجأ الرجال إلى استخدام العنف في حل المشك"ت 

ولوقف سوء معاملة الزوجات .ولحسم أية خ"فات قد تنشب مع زوجاتھم العائلية 
في ھذه الحالة يجب أن تعيد صياغة المتغيرات الثقافية التي تعزز اللجوء إلى 

  .167العنف واستخدامه
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ويمكن القول في اKخير أن كل  النظريات قدمت تصورا تحاول من خ"له   
ن كل نظرية تكمل اKخرى ،وعليه فإن تفسير سوء المعاملة بين الزوجين ،فنجد أ

نظرية واحدة A تكفي في تفسير ھذه الظاھرة،وذلك لتعدد أسبابھا فبعضھا 
سيكولوجي، وبعضھا سوسيولوجي، ومن ثم يجب دراستھا دراسة متكاملة بحيث 

  .نلم بجميع جوانب الظاھرة من مختلف الجوانب 
  :بعض العوامل المساھمة في ظھور العنف الزواجي -  4
يتفق الباحثون على عدم وجود عامل واحد يبرر حدوث العنف الزواجي ،وإنما   

ھي عدة عوامل متشابكة تتفاعل في سياق اجتماعي وثقافي محدد ويمكن إجمال 
  :ھذه العوامل وتقسيمھا إلى 

  :منھا مايلي: العوامل النفسية:4-1
جته بلسانه قد يكون الزوج من النوع العصبي الذي يكاد Aيتفاھم مع زو -

ويده ،أي أنه يسبھا إذا ما اعترضت طريقه في الرأي ،ويضربھا إذا لم يحقق 
أغراضه ،وقد يعتقد بعض اKزواج أن الوسيلة الوحيدة الناجحة في معاملة الزوجة 
ھي شتمھا وضربھا ،فكلما كان الزوج أكثر قسوة عليھا ،وكلما كان أكثر عنفا في 

  .168مكانة مرموقة في نظرھا وازدادت حبا له إي"مھا فإنه بذلك يكون قد وصل
أي استدرار اللذة الجنسية من وقوع : النزعة المازوشية عند الزوجة   -

اKذى واAعتداء عليھا،وھو اضطراب نفسي جنسي ،فھي تعمد إلى إتيان بعض 
السلوكات كأن توجه بعض العبارات المھنية للزوج أو تعصي أوامره ،أو تصب 

ا المستمرة التي تدفع زوجھا لضربھا ،إرضاءا لھذه النزعة عليه نيران نقدھ
  .المرضية فيھا ھي وبعد الضرب تشعر بالسعادة والنشوة 

وھو أيضا اضطراب نفسي : ھناك بعض اKزواج المصابين بالسادية-
  .169جنسي ،حيث يجد اللذة في تعذيب زوجته واAعتداء عليھا

الزواجي سواء من قبل الزوج أو  كثيرا ما تؤدي إلى العنف:الغيرة الشديدة -
الزوجة وA يتعلق اKمر بالغيرة بقدر ما يتعلق بأسلوب التعبير عنھا كالنقد،الشك 

كالزوج الذي يعمل في سلك اKمن .،المضايقة النكد وفقدان اAحترام اAستجواب،
واط"عه على حاAت خيانة تقوده ھذه اKخيرة إلى ارتفاع درجة شكوكه ،فيحرم 

وجته وأبنائه أي اتصال بالغرباء وإذا فعلن ترتسم في مخيلته ألف صورة على ز
  .170من صور الخيانة ،مما يؤدي إلى القيام بثورات العنف عليھم

وربما تكون المشاكل الجنسية من أھم العوامل :سوء التوافق الجنسي -
  .المساھمة في ظھور ھذه المشكلة الزوجية 

قدرته على التعبير عن ھذا  موعد شعور الزوج باeحباط في عمله، -  
  .الغضب أمام رئيسه أو المسبب في إغضابه
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قلة الشعور باحترام الذات ،كالفتاة التي Aحظت العنف الوالدي ،أو التي  -
وقع عليھا العقاب الصارم ،تكون أكثر عرضة أن تصبح في مرحلة الرشد ضحية 

حبه كالزوج ،أمر مقبول وبالتالي تعلمت واتخذت فكرة وقوع اAعتداء من شخص ت
  .171ومشروع

  منھا مايلي:العوامل ا-قتصادية وا-جتماعية 4-2
التنشئة اAجتماعية وأثر التعلم اAجتماعي، من خ"ل التقليد والمحاكاة  -

  .،وتوفير النموذج الذي يقلده ،كمشاھدة أو م"حظة العنف الوالدي الزواجي 
، وأن على الجميع الخضوع Kوامره وأن له اعتقاد الزوج أنه رب العائلة  -          

وA يمكن مخالفة أفراد أسرته في ھذا . حق العقاب بأي وسيلة شاء على الجميع 
  .اAعتقاد
اعتقاد أحد الزوجين أن العنف ھو السبيل لحل مشك"ته مع الطرف اsخر  -

 وخاصة إذا كان قد مر بتجربة في محيط عائلته تأكد من خ"لھا أن العنف ھو
  . الحل

ھناك من يرى أن ثنائية القوة والضعف التي تتمثل في تمتع الزوج بقوة  -  
مطلقة داخل اKسرة بينما في المقابل نجده يحظى بقوة نسبية في محيط ع"قاته 
اAجتماعية اKخرى ،وبالتالي فإن بعض الرجال بالرغم من قوتھم المطلقة داخل 

ي القوة في غاية الضعف ،وھذا ما يفسر اKسرة إA أنھم يعتبرون أنفسھم عديم
  . 172أسباب اeساءة للزوجين

 frieze andفقد أوضحت دراسة : تناول الكحوليات وتعاطي المخدرات  -
knoble   عتماد على الكحوليات وأنماط العنف تقع في خمسAأن الع"قة بين ا

ف عندما فئات أساسية من بينھا ذلك النمط الذي يتضمن تحول النساء إلى العن
يتناولن الكحوليات أو يتعاطين المخدرات ،كما وجد أن ھناك ع"قة بين تناول 

داخل أو خارج المنزل وقد .الكحوليات وسلوك العنف بالنسبة للرجال ،بصفة عامة 
بيانات عن الع"قة بين تناول الكحوليات pagelow1981 تضمنت دراسة 

من خ"ل استمارة  -توضرب الزوجات ،حيث تم سؤال الزوجات المضروبا
عدة أسئلة عن ما إذا كانت ھناك ع"قة بين تناول الزوج الكحوليات –اKسئلة 

قالوا بوجود ع"قة ،وكان ) امرأة119(من العينة ،أي  %50.وتعرضھن للعنف 
ھناك سؤال آخر عما إذا كان الزوج تحت تأثير الكحول أثناء ضربه لھا 

وقد بلغت نسبة .ول دخل إلى حد ما بأنه كان للكح) %65( امرأة319،أجابت
الزوجات ال"تي ذھبن إلى عدم وجود دخل للكحول أو المخدرات في تعرضھن 

  .173  %25للعنف من قبل الزوج 
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أسرة تعاني من العنف اKسري من طرف 144وتم إجراء دراسة على 
من ھذه اKسر سبب العنف مرده تعاطي % 48فتبين أن نسبة  gellesالباحث 
كحول حيث أن الزوج السكير يفقد سيطرته على نفسه ،وبالتالي يتعدى الزوج لل

  .174بالضرب على الزوجة 
أصبحت شخصية المرأة أكثر محورية في حياة أبنائھا وبناتھا فھي تعرف  -

أما الرجل فيعيش على ھامش اKسرة فھو .كل التفاصيل عن اKسرة واحتياجاتھا 
يقرأ الجريدة أو يشاھد التلفزيون وليس لديه  يخرج للعمل ثم يعود ليتناول الطعام،ثم

  .طاقة أو صبر لمتابعة مشك"ت اKبناء والبنات
المرأة التي يسافر زوجھا لفترات طويلة ،ويترك مسؤولية البيت بالكامل  -

تكتسب بعد فترة صفات القوة والحزم والصرامة لكي تستطيع الحفاظ على تماسك 
وأما الزوج فيكتفي بدور الممول ,ومشك"تھم  اKسرة،وتسيطر على نزعات اKبناء

لھذه اKسرة وبالتالي مساحة أقل في وجدان زوجته وأبنائه، ويصبح بالتالي عرضة 
  .للھجوم وانتھاك المكانة

والذي أعطاھن شعورا بمنافسة الرجل :اAستق"ل اAقتصادي لبعض النساء -
ولذلك ترفض ) وربما أكثر(وتكسب مثله ) وربما أكثر(فھي تشعر بأنھا نعمل مثله 

  . 175أن يكون له ميزة أو تفوق عليھا ضأي وصاية، وترف
الظروف المادية وضغوطات الحياة اAقتصادية ،وعدم القدرة على  -

المتبوع بالحرمان النسبي وعدم الرضا على أي شيء ,مواجھة الواقع اKليم 
  .176تمردال, فتصبح الخ"فات عنوانا لبيت الزوجية مصحوب باAحتجاج 

المرأة غير العاملة A تستطيع ترك منزلھا لعجزھا إعالة نفسھا وأوAدھا   -
  .177فتقبل بعنف الزوج من دون احتجاج أو رفض ترك المنزل  

  منھا مايلي :العوامل الثقافية 4-3
حصول المرأة على نصيب أوفر من التعليم ،يخلق جو من التوتر وعدم  -  

من قبل الزوج مصحوب بشعور بالنقص الذي  التوازن مما يؤدي إلى رد فعل
  .178يعوضه باستخدام القوة 

العنف الزواجي في الطبقات العليا قد يعود إلى الحرية الزائدة التي تعطى  -
  .179للمرأة والتي تصل إلى حد اAنق"ب

الجھل وعدم معرفة كيفية التعامل مع اsخر ،وعدم احترامه، وما يتمتع  -  
وھذا الجھل قد يكون من . تعتبر كعامل أساسي للعنف به من حقوق وواجبات،

الطرفين كجھل المرأة بحقوقھا وواجباتھا من جھة ،وجھل اsخر بھذه الحقوق من 
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جھة أخرى ،مما قد يؤدي إلى التجاوز وتعدي الحدود ، باeضافة إلى ذلك تدني 
Kخت"ف الثقافي الكبير بين الزوجين باAسرة ، واTخص إذا المستوى الثقافي ل

كانت الزوجة ھي اKعلى في المستوى ، مما يولد التوتر ، وعدم التوازن لدى 
الزوجة كرد فعل له، فيحاول تعويض ھذا النقص باحثا عن المناسبات التي يمكن 

  . انتقاصھا واستصغارھا بالشتم أو اAھانة أو حتى الضرب
ا تم ذكره يبقى وتبقى العوامل المولدة للعنف الزواجي كثيرة ومتعددة وم  

و يمكن أن .جزء فقط منھا ،فيمكن لعامل واحد أن يفجر ھذه الظاھرة بين الزوجين 
  .تتفاعل فيما بينھا فيحدث العنف سواء من قبل الزوجة أو من قبل الزوج

  : نتائج و آثار العنف الزواجي -5
تعتبر ثقافة المجتمع ھي المحرك الرئيسي لظاھرة العنف ،فالعنف مھما   

فإذا كان الرجل ھو المعنف فإنه سلوك .ممارسه سواء كان رج"  أو امرأة  كان
مقبول اجتماعيا لكونه تعبير أو صورة من صور الرجولة، والنموذج الذكري الذي 
A يجد أساليب للتفاعل والتعبير عن انفعاAته سوى بالعنف ،أما إذا كانت المرأة 

على العرف والتقاليد A تقبل بمثل ھذا  ھي المعنفة فإن النظرة اAجتماعية المبنية
ولكنھا .اKمر، بل ترى أن امرأة كھذه متسلطة ،مسيطرة وA تمتاز بصفات اKنوثة

ظاھرة موجودة فع" في جميع المجتمعات بما في ذلك المجتمع الجزائري ،وعن 
عنف ( ،)عنف الزوج على الزوجة (خطورة وآثر ھذه الظاھرة من الجانبين 

اKسرة  فھو يھدد استقرار.لھا آثار جد سلبية على عدة أصعدة ) الزوج الزوجة على
باعتبار اKسرة النواة اKولى للمجتمع  والتي تمد المجتمع .وبالتالي المجتمع من بعد

،فيمكن إبراز أھم نتائج وآثار العنف الزواجي فيما رة عجلة سير الحياةباKبناء eدا
  :                       يلي
  :على ا5طفال  5-1

في غالب اKحيان الطفل الذي يعيش في جو مشحون بالعنف يكون إما 
حاضرا أثناء بداية مشاھد العنف ،وكثيرا ما يكونون ھم نفسھم مضروبين 
ومھددين، فتوازنھم اAنفعالي وصحتھم الجسدية تكون في خطر من خ"ل مشاھد 

eحساس بعدم العنف ھذه، والجو العام للمنزل المشحون، متبوع با
،اضطرابات ،الشعور بالذنب) اشة في الشخصية الھش(اKمان،الحساسية المفرطة 

عدم التركيز أو صعوبة في التركيز ،غيابات متكررة (سلوكية، صعوبات مدرسية 
  . 180) ، صراع مع اKطفال اsخرين 

فقد كشفت دراسة شتراوس وزم"ئه على أن اKطفال الذين شاھدوا آبائھم 
اھدوا عضھم قاموا بممارسة العنف بدرجة أعلى من اKطفال الذين لم يشيضربون ب

من ٪ 20وتشير التقارير الصادرة عن اKمم المتحدة إلى أن .آبائھم أبدا يتضاربون
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اKزواج الذين عاشوا في أسر يمارس فيھا العنف يمارسوا ھذا العنف ضد 
  . 181زوجاتھن 

Kطفال في اKسرة العنيفة معرضون أكثر من كما أشارت نتائج البحوث أن ا
ففي دراسة .غيرھم Aحتمال اeصابة باAضطرابات النفسية والمشك"ت السلوكية

عام ،أن العنف  16و10فتاة تتراوح أعمارھم بين  952فتى و1042أجريت على 
الوالدي يرتبط ارتباطا طرديا داA بظھور بعض اKعراض المرضية والمشك"ت 

رى أجراھا وولف وآخرون ،تبين أن اKبناء الذين شاھدوا وفي دراسة أخ. السلوكية
مرة من الذين لم  17آباءھم يضربون أمھاتھم لديھم مشك"ت نفسية أكبر ب 

