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   :لمقدمةا
 والحديثة أسطراً من نور في جميع المجاالت، حيـث  ي العصور القديمةطّرت المرأة فس

، النبويـة الـشريفة   كانت ملكة وقاضية وشاعرة وفنانة وأديبة وفقيهة ومحاربة وراوية لألحاديث       
فهـى  أسرتها،  وإلى اآلن ما زالت المرأة تكد وتكدح وتساهم بكل طاقاتها في رعاية بيتها وأفراد

الدور الذي تقوم به المرأة في بناء المجتمـع دوراً ال   ، وهذا يجعل واألبنة واألخت واألمالزوجة 
       . )٢٠١٠الدراوى،.( من خطورته يمكن إغفاله أو التقليل

فبالرغم من حصولها على درجات عالية في الميدان العلمي و العملي إال أنها تظـل فـي                 
 تقرير مصير حياتها، فهـي خلقـت   نظر المجتمع مجرد قاصرة، عديمة األهلية، غير قادرة على     

 ، فالمرأة تواجـه كثيـر   )٢٠١١الدرويش،(فقط للزواج و إنجاب األطفال و خدمة األسرة ال غير   
 معقـدة  قضية وهى المرأة ضد العنف قضية هذه التحديات قمة والمشاكل ويأتى على التحديات من

ـ  المجتمعـات،  من تمعمج منها يخلو يكاد ال ظاهرة أخطبوطية وتعتبر ، وشائكة ومتشابكة العنف ف
 النـساء  وتتعرض،  ضد المرأة قضية عالمية واسعة االنتشار تتخطى الحدود الثقافية والجغرافية

 وهذا العنـف  ،ألخر مجتمع من تختلف متفاوتة ودرجات مختلفة وبأشكال بصورة مستمرة للعنف
 فـي  حتـى  مختلفـة  رمستمرة بصو تظل وقد شبابها في حدة ويزداد طفولتها منذ المرأة يصاحب

  .)٢٠١٤ ، خيرى (شيخوختها
 الثالـث  العـالم  دول فى خصوصا باالهتمام المطلوب  لم تحظ المرأة ضد و مشكلة العنف

لى الرغم من مظـاهر  فع مصر تتنوع اشكال العنف التى تتعرض لها المرأة  ففي ، مصر ومنها
المساواة بين الرجل والمـرأة     اإلنصاف للمرأة خاصة من خالل التشريعات والدساتير التى أقرت          

،  ) ٢٠١٤(  كما هو موجود فى الدستور الجديـد         وحقوق المرأة االجتماعية والسياسية والثقافية    
 القانون بين الفجوة بسب التمييز صور من  الن هناك العديدإال ان المرأة مازالت تتعرض للعنف

  . )٢٠٠٩الزهرانى ،(  .والتطبيق
زأ من المجتمع األكبر، فالقرية ليست منعزلة عن الظـروف          والمجتمع الريفي جزء ال يتج    

فنجد ان  . العامة التي يعيش فيها المجتمع فإنها مما الشك فيه تتأثر باالتجاهات العامة السائدة فيه               
مشكلة العنف ضد المرأة  منتشرة فى المجتمع الريفى منذ صغرها حيث تتعرض الفتاة للختـان ،       

ى سن مبكر ، كما انها قد تحرم من الميراث عند وفاة الوالد ، كما قد                وعندما تكبر فإنها تتزوج ف    
ضد المرأة آفة إجتماعيـة تهـز    تتعرض للضرب واالهانة من االب او االخ او الزوج ، فالعنف          

كيان المجتمع  وتضعه على حافة االنهيار لما له من العديد من االثار السلبية  ليس فقـط علـى                    
العنف ضد المرأة أمر مستمر و سيستمر مـع األسـف مـا لـم              له ، ف  المرأة بل على المجتمع ك    

نتصدى له بالحزم الالزم و ما دامت أطراف المجتمع تخفيه و تتستر عليه و مـا دام الجنـاة ال                    
العقاب عما اقترفوه، فسيبقى هذا العنف عارا على جبين اإلنسانية ما لـم تقـضى عليـه                 يلقون  

  . )٢٠٠٩الزهرانى ،(
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  :مشكلة الدراسة
المرأة فى كل مكان وزمان تقوم بدور مهم فى المجتمع ، فهى تـشارك              مما الشك فيه ان     

فى عمليات التنمية جنباً الى جنب مع الرجل ، كما تقع علي عاتقها مـسئولية تربيـة االجيـال                    
القادمة واعداد جيل المستقبل لتحمل المسئولية فهى الزوجة التى تدير المنزل وتوجه اقتـصادياته             

وبالرغم من أهمية الدور الذى تقوم بـه المـرأة إال انهـا             . ه والزوجة وهى االم واالخت واالبن   
تتعرض للعنف من الرجل، وقد حظيت قضية العنف ضد المرأة في األونة األخيرة اهتمام العديد               
من األوساط اإلعالمية واإلكاديمية والمجتمعية وعلى كافة مستوياتها االجتماعيـة واالقتـصادية            

  .زء من خطاب الحياة اليومية بين النساء في المجتمع المصرىوالسياسية، حتى أصبحت ج
فقديما كانت المرأة تخشى أن تتحدث وتصرح بتعرضها ألى شكل من أشكال العنف  فقـد              

، ولكن مع تفاقم المشكلة وزيادتها وتعدد صورها وجدت  النـساء           )العيب(كن يعتبرونه في إطار     
اذ أصـبحت   ،  لة ومحاولة البحث عن حلول لهـا        أن السبيل أمامهن هو التحدث حول هذه المشك       

مشكلة حقيقية تعانى منها النساء في المجتمع المصرى بصفة عامة وبشكل يـومى سـواء فـي                 
  .األماكن العامة أو االماكن الخاصة

 م والتـى كانـت   ٢٠١٣ففى احدث دراسة قامت بها وكالة رويترز لألنباء فـى نـوفمبر    
اء على مستوى األفراد أو المنظمات فقد أظهرت ان مصر          نتائجها صادمة للمجتمع المصرى سو    

 دولة عربية ، كما اشار تقرير اصدرته األمم المتحدة          ٢٢هى اسوء دولة تعامل فيها المراة مابين        
تفيـد  من السيدات والفتيات فى مصر يتعرضن للتحرش ، كما           % ٩٩,٣ م ان    ٢٠١٣فى أبريل   

 وهو نوع من انـواع العنـف      بأن ختان اإلناث  ) يسيفيون(بيانات صندوق األمم المتحدة للطفولة      
  . من الفتيات والسيدات% ٩١متفشية في مصر حيث تعرضت له   ظاهرةالمعرضه له المرأة 

والمرأة فى محافظة اسيوط وهى المحافظة محل الدراسة ال يختلف وضعها عـن وضـع               
  لعنف بكافـة اشـكاله،    مثيلتها على مستوى جمهورية مصر العربية فالمرأة فى أسيوط تتعرض ل          

ومن خالل اإلحصائيات المتوفرة عن حاالت العنف المبلغ عنها فى محافظة أسيوط مـن خـالل        
المجتمـع ،   فـي  وواضحة كبيرة محكمة األسرة بالمحافظة، فوجد ان هذه المشكلة تظهر بصورة

سرة فـى  وفى تزايد وتنامى مستمر من سنة ألخرى حيث كانت عدد الحاالت المقدمة لمحكمة األ          
حالة، ) ١٠٨١٩ ( ٢٠١٠حالة، وفى عام    ) ٤٢٨٢ (٢٠٠٩حالة، وفى عام    ) ٣٩٧٧ (٢٠٠٨عام  

حالة  وفـى عـام     ) ١٤٢٨٨( الى   ٢٠١٢حالة بينما وصل فى عام      ) ١٢٦٨٩ (٢٠١١وفى عام   
 يتضح من ذلـك ان      ).١(كما مبين بشكل رقم     . )٢٥٣٦٥ (٢٠١٤وفى عام   ) ١٩٢٥٤ (٢٠١٣

للجهـات  عنهـا   اإلبالغ يتم ال العنف حاالت من لرغم من ان العديدالمشكلة فى تزايد مستمر، با
 بوجود عنف واقع عليها أوعلى أبنائها ، وهذا نابع من القـيم         فالمرأة أحيانا تميل لإلنكار   الرسمية  

ونجد ان المرأة سـواء كانـت حـضرية او ريفيـة            ،  .والعادات والتقاليد المتوارثة في مجتمعنا    
م بدراسة العنف الموجه ضد المرأة الريفية سواء كان مـن األب او            معرضه للعنف ، وسوف نهت    

  .األخ او الزوج
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مـن عـام     بمحافظة اسيوط يوضح عدد قضايا العنف ضد المرأة المقدمة لمحكمة االسرة   :)١ ( رقم شكل
   م٢٠١٤ الى ٢٠٠٨

  أهداف الدراسة
ـة أسيـوط وذلك   محافظفى   الى دراســة العنف ضد المرأة الريفية        الدراسة هذههدف  ت

  -:اآلتيـة  الفرعية من خـالل تحقيق االهـداف
  .تحديد أشكال العنف الموجه ضد المرأة الريفية -١
  .تحديد المسئول عن العنف الموجه ضد المرأة الريفية -٢
  .تحديد أسباب العنف الموجه ضد المرأة -٣
  . تحديد ردود فعل المرأة تجاه العنف الموجه ضدها-٤
  .ثار ذلك العنف على المرأة الريفية  تحديد آ- ٥
 تحــديد الوسائل واألساليب التى تساعد فى الحـد من العنف ضد المرأة بمحافظـة              -٦
  .أسيوط

  طريقة إجراء الدراسة 
  :إلجراء هذه الدراسة تم إتباع الخطوات اآلتية 

 المجال الجغرافى   تحديد -١
م المحافظة جغرافيـا الـى شـمال        تقسيحيث تم   أجريت هذه الدراسة فى محافظة أسيوط       

 المقدمـة لمحكمـة     وتم تحديد المركز األكثر فى عدد القـضايا       ،   وجنوب وشرق وغرب ووسط   
عـن مركـز      فى كل إتجاه من اإلتجاهات المحددة فأسفرت عملية اإلختيـار          األسرة بالمحافظة 

للجنـوب ،  أسيوط ويقع فى وسط المحافظة ، مركز منفلوط فى الشمال ، مركز أبـوتيج ممـثآل    
مركز الفتح ممثآل للشرق ، كما تم إختيار مركز الغنايم ليمثل غرب المحافظة ، ثم تـم إختيـار                   

، العتامنـة   )أسـيوط ( فوقع اإلختيار على البورة  المقدمة للمحكمةالقرية األعلى فى عدد القضايا    
  ).الغنايم( ، دير الجنادلة ) الفتح(، الفيما ) أبوتيج(، الزرابى ) منفلوط(

  المجال البشرى تحديد  -٢
وتم م  ٢٠١٤تم عمل حصر بأسماء السيدات الالتى لهن قضايا فى محمكة األسرة فى عام              

إختيار المبحوثات من هؤالء السيدات بطريقة عشوائية عن طريق مجموعة البرامج اإلحـصائية             
   .)SPSS(للعلوم اإلجتماعية 

   أداة جمع البيانات-٣
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حيث تـم    " Focus groups "بطريقة المجموعات البؤريةاسة تم جمع البيانات لهذه الدر
عقد مجموعات بؤرية مع المبحوثات عن طريق التنسيق مع مديرى جمعيات تنمية المجتمع فـى               