يشاھدوا ذلك، وأن البنات ال"تي شاھدن ضرب أمھاتھن لديھن مشك"ت نفسية 
                                                  182.مرات من اللواتي لم يشاھدن10أكثر 
  :       على المراھقين   5-2

كثيرا ما يتحملون مسؤوليات كثيرة اتجاه عائ"تھم محاولين بذلك حماية اKم 
آخرين يحسون بضغط نفسي عميق الذي يمكن أن يترجم إلى .وإخوتھم الصغار 

الھروب من المنزل ،محاولة اAنتحار أو اللجوء إلى المخدرات أو تناول الكحول 
فالبعض يعتبر العنف سلوك مقبول أو كوسيلة عادية للتعبير . ى الطويل على المد

،مع ميل ل"ضطھاد تجربتھم الفاشلةواsخرين سيتدخلون ,وحل للصراعات 
.                                                               183مع شعورھم بفقدان اKمل واeحساس بالعجز)اAنطواء (واAنزواء 

  :كراھية الحياة  3 -5
يترتب على إحساس الزوجة من ھذا القبيل بالشقاء والحرمان من السعادة 
والكراھية للحياة ذاتھا وتتمنى الموت، والواقع أن نسبة كبيرة من الحوادث المنزلية 
التي تضيع ضحيتھا بعض الزوجات،إنما ھي في الواقع حاAت انتحار A شعوري 

  .ر التي تھم بھا وتأتي على حياتھا ف" تنتبه إلى مصادر الخط
  :انھيار الحب بين الزوجين  5-4

فمھما كان الحب وطيدا ومتينا بين الزوج وزوجته فإن العنف بينھما بواحد أو 
أكثر من أنواع العنف يؤدي إلى انھياره بالحتم والتأكيد،وفقدان بريقه وانتقاله إلى 

ر الخارجية التي تبدو فيھا على أن من الواجب عدم اKخذ بالمظاھ. كراھية
A بد أن نستقرأ ما تعمل بداخل الزوجين من مشاعر . الع"قات طيبة فيما بينھما 

  . ،فنجد أنھا مشاعر الكراھية والمقت
  :ا-نحرافات ا5خPقية للزوجين  5-5
قد يترتب عنه انتھاز أساليب سلوكية منحرفة عن قواعد اKخ"ق الحميدة   

ذيلة السلوكية ،ومن ضمنھا اAنحرافات الجنسية والمنخرطة في نطاق الر
وقد يصل اAنحراف إلى انحراف الزوجة مث" جنسيا إلى ... والخيانات الزوجية 

                                                 
89ص .دار النھضة العربية للطباعة والنشر .بيروت).2000كانون الثاني .41العدد.(11المجلد. مجلة الثقافة النفسية المتخصصة: 181  

  182: عبد الحليم السيد وآخرون.علم النفس اAجتماعي المعاصر.الطبعة اKولى.القاھرة: ايتراك للنشر والتوزيع.2003.ص 244.
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درجة العلنية والتحدي للزوج واتھامه بأنه ھو من يحملھا على البحث عن مصادر 
وعدم  وتقوم بھذا بھدف التستر عليه. اeشباع الجنسي خارج نطاق الع"قة الزوجة

الرغبة في افتضاح أمره ،ولعلھا تتحداه بأن يكذبھا بعرض نفسھا على طبيب 
فما يمكن أن يترتب على موقفھا المتحدي ھذا ھو ضياع سيطرته عليھا . أخصائي

  184.وھروبه من البيت أو ط"قھا 
  :ا-ضطرابات النفسية 5-6

المادية  إن اsثار النفسية لجميع أشكال العنف الزواجي أعمق وأشد من اsثار
،فإحداث تشويه في الجسد نتيجة عنف مادي يؤدي إلى آثار نفسية تفوق في ألمھا 
اKلم المادي ، فض" عن ذلك فإن اsثار المادية للعنف ھي في الغالب ذات طبيعة 

  :   مؤقتة أما اsثار النفسية فإنھا ممتدة وبعيدة المدى ، ومن ھذه اsثار
بالصداع،الحساسية ) معتدي،ضحية ( شعور كل من الزوجين سواء كان *

عض وكذا يمكن أن يكونا أكثر عرضة لب...،آAم الظھر وعسر الھضم 
القلق ،اAكتئاب،والرغبة في اAنتحار وعدم :اKمراض النفسية والعقلية مثل

  . 185تحقيق الذات
يتكون لدى الزوج أو الزوجة الضحية : تكوين صورة سلبية عن الذات *

ات، وتتكون لديه شخصية مستكينة ،ضعيفة، ويصبح غير صورة سلبية عن الذ
  . قادر على المطالبة بحقوقه

  . ككل عوالمجتم, المشاھد, المعتدي, وآثار أخرى مختلفة ومتباينة تمس الضحية
  :خPصة الفصل

اجتماعية من أخطر  -ما يمكن قوله في نھاية ھذا الفصل أن العنف ظاھرة نفسية
سان في القرن الحالي ، بل أنه مرض متفشي في كل الظواھر التي يواجھھا اeن

المجتمعات، وفي كل الثقافات ،فتعددت أشكاله وتنوعت بتعدد وتنوع أسبابه 
فتعددت ,،ولعلى أھمھا العنف الزواجي باعتباره يمس النواة اKساسية للمجتمع

واختلفت العوامل المسببة له ...أشكاله من عنف جسدي ، جنسي ،لفظي، اقتصادي 
ويبقى أن أقول أنه من الصعوبة ...اAجتماعية،اAقتصادية، الثقافية لن العوامم

تقدير معدAت حدوثه، Kسباب عدة منھا عدم اAتفاق على تعريف دقيق للعنف 
  .الزواجي
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  :الفصل الرابع   
 ا/جراءات المنھجية للدراسة

 



                                                                   تمھيد 
                                 منھج البحث   : أو-
                         الدراسة ا-ستطPعية :ثانيا

                     أھداف الدراسة ا-ستطPعية   -1
  المجال الزماني و المكاني للدراسة ا-ستطPعية -2
                       ة ا-ستطPعية      عينة الدراس-3
       عرض ومناقشة نتائج الدراسة ا-ستطPعية  -4
                   أداة البحث: ثالثا

                           التعريف بأداة البحث     -1
            الخصائص السيكومترية 5داة البحث -2

              عينة الدراسة: رابعا
                   محددات اختيار عينة الدراسة      -1
                            وصف عينة الدراسة -2

            ا5ساليب ا/حصائية المستخدمة: خامسا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تمھيد
تفرض البحوث النفسية واAجتماعية على الباحث اختيار اeجراءات 

نتائج موثوق فيھا، ولھذا حاولت الطالبة الباحثة  الم"ئمة لھا بغية الوصول إلى
مراعاة الخطوات العلمية المنھجية سواء من حيث وضوح المنھج المستخدم في 
الدراسة، أو من حيث اختيار عينة الدراسة ،مع تصميم أداة البحث المناسبة 

  .واختبارھا و توضيح ما يميزھا من الخصائص السيكومترية 
لعرض جميع اeجراءات المنھجية المتبعة ،أما  وسوف يأتي ھذا الفصل

  .الفصل الخامس واKخير فستعرض فيه النتائج المتوصل إليھا مع مناقشتھا
  منھج البحث: أو-

المنھج ھو الطريقة التي يتبعھا الباحث في دراسته Aكتشاف الحقيقة فيعرفه 
، إما من أجل فن التنظيم الصحيح لسلسلة من اKفكار العديدة " البعض على أنه



الكشف عن الحقيقة حين نكون بھا جاھلين وإما من أجل البرھنة عليھا ل�خرين 
  . 186"حين نكون بھا عارفين

الباحث على مدى توافقه مع طبيعة  ويتوقف نجاح المنھج الذي يختاره
الموضوع المدروس، وعلى مدى تحكم الباحث في تقنيات ھذا المنھج، وقد تم 

دراسة " الذي يھتم ب méthode décriptiveمنھج الوصفياختيار أحد أنواع ال
الوضع الراھن للبشر واKشياء واKحداث ، وذلك دون تغيير من جانب الباحث 

والھدف منه ھو .، وھو المنھج الوصفي التحليليK"187ي من متغيرات الدراسة
تنظيم المعلومات وتصنيفھا،و A يقتصر على وصف الظواھر أو وصف الواقع 

  .و، بل إلى الوصول إلى استجابات تساھم في فھم ھذا الواقع وتطويرهكما ھ
  الدراسة ا-ستطPعية: ثانيا

تعتبر الدراسة اAستط"عية من الخطوات اKولى في البحوث اAجتماعية 
واeنسانية حيث تھدف Aكتشاف اKفكار الجديدة واAستبصارات المتباينة التي 

  .ة في الدراسة اKساسيةتساعد على فھم المشكلة المدروس
اKساسية ( وھذه الدراسة ما ھي إA خطوة أولى بدأت بھا ھذه الدراسة 

  .نظرا Kھميتھا في المراحل ال"حقة)
  :يمكن تحديد أھداف الدراسة فيما يلي:أھداف الدراسة ا-ستطPعية  -1

تسعى الدراسة اAستط"عية إلى التعرف على ميدان إجراء الدراسة _       
والحصول على المعطيات اKولية الميدانية حول المشكلة المراد دراستھا والتعرف 

  .على الصعوبات للتحكم فيھا في الدراسة اKساسية
ترمي إلى بناء أداة قياس ً التصورات اAجتماعية للعوامل المولدة للعنف _    

  .واجالزواجًي في ضوء عدة متغيرات كالجنس، المستوى التعليمي ،  مدة الز
إبراز أھمية الدراسة من خ"ل التعرف على وجھات نظر المبحوثين حول  -  

  .الظاھرة المدروسة
  :المجال الزماني والمكاني للدراسة ا-ستطPعية -2

طبقت ھذه الدراسة في مدينة باتنة ومدينة بسكرة ودامت خمسة عشرة يوم 
  .2007جانفي 25إلى  2007جانفي -10ابتداء من 

 :اسة ا-ستطPعية عينة الدر -3
زوجات ،أزواج (شخصا متزوجا 30تكونت عينة الدراسة اAستط"عية من 

تم اختيارھم بطريقة عرضية ،وھذا بغرض إجراء حوار معھم حول رأيھم ) 
الطالبة الباحثة  تونظرتھم للعنف الزواجي وتصورھم للعوامل المولدة له واستعان

  :ئلة وھي كما يلي لمعلومات باستمارة مقابلة تضمنت ث"ث أس
  في رأيك ما المقصود بالعنف الزواجي ؟ -1

                                                 
  186:عمار بوحوش.مناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث.ط2. الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية 1999 .ص 99. 
  187:مجدي عزيز إبراھيم .مناھج البحث العلمي في العلوم التربوية والنفسية. مكتبة اKنجومصرية القاھرة.1989.ص 74. 



ھل ترى أن العنف الزواجي يمثل ظاھرة منتشرة في الجزائر أم أنه ما زال  -2
   محدودة؟ مقتصرا على حاAت

  من وجھة نظرك ما ھي العوامل التي قد تؤدي للعنف الزواجي ؟ -3
الزواج،  ةنس، العمر، مدوكانت العينة اAستط"عية موزعة حسب متغير الج

والجدول التالي يوضح تعداد أفراد العينة حسب ھذه .التعليمي ىالعمل، و المستو
 .المتغيرات

  
  
 
 
  

  خصائص أفراد العينة ا-ستطPعية:        01جدول 
  

    سنة40أكثر من    سنة40أقل أو يساوي   العمر 
  

  
المجم
  وع  

  إناث  ذكور  إناث   ذكور   الجنس
  

  جمدة الزوا
أفل أو 

يساوي    
سنوا5

  ت 

أكثر 
       5من

سنو
  ت

أقل أو 
يساوي 

سنوا5
  ت 

أكثر 
من 

سنوا5
  ت 

أقل أو 
يساوي 

سنوا5
  ت 

أكثر 
من 

سنوا5
  ت 

أقل أو 
يساوي 

سنوا5
  ت 

أكثر 
  من 

سنوا5
  ت

  
مستو

ى 
جامع

  ي 

عام
  ل 

/  /  5  /  /  3  /  2  10  
  
غير   

عام
  ل

/  /  /  /  /  /  /  /  

مستو
ى أقل 

من 
الجام
  عي 

عام
  ل 

2  1  /  2  1  7  1  /    
20  
غير   

عام
  ل

/  /  1  2  /  /  /  3  

  30  17  13  المجموع
  
  :عرض ومناقشة نتائج الدراسة ا-ستطPعية  -4
  :عرض ومناقشة استجابة العينة حول السؤال ا5ول 4-1

  في رأيك ما المقصود بالعنف الزواجي ؟       
  .ل التالي أھم العبارات الواردة في استجابة العينة يوضحھا الجدو



  
  
  
 
 
 
 
 
  

التكرارات والنسب المئوية لمحتوى العبارات المستخلصة من :    02جدول 
  استجابة العينة ا-ستطPعية على السؤال ا5ول 

  : العنف الزواجي ھو
%  ك  محتوى العبارات  الرقم  
  36.66  11  .ممارسة القوة ضد المرأة   1
   20  6  ).ضرب،شتم(سوء معاملة أحد الزوجين لTخر   2
   16.66  5  . الضرب  3
   16.66  5  ..).الشتم(اAعتداء الشفھي   4
   16.66  5  .كل التصرفات الھمجية من طرف أحد الزوجين غالبا الرجل   5
   10  3  .يشمل كل الخ"فات الزوجية  6
   6.66  2  .حرمان أحد الزوجين من حقوقه  7
   6.66  2  .سلطة أحد الزوجين على اsخر  8

  ن ≠ك مج : مPحظة
 : )2(مناقشة نتائج الجدول رقم *

،أن أفراد العينة اAستط"عية يرون )2(ن"حظ من خ"ل الجدول رقم 
أن ًالعنف الزواجي ھو ممارسة القوة ضد المرأة ً بالدرجة اKولى ،والمقصود 
بممارسة القوة ضد المرأة سيطرة الزوج على زوجته ،وھذا بالمساس بس"متھا من 

فنجد ...،مسك بعنف ،التھديد بأي شيء ة في شكل صفعات،رك"تحية الجسديالنا
وقد يرجع ھذا التصور إلى أن نسبة الذكور . ةأن ھذه العبارة أخذت أكبر نسب

حيث أن الدور اAجتماعي الذي يؤديه الرجل في % 46.66المستطلع رأيھم تعادل 
،ضف زوجته يسمح له بممارسة القوة علىالمجتمع من خ"ل التنشئة اAجتماعية 