 أعـضاء فـى   ٨ – ٦القرى المختارة ، ولقد تراوح عدد المبحوثات فى المجموعات البؤرية من      
 مجموعـة  ٢٠ مبحوثة فى   ١٢٢وعات البؤرية   كل مجموعة ليبلغ عدد المشاركات فى تلك المجم       

  .)١جدول ( بؤرية 
  مراكز وقرى البحث وأعداد المبحوثات بها ) ١(جدول 

  المجموعات البؤريةطريقة 
  عدد المشاركين  عدد المجموعات  القرى المختارة  المراكز
  ٢٤  ٤  البورة  أسيوط
  ٢٤  ٤  العتامنة  منفلوط
  ٢٨  ٤  الزرابى  ابوتيج
  ٢٦  ٤  الفيما  الفتح
  ٢٤  ٤  دير الجنادلة  الغنايم

  ١٢٢  ٢٠    االجمالى 
  

  اإلستعراض المرجعى
  The concept of violence against womenضد المرأة  مفهوم العنف : أوالٌ

تتعرض المرأة لكثير من المشاكل والقضايا والتحديات التى تتحملها ، ويأتى على قمة هذه              
 عالمية واسعة اإلنتشار تتخطـى الحـدود الثقافيـة          القضايا قضية العنف ضد المرأة وهى قضية      

والجغرافية والطبقة اإلجتماعية والدين واليخلو منها مجتمع من المجتمعات متقـدم أو متخلـف،              
 المـشروع  االستخدام غير  ومعناهاViolare مشتقة من الكلمة الالتينية Violenceفكلمة العنف 

 معاني ذلك ويتضمن .بالممتلكات واإلضرار باألشخاص األذى إللحاق متعددة بأساليب المادية للقوة
ويعرف العنف لغويـاً   ، )٢٠٠٨الحربى ، (اآلخرين حـريات في والتدخـل واالغتصاب العقاب

 : ٢٠٠٨مجاهـد ،  (   .باألمر وقلة الرفق به وضد الرفق والتعنيف هو التقريع واللوم  خرقبأنه
٢(.  

 هـو  والقـسوة والعنيـف   مرادف للشدة ورفق  مضاد لل رف العنف بإنه     ع لمعجم الفلسفي وا
عليه من الخـارج فهـو        بالعنف فكل فعل شديد يخالف طبيعة الشيء ويكون مفروضا         المتصف

هو اسـتخدام   االجتماعية  العلوم ، و نجد أن العنف فى)٣ : ٢٠٠٨مجاهد ، (بمعنى فعل عنيف 
 أنه التأثير على إرادة فرد مامن ش للقانون أو غير مطابق الضبط أو القوة استخداماً غير مشروع

  . ) ٢٠١٤خيرى ، (
. السلوك المشوب بالقسوة والعدوان والقهـر واإلكـراه   والعنف فى علم النفس يعرف بإنه       

التحضر والتمدن ، تستثمر فيه الدوافع والطاقات العدوانيـة اسـتثماراً     وهو عادة سلوك بعيد عن    
واسـتخدام القـوة ،    التكسير والتدمير للمتلكـات ، بدائيا ً، كالضرب والتقتيل لألفراد ، و صريحاً

  ) ٢٠١٤موسى ،  ( إلكراه الخصم وقهره
 األمم المتحدة سـنة     هوالذي وقعت  على العنف ضد المرأة   ونجدأن اإلعالن العالمي للقضاء     

عنه أذى أو   بأنه أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم قد عرف العنف ضد المرأة١٩٩٣
 الوثيقة الصادرة عن وكذلك عرفته Watts) , (2002 .و جنسية أو نفسية للمرأةمعاناة جسمية أ

مرتبط بنوع الجنس، يـؤدي إلـى     أي عنفبانه ١٩٩٥المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين 
للمرأة بما في ذلك التهديد والحرمان من الحرية  وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة

  )Wikipedia, 2014  ( .اء حدث ذلك في مكان عام أو في الحياة الخاصةسو قسراً أو تعسفاً
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و أخيراً يمكن أن يعرف العنف بانه سلوك او فعل يتسم بالعدوانية يصدر من طـرف قـد           
يكون فرد اوجماعة او طبقة اجتماعية او دولة بهدف اسـتغالل واخـضاع طـرف اخـر فـى         

ا وسياسيا مما يتسبب فى احداث اضـرارمادية او     اطارعالقة قوة غير متكافئة اقتصاديا واجتماعي     
 ,Wikipedia( معنوية او نفسية لفرد او جماعة او طبقـة اجتماعيــة او دولــة اخــرى    

2014.(  
كمـا   التى أهتمت بقضية العنف ضد المرأة منهـا       واإلعالنات وتوجد العديد من اإلتفاقيات   

 ، اإلتفاقيـة الخاصـة      ١٩٤٨عـام   االعالن العالمى لحقوق اإلنـسان      هى  ) ٢٠٠٩(ذكرها فايد   
، إتفاقية الرضا فى الزواج والسن األدنى وتسجيل الـزواج          ١٩٥٢بالحقوق السياسية للمرأة عام     

االعالن الخاص بالقـضاء    ،   ١٩٥٧اإلتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة عام        ،١٩٦٢عام  
ال التمييـز ضـد المـرأة    ، اتفاقية القضاء على جميع اشـك  ١٩٦٧على التمييز ضد المراة عام  

)CEDAW (١٩٧٩.  
المـؤتمر العـالمى   ) Wikipedia, 2014(وكذلك يوجد عدد من المؤتمرات كما ذكرهـا  

 ،  ١٩٨٥، مؤتمر نيروبى عـام      ١٩٨٠، مؤتمر كوبنهاجن عام     ١٩٧٥االول للمرأة فى المكسيك     
ن والتنميـة الـذي     المؤتمر الدولي للسكا  ،  ١٩٩٣مؤتمر فينيا   ،  ١٩٩٢مؤتمر البيئة والتنمية عام     

  .١٩٩٥ المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي أقيم في بكين عام، ١٩٩٤عقد بالقاهرة 
  أشكال وأسباب وأثار العنف ضد المرأة : ثانياً

 Forms of violence against womenأشكال العنف ضد المرأة   -أ
نف داخـل األسـرة او فـى        يتخذ العنف ضد المرأة أشكال كثيرة ومتكررة وقد يحدث الع         

  : كاألتىالمجتمع
 لعنف داخل األسرة ا-١

 تمتد أشكال العنف التى تمارس ضد المراة داخل األسرة عبر دورة حياتها من عنف قبـل        
والعنف داخل األسـرة قـد    ).,Khan 3 : 2000   (الوالدة إلى عنف ضدها وهى إمرأة عجوز

، وقد ذكرت دراسة قام بها المجلس القومى للمرأة         يكون على يد األب أو األخ أو الزوج أو األم           
ان نسبة كبيرة من النساء فى بعض المحافظات تعانى من العنف االسرى حيث بلغـت               ) ٢٠١٢(

ان الـضرب واالهانـة   ) ٢٠١٠(، كما ذكرت  دراسة قامت بهـا هيئـة كيـر           % ٦٠نسبتهن  
تعلـيم ، والـزواج االجبـارى       والحرمان من الميراث وتمييز الولد عن البنت ، والحرمان من ال          

  .والطالق الغير موثق من اكثر مظاهر العنف االسرى المنتشرة بين النساء
  العنف الزوجى -أ

 Mavrikiouوهو أكثر أنواع العنف شيوعاً فى العالم حيـث أشـارت نتـائج  دراسـة     
تقرير  ، كما ذكر الرضن  للعنف على يد الشريك الحميم ان أكثر من نصف النساء يتع (2014)

من النساء  فى انحاء العالم تعانى مـن      % ٣٥ان  ) ٢٠١٣( الصادر من منظمة الصحة العالمية      
 ، Wolday(2013)العنف الصادر من الشريك الحميم وأكـد علـى هـذا دراسـة كـل مـن              

krantz(2013)   ، Sarkar(2010) ،           واكدت على ذلك ايضا دراسة كل من المؤسسة المصرية 
حيث ذكر كل   ) ٢٠٠٧( ، محمد   ) ٢٠٠٩(، والمجلس القومى للمرأة     ) ٢٠١٢(للتنمية والتدريب   

منهم ان عنف الشريك الحميم منتشر بدرجة كبيرة بين النساء ، وذكر المركز االقليمـى لـصحة         
) ٢٠١٠(ةتنمية المرأة باالسكندرية فى الدراسة التى قام بها بالتعاون مع مؤسسة فورد االمريكية              

 ،.ضن لشكل واحد على االقل من اشكال العنف من الشريك الحمـيم      من السيدات يتعر  % ٧٥ان  
) ٢٠٠٢(، احمـد  ) ٢٠٠٥( ، الطنطـاوى  SBkader(2009) ، KarSk(2009)وذكر كل من    

  .سى داخل االسرة هو الزوج ان المعنف االسا
  -: منها ويشمل العنف الصادر من الشريك الحميم عدة أنواع
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 حيث ذكرت أي إساءة موجهة لجسد المرأة ويشمل Physical violence: العنف الجسدى -١
،  ) ٢٠١٢( ،المجلـس القـومى للمـرأة    ) ٢٠١٣(، يحيـى   Ribeiro(2014)مندراسات كل 

Tamang(2011)  ــز ــد العزي ــر ) ٢٠١٠( ، عب ــاوى  ) ٢٠٠٨( ، اله  )٢٠٠٥(، الطنط
Lutalo(2003)    ـ  ان من اشكال العنف الجسدى     ) ٢٠٠٢(  ، احمد مـي  ر، ركـل   ال، صفع  ال

ضـربها   استخدام بعض اآلالت الحادة أو التلويح بها للتهديـد باسـتخدامها أو        ، الصلبة   األجسام
 الرأس ضرب ،الذراع  الشعر ، الخنق ، الحرق ، لي جر ،السحب  أو الشد الضرب،   ، وقتلها

  . ، القاء مياه حارقة.الحائط أو باألرض
شمل أى إساءة تترك أثر سـئ فـى   وهو ي : Psychological violenceالعنف النفسى  -٢

 ، يحيـى  Wolday (2013) مـن  ،Krantz(2013)نفس المرأة حيث ذكرت دراسات  كل من 
، واإلهمـال ، والهجـر   ، السب والـشتم والتهمـيش      ان العنف النفسى له اشكال مثل       ) ٢٠١٣(

لـصوت  ا، النظـرات المخيفـة    مما يسبب شعور المرأة بالخوف وكذلك، والترهيب والتخويف 
 اإلحراج أمام اآلخرين ، الزائدة ، الشك ،عدم الكالم ، اإلهانة ، المستمر ، الغيرة ، النقدالمرتفع 

التجاهل ، الخصام ، اهمال مشاعرها ، عدم اخذ رأيها ، االهانة امام االخرين ، تـرك  المنـزل         
  لفترات طويلة، احساسها انها سيئة ، منعها من زيارة والديها

المـرأة ويخـدش    أي فعل أو قول يمـس كرامـة  وهو  : Sexual violence العنف الجنسى -٣
الهاتف أو من خالل محاولـة       من تعليقات جنسية سواء في الشارع أو عبر       ، خصوصية جسدها   

أو إجبار المرأة على القيـام بأعمـال    ، لمس أي عضو من أعضاء جسدها دون رغبة منها بذلك
ة وإجبارها على ممارسة الجنس تعد أحد أشكال العنـف  الجنسي جنسية وانتقاد أسلوبها في العالقة

 ، Wolday(2013) ، Cheong(2013)  واكــد علــى ذلــك دراســة  كــل مــنالجنــسي
Dartnall(2013) .  