 إلى ذلك انخفاض نسبة التعليم لدى العينة اAستط"عية من الذكور بنسبة
الزوج يعتقد أنه رب البيت  ىأقل من المستوى الجامعي ،وبالتالي يبق78.57%

وھناك كذلك نسبة من اeناث .مخالفتھا بوAبد من الخضوع Kوامره،وA يج
دھن ،وھذا قد يكون إسقاط لما ال"تي اعتبرنا العنف الزواجي ممارسة للقوة ض



يعانينه ،وكذا للمعتقدات السائدة بأن المرأة دائما ھي المضطھدة وربط العنف دائما 
  .بالقوة ،بغض النظر عن أشكال العنف اsخر التي قد تكون أكثر خطورة

) ً  ضرب ،شتم(أما عن اعتبار ًالعنف الزواجي سوء معاملة أحد الزوجين 
ة أي أنه يشمل شكلين من العنف ًعنف جسدي ،وعنف يأتي بالمرتبة الثاني

لفظي ًفھناك أسلوبان كما نعلم للمعاملة الزوجية ،اKولى أسلوب المعاملة السوي 
والذي يقصد به التعامل بين الزوجين على أساس اAحترام ،المودة ،الرحمة 

ما يدخل  واKسلوب الثاني وھو الغير السوي بالتسلط والقوة والنبذ واeھمال وھذا.
ضمن العنف الزواجي بأشكاله المتعددة وقد ترجع ھذه اAستجابة إلى أن أكثر من 

سنة فھي في مرحلة عمرية 40نصف أفراد العينة اAستط"عية تجاوز عمرھا
انتقالية جد حساسة وخاصة المرأة ، وكذا إلى أن نسبة اeناث في العينة 

من احتياجاتھا ...اAحترام ،الحباAستط"عية تتجاوز النصف فالشعور باKمان ،
 .الفطرية فإساءة معاملتھا وإھمالھا سوف يولد السلوك العنيف

ون"حظ من خ"ل الجدول كذلك أن  ًالعنف الزواجي ھو الضرب ًً◌و ً 
العنف الزواجي ھو اAعتداء الشفھي  ً تأتي بالمرتبة الثالثة بنفس النسبة فيمكن 

طوتان في عملية واحدة حيث A يؤدي العنف اعتبار الضرب واAعتداء الشفھي خ
اللفظي دائما إلى العنف الجسدي إA أنه قد يعد مقدمة ضرورية له،وھذا يوضح أن 
آراء ومعتقدات أفراد العينة اAستط"عية ما زالت مقتصرة على اعتبار العنف 
محدد بالضرب واAعتداء الشفھي ،على الرغم من أن أفراد العينة ذو مستويات 

إجPل وجدير بي اeشارة إلى دراسة .باينة ومن أعمار مختلفة ومھن متباينة مت
كل " الذي تناول موضوع العنف اKسري حيث توصل إلى أنه إسماعيل حلمي

في المجتمع المصري لسلسلة من ) رجل ،امرأة(مليون زوج 7.5يوم يتعرض 
حيث تعتدي أحداث العنف التي يحاول فيھا أحد الزوجين إيذاء اsخر جسديا 

الزوجات على اKزواج وھي نفس النسبة التي يعتدي فيھا اKزواج على الزوجات 
وKن الزوجات أقل قوة فإن إصابات اKزواج تكون سطحية بالمقارنة بإصابات 

  . 188 "الزوجات 
ً◌العنف الزواجي شام" للتصرفات الھمجية من طرف أحد  أما عن اعتبار  

قل نسبية عن السابقة و المقصود بالتصرفات الھمجية الزوجين غالبا الرجل ً فھي أ
كل ما يصدر من سلوكات تتصف بالعنف بغض النظر عن نوع السلوك حيث نجد 
أن التقاليد والعادات التي اعتاد المجتمع نقلھا لTشخاص ،وخاصة جنس الذكور 
تفرض قدر من الرجولة لuدارة المنزل ،وھذه الرجولة  تثبت بفرض القوة 

  .ف كحل راھن وبسيط والعن
فتأتي " العنف الزواجي شامل لكل الخ"فات الزواجية " أما عن اعتبار 

ويقصد بالخ"فات الزواجية كل ما من شأنه يؤدي إلى اAخت"ف والتباين  بنسبة أقل
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ويتحول ھذا إلى ممارسة العنف بكل أشكاله ...،تربية اKوAد،،واKفكارفي اsراء
من أفراد العينة اAستط"عية تتعدى مدة % 66.66سبة وھذا قد يعود إلى أن ن

 شتراوسسنوات ضف إلى ذلك انخفاض نسبة التعليم لديھم فلقد وجد 5زواجھم 
تكرار الخ"ف اللفظي يرتبط بقوة بالميل إلى العنف " م أن 1992عام  وزمPئه

ل الجسدي ،وكلما زاد الخ"ف بين الزوجين كلما ارتفع الصراع بينھما بحيث يص
مرة أكثر من احتمال العنف بين ذوي الخ"فات 16معدل العنف بين الزوجين 

                         .189"الزوجية المحدودة 
أما اعتبار ً العنف الزواجي حرمان أحد الزوجين من حقوقه ًوكذا ً سلطة أحد        

ممارسة  الزوجين على اsخر ً فكانت جد منخفضة مقارنة باعتبار ًالعنف الزواجي
القوة ضد المرأة ً فلكل من الزوج والزوجة واجبات وحقوق شرعية ينبغي 
احترامھا ،فعدم احترام ھذه الحقوق وتجاوزھا سوف يؤدي إلى عدة مشاكل 

وعلى سبيل المثال اعتماد الزوج على مرتب الزوجة و اeست"ء .وتنتھي بالعنف .
وقد يرجع ذلك إلى أن ...ة على أموالھا الشخصية ،حرمانھا من حقوقھا الشرعي

من الزوجات عام"ت بعضھن يعتقدن أن ھناك إجحاف في % 33.33نسبة 
وقد يرجع كذلك إلى نقص الثقافة الزواجية بالنسبة .حقوقھن من قبل أزواجھن 

 . للزوجين وجھلھما للحقوق والواجبات الخاصة بھما 
  : عرض استجابات العينة حول السؤال الثاني  4-2

ن العنف الزواجي أصبح يمثل ظاھرة منتشرة في الجزائر أم أنه مازال ھل ترى أ
  مقتصرا على حاAت محددة ؟

  .والجدول التالي يوضح استجابة أفراد العينة
  
  
  
  
  
  

التكرار والنسب المئوية لمحتوى العبارات المستخلصة من :   03جدول 
  ثانياستجابة العينة ا-ستطPعية على السؤال ال

  
 %  ك  ةالعبار  رقم
   30  9  العنف الزواجي أصبح ظاھرة منتشرة في الجزائر   1
   70  21  العنف الزواجي مازال مقتصرا على حاAت محددة   2

  ن=مج ك: مPحظة
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  ):3(مناقشة نتائج الجدول رقم*
من خ"ل م"حظة الجدول نجد أن آراء العينة اAستط"عية عن مدى انتشار 

الظاھرة مقتصرة  تتمحور حول اعتبار ھذهظاھرة العنف الزواجي في مجتمعنا 
أما عن اعتبارھا ظاھرة منتشرة في . % 70وكانت بنسبة ,على حاAت محددة

،فيمكن إرجاع ھذا الرأي إلى اعتبار ھذه الظاھرة خفية 30نسبةالجزائر فكانت ب
لكونھا تحدث في إطار ع"قة حميمية جدا ،وA يحب التصريح عنھا Kسباب عدة 

Aجتماعية للزوجين ،فنجد الزوجة مث" تتقبل وتتحمل ھذا السلوك ،كالتنشئة ا
وترضخ له ،مھما كان نوع العنف الموجه ضدھا وإعطاء الحق دائما للزوج 

 للمجلس الوطني لشؤون ا5سرة في ا5ردنالعنيفة ،ففي دراسة  هلممارسة سلوكات
رب الزوج توافق على العنف الزواجي ،ووصلت نسبة ض % 45.4تبين ً أن نسبة 

 %52.4، ورأى أكثر من نصف العينة %53.3لزوجته وضرب اKب Kبنائه إلى 
   190.ًأنه على الزوجة أن تتحمل ظلم الزوج من أجل اKطفال و اKسرة

دراسة حول العنف  لPتحاد الوطني للمرأة التونسية و في دراسة أخرى 
من  %40قد بين أن ھناك اتجاھات لتشريع مثل ھذا السلوك ف 1991الزوجي عام 

من الرجال %44.19من النساء أن ظاھرة العنف ظاھرة بسيطة و %30الرجال و
  .191من النساء أنه من الطبيعي أن يضرب الرجل المرأة من أجل تقويمھا %30و

الثقافة والواقع المعيشي وھذا يوضح أن العنف الزواجي يعتبر مشروع ب
يبقى خفيا ومن الصعوبة ،بالرغم من خطورته على جميع اKصعدة ،وللمجتمع

التعرف عليه ،إA من خ"ل الحاAت المبلغ عنھا في مراكز الشرطة والمحاكم 
فمن خ"ل المعلومات التي تحصلت عليھا الطالبة الباحثة من .وخ"يا اeصغاء

،من أھم أشكال "باتنة"نوني للنساء ضحايا العنف مركز اAستماع النفسي القا
مكالمة، ونداء نجدة،  1004واج ،فقد استقبل المركز العنف اAجتماعي عنف اKز

  .2006من سيدات ضحايا ھذا العنف خ"ل عام 
ضف إلى ذلك .إA أنھا تبقى حاAت جد قليلة A تعبر عن الظاھرة فع" 

اKفكار والتقاليد المتجذرة في ثقافتنا تجعل الرجل يخجل في التصريح بالعنف 
 مكانته ودوره في المجتمع ،ففي دراسة قام بھاالموجه ضده وذلك خوفا من اھتزاز 

سنة أظھرت أن ھناك الكثير من حوادث العنف النسائية ضد 20قبل  شتراوس
أنه A ينبغي استغ"ل الدراسة ضد النساء ولكنه يصر على  سميثالرجال ويضيف 

معاملة الرجال بإنصاف حتى يتمكنوا من طلب المساعدة دون خوف، أو التعرض 
السخرية ،وقد أكد ھذا اKخير أن العنف الزواجي خطأ أي كان مرتكبه للتشكيك و

192 .  
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وكذلك يمكن إرجاع انخفاض ھذه النسبة وعدم التصريح بوجود العنف في 
. اKسرة الجزائرية لTقوال، واKمثال، و التعابير ،التي يتداولھا الناس في المجتمع

ظل رجل "فة من ھذه اKقوال والتي تبرز مدى تفضيل الرجل على المرأة في الثقا
وعوامل أخرى قد تكون سبب في انخفاض ھذه "...أحسن من ظل الحائط 

وما يھمنا ھنا ھو أن ھذه الظاھرة موجودة فع" في المجتمع الجزائري وھي .النسبة
  . تستحق الدراسة

  :عرض ومناقشة استجابات العينة حول السؤال الثالث  4-3
  التي قد تؤدي للعنف الزواجي ؟من وجھة نظرك ما ھي العوامل 

  :أھم العوامل الواردة في استجابات العينة يوضحھا الجدول التالي
  
  
  
  
  
 
 

التكرارات والنسب المئوية لمحتوى العبارات المستخلصة من :      04جدول 
  استجابة العينة ا-ستطPعية على السؤال الثالث

  
 %  ك  محتوى العبارات  الرقم
  60  18  رالفق.سوء المعيشة  1
  43.33  13  اAخت"ف في المستوى التعليمي   2
  33.33  10  التباين في المستوى اAجتماعي قبل الزواج  3
  26.66  08  تدخل أحد والدي الزوجين في الحياة الزوجية  4
  26.66  08  عدم الجوار  5
  26.66  08  اAخت"ف في الرأي   6
  23.33  07  غياب العامل الديني   7
  20  06  )قبل الزواج (بول الزوجين لبعضھما مدى ق  8
  20  06  تھميش الزوجة واحتقارھا من طرف الزوج   9
  16.66  05  كثرة متطلبات الزوجة   10
  16.66  05  انعدام الثقة بين الطرفين   11
  13.33  04  عدم قيام الزوجين بواجباتھما   12
  10  03  التنشئة اAجتماعية للزوجين   13
14  Kد وعدم القدرة على تلبية احتياجاتھم كثرة اA10  03  و  
  10  03  خروج المرأة للعمل   15



  10  03  الخيانة الزوجية   16
  10  03  بطالة رب البيت وعمل المرأة   17
  6.66  02  عدم الصراحة بين الزوجين   18
  6.66  02  كثرة زيارة الزوجة Kھلھا   19
  6.66  02  ةحب فرض القوة والسيطرة على الزوج  20
  6.66  02  فرق السن بين الزوجين   21
    6.66  02  تعاطي الخمور والمخدرات   22
   6.66  02  )المحيط الذي يعيش فيه الفرد(البيئة   23
   3.33  01  عدم السماح للزوجة بزيارة أھلھا   24
   3.33  01  الغيرة   25
  3.33  01  ضعف المرأة ككائن  26

  ن ≠مج ك: مPحظة
 ) : 4(ائج الجدول رقم مناقشة نت*

ن"حظ من خ"ل الجدول أن العامل اAقتصادي يتصدر العوامل المساھمة 
في ظھور العنف الزواجي حسب رأى وتصور أفراد العينة اAستط"عية، والذي 
تم التعبير عنه بعبارة ًسوء المعيشة ،الفقر ،انعدام المسكن ًحيث يعتقد أفراد العينة 

الغضب و اeحباط التي تصيب الفرد ،وخاصة رب و إناث أن ثورات   ذكور
من  %80و على الرغم من أن . اKسرة نتيجة للفقر وغ"ء المعيشة تسبب العنف

أفراد العينة اAستط"عية عاملون ،وھذا ما يفسر أن ھناك عوامل أخرى تساھم في 
 ظھور ھذا السلوك العدواني كانخفاض مستوى الدخل،ارتفاع عدد أفراد اKسرة ،

  ...صعوبة توفير احتياجاتھم وغ"ء المعيشة
أما العامل الثاني الذي يتضح من خ"ل الجدول فيتمثل فًي التباين في 

مما ...المستوى التعليمي ًحيث يؤدي ھذا التباين إلى اAخت"ف في اsراء ،اKفكار ،
 و قد يرجع ذلك إلى.يولد بطبيعة الحال عدة خ"فات فينتج عنھا سلوكات عنيفة 