ممارسة ضغوط اقتصادية على المرأة مثـل   وهو: Economic violence العنف اإلقتصادى -٤
، طرة على أمالكهـا وحقهـا فـي اإلرث    وأيضاً السي ، منعها من العمل أو إجبارها على العمل

ـ  أخذ راتبها الشهري وعدم إشراكها في مشاريع األسرة وأعمالها أو حرمانها، ً  نقودامتالك  ن م
النقود ، رفض انفاق المـال علـى    على بالحصول للزوجة السماح عدم ،المال لقضاء احتياجاتها

ة كل من المركز االقليمـى لـصحة        واكد على ذلك دراس   مطالب البيت ، إذاللها عند طلب المال        
  .)٢٠١٠(، هيئة كير ) ٢٠١٠(، الرديعان ) ٢٠١٠(وتنمية المراة باالسكندرية 

   العنف الصادرمن األب واألخ واألم-ب
ويشمل عدة صور قد يكون جسدى او نفسى أو مادى او جنسى وقد يأخذ أشـكال أخـرى            

 سنة أى قبل أن تستعد الفتاة نفسيا و         ١٨ منها الزواج المبكر ويعرف بأنة أية زيجة تنشا قبل سن         
وله العديـد مـن      ). ٢٠١٢خير ،   (  .فسيولوجيا و فيزيقيا لتحمل مسئوليات الزواج و اإلنجاب       

األضرار مثل ارتفاع حاالت الطالق، وضع الفتاة فى موقف المسئولية االجتماعيـة قبـل بلـوغ     
متكررة، االثار السلبية على الـصحة      مرحلة النضج، متاعب صحية لألم نتيجة الحمل والوالدة ال        
 : ٢٠٠٩علـى ،    (مل صغيرات السن    اإلنجابية، تدهور الصحة النفسية للمرأة، زيادة نسبة األرا       

٤٥(.  
وكذلك نجد ختان االناث ويعرف بإنه أي عملية تتضمن ازالة جزئية أو كليـة لألعـضاء                

 اليوم العالمى لمكافحة ختان      وهو ٢٠١٥ فبراير   ٦  وفى .التناسلية األنثوية دون وجود سبب طبي     
صدر تقريـر عـن االتحـاد       " اليونسيف  " االناث وهو يوم ترعاه منظمة االمم المتحدة للطفولة         

 مليون فتاة وقـرر االتحـاد   ١٢٥األوروبى قدر فيه اعداد ضحايا ختان االناث حول العالم بنحو        
نع ومكافحة هذا النـوع      مليون يورو هذا العام لدعم مشاريع تهدف لم        ٤,٥االوروبى بتخصيص   

 ، ولهذه العمليـة عـدة   )Eurpean Commission, 2015(من العنف داخل االتحاد االوروبى 



Assiut J. Agric. Sci., (46) No. (6)  2015 (143-160)                                ISSN: 1110-0486 
Website: http://www.aun.edu.eg/faculty_agriculture/arabic            E-mail: ajas@aun.edu.eg  

 149 

 ، العجز الجنسي ،  األلم الشديد المصاحب للعادة الشهرية ،األلم الشديد عند الجماعأضرار منها 
 .)World Health Organization,2014( ، اصابة الفتاة باإلكتئـاب والقلـق  نقص الخصوبة

  .وكذلك حرمان المرأة من التعليم ، والتمييز بين الولد والبنت فى المعاملة
   العنف ضد المرأة فى إطار المجتمع -٢

 فـي دائـرة    ، وهى قضية تـدخل   إرهاب ضد المرأة  يعتبر التحرش الجنسى آفة خطيرة و     
 European unionعـن  وقد أشارت بيانات دراسة صـادرة  سياسياً واجتماعياً، المسكوت عنه

agency for fundamental rights (2014)  من النساء فى دول أوروبا تتعرضن  % ٥٠ ان
 فأشـارت  ٢٠٠٩للتحرش الجنسى ، وكذلك هناك دراسة صدرت من المجلس القومى للمرأة عام     

النتائج أن أغلبية اإلناث تعرضن للتحرش بصفة مستمرة سواء فى الشارع أو المواصالت العامة              
مـن  % ٨٢اشارت نتائجها ان    ) ٢٠١٢( صدرت دراسة اخرى من المجلس القومى للمرأة         ، كما 

 ، وصدر تقريـر مـن   النساء يتعرضن للتحرش اللفظىى او الجسدى فى الشوارع والمواصالت       
من النـساء    % ٩٩,٣ كانت ارقام صادمه للمجتمع حيث ذكر ان         ٢٠١٣األمم المتحدة فى أبريل     

حرش الجنسى ، فالتحرش الجنسى أصبح واقـع يـومى للمـرأة            والفتيات فى مصر يتعرضن للت    
المصرية بغض النظر عن السن أو الخلفية اإلجتماعية واإلقتصادية ، كونها متزوجـة أو غيـر                

   .)٢٠١٣فارس ، (متزوجة وبصرف النظر عن لباسها 
ونجد ايضاً اإلغتصاب ولقد أصبح اإلغتصاب  ظاهرة فى المجتمع المصرى فاليمر يـوم              

السماع عن حادثة إغتصاب ، بل إن أماكن حدوثها لم تعد مقتصرة على األماكن النائيـة أو            دون  
المعزولة بل أصبحت تتم فى قلب األحياء المزدحمة سواء كانت راقية أو شعبية ، كما أن أماكن                 
حدوثها لم تعد مرتبطة بساعات الليل المتأخرة بل أصبحت تتم فى وضوح النهـار ، ولـم تعـد                   

المستويات الفقيرة او بإرتداء مالبس مثيرة من جهة الضحية ، بل أصبحت تحدث فـى               مرتبطة ب 
   ).٢٠٠٦صالح الدين ، . (ظروف غريبة للغاية غير مبرر لها

هنـاك   أن   ٢٠١٣ عـام    تقرير السنوي للمركز المصري للدفاع عن حقوق المرأة        وذكر ال 
إجمالي ما تم اإلعـالن   رأة، حيث بلغطفرة فيها، ويحتل المرتبة الثالثة من جرائم العنف ضد الم

إلى أن ما يـتم رصـده إحـصائيا     من الجرائم ضد المرأة، مشيرا% ٧,٥ جريمة بنسبة٩٨عنه 
الحوادث، وأن الحاالت األخرى ال يـتم التوصـل          من % ٥بصورة رسمية ال يمثل سوى نسبة       

  .عليهاالجريمة وقعت من احد أقارب المجني  إليها، إما لعدم اإلبالغ أو أن
   أسباب العنف ضد المرأة -ب

حاولنا تفسير األسباب التي تدفع بالرجل إلى ممارسة العنف ضد زوجتـه أو أختـه أو           إذا  
أمه أو امرأة تسير في الشارع، سنجد أن هناك إجماعا على أن هذه األسباب تبدو متعددة وشائكة                 

دينية وأكد على ذلك دراسة كل مـن         والثقافية وال  ترتبط أحيانا بالظروف االجتماعية واالقتصادية    
Ribeiro(2014)  ، Wolday(2013)، Cheong (2013)  ، Bannerman (2013) حيث  

ذكر كل منهم ان التنشئة االجتماعية والضغوط االقتصادية سبب من اسباب العنف ، كمـا ذكـر              
وذكرت ايضا  فى دراسة له ان البطالة والفقر اهم اسباب العنف ضد المرأة ،             ) ٢٠٠٣(الشرجبى  

ان ضعف الحالة االقتـصادية     ) ٢٠١٢(دراسة صادرة من المؤسسة المصرية للتنمية والتدريب        
وزيادة اعباء المعيشة من اهم اسباب العنف ضد النساء كما ذكرت ان تدنى مستوى التعليم بـين                 

  .الرجال والنساء وكذلك تدخل االهل بين الزوجين فى المشاكل سبب من اسباب العنف
  ار العنف ضد المرأة أث-ج

 ان للعنـف أثـار      ٢٠١٣وأكد على ذلك  التقرير الصادر من منظمة الصحة العالمية عام            
نفسية وبدنية للمرأة والفتاة حيث يتراوح اثاره ما بين االصابة بكسور او معاناة ومشاكل نفـسية                

عنف له   حيث ذكر ان ال    Mavrikiou(2014)وضعف االداء االجتماعى ، وأكد على هذا دراسة         
 ،  Kumar(2013)مخاطر على المرأة واالبناء والمجتمع ، ونجد دراسات اخرى منها دراسـة             
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ذكرت ان العنف ضد المراة له اثر على اداء ادوارها االسـرية  ) ٢٠٠٩(ومرح ) ٢٠٠٩(حمدى  
حيث ذكر ان العنف يؤدى الى فقدان الثقة بالنفس واصابتها باالمراض مما يعيق ادائهـا داخـل                 

 ، وأيضاً العنف يجعل المرأة اكثر عرضة لالكتئاب واالفكـار االنتحاريـة واإلحـساس               اسرتها
  .بالوحدة واالغتراب وكذلك اضطرابات فى النوم ومشاعر النقص

  مناقشة النتائج 

  وصف العينة  :أوالً
التوزيـع العـددى والنـسبى لـبعض الخـصائص الشخـصية،            ) ٢(يوضح جدول رقم    

 ١٢٢حيث بلغ اجمالى السيدات المشاركات فى المجموعات البؤرية           واالجتماعية ، واالقتصادية    
 عاما حيث بلغت نسبة من  تتراوح اعمـارهن بـين    ٥٠ الى   ٢٠سيدة تراوحت اعمارهم ما بين      

 عاماً  بلغـت نـسبتهم   ٣٩ الى ٣٠، ومن تتراوح اعمارهن بين    % ) ٢٨,٧(  عام   ٢٩ الى   ٢٠
وبلغت نسبة  %) ٢٣,٠(  عاماً   ٤٩  الى    ٤٠ن من   ، وبلغت نسبة من تتراوح أعماره      %) ٣٠,٣(

  .  %)١٨,٠(  سنة فأكثر ٥٠من فى عمر 
، فى حـين    %) ٤٦,٠(اما بالنسبة للحالة التعليمية وجد أن أن نسبة األمية بين المبحوثات            

، بينمـا كانـت نـسبة       %) ٩,٠(بلغت نسبة من يعرفن القراءة والكتابة من بين أفـراد العينـة             
، فى الوقت الذى كانت نسبة الحاصلين علـى  %) ٣٥,٢(ل أقل من الجامعى الحاصلين على مؤه  
  .% ) ٩,٨( مؤهل جامعى منهم 

، وبالنـسبة للـدخل      %) ٨١,٩( وبالنسبة للحالة العملية وجد أن السيدات غير العامالت         
كما هو  %) ٥٢,٥( جنيه   ٥٠٠الشهرى وجد أن بلغت نسبة األسر التى تقل دخولهم الشهرية عن            