عدم "أما عن عامل .اAخت"ف في المستوى التعليمي لدى أفراد العينة اAستط"عية
فيرى بعض أفراد العينة أنه قد يكون ھناك " اAخت"ف في الرأي"وكذا " الحوار 

مشكل بسيط أو سوء تفاھم فعدم الحوار وترك فرصة للطرف اsخر للمناقشة 
وتتحول فيما بعد إلى سلوكات  وتوضيح أفكاره  يساھم في ظھور بعض المشاكل،

  .عدوانية 
أما عن عامل اAخت"ف في الرأي فقد يرجع إلى عوامل أخرى متعددة 

البيئة التي نشأ فيھا ,التنشئة اAجتماعية ,كاAخت"ف في المستوى الثقافي "
كاAخت"ف في طريقة تنشئة . كل ھذا قد يساھم في اخت"ف الرأي..."الزوجين

وھذا الرأي قد يرجع إلى ... في قضايا المرأة وخروجھا للعمل فاAخت", اKوAد
اخت"ف المستوى التعليمي لدى أفراد العينة اAستط"عية بنسبة تزيد عن 

سنوات بالتعلل بالسن ومعرفة أفكار 5النصف،وإلى مدة الزواج التي تجاوزت 



الحوار  ونحن نعلم أن. الزوج من خ"ل معاشرته مدة طويلة ومن ثم عدم الحوار
  .بكل اللغات يضمن احترام اsخر وتقديره ومحبته 

أما عن ً تھميش الزوجة واحتقارھا من طرف الزوج ًً◌ فھذا العامل يتوسط 
مجموع العوامل، فيمكن إرجاعه إلى التنشئة اAجتماعية للقيام باKدوار اAجتماعية 

وھذا له تأثيره .فالذكر ھو القوي والمسيطر أما اKنثى فھي سلبية خاضعة للذكر
  .على الع"قة الزوجية مستقب" وعلى نظرة الزوج لزوجته 

فھو يأتي بنسبة أقل فكثرة متطلبات " كثرة متطلبات الزوجة "أما عامل 
الزوجة وعدم الرضا عن أي شيء مما يساھم في ظھور الخ"فات الزواجية التي 

قد كشفت الدراسة تكون مصحوبة باAحتجاج والتمرد ومنه إلى السلوك العنيف ف
ألف حالة ط"ق تحدث سنويا في مصر وأن 90أن ھناك  أماني نصرالتي أعدتھا 

وقد . 193،وتزايد طلبات الزوجة لحاAت تمت بسبب اKمور الماليةمن ھذه ا90%
  .يرجع ھذا الرأي إلى ارتفاع نسبة العاملين من الذكور في العينة اAستط"عية 

نسب متساوية حسب رأي العينة وھناك بعض العوامل التي جاءت ب
اKوAد وعدم القدرة على  ةاAستط"عية وھي ًالتنشئة اAجتماعية للزوجين ،كثر

رب البيت، وعمل  ةالزوجية، بطال ةالمرأة للعمل، الخيان جخرو, تلبية احتياجاتھم
فبطالة رب البيت يترتب عنھا انخفاض في مستوى تقدير الذات، وبذلك .المرأة ً

وج العاطل عن العمل تعويض سلطته التي افتقدھا من خ"ل ممارسته يحاول الز
للسلوكات العنيفة ضد زوجته، أما خروج المرأة للعمل واحتكاكھا بالرجل خلق 
لديھا فكرة الصراع مع الرجل الذي ترأسه مرة ثم يرأسھا ھي مرة أخرى، زيادة 

وتقضي معظم ... ع على مجموع الضغوط المتزايدة التي تعيشھا في المنزل، الشار
وقتھا متوترة مضغوطة عصبيا ،كما قال فتحي اKشقر وھذا سينعكس سلبا على 
تصرفاتھا فتتحدث بصوت مرتفع وتكثر اAحتجاج مما يساھم في ظھور العنف 
سواء كانت ھي الممارسة أو العكس، وھذا ما توضحه عينة اeناث المستطلع 

 . رأيھن 
  

ج الرجل بزوجة ثانية وبأموال الزوجة اKولى أما عن الخيانة الزواجية كزوا
ضف إلى ذلك عامل التنشئة اAجتماعية للزوجين  فھي تعتبر من العوامل .

المتراكمة عبر الزمن، فالتربية في محيط يطغى عليه العنف سواء من طرف اKم 
أو اKب ، فالمرأة مث" التي مورس عليھا العنف في الصغر سوف تمارسه ھي 

وعامل ًالبيئة ً و ًتعاطي المخدرات ً  يأتي بنسبة منخفضة في . الكبر بدورھا في
وھذا ما ,رأي العينة اAستط"عية ،فالبيئة تلعب دورا في ظھور السلوك العدواني 

ة تمجد العنف وتقره وجود ثقافات أساسي F.DOLTO فروسواز دولتوأشار إليه 
   .شريعة بينھا
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فقد أثبتت الدراسة التي قام بھا وعن عامل تعاطي الخمور و المخدرات 
GELLES  سري فتبين أن نسبة 144علىKمن ھذه  %48أسرة تعاني العنف ا

اKسر سبب العنف مرده تعاطي الزوج للكحول حيث أن الزوج يفقد سيطرته على 
فانخفاض نسبة ھذين العاملين قد .194نفسه وبالتالي يتعدى بالضرب علي زوجته 

من بيئة محافظة ، تقل عندھا نسبة تعاطي الخمور  يرجع إلى أن أفراد العينة
  .والمخدرات 

المرأة وكذا عدم السماح للزوجة بزيارة  فأما عن عوامًل الغيرة، ضع
 .أھلھا ً فكانت بنفس النسبة وجاءت في المرتبة اKخيرة

من ھذه الدراسة نستخلص أن العنف الزواجي حسب وجھة نظر أفراد العينة 
من ضرب، شتم ، سوء "دد أشكاله وتتباين في مجتمعنا المستطلع رأيھم تتع

رغم أن أغلبيتھا تتحدث عن العنف الموجه ضد الزوجة وتتجاھل ..." معاملة
فتعددت التصورات واsراء حول العوامل المولدة .العنف الموجه ضد الزوج

فكانت ھذه الدراسة اKرضية اKولية لبناء مقياس التصورات اAجتماعية .له
حيث مكنت الطالبة الباحثة من التعرف على أھم . ل المولدة للعنف الزواجيللعوام

  .ھذه العوامل، مع اAسترشاد بما كتب في التراث النظري حول الظاھرة المدروسة
  ة البحثاأد: ثالثا

  :التعريف بأداة البحث -1
استخدمت الطالبة الباحثة في الدراسة الحالية مقياس التصورات اAجتماعية 

ونشير إلى أن ھذا .امل المولدة للعنف الزواجي Aختبار فروض الدراسةللعو
المقياس على شكل استبيان يجاب عليه بطريقة التدرج في استجابات المفحوصين 

أنظر ) ( بندا(مفردة 38ويتضمن المقياس .من الموافقة أو عدم الموافقة لكل مفردة
العنف بين الزوجين ، تدور حول العوامل التي تساھم في ظھور ) 1الملحق

فمن بين طرق جمع محتوى التصورات كما يرى .مخصصة لعينة الدراسة
ABRIC  ستفھاميةAولھذا حاولت الطالبة ...) مقابلة، استمارة، استبيان(الطرق ا

الباحثة تصميم مقياس لھذا الغرض حيث تسمح ھذه اKداة بالتعرف على البعد 
  :ن المقياس بعدين أساسيين ھماللتصور، ويتضم الكمي للجانب اAجتماعي

وتتمثل في العوامل التي تساھم في حدوث  )عوامل ذاتية: (البعد ا5ول
العنف بين الزوجين سواء تعلقت بشخص الزوج، أو الزوجة أو المشتركة وھي 

  :كما يلي
]32-26-23-24-20-19-13-16-12-9-8-6-5-2-1-17-30-34-35-36 [  

تتمثل في العوامل التي تساھم في حدوث و )عوامل خارجية: (البعد الثاني
العنف بين الزوجين وتشمل العوامل اKسرية،اAقتصادية، و السوسيوثقافية وھي 

  :كما يلي 
                                                 

.258ص 2003.مطبوعات مركز البحوث والدراسات اAجتماعية:القاھرة . الطبعة اKولى.دراسات في علم اAجتماع. أحمد زايد:  194  



]28-25-22-31-27-21-18-14-15-11-07-04-38-37-10-03-33-29[  
أما بالنسبة لطريقة اeجابة على البند وتقدير تصور المبحوث نحو كل عامل من 

  :ي عبارة عن خمس بدائل متدرجة على النحو اsتيالعوامل فھ
موافق   الدرجة

  بشدة
معارض   معارض  محايد  موافق

  بشدة
وعلى المبحوث أن يختار إحدى ھذه البدائل لتحديد تصوره الخاص نحو 
العوامل المولدة للعنف بين الزوجين والتي اشتمل عليھا المقياس المستخدم وتعطى 

وبھذا يكون الحد اKعلى لدرجات . التدرج بھذا 1إلى  5قيمة رقمية من 
ويكون الحد اKدنى لھذه ).5×38(درجة ) 190(المفحوصين على ھذا المقياس

  ).1×38(درجة) 38(الدرجات
ھذا وقد تضمنت التعليمة الموجھة إلى أفراد عينة البحث اeشارة إلى أن 

المقياس  الھدف من الدراسة ھو معرفة تصوراتھم نحو ھذه العوامل، كما تضمن
وفيھا يتعلق ) 1أنظر الملحق( المستخدم بعرض البيانات الشخصية عن المبحوث

  .بثبات وصدق المقياس فسيتم عرضھم Aحقا
  :الخصائص السيكومترية 5داة البحث -2
  :  la validitéقياس الصدق -1
  :صدق المحكمين أو المحتوى -1-1

مقياس على اعتمدت الطالبة الباحثة على صدق المحكمين ،حيث تم عرض ال
نخبة من أساتذة علم النفس وعلم اAجتماع للتأكد من صحة تمثيل المفردات لقياس 
التصورات اAجتماعية نحو عوامل العنف الزواجي والتعليمة المرفقة له، 
وم"ءمته Kغراض الدراسة ، وقد تم إعداد استبيان لTساتذة يوضح متغيرات 

داف المتوخاة، وسلم ھذا اAستبيان إلى عينة الدراسة ، وتعريفاتھا اeجرائية، واKھ
  ).2أنظر الملحق()  9عددھم(من اKساتذة المحكمين 

 .والجدول التالي يوضح خصائص عينة المحكمين
  

    عينة المحكمين من حيث الدرجة العلمية والتخصص والجامعة:     05جدول 

  التخصص  الدرجة العلمية  عدد المحكمين  الجامعة

  4  جامعة باتنة
  دكتور 1

  علم النفس
  ماجستير 3

  2  جامعة بسكرة
  دكتور 1

  علم إجتماع
  أستاذ دكتور1



  علم النفس  دكتور  2
  علم النفس  دكتور  1  جامعة فرنسية

تسع محكمين، تم ) 9(عبارة على  46حيث تم عرض المقياس المتكون من 
ھا ذات فكرة حيث اعتبرت أن%85حذف العبارات التي لم يتفق عليھا أكثر من 

عبارة،في ضوء ھذه  38متكررة في عبارات أخرى، وبذلك تضمن المقياس 
  .الخطوة

  :صدق المقارنة الطرفية -2-2
رغم اAطمئنان لصدق المحتوى بعد التحكيم إA أنه تم التأكيد من صدق 
المقياس باستخدام طريقة المقارنة الطرفية في الدراسة اAستط"عية، حيث تم 

من طلبة جامعة بسكرة للسنة ) طالب 121(اس على عينة تتكون من تطبيق المقي
 121وقد تم اختيار العينة بطريقة عرضية فتم توزيع .2006/2007الجامعية 

نسخة وعليه أصبح العدد اeجمالي لعينة  21نسخة من المقياس إA أنه تم إلغاء 
  .والجدول التالي يوضح خصائص عينة التقنين. 100التقنين

  من حيث الجنس والسن عينة التقنين:       06جدول  
  
  

  العدد
  السن

  ا-نحراف المعياري  المتوسط

  الجنس
  3,06  22,62  40  ذكور

  4,54  22,83  60  إناث

أخذت ( فقد تم ترتيب درجات المبحوثين بعد اeجابة على المقياس تصاعديا
وتم ) الدرجاتمن قيم أدنى ٪27من قيم أعلى الدرجات، و٪27الطالبة الباحثة 

واستخدم اختبار ٪27حساب المتوسطات واAنحرافات المعيارية أعلى وأدنى 
)T ( 27للمقارنة بين درجات أعلى وأدنى٪.  