 – ٥٠٠، فى حين كانت نسبة األسر التى تتراوح دخولهم مـا بـين              )١٣(فى شكل رقم    موضح  
 جنيـه   ٧٠٠، فى الوقت الذى بلغت نسبة األسر التى تزيد دخولهم عـن             %) ٢٧,٠( جنيه   ٧٠٠

  %).٢٠,٥(شهرياً 
 عامـاً   ١٨أما السن عند الزواج وجد ان أن نسبة السيدات الالتـى تـزوجن أقـل مـن                  

 ٣٧,٧(  عامـاً  ٢٠ – ١٨بة السيدات الالتى تزوجن فى الفئة العمريـة           ، وبلغت نس  %) ٤٤,٣(
، أما مـدة الحيـاة   %) ١٨,٠( عاماً فأكثر ٢١، فى حين بلغت نسبة السيدات الالتى تزوجن     %) 

 سـنوات   ١٠ – ٥، ونسبة من    %) ٣٣,٦(  سنوات زواج    ٥الزوجية وجد أن أن نسبة األقل من        
 ، اما بالنسبة لصلة القرابة وجد أن أن نسبة          %)٢٥,٤ ( سنوات ١٠، ونسبة أكثر من     %) ٤٠,٩(

لغت نـسبة   ، وبالنسبة لطبيعة المسكن فب     %) ٧٧,٩( من توجد صلة قرابة بينهن وبين أزواجهن        
 ، اما بالنسبة لعضوية المبحوثات فى المنظمات الريفية فوجد          %)٦٩,٧(من يقمن مع اهل الزوج      

خارج البالد فجميع السيدات اليـسافرن ، كمـا أن          ان جميع السيدات ليست عضوات أما السفر        
  .جميعهن ال يداومن على قراءة الصحف والمجالت
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 الشخصية واإلجتماعية واإلقتصادية للـسيدات      للخصائصالتوزيع العددى والنسبى    ) ٢(ول  جد
  المشاركات فى المجموعات البؤرية 

 البيان العدد %
  إجمالى عدد المبحوثين ١٢٢ ١٠٠

  م

 ١ السن  
٢٠ ٣٥ ٢٨,٧-   

٣٠ ٣٧ ٣٠,٣-  

٤٠  ٢٨  ٢٣,٠-    
٥٠  ٢٢  ١٨,٠+    
  ٢   الحالة التعليمية    
    امية  ٥٦  ٤٦,٠
  تقرأ وتكتب   ١١  ٩,٠

  ابتدائى ١٠ ٨,٢

  اعدادى ١٥ ١٢,٣

    ثانوى  ١٨  ١٤,٧
    جامعى فأكثر  ١٢  ٩,٨
  ٣   الحالة العملية    
    تعمل   ٢٢  ١٨,٠
  التعمل  ١٠٠ ٨١,٩
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 الشخـصية واإلجتماعيـة     للخـصائص يوضح التوزيع العددى والنـسبى      ) ٢( رقم   تابع جدول 
  واإلقتصادية للسيدات المشاركات فى المجموعات البؤرية 

 البيان العدد %
 إجمالى عدد المبحوثين ١٢٢ ١٠٠

  م

 ٤ دخل االسرة    
     ٥٠٠أقل من   ٦٤  ٥٢,٥
٧٠٠ -٥٠٠  ٣٣  ٢٧,٠    
    ٧٠٠أكثر من   ٢٥  ٢٠,٥
  ٥ د الزواجالسن عن    
    ١٨أقل من   ٥٤  ٤٤,٣
٢٠-١٨  ٤٦  ٣٧,٧    
    ٢٠أكثر من   ٢٢  ١٨,٠
  ٦   عدد سنوات الزواج    
     سنوات ٥أقل من   ٤١  ٣٣,٦
    سنوات١٠ – ٥  ٥٠  ٤٠,٩
    سنوات ١٠أكثر من   ٣١  ٢٥,٤

  ٧  صلة القرابة بين الزوج والزوجة    
    توجد  ٩٥  ٧٧,٩
   ال توجد  ٢٧  ٢٢,١
  ٨  طبيعة السكن    
    مع اهل الزوج   ٨٥  ٦٩,٧
    منزل مستقل   ٣٧  ٣٠,٣

  ٩ العضوية فى المنظمات   
    نعم ٠ ٠
   ال ١٢٢ ١٠٠

 ١٠  السفر خارج البالد    
   نعم ٠ ٠

    ال ١٢٢ ١٠٠
  ١١ قراءة الصحف والمجالت    
  نعم   ٠  ٠

   ال ١٢٢ ١٠٠
  اعضاء المجموعات البؤرية : المصدر
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    المجموعات البؤريةنتائج :  ثانياً
  أشكال العنف الذى تعرضت له السيدات -١

بمناقشة السيدات المشاركات فى المجموعات البؤرية التى تم تنظيمها وعقدها معهم حـول             
العنف ضد المرأة  الصادر من الزوج  وأشكاله فأشارن الى انتشار العنـف الجـسدى بـصورة              

ر ، الخنق ، ألقاء أشياء تسبب       كبيرة بين السيدات بكافه أشكاله من ضرب على الوجه ، شد الشع           
ضرر ، الضرب أثناء الحمل ، سكب الماء الساخن ، أو أستخدام بعض اآلآلت الحادة فى عمليـة    
الضرب التى قد تسبب عاهات مستديمة  للمرأة ، اإلجبار على الحمل المتكرر دون ترك مـسافة             

  .بين الطفل واألخر بسبب حب األوالد مما يرهقها صحياً
فسى بأشكاله المختلفة المتمثلة فى الشتائم ، التسمية بأسماء حيوانات ، الـسخرية   والعنف الن 