  :والجدول التالي يوضح نتائج ھذه اeجراءات
  للمقارنة في عينة التفنين )T(نتائج اختبار:         07جدول

  
 

  المتوسط  العدد
ا-نحراف 
  المعياري

  T قيمة
ى تومس

  الد-لة
قيمة أعلى 

  الدرجات
27  124,18  7.56  

  دالــة  19,41
قيمة أدنى 
  الدرجات

27  158,55  5,30  



في المقارنة الطرفية للمقياس بلغت )T(أن قيمة  7ن"حظ من خ"ل الجدول 
مما يشير إلى أن المقياس له القدرة  0.01وھي دالة عند مستوى الدAلة  19.41

  .المجموعتين مما يدل على صدقهعلى التمييز بين 
واعتمادا على النتائج السابقة للصدق ،يمكننا اعتبار المقياس الذي تم إنشاؤه 
لغرض الدراسة صادقا في إطار الحدود البشرية والزمنية للعينة البحث ،كما أن 

  .باب الدراسة لھذا المقياس وتطويره ويبقى مفتوحا
  : الثبات -2

أو اAتساق أو استقرار نتائج المقياس فيما لو طبق  ويعني الثبات، مدى الدقة
وھناك عدة طرق لتأكد من ثبات . 195على عينة من اKفراد في مناسبتين مختلفتين 

درجات المقياس ،ولقد لجأت الطالبة الباحثة إلى طريقة التجزئة النصفية حيث تم 
قياس إلى وتجزئة الم).فرد 100(تطبيق المقياس مرة واحدة على عينة التقنين 

والنصف الثاني .نصفين ،حيث يضم النصف اKول العبارات ذات اKرقام الفردية 
بعد ذلك تم حساب معامل اAرتباط لبيرسون بين .العبارات ذات اKرقام الزوجية 

والنتائج موضحة في الجدول .النصفين اKول والثاني للمقياس مع تصحيح الطول 
  : التالي 

  
  ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفيةمعامل :       08جدول 

  

  أداة البحث

معامل الثبات بمعادلة   النصف الزوجي  النصف الفردي
  براون –بيرسون 

  المتوسط
اAنحراف 
  المعياري

  المتوسط
اAنحراف 
  المعياري

قبل 
  التصحيح

بعد 
  التصحيح

70.16  70.86  71.62  60.95  0.73  0.84  
اAرتباط بين درجات عينة التقنين في ن"حظ من خ"ل الجدول أن معامل 

وھذا يدل على أن ھناك  1+أي أنه يقترب من  0.84نصفي المقياس تساوي 
   .ارتباط مرتفع بين نصفي المقياس و بالتالي استقرار مرتفع للمقياس

  عينة الدراسة:رابعا
  :محددات اختيار عينة الدراسة -1

بوية واAجتماعية ليس بالشيء يعتبر اختيار العينة في البحوث النفسية والتر
البسيط أو السھل نظرا Kن ھناك تحفظات كبيرة عند اختيار العينة، حيث أن 
النتائج التي يصل إليھا الباحث تعمم على المجتمع الذي سحبت منه العينة لذلك 

وھذا ما سعت إليه الطالبة الباحثة، فقد تم . 196يجب توخي الحذر عند اختيار العينة
                                                 

  195:مقدم عبد الحفيظ(2003).اeحصاء والقياس النفسي والتربوي.ط2.الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية .ص 152.
1: منى أحمد اKزھري. مصطفى حسين باھي(2000).أصول البحث العلمي في البحوث التربوية النفسية ، اAجتماعية، الرياضية. القاھرة: مطابع 

.63ص .أمور   



ينة بطريقة عرضية وھذا لطبيعة الموضوع فالتصورات اAجتماعية اختيار الع
التي تمثل بناءا ذھنيا لحقيقة ما، أو لشيء ما، تتيح للشخص أو مجموعة من 

وعلى ذلك فإن بحث موضوع . 197اKشخاص إدراك طبيعة البيئة المحيطة بھم 
العوامل المساھمة في ظھور العنف الزواجي من زاوية التصورات يستوجب 
استجواب عد كبير من أفراد المجتمع ، وA يقتصر ھذا على اKفراد المتزوجين 
فقط بل حتى اKفراد الغير متزوجين لديھم تصورات حول العوامل التي قد تساھم 

  .في ظھور ھذا العنف
وحرصا لتمثيل العينة للمجتمع اKصلي فقد ارتأت الطالبة الباحثة أن يكون 

ن وكذا غير متزوجين بشرط أن يتوفر فيھم السن أفراد الدراسة من المتزوجي
القانوني للزواج وھذا طبقا لما تنص عليه المادة السابقة من قانون اKسرة 

سنة 19تكتمل أھلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام "  2005الجزائري لسنة 
"198 .  

وبالرغم من أنھا كانت عينة عرضية إA أن الطالبة الباحثة حاولت أن تمس 
  :ميع شرائح المجتمع، بمختلف الوظائف ، وبأماكن متعددة وھي كما يليج
  المحكمة بوAية باتنة*
  الجامعة بوAية باتنة، بسكرة *
  بعض المنازل بوAية باتنة ، قسنطينة ،وبسكرة *
  مركز الشرطة بوAية بسكرة *
  بعض الثانويات بوAية بسكرة *

  نشاط اAجتماعي بوAية باتنةبعض المراكز التي تشرف عليھا مديرية ال* 
  جمعية مساندة النساء في شدة بوAية باتنة  *
  بعض المقاھي بوAية باتنة *
  بعض المكاتب بوAية قسنطينة *
  محطة المسافرين بوAية باتنة، قسنطينة *
  ، بوAية بسكرة)السجن(مركز إعادة التربية  *
  مديرية التشغيل بوAية باتنة *
  امعية بوAية بسكرةبعض اKحياء الج *

  وھذا سعيا للوصول إلى عينة عرضية ممثلة فع" لمجتمع الدراسة
أخصائي اجتماعي ، (تم اAستعانة ببعض المساعدين في أماكن معينة : مPحظة

  ).، مربي مختصأخصائي نفساني
  :وصف عينة البحث -2

                                                 
2:عتيقة تدAوي. دراسة التصورات اAجتماعية لمدربي المعلمين المضاربة فيما يخص التجديد البيداغوجي .المجلة العربية للتربية. المجلد الرابع 

.201ص .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ) 1415،994رجب.2العدد.( عشر   
  198: موسى بودھان. قانون اKسرة الجزائري. ط1.البليدة. دار مدني للطباعة والنشر .2005.ص 6



ل فرد من مختلف فئات المجتمع بشرط أن A يق 500تم تطبيق المقياس على 
نسخة بسبب  54نسخة وذلك بعد إلغاء  446سنة، وتم اAعتماد على  19عمره عن 

وفيما يلي توضيح ". ترك بعض العبارات لم يجب عليھا" عدم توفر شروط القبول 
  لخصائص أفراد عينة الدراسة اKساسية 

  : من حيث الجنس والسن -2-1
 19حت أعمارھم من فردا ،وتراو 223فردا وعدد اeناث 223بلغ عدد الذكور  

   11,37وبانحراف معياري  32,68سنة، بمتوسط  78سنة إلى 
 والجدول التالي يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة حسب الجنس والسن

  
  خصائص عينة الدراسة حسب الجنس والسن:         09جدول 

   
  السن  

ا-نحراف   المتوسط  ٪  العدد
  المعياري

  لجنسا
  

  11.44771  35.9372  50  223  ذكور
  10.34295  29.4350  50  223  إناث

  11.37  32.68  100  446  المجموع

من خ"ل الجدول ن"حظ تساوي عدد الذكور مع عدد اeناث في عينة 
ولكن جاءت النسب متساوية وھذا سوف .أن الطالب لم تتعمد ذلك مالدراسة، رغ

تھم اAجتماعية يخدم الدراسة من حيث المقارنة بين الذكور واeناث في تصورا
  .للعوامل المولدة للعنف الزواجي

قامت الطالبة بتقسيم المستوى التعليمي إلى  :من حيث المستوى التعليمي -2-2
، والمستوى المتوسط )أمي، وابتدائي(ث"ث أقسام وھي المستوى اKدنى تعليما 

وھي المجموعات ) جامعي(، والمستوى اKعلى تعليما )متوسط، ثانوي(تعليما 
  .التي سوف تتم المقارنة بينھا

  :والجدول التالي يوضح خصائص أفراد العينة حسب المستوى التعليمي
  

خصائص عينة الدراسة حسب المستوى          :   10جدول 
  التعليمي

  
  ٪  العدد  

  16,14  72  المستوى ا5دنى من التعليم
المستوى المتوسط من 

  التعليم
158  35,42  



  48,43  216  لتعليمالمستوى ا5على من ا

  100  446  المجموع
ن"حظ من خ"ل الجدول ارتفاع المستوى التعليمي وتقاربه لدى أفراد عينة 
الدراسة ، وإن دل ھذا على شيء فإنه يدل ھذا عن ارتفاع المستوى التعليمي 

  .بالمجتمع الجزائري في السنوات اKخيرة
  :من حيث الحالة ا-جتماعية -2-3
بتوزيع أفراد عينة الدراسة طبقا للحالة اAجتماعية فيوضحھا  فيما يلي يتعلق 

  .الجدول التالي
  

  خصائص عينة الدراسة حسب الحالة ا-جتماعية       : 11جدول
  

  ٪  العدد  
  58,29  260  متزوج
  36,77  164  أعزب
  0,44  2  أرمل
  4,48  20  مطلق

  100  446  المجموع

 
بانحراف معياري  10,003متزوجين ولقد بلغ متوسط مدة الزواج بالنسبة لل

،وسيتم في ھذه الدراسة المقارنة بين المتزوجين والغير متزوجين 9,847قدره 
  .وھذا لصغر حجم عينة اKرامل والمطلقين

  ا5ساليب ا/حصائية المستخدمة: خامسا
  من أجل تحليل نتائج البحث وفقا Kھدافه وفروضه تم اAستعانة بمايلي 

،وھو أكثر اKنظمة اeحصائية استخداما eجراء ) SPS( يالنظام اeحصائ* 
التحلي"ت والمعالجات اeحصائية المختلفة في شتى أنواع البحوث بالعلوم 

أما اKساليب اeحصائية ).12.0( اeنسانية ، وقد تم استخدام نسخة اeصدار
  : الموظفة من خ"ل ھذا البرنامج فقد تمثلت أساسا فيما يلي

  )Independent- Samples T –Test (للعينات المستقلة )T(اختبار 
  One way Anovaتحليل التباين اKحادي

أما بالنسبة للخصائص السيكومترية Kداة الدراسة فقد تم اAستعانة باKدوات *
 :اeحصائية التالية

  معامل اAرتباط لقياس ثبات المقياس -
 للمقارنة في عينة التقنين) T(اختبار -



تم حساب تكرارات ونسب استجابة أفراد عينة الدراسة على كل بند من كما * 
 .بنود المقياس

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل الخامس
 عرض النتائج ومناقشتھا

 



 أو�: عرض ومناقشة نتائج الفرضية ا�ولى 

عرض نتائج الفرضية ا5ولى  -1  

مناقشة نتائج الفرضية ا5ولى  -2  

 ثانيا:عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية

ةثانيعرض نتائج الفرضية ال -1  

  الثانية نتائج الفرضيةمناقشة  -2

 ثالثا:عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة

  عرض نتائج الفرضية الثالثة -1

مناقشة نتائج الفرضية الثالثة -2  

بعةمناقشة نتائج الفرضية الرا و عرض: رابعا   

لفرضية الرابعة نتائج اعرض  -1  

  مناقشة نتائج الفرضية الرابعة -2

 خامسا: مناقشة عامة

  توصيات واقتراحات:سادسا
  
  

  عرض ومناقشة نتائج الفرضية ا5ولى: أو-
  :تنص الفرضية على مايلي

توجد عوامل أكثر شيوعا من غيرھا مولدة للعنف الزواجي حسب التصورات  «
  .»ا-جتماعية لعينة الدراسةّ  

  :ض  نتائج الفرضية ا5ولىعر -1
للتأكد من صحة الفرضية تم حساب تكرار استجابة أفراد عينة الدراسة 

على كل بند من بنود المقياس، وكذا النسب المئوية لھذه  -فردا446-الكلية
  :التكرارات و الجدول التالي يوضح ذلك

   
ة على بنود التكرارات والنسب المئوية -ستجابة أفراد عينة الدراس:    12جدول



  المقياس
  

رقم 
  البند

  معارض بشدة  معارض  محايد  موافق  موافق بشدة
  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك

1  145  32,51  180  40,35  46  10,31  58  13,004  17  3,81  
2  88  19,73  179  40,13  69  15,47  74  16,59  36  8,07  
3  206  46,18  125  28,02  25  5,60  39  8,74  51  11,43  
4  125  28,02  147  32,95  77  17,26  64  14,34  33  7,39  
5  137  30,71  193  43,27  47  10,53  46  10,31  23  5,15  
6  235  52,69  13  29,37  20  4,48  26  5,82  34  7,62  
7  162  36,32  175  39,23  35  7,84  45  10,08  29  6,50  
8  176  39,46  160  35,87  54  12,10  44  9,86  12  2,69  
9  129  28,92  145  32,51  93  20,85  54  12,10  25  5,60  
10  112  25,11  136  30,49  72  16,14  93  20,85  33  7,39  
11  186  41,70  135  30,26  52  11,65  38  8,52  35  7,84  
12  83  18,60  108  24,21  90  20,17  82  18,38  83  18,60  
13  153  34,04  184  41,25  44  9,86  38  8,52  27  6,05  
14  247  55,38  103  23,09  28  6,27  24  5,38  44  9,86  
15  227  50,89  114  25,56  27  6,05  32  7,17  46  10,31  
16  189  42,37  156  34,97  37  8,29  30  6,72  34  7,62  
17  90  20,17  155  34,75  95  21,30  68  15,24  38  8,52  
18  100  22,42  131  29,37  40  8,96  113  25,33  62  13,90  
19  138  30,94  190  42,60  47  10,53  35  07,84  36  8,07  
20  292  65,47  57  12,78  30  6,72  13  2,91  54  12,10  
21  141  31,61  133  29,82  67  15,02  58  13,00  47  10,53  
22  123  27,57  136  30,49  70  15,69  92  20,62  25  5,60  
23  92  20,62  171  38,34  91  20,40  62  13,90  30  6,67  
24  149  33,40  164  36,77  50  11,21  47  10,53  36  8,07  
25  148  33,18  163  36,54  55  12,33  47  10,53  33  7,39  
26  73  16,36  110  24,66  105  23,54  117  26,26  41  9,19  
27  74  16,59  120  26,90  109  24,43  81  18,16  62  13,90  
28  126  28,25  147  32,95  75  16,81  68  15,24  30  6,72  
29  109  24,43  153  34,30  83  18,60  68  15,25  33  7,39  
30  172  38,56  123  27,57  63  14,12  48  10,76  40  8,96  
31  105  23,54  153  34,30  80  17,93  75  16,81  33  7,39  
32  198  44,39  144  32,28  38  8,52  25  5,60  41  9,19  



33  130  29,14  180  40,35  57  12,78  60  13,45  19  4,26  
34  237  53,13  125  28,02  42  9,41  26  5,82  16  3,58  
35  110  24,66  141  31,61  87  19,50  76  17,04  32  7,17  
36  96  21,52  154  34,52  77  17,26  90  20,17  29  6,50  
37  100  22,42  128  28,69  103  23,09  88  19,73  27  6,05  
38  167  37,44  133  29,82  48  10,76  58  13,00  40  8,96  

  
حسب استجابة المفحوصين،تم حساب الدرجة ) العوامل(ولترتيب ھذه البنود 

لعينة الدراسة فكما نعلم أن الحد اKعلى لدرجة المفحوص على كل  الكلية لكل بند
، وبھذا تكون أعلى درجة للبند الواحد لعينة 1والحد اKدنى يساوي 5بند تساوي

وفي ضوء  446=1×446وأدنى درجة تساوي  .2230=5×446الدراسة تساوي 
ة الباحثة من ، تمكنت الطالب) ذكور ، وإناث(درجات ونسب استجابات أفراد العينة 

ترتيبھا تنازليا من أع"ھا شيوعا إلى أقلھا شيوعا، ونعرض فيمايلي العوامل 
لتوليد ھذه الظاھرة وفقا للتصورات اAجتماعية لعينة الدراسة ،  ااKكثر شيوع

من استجابة أفراد عينة الدراسة بوجه عام ،  ٪75وھي الحاصلة على أكثر من 
  :ر اجتماعي  نعرضھا في الجدول التاليتصو )19(وتتمثل ھذه التصورات في

  
  
  
أكثر العوامل شيوعا في توليد العنف الزواجي حسب التصورات :   13جدول 

  ا-جتماعية  لعينة الدراسة
  

رقم 
  البند

  ٪  الدرجة  مضمون البند

  84,26  1879  غياب الثقة بين الزوجين  34
  83,31  1858  الخيانة الزوجية  20
  82,73  1845  ين الزوجينغياب أو ضعف الحوار ب  6
  81,74  1823  تعاطي المسكرات بأنواعھا  14
  79,91  1782  تحقير الزوج للمرأة  15
  79,91  1782  اeفراط في الغيرة  8
  79,55  1774  ضعف التقدير بين الزوجين  16
  79,41  1771  اeنقاص من قيمة أحد الزوجين أمام اsخرين  32
  77,89  1737  أو أحدھماضعف الوازع الديني لدى الزوجين   11
  77,84  1736  التفرد باتخاذ القرارات الھامة من طرف أحد الزوجين  13
  77,75  1734  تدخل أحد أفراد أسرة الزوجين في الحياة الزوجية  3



  77,75  1734  التنشئة اAجتماعية العنيفة   7
  76,81  1713  )ة(انف"ت انفعاAت الزوج   5
  76,69  1716  )ة(الزوجالرغبة في إثبات الذات لدى   1
  76,09  1697  فتور العواطف بين الزوجين  19
  75,51  1684  بطالة الزوج  25
  75,38  1681  التخلي عن رعاية اKبناء من طرف أحد الزوجين  24
  75,33  1680  كثرة متطلبات الزوجة  33
  75,20  1677  الرغبة في إعادة الزواج عند الزوج  30

 
 
  
 
  
  :ة ا5ولىمناقشة نتائج الفرضي -2

يتضح أن ھناك عوامل أكثر  14من خ"ل قراءة معطيات الجدول رقم 
شيوعا في توليد العنف الزواجي حسب  التصورات اAجتماعية لعينة الدراسة 
،وعليه يمكن القول أن الفرضية اKولى قد تحققت،حيث نجد أن ھذه العوامل 

الذاتية التي  تھا العواملتتداخل مابين عوامل ذاتية وعوامل خارجية تأتي في مقدم
فھي العوامل التي أخذت أكبر . على التوالي ] 6-20-34[تتضمن ث"ث بنود 

من استجابة أفراد عينة الدراسة ، ففي تصورھم أنھا  ٪82النسب والتي تجاوزت
فانعدام الثقة بين الزوجين يدخل .العوامل المولدة للعنف الزواجي بالدرجة اKولى 

وامل المدمرة للحياة الزوجية ،ومنه إلى انعدام الراحة النفسية الشك كعامل من الع
بين الزوجين إلى القلق وعدم الطمأنينة ،وھذا ما يؤدي إلى التفكير بأشياء خاطئة 

  .مما قد يؤدي إلى ممارسة السلوكات العنيفة بين الزوجين
 ٪  82.73وعن غياب أو ضعف الحوار بينھما فقد جاء ھذا العامل بنسبة 

اعتبر أفراد عينة الدراسة أن الحوار ھو مفتاح التفاھم واeنسجام ،فكما نعلم أن  وقد
الحوار يعبر عن جوھر شخصنا وعن أفكارنا وطمحاتنا ،فالحوار ليس أداة تعبير 

فقط بل الحوار ھو أداة التعبير الذاتي كما يرى علماء النفس وغيابه أو " لغوي"
  .لية ومنه إلى ممارسة العنف ضعفه يؤدي للتوتر والضغوطات اeنفعا

أما العوامل السوسيوثقافية فقد جاءت في المرتبة الثانية ،حيث اشتملت على 
وھما تصورين اجتماعيين  بالغا اKھمية ،من حيث مساھمتھما  ]15-14[العاملين 

كعاملين أساسيين في حدوث العنف الزواجي بالمجتمع الجزائري، حيث يتصور 
أن تعاطي المسكرات بأنواعھا يساھم بنسبة كبيرة في حدوث أفراد عينة الدراسة 

العنف بين اKزواج، فقد كشفت الكثير من الدراسات عن اAعتقاد بوجود ع"قة 
سببية بين الكحوليات كنوع من أنواع المسكرات والعنف الزواجي ، منھا دراسة 



ن أن العديد حيث قام بمقاب"ت معمقة مع النساء المضروبات تبي  pagetowباجيتو
من النساء يعتقدن أن تعاطي الكحول كان سبب عنف أزواجھن على الرغم من أن 
بعض الزوجات ذكرن تعرضھن للضرب من قبل أزواجھن سواء كانوا في وعيھم 
أو مخمورين، فإنھم أصررن على أن تناول الكحوليات ھو السبب اKساسي 

وجود ع"قة قوية بين عن   Sehling لسھلينوقد كشفت دراسة أخرى .199للعنف
تعاطي الكحوليات بين اKزواج وسلوكھم العنيف داخل المنزل ،كما أوضحت 

عن وجود ع"قة بين اAعتماد على الكحوليات   Frieze and Knobleدراسة
،من بينھا ذلك النمط الذي يتضمن عنف التي تقع في خمس فئات أساسيةوأنماط ال

كحوليات أو يتعاطين المخدرات، ويعتقدن أن تحول النساء للعنف عندما يتناولن ال
  .200الضرر المادي يكون حادا إذا ارتكب العنف من طرف الرجل بالدرجة اKولى

فقد وجدا أن ھناك آراء ضعيفة نسبيا في وھذا ما يخالف دراسة أخرى لھما 
الواقع عن الع"قة السببية المباشرة بين تناول الكحوليات والعنف داخل الع"قة 

وعليه فإن تصور أفراد عينة الدراسة يطابق الكثير من الدراسات .201جيةالزوا
ھذا بالرغم من .التي تناولت تأثير ھذه المواد في ظھور ھذه الظاھرة السلبية

اخت"ف الظروف اAجتماعية واAقتصادية والثقافية لعينات الدراسة إA أن أثر 
للعنف الزواجي، Kن الفرد  تناول الكحوليات وتعاطي المخدرات بأنواعھا قد يؤدي

A يعي ما يفعله أو أنه يقوم بتناول المسكرات ويسلك السلوك العنيف Kنه بحاجة 
  .لمبرر، حيث يظھر أنه غير مسؤول عما وقع

أما عن التصور اAجتماعي  المتمثل في تحقير الزوج للمرأة كعامل مساھم  
وثات الثقافية والتنشئة في ظھور العنف الزواجي، فمصدر ھذا التصور ھو المور

اAجتماعية الخاطئة، حيث تعزز مكانة الرجل، وتمنحه الكثير من الفرص 
فدراسة شريفة اKسمري في المجتمع السعودي وجدت أن ع"قة .واAمتيازات

المرأة بالرجل في المجتمع سواء في الريف أو في البادية كانت تتسم بالكثير من 
اعة واAستس"م من جانب المرأة للرجل، حيث كان التسلطية وع"قة التبعية والط

بعض الرجال يستخدمون الضرب للتأديب ولم يكن المجتمع يعترض على ذلك، 
Aعتقاد البعض بأن ذلك حق للرجل يمارسه من خ"ل حق القوامة وأن ذلك رمز 

وھذا ما يوافق دراسة أخرى حول العنف ضد المرأة في اKردن، . 202الرجولة
الدافع الرئيسي للعنف الزواجي ھو التمييز بين المرأة والرجل  كشفت على أن

) 1997(ويطابق ھذا أيضا دراسة المجلس القومي للسكان لمصر.203 ٪25بنسبة
أن المرأة الريفية تتعرض للضرب أكثر من المرأة الحضرية، Kن النظام اKبوي 
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ا يردف ذكره فالبعض في مجتمعن.204مازال قائما على ھيمنة الذكر، وتحقير المرأة
  .كناية على النظرة الدونية لھا) أكرمكم هللا(بمعنى ) حشاك(للمرأة ب
فالمجتمع يعمل على ترسيخ رسائل معينة تكون فيھا المرأة راضخة  

ومستسلمة، والمجتمع يغرس في الفتاة منذ الصغر ضرورة أن تحافظ على ع"قتھا 
ن تلك الع"قة وھذا ما تؤكده الزوجية مھما كلف الثمن Kن قيمتھا الشخصية تأتي م

نظرية اAرتباط بين الدور والنوع، فالتصور اAجتماعي يقوم دائما على منطق 
  .اجتماعي ثقافي خاص بالمجتمع

وعن العوامل التي تلي العوامل السوسيوثقافية فھي عوامل ذاتية تشتمل على   
سھا اeفراط ، والتي تكون مشتركة بين الزوجين وعلى رأ]32-16-8[البند رقم  

في الغيرة ،فنحن نعلم أن الغيرة في حدود المعقول A تزعزع الثقة بين الزوجين 
ولكن إذا زادت عن حدھا تصبح س"ح مدمرا للع"قة الزوجية فقد تصل إلى 

  .ارتكاب الجرائم وھذا ما أقره أفراد عينة الدراسة 
ين أو لدى الزوج وعن التصور الموالي فتمثل في ضعف الوازع الديني

أحدھما، نتيجة عدم تمتعھما بثقافة دينية كافية مما يسھل ارتكاب المعاصي 
وھذا ما وافق دراسة العنف ضد .والمخالفات من ذلك اAعتداء بدون وجه حق

المرأة في المجتمع اKردني، حيث أعتبر أن اAبتعاد عن التعاليم الدينية عامل 
يلي ذلك عامل ذاتي آخر . ٪ 7,5مساھم في ظھور العنف بين الزوجين بنسبة

من طرف أحد الزوجين دون إشراك  والمتمثل في التفرد باتخاذ القرارات الھامة
 7- 3[البندين اsخر، وعن العوامل الخارجية تظھر مرة أخرى، وبنسب متساوية

 فقد يعد العنف الزواجي مؤشرا لفشل اKسرة في عملية التنشئة.٪77,75بنسبة ]
إليھا، وع"مة على وجود بعض أوجه الخلل في بنية اKسرة،  اAجتماعية الموكلة

وبناء القوة فيھا، وطبيعة الع"قات داخلھا، فارتفاع معدل العنف ضد اKزواج 
دليل على فشل في التنشئة اAجتماعية ككل،فعن طريقھا ... والتفرد باتخاذ القرارات

ن شخصية الفرد، وھذا ما يتزود الفرد بقيم أخ"قية وثقافية واجتماعية ومنه تتكو
تؤكده نظرية التفاعل الرمزي في تفسيرھا للسلوك العدواني، فالتربية في محيط 

  .يطغى عليه العنف يؤدي إلى اكتسابه، وممارسته مستقب"
،فأفراد عينة الدراسة ]19-1-5[وتتمثل في البند والعوامل المولية فھي ذاتية  

لزوجة قد يساھم في ظھور العنف يتصورون أن انف"ت انفعاAت الزوج أو ا
فقد تشعر الزوجة مث" ) و ھذا ما ھو معروف عن الفرد الجزائري(الزواجي 

بالعجز في موقف معين، فتعكس الغضب واeحباط الذي تشعر به باللجوء للعنف 
، أو عنف "تجاھل الزوج"،"ألفاظ بذيئة"ھا كالعنف المعنوي في تعاملھا مع زوج

وھذا ما تؤيده نظرية اeحباط في تفسيرھا ...شرعيجنسي كمنعه من حقه ال
لظاھرة العنف، أما عن عامل الرغبة في إثبات الذات سواء من قبل الزوج أو 
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فتصور أفراد عينة الدراسة أن رغبة أحد الزوجين في ٪76,69الزوجة بنسبة 
إثبات ذاته ووضع مكانة متميزة له في اKسرة مث"، يجعله يمارس ھذا السلوك 

ض القوة والسيطرة ،فقد يمارسه الزوج ضد الزوجة بغية إثبات رجولته بفر
  .وسيطرته

فعينة  ]33-25[أما عن العوامل اAقتصادية فجاءت ممثلة في بندين ھما  
 ٪75,33بنسبة  مطالب الزوجة قد يولد العنف وكان ذلك الدراسة تتصور أن كثرة

ألف حالة ط"ق تحدث 90 بالقاھرة حيث وجد أن نصر أمانيوھذا يوافق دراسة ل.
من ھذه الحاAت تمت بسبب اKمور المالية، وتزايد ٪90سنويا في مصر، وأن 

وعن بطالة الزوج ودورھا في ظھور العنف . 205مطالب الزوجة
الزواجي،فتصورات أفراد عينة الدراسة تؤكد أن ھذه البطالة تؤدي إلى سوء 

عنيفة سواء من قبل الزوج  المستوى المعيشي لTسرة، ومنه إلى ممارسة سلوكات
وھذا ما جاء موافق مع دراسة . ضد الزوجة أو من قبل الزوجة ضد الزوج

الصعوبات  ٪25,9المجلس الوطني لشؤون اKسرة في اKردن، حيث حصلت نسبة
  .206المالية، والتعطل عن العمل كعاملين مولدين للعنف

اسة، فمن المعلوم وقد يكون ھذا التصور نابع عن ما يعيشه أفراد عينة الدر
أن العوامل اAقتصادية ، واAجتماعية تساھم في تكوين التصورات اAجتماعية، 

  .وھذا قد يكون انعكاس لما يعيشه أفراد عينة الدراسة
ويتصور أفراد عينة الدراسة أن الرغبة في إعادة الزواج عند الزوج  

ر إلى أن نصف وقد يرجع ھذا التصو. فمولد للعن عامل٪75,20بنسبة) الذكر(
إناث، ويرفضن وجود امرأة أخرى في حياة أزواجھن،  ٪50أفراد عينة الدراسة 

وفي نظرھن أن وجودھا سوف يؤدي بالحتم للعنف الزواجي، مع وجود نسبة من 
الزوجات المطلقات والمسجونات ال"تي عبرن عن تصوراتھن لعوامل العنف 

  .الزواجي
تماعية اKكثر شيوعا للعوامل المولدة وبوجه عام كانت ھذه التصورات اAج  

نشير إلى أن و م في حدوثه،للعنف الزواجي لدى أفراد عينة الدراسة والتي قد تساھ
ھؤAء اKفراد يعيشون في ظروف اقتصادية، اجتماعية وثقافية تكاد تكون واحدة 
أو متشابھة ، ويتأثرون بقيمھا وأفكارھا ويشتركون في الكثير من الحاجات التي 

  .يرغبون في إشباعھا وتحقيقھا، وھذا ما أدى إلى التشابه الكبير في تصوراتھم
فالتصورات كما رأينا لھا معنى رمزي ، فرغم غيابھا عن الواقع إA أنھا 
تبرز في سلوكاتنا وھذا من خ"ل جملة القيم اAجتماعية ، واKخ"قية المكتسبة من 

" أن كل)1988(موسكوفيسي وأبريكع"قة الفرد بمحيطه ، وبناءا على ما يراه 

                                                 
  .15ص.مرجع سابق .نادية دشاش: 205

206 :htt://www.ammanet.net/look/artick.tpt ?idpublication=3&Nrissur=5&Nrsection=1article=2754&1            
2007/4/5  



نستطيع القول أن العوامل الذاتية ھي الجزء .207"تصور يتم حول النواة المركزية
وكما وضح موسكوفيسي .أو العنصر اKساسي للتصورات اAجتماعية لھذه العوامل

فإن النواة المركزية تجمع المفاھيم الخاصة بالشعور أي كل ما ھو مرئي 
أي أن ھذه التصورات تجمع بين الخبرات التي .ھو مستتروال"شعور أي كل ما 

يعيشھا أفراد المجتمع وبين اsراء، اAتجاھات، المعتقدات المكتسبة نتيجة التفاعل 
 . اAجتماعي

  عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية: ثانيا
  :تنص الفرضية على مايلي

اس التصورات - توجد فروق بين الذكور وا/ناث في دراستھم على مقي «
  .»ا-جتماعية للعوامل المولدة للعنف الزواجي 

  :عرض نتائج الفرضية الثانية  -1
للعينات المستقلة ،وذلك ) T(للتحقق من صحة الفرض تم استخدام اختبار

للتحقق من عدم وجود فروق في متوسط درجات عينة الذكور ودرجاته عينة 
Aناث في استجابتھم على مقياس التصورات اeجتماعية للعوامل المولدة للعنف ا

  :الزواجي والجدول التالي يوضح النتائج
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
درجات عينة   

الذكور على 
  المقياس

نة ا/ناث درجات عي
  على المقياس

مستو
ى 

 الد-لة
Sig 
 

اختبا
  ر
 ت
T  

درج
ة 

الحر
 ية
df  

  الفرق

 الد-لة
Sig2  

-  
taild  

مستو
ى 

المتوس    الد-لة
ط 

ا/نحرا
ف 

المتوسط 
  الحسابي

ا/نحرا
ف 
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للمقارنة بين متوسطي درجات عينة الذكور وعينة ا/ناث  )T(نتائج اختبار :   14جدول
  على مقياس التصورات ا-جتماعية للعوامل المولدة للعنف الزواجي



المعيار  الحسابي
  ي

المعيار
  ي

المقيا
  س

137,55  25,26  137,18  25,05  0,543  1,54  444  0,367  0,877  

غير 
دالة 

ند ع
مستو

ى
0,01  

 
ن"حظ من خ"ل الجدول أنه Aتوجد فروق في درجة عينة الذكور وعينة 

وھي غير دالة عند  T(  1,54(اeناث في استجابتھم على المقياس، فقد بلغت قيمة 
  .ومنه يمكن تقرير ان الفرضية الثانية قد حققت نسبيا 0,01مستوى 

  :مناقشة نتائج الفرضية الثانية -2
عن عدم وجود فروق ذات  )T(يل اeحصائي باستخدام اختبارأظھر التحل

دAلة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الذكور ودرجات عينة اeناث في 
( ويتضح ذلك من خ"ل التقارب الكبير بين المتوسطين . استجابتھم على المقياس

بين درجات ) 25,05(، ) 25,26(وبانحراف معياري ) 137,18( ،) 137,55
الذكور ودرجات عينة اeناث في استجابتھم على المقياس بالتوالي، وھذا  عينة

عبد يعني أن ھناك اتفاق بين الجنسين حول ھذه التصورات،وھذا ما يوافق دراسة 
حول صورة علم النفس لدى الجمھور الكويتي، فقد أوضحت  اللطيف محمد خليفة

في تصوراتھم لعلم النفس نتائج دراسته أنه A توجد فروق بين الذكور واeناث 
  :ويرجع ذلك لعوامل عدة منھا.208بوجه عام

اAنتماء لثقافة واحدة وھي تلعب دورا رئيسيا في تكوين التصورات 
اAجتماعية للفرد، وھذه الثقافة تكتسب من اKسرة، المدرسة، دور العبادة، وسائل 

رعية فھي تفرض فأين كانت مصادر ھذه الثقافة سواء كانت رئيسية أو ف...اeع"م
التكيف مع القيم والمبادئ السائدة وھذه التصورات التي تتشكل لھا معنى معين، 

بل توجد في إطار أو .وھي A توجد بشكل مستقل عن المعارف والخبرات السابقة
 .سياق معين تؤثر فيه وتتأثر به

ميلتون  أوضح -السلوكية - فعلى ضوء النظرية المعرفية
لمعتقدات واAتجاھات والقيم تنتظم جميعھا في إطار أن ا  M.Rokeackروكتش

نسق المعتقدات الشامل والذي يتسم بالتفاعل الوظيفي بين عناصره  وھو. نسق عام

                                                 
1: عبد اللطيف محمد خليفة.  صورة علم النفس لدى الجمھور العام في المجتمع الكويتي .المجلة العربية للتربية.المجلد التاسع عشر.(العدد الثاني 

. 81ص .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .)1999ديسمبر  



أھمية كبيرة لنسق المعتقدات باعتباره يشير لتصورات  روكتشويعطي . أو أجزاءه
  .209الفرد ومعارفه عن ذاته

اAجتماعي، وع"قات النوع  فعوامل العنف الزواجي تحددھا أدوار النوع
فالبنى الثقافية .اAجتماعي في أي مجتمع، بناءا على التوجھات الثقافية السائدة فيه

تمثل أطرا مرجعية لتحديد وتقسيم اKدوار والع"قات اAجتماعية بشكل عام 
وع"قات النوع اAجتماعي بشكل خاص، فالثقافة التقليدية للمجتمع الجزائري  

باKسرة، ( المرأة والزوجة بصفة خاصة في المجال الخاص حصرت أنشطة 
الزوج (فقد خصت للرجال ) المجتمع(أما أنشطة وأدوار المجال العام ) المنزل
  ) .خاصة

إA أنه حاليا وبمجتمعنا فنتيجة للتحوAت اAجتماعية واAقتصادية والسياسية 
فقد أسفرت عن المتفاوتة،وبغض النظر عن مدى نجاح أو فشل تلك التحوAت 

بروز توجھات ثقافية حديثة بالنسبة للزوجة ،حيث بدأت فع" في المشاركة في 
الحياة العامة بغض النظر عن دورھا كزوجة وكأم، وبتغير دور النوع اAجتماعي 

ترتب عنه تغير في تصورات اKفراد أي أن التغير شمل ) النساء ،والرجال(
  . الجوانب المعرفية والسلوكية

أن أقول أن معايشة نفس الظروف اAقتصادية واAجتماعية والثقافية،  ويبقى
وتقاسم نفس التصورات للمعارف والمعلومات والعادات والمعايير اAجتماعية 
والقيم الثقافية يؤدي لتقاسم نفس التصورات، فيما يخص تفسير العوامل التي قد 

في  جودليھذا ما أكدته و).العنف الزواجي(تودي لتوليد ظاھرة اجتماعية سلبية 
  ".التصورات ھي توزيع فكرة ،وھي أيضا تأكيد لموقف اجتماعي: " قولھا
  عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة: ثالثا

  :تنص الفرضية على مايلي
فروق بين المتزوجين وغير المتزوجين في درجاتھم على مقياس  - توجد «

  .»الزواجي  التصورات ا-جتماعية للعوامل المولدة للعنف
  :عرض نتائج الفرضية الثالثة -1

للعينات المستقلة، وذلك )T(للتحقق من صحة ھذا الفرض تم استخدام اختبار 
للتحقيق من عدم وجد فروق في متوسط درجات عينة المتزوجين ودرجات عينة 

 :الغير متزوجين على المقياس والجدول التالي يوضح النتائج
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للمقارنة بين متوسطي درجات عينة المتزوجين والغير ) T(نتائج اختبار: 15جدول 
  متزوجين على مقياس التصورات ا-جتماعية للعوامل المولدة للعنف الزواجي



درجات عينة   
المتزوجين على 

  المقياس

درجات عينة الغير 
متزوجين على 

  المقياس
مستو
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 الد-لة
Sig 
 

اختبا
  ر
T  

درج
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df  

الفر
  ق

 
 الد-لة
Sig2  

-  
taild  
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المتو  
سط 
الحسا
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ا/نحرا
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المعيار
  ي

المتوس
ط 

الحساب
  ي

ا/نحرا
ف 

المعيار
  ي

المقيا
  س

136,3  27,845  138,79  20,13  0,00  -0,99  442  -2,4  0,32  

غير 
دال 
عند 

0.01  
  

ن"حظ من خ"ل الجدول أنه A توجد فروق بين درجات عينة المتزوجين 
 )T(فقد بلغت قيمة . تزوجين في استجابتھم على المقياسودرجات عينة الغير م

، ومنه يمكن تقرير أن الفرضية قد 0,01، وھي غير دالة عند مستوى  0,991
  .تحققت نسبيا

  
  

  :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة -2
عدم وجود فروق ذات دAلة Tأظھر التحليل اeحصائي باستخدام اختبار

ة المتزوجين ودرجات عينة الغير متزوجين إحصائية بين متوسطي درجات عين
على مقياس التصورات اAجتماعية للعوامل المولدة للعنف الزواجي ، وھذا يعني 

ومرد ذلك . أن ھناك اتفاق بين المتزوجين والغير متزوجين حول ھذه التصورات
لTسرة التي تخضع لنفس المعايير والقيم في تقسيم العمل اKسري والمكانة 

  .ر اKسرية وكذا التنشئة اAجتماعيةواKدوا
) وجھا لوجه(فاKسرة ھي المؤسسة اKولية التي تسودھا ع"قات مواجھة 

،وتحتكم للعواطف والمشاعر ، وبالرغم من اخت"فھا عن المؤسسات الثانوية التي 
تسودھا ع"قات رسمية وتحكم ع"قتھا القوانين واKنظمة ،إA أن ھذا اAخت"ف لم 

كيفيا في طبيعة العنف الذي يتعرض له  ليه اخت"فا نوعيا أويترتب ع
والعنف الزواجي الذي يعتبر جزء من العنف اKسري، يشمل شبكة من .اKزواج

الع"قات بما في ذلك اKفراد الغير متزوجين كأعضاء في اKسرة، وبناءا على ذلك 
تصادية داخل باKزمات اAقتتكون تصوراتھم باeضافة إلى ذلك تشابك ملحوظ 

،وكذلك الظروف المعيشية الصعبة التي قد تواجه اKسرة بأكملھا ضف إلى اKسرة
ذلك تركيب البنية اAجتماعية التي تتصف بسيادة النمط البطريركي القائم على 



ھيمنة الذكور وتحديد نشاطھم وكل ھذا يؤثر ويمد جميع أفراد المجتمع بما في ذلك 
  .ر للعوامل التي قد تساھم في ظھور ھذه الظاھرةالمتزوج والغير متزوج بتصو

والتصورات اAجتماعية تعكس واقع المتزوجين وغير المتزوجين ،فبالنسبة 
للمتزوجين الذين يعيشون فع" داخل الع"قة الزواجية فتصوراتھم لھذه العوامل 

  .تعطي دAلة محددة للواقع المعاش داخل ھذه الع"قة
لزواج بالنسبة لعينة الدراسة والتي كان متوسطھا فبالرغم من اخت"ف مدة ا

، إA أن ھذا لم يساھم في إظھار الفروق بين المتزوجين والغير متزوجين 10,003
أوضحت أن ھناك  Quigley and leonard  )1996(كويجلي وليوناردففي دراسة 

كما أن ھناك .اخت"ف في العوامل المولدة للعنف الزواجي تبعا لمدة الزواج
  .210خت"ف بمعدAت التوقف عن العدوان باخت"ف نمط العدوانا

أما عن اKفراد الغير متزوجين، فمعرفة تصوراتھم وموقفھم اتجاه ھذه 
العوامل يساھم في إدراك طبيعة البيئة المحيطة بھم، ومن ھذا يتضح أن تقاسم 
اKفراد سواء متزوجين أو غير متزوجين نفس النظم اAجتماعية والثقافية 

يرورة التكوينية سواKوضاع اAقتصادية والمستوى المعيشي يساھم في تفسير ال
  .للتصورات اAجتماعية للعوامل المولدة للعنف الزواجي

  عرض ومناقشة نتائج الفرضية الرابعة: رابعا
  :تنص الفرضية على مايلي

- توجد فروق بين أفراد عينة الدراسة في درجاتھم على مقياس التصورات  «
  .»جتماعية للعوامل المولدة للعنف الزواجي حسب المستوى التعليمي ا-
 :عرض نتائج الفرضية الرابعة -1

للتحقق من صحة الفرضية تم استخدام تحليل التباين والنتائج موضحة 
  :بالجدول التالي

  
نتائج تحليل التباين ا5حادي لدرجة استجابة عينة الدراسة على :   16الجدول 

  Pف المستوى التعليميالمقياس باخت
  
مجموع   

  المربعات
متوسط   درجة الحرية

  المربعات
 قيمة
F 
 

الد-لة 
  ا/حصائية

داخل 
  المجموعات

1447.963  2  723.982  

1.147  
  غير دال عند

بين   0.01
  المجموعات

279554.3  443  631.048  
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  /  445  281002.2  المجموع
 

  :من خ"ل الجدول ن"حظ مايلي
ذات دAلة إحصائية بين أفراد العينة في درجاتھم على مقياس Aتوجد فروق 

التصورات اAجتماعية للعوامل المولدة للعنف الزواجي باخت"ف مستوى التعليمي 
، وكانت 0.01وھي غير دالة عند مستوى ) F  )1.147،حيث بلغت قيمة  

جابة المتوسطات بين المجموعات متقاربة بحيث لم تظھر الفروق بين درجات است
أفراد عينة الدراسة على المقياس في المجموعات الث"ثة وھذا ما يوضحه اختبار 

)Scheffe ( 
  
يبين المقارنات البعدية بين متوسطات درجات استجابة  أفراد عينة : 17الجدول 

  الدراسة في المجموعات الثPث
  

  
  المستوى التعليمي

الفروق بين متوسط 
  المجموعتين

مستوى 
  الد-لة

ستوى الم
ا5دنى 
  للتعليم

المستوى المتوسط من 
  التعليم

5.40752  0.285  

المستوى ا5على من 
  التعليم

3.59259  0.545  

المستوى 
المتوسط 
  من التعليم

المستوى ا5على من 
  التعليم

1.81493  0.769  

  . من خ"ل الجدول يمكن تقرير أن الفرضية الرابعة قد تحققت نسبيا
  :ة الرابعةمناقشة نتائج الفرضي -2

مجموعة المستوى التعليمي (أسفر تحليل التباين بين المجموعات الث"ثة 
المنخفض، ومجموعة المستوى التعليمي المتوسط، ومجموعة المستوى التعليمي 

، عن عدم وجود تباين دال إحصائيا في متوسطات درجاتھا ومعنى ذلك )المرتفع
لمجموعة الثانية غير دال أن الفرق في متوسط درجات المجموعة اKولى وا

إحصائيا، كما أن الفرق بين المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة غير دال 
إحصائيا، وكذلك الفرق بين المجموعة اKولى والمجموعة الثانية لم يكن دال 
إحصائيا ، وھذه النتائج تشير أنه A توجد فروق بين المجموعات في تصوراتھم 

ولدة للعنف الزواجي، قد يعود ذلك لتقارب المستوى اAجتماعية للعوامل الم
التعليمي، فكما ھو مبين في جدول توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي نجد 



أي ما يقارب نصف أفراد العينة  ٪ 48.43)الجامعي(المستوى المرتفع من التعليم 
  .٪ 35.42) المتوسط والثانوي( والمستوى المتوسط من التعليم 

قد يعود إلى أفكار أفراد العينة حيث تمتد إلى شخصياتھم وسلوكاتھم في كما 
فالفرد ينمو في المجتمع ويقوم بصقل أفكاره وتصوراته .إطار مجتمعھم وثقافتھم

بتقبله لمقومات ثقافته وتراثه اAجتماعي من تجارب وخبرات ، لما ينطوي عليه 
المجموعات الث"ثة في  من أحكام وھذا ما قد يفسر عدم وجود اخت"فات بين

درجاتھم على مقياس التصورات اAجتماعية باعتبارھا ظاھرة اجتماعية سلبية 
 .تعيشھا الكثير من اKسر

  مناقشة عامة :خامسا
بمجموعة من النتائج تم تفسيرھا في ضوء التراث نتھت الدراسة الحالية ا

تھت إليه الدراسة النظري المتاح، وبعض الدراسات المتوفرة، ويمكن إجمال ما ان
  : فيما يلي

استھدفت الفرضية اKولى في الدراسة معرفة العوامل اKكثر شيوعا في توليد  -
العنف الزواجي حسب التصورات اAجتماعية، وقد جاءت النتيجة مؤيدة لھذا 

فكانت أكثر شيوعا . الفرض، حيث شكلت العوامل الذاتية النواة المركزية للتصور
عينة الدراسة وتعتبر ھذه النتيجة منطقية لكون أفراد عينة في تصورات أفراد 

الدراسة يعيشون ظروفا اقتصادية، اجتماعية، وثقافية متشابھة وھذه التصورات 
فتعكس واقعھم المعاش وكذا طابعھم . تعبر عن الع"قات اAجتماعية بين اKفراد

وتفكيرھم، وھذا ما  النفسي الذي يمثل اsراء، وجھات النظر، ويعبر عن انفعاAتھم
  .بنائية، وإنتاج اجتماعي عمليةيجعل التصور 

وفيما يتعلق بالفرضية الثانية التي تم صياغتھا بشكل صفري ، تنص على أنه  -
A توجد فروق بين الذكور واeناث في درجاتھم على مقياس التصورات " 

ئج مؤيدة لھذا ، وفع" جاءت النتا" اAجتماعية للعوامل المولدة للعنف الزواجي
الفرض حيث لم تظھر الفروق بين الجنسين في استجابتھم على المقياس وربما 
يعود Aنتماء أفراد عينة الدراسة لثقافة تكاد تكون واحدة، ومعايشة نفس الظروف، 

" ذلك في قولھا جودلي وھذا ما قد يؤدي لتقاسم نفس التصورات، وتؤكد 
 .211"يضا تأكيد لموقف اجتماعيالتصورات ھي توزيع فكرة، لغة، وھي أ

وبخصوص الفرضيتين الثالثة والرابعة، حاولنا من خ"لھما اختبار ما إذا  -
كانت ھناك فروق في التصورات اAجتماعية، وذلك حسب المتغيرين 

الحالة اAجتماعية والمستوى التعليمي، وقد تم صياغة الفرضيتين ; الديمغرافيين
ابقة، وقد جاءت النتائج مؤيدة لuجابة بشكل صفري لعدم توفر دراسات س

، فلقد أظھرت النتائج أنه A توجد فروق بين )الفرضية المطروحة(الموضوعة 
  .استجابات أفراد عينة الدراسة على المقياس حسب المتغيرين

                                                 
211 : petard(j.p) et al :op.cit.p 147. 



فبالنسبة لمتغير الحالة اAجتماعية فسر ذلك بخضوع أفراد عينة الدراسة لنفس  -
دة في اKسرة كمؤسسة أولية تسودھا جملة من الع"قات، وھذا المعايير والقيم السائ

ما يساھم في تكوين التصورات اAجتماعية حول ھذه الظاھرة، باعتبار أن العنف 
وعن متغير . الزواجي يحدث في إطار اKسرة، فھو يعكس الواقع والحقائق المعاشة

لمقياس لخصائص المستوى التعليمي، أرجع عدم وجود فروق في اAستجابة على ا
 .أفراد عينة الدراسة

( فقد جاءت النتائج مؤيدة للفرض حيث لم تظھر فروق بين المجموعات الث"ثة  
مجموعة المستوى التعليمي المنخفض، مجموعة المستوى التعليمي المتوسط 

، وربما يعود ذلك للتقارب في المستوى )ومجموعة المستوى التعليمي المرتفع
،فھو يرى أن التصورات دوركايمينة الدراسة، وھذا ما يؤكده التعليمي Kفراد ع

على شمول  فرانسو- بلونتينتتأثر بالقيم الثقافية والمعارف المكتسبة ويؤكد 
وتختلف التصورات .212التصور على ث"ث ميادين ،المعرفي، القيمي والعلمي

  .باخت"ف ھذه الميادين
 سادسا:توصيات واقتراحات

التي توصلت إليھا الدراسة، يمكن تقديم بعض التوصيات  استنادا إلى النتائج
واAقتراحات التي نراھا ذات فائدة للباحثين والمھتمين بظاھرة العنف الزواجي 

:  وھي كمايلي  
اAھتمام بدراسة وتحليل ھذا المرض اAجتماعي بأشكاله المختلفة ، وA بد  �

ة تعد صيحة إنذار أو رسالة من البحث أكثر في أسبابه بغية معالجته، فھذه الظاھر
  .خطر على المجتمع أن يحسن قراءتھا

محاولة فھم أعمق Kبعاد ھذه الظاھرة، حيث كشفت الدراسة الحالية أن  �
ولھذا ينبغي . العوامل الذاتية تلعب الدور اKكبر في إمكانية ظھور العنف الزواجي

ى العنف، وكذلك الذي يلجأ إل) ة(اAھتمام بالدوافع الكامنة في شخصية الزوج
بواعثھا اAجتماعية، ومن ھنا فإن دراسة العنف الزواجي تستوجب دراسة المناخ 

  .اAجتماعي الذي يقع فيه
اكتفت الدراسة الحالية بلفت اAنتباه Kھم العوامل المساھمة في ظھور العنف      �

ق الزواجي، من خ"ل اKسلوب المستخدم وتعتبرھا الطالبة الباحثة عوامل تستح
  .الدراسة المفصلة

العمل على إيجاد خطة إع"مية لتوعية اKزواج والزوجات عن طريق  �
الندوات والمحاضرات والنشرات اeع"مية وذلك بالتعاون بين الباحثين ووسائل 

  .اeع"م المختلفة

                                                 
.16ص.مرجع سابق. سليمان بومدين :212  



في ظل غياب اeحصائيات الكافية لرصد الظاھرة، نوصي بإعداد دراسات،      �
لى العوامل المؤدية إلى عدم إب"غ الضحية عن العنف وأبحاث تلقي الضوء ع

  .الموجه ضد شخصه
ويبقى أن أقول أن ھذه الظاھرة، تعتبر صورة من صور القصور الذھني 
تجاه موقف من المواقف، دليل من دAئل النفس الغير المطمئنة، وصورة للخوف 

المعمول بھا من الطرف اsخر، واKكيد أنھا خاضعة للمعالجة، بتغير المناھج 
حاليا في اeع"م ، التربية ونشر القيم الروحية القادرة على تھذيب 
البشرية،واAبتعاد عن التصورات الخاطئة واKفكار السلبية التي قد تكون سببا في 
حدوث العنف مع نشر الوعي اeس"مي، وإشاعة اKجواء اeيمانية التي تحمل في 

  .  سلوك البشرينفحاتھا الحلول الناجحة لتقوية ال
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  :1قالملح
  

  مقياس التصورات ا-جتماعية للعوامل المولدة للعنف الزواجي
  فريدة بولسنان: إعداد

  
  سنة:        السن 

  أنثى       ذكر        :الجنس
  جامعي     ثانوي    متوسط    ابتدائي     أمي  :المستوى التعليمي 



  مطلق   أعزب      متزوج     :الحالة ا-جتماعية
          Aنعم      :تجربة سابقة في الزواج

  :مدة الزواج
  

  :سيدتي/سيدي
تي تعبر عن التصورات اAجتماعية فيما يلي مجموعة من العبارات ال       

للعوامل المولدة للعنف الزواجي ،يرجى منك قراءة كل عبارة بتمعن ،ثم اختيار 
مع العلم .داخل الخانة المناسبة ) ×(اeجابة التي تتفق مع تصورك بوضع ع"مة 

ولذلك ينتظر منك التعبير عن .أنه ليس ھناك إجابة صحيحة أو إجابة خاطئة 
ونضمن لك بأن .ريح وصادق وعدم ترك أية عبارة دون إجابة تصورك بشكل ص

  .المعلومات التي تقدمھا لن تستخدم إA في إطار ھذه الدراسة فقط
  إن تعاونك مھم لنجاح عملنا 

                                                                                                       
  على ذلك ونشكرك مسبقا

  
  
  

  :ترجع العوامل المولدة للعنف بين الزوجين في تصوري الى
 موافق  العبارة  رقم 

  بشدة
  معارض  محايد  موافق

  
 معارض
  بشدة

            ) ة(الرغبة في إثبات الذات لدى الزوج  1
            ) ة(الشعور باeحباط عند الزوج  2
في الحياة  تدخل أحد أفراد أسرة الزوجين  3

  الزوجية
          

            للزوجينتباين المستوى التعليمي   4
            )ة(انف"ت انفعاAت الزوج  5
            غياب أو ضعف الحوار بين الزوجين  6
             التنشئة اAجتماعية العنيفة  7
            اeفراط في الغيرة   8
            عدم اeشباع الجنسي  9

            التردد المتكرر للزوجة على اKھل    10
            ع الديني لدى الزوجين أو أحدھما ضعف الواز  11
            اeحساس بالمتعة بممارسة العنف  12
التفرد باتخاذ القرارات الھامة من طرف أحد   13

  الزوجين
          

            تعاطي المسكرات بأنواعھا   14
            تحقير الزوج للمرأة  15
            ضعف التقدير بين الزوجين   16
          الطمث،  ةوجة كفترخاصة بالزمزاجية  حاAت  17



  الوAدة
فقير ،غني (تباين المستوى اAجتماعي للزوجين  18

(...  
          

            فتور العواطف بين الزوجين   19
            جية االخيانة الزو  20
            بحق أحد الزوجين كاذبةإشاعة   21

 موافق  العبارة  رقم 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
  

 معارض
  بشدة

22  
  

            اKساسية ن تلبية الحاجات الماديةعجز الزوج ع
  

            التعويض عن ضعف الشخصية   23
التخلي عن رعاية اKبناء من طرف أحد   24

  الزوجين 
          

            بطالة الزوج  25
            الفرق الكبير في السن بين الزوجين   26
            الذكور دونإنجاب اeناث   27
            عمل الزوجة و بطالة الزوج   28
            عدم توفر المسكن ال"ئق   29
            الرغبة في إعادة الزواج عند الزوج   30
            عدم تقبل عمل الزوجة   31
            اeنقاص من قيمة أحد الزوجين أمام اsخرين   32
            الزوجة مطالب كثرة   33
            غياب الثقة بين الزوجين  34
            زوجينال التدخل في الحرية الفردية Kحد  35
            تباين الرغبة في إنجاب اKوAد   36
            وجود أبناء من زواج سابق   37
             منع الزوجة من زيارة أھلھا  38

  .تأكد أنك أجبت عن جميع العبارات
  
  
  
  
  
  

  :2قالملح

 قائمة بأسماء ا5ساتذة المحكمين ودرجاتھم العلمية:
 
 
 



 

ولقب ا5ستاذاسم  الرتبة العلمية التخصص الجامعة   

 1 براھيمي الطاھر أستاذ محاضر علم اAجتماع بسكرة

 2 دبلة كمال أستاذ محاضر علم النفس فرنسا

 علم النفس بسكرة
 

أستاذ مكلف 
 بالدروس

تاوريريت نور 
 الدين

3 

 4 دبلة عبد العالي أستاذ التعليم العالي علم اAجتماع بسكرة

أستاذ مكلف  علم النفس بسكرة
 بالدروس

 5 بلوم

 6 بن علي راجية أستاذ محاضر علم النفس باتنة

أستاذ مكلف  غلم النفس باتنة
 بالدروس

 7 جبالي نور الدين

أستاذ مكلف  علم النفس باتنة
 بالدروس

 8 عدوان يوسف

أستاذ مكلف  علم النفس باتنة
 بالدروس

 9 بن فليس خديجة

 

  
 