أمام اآلخرين ، النقد الالذع ، المنع من زيارة األهل ، منع األهل من الزيـارة ، اإلهانـة مـن                     
الحمى وأخوات الزوج ، الخصام لفترات طويلة ، التهديد بإيذاء األوالد ، التهديد بإيـذاء أفـراد                 

ها ، عدم أخذ رأيها فى القرارات المهمة فى األسرة ، ترك المنزل والسهر خارجه لفتـرات                 أسرت
طويلة ، المقارنة بالساليف واألشخاص األخرين فى أسرته ، التهديد المـستمر بـالطرد خـارج     

  .المنزل ، عقابها بسبب والدة البنات ، الزواج بأمرأة أخرى
والعنف اإلقتصادى المتمثل فى عدم تلبية متطلبات األسرة ، البخل وعدم األنفـاق علـى               
األسرة ، الطمع فى ممتلكاتها الخاصة ، اإلجبار على اإلقتراض مـن األخـرين ، األذالل عنـد         

  .ال لالسرةطلب الم
ـ            اة وأخيراً العنف الجنسى المتمثل فى اإلجبار على ممارسة العالقة الجنسية ، عـدم مراع

حالتها الصحية او النفسية ، عدم اإلهتمام مشاعرها ، إهانتها اثناء أو بعـد العالقـة الحميميـة ،     
تعاطى الزوج المنشطات الجنسية ، رغبة الزوج الدائمة دون األهتمام برغبتها ، عزوف بعـض               

  .األزواج عن هذا األمر دون مراعاة لحق المرأة فى ذلك 
 ٢٠كات فى المجموعات البؤرية التى تم عقدها وعددها         ويالحظ ان جميع السيدات المشار    

مجموعة قد أتفقن على ان العنف الجسدى يأتى فى مقدمة أشكال العنف ضد المرأة ، ولكن نجـد            
 مجموعات منهن أتفقن على ان العنف النفسى يأتى فى الترتيب الثانى ثم اإلقتصادى ثـم                ١٠أن  

العنف اإلقتصادى يأتى فى الترتيب الثـانى ثـم        مجموعات أتفقن على ان      ٥الجنسى ، فى حين       
النفسى ثم العنف الجنسى والباقى أتفقن على ان العنف الجنسى ثم العنـف النفـسى ثـم العنـف          

  .اإلقتصادى
  أسباب العنف ضد المرأة من وجهة نظر السيدات -٢

ـ              الزوج بمناقشة السيدات الالتى تم مقابلتهم فى المجموعات البؤرية فى األسباب التـدفع ب
  -:لممارسة العنف ضدها فكانت األسباب التى تم اإلتفاق عليها كاألتى 

  العادات والتقاليد  -
 الفهم الخاطئ لاليات الدينية  -
 سوء طباع الزوج و العصبية الشديدة  -
 البخل الشديد  -
 تدخل أهله بصورة كبيرة  -
 ضعف شخصية الزوج -
 ضغط العمل  -
 قلة فرص العمل  -
 الفقر  -
 أمية الزوج - 
 أمية الزوجة وجهلها بحقوقها  -
 ضعف شخصية الزوجة أمام الزوج -
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 رفضها ممارسة العالقة الجنسية معه  -
 عدم إهتمامها بنظافة األوالد والمنزل  -
 عدم إهتمام المرأة  بنفسها  -
 خروجها بدون إذنه  -
 تعاطى االزواج المواد المخدرة  -

 ف الموجه ضدها  رد فعل المرأة على العن-٣
بالتحدث مع السيدات فى رد فعلهن على العنف الموجه ضدهن فاتفقن جميعا على البكـاء               
والجلوس فى غرفة بعيدة عن الزوج ، ترك المنزل والذهاب الى األهل ، التحدث معه للكف عن                 

عدم أفعاله معها ، التحدث مع أهل الزوج وطلب المساعدة منهم واإلحتماء بهم ، خصام الزوج و               
  .التحدث معه اإل فى الضرورة ، ضرب األطفال ، طلب الطالق

وعند مناقشتهن عن األشخاص الذين يطلبن منهن المساعدة فأتفقن جميعا علـى إن أهـل               
  .الزوج هم أول األشخاص الالتى يلجئن اليهم ثم بعد ذلك والد المرأة وأخواتها وأعمامها

لب المساعدة من اآلخرين فاتفقن على ان       وعند مناقشتهن عن األسباب التى دفعت بهن لط       
     .إستحالة العشرة مع هذا الزوج هى السبب األول ثم الخوف على مستقبل األطفال وحياتهم منه

  آثار العنف على المرأة واألوالد -٤
بمناقشة السيدات حول آثار العنف على المرأة فذكرن أن للعنف آثار عديدة علـى المـرأة                

 المرأة ثقتها بنفسها ، ضعف شخصية المرأة ، عدم قدرتها على أخذ قرارات              منها كا ذكرن فقدان   
فى حياتها ، أصابتها بالحزن واالكتئاب ، عدم قدرتها على رعايه أبنائهـا ونفـسها ، احتقارهـا              

  .لنفسها ، عدم الثقة فى كافة الرجال 
ا العنف وهم أكثـر  أما آثار العنف على األبناء فلقد ذكرن السيدات ان األبناء هم ضحية هذ     

من يتأثروا به سواء كانت الحياة الزوجية مستمرة أو إنتهت باإلنفصال فقـد يـصابوا بـالحزن                 
الشديد واالكتئاب المستمر،أصابتهم الدائمة باألمراض ، فقدان الثقة بأنفسهم ، ضعف التحـصيل             

طـين بهـم ،   الدراسى والرسوب بالمدرسة ، الخوف من االخرين ، السلوك العدوانى مـع المحي    
التبول الالارادى ، ترك المنزل والذهاب الى أحد أقارب الزوجة ، كره الوالد بشدة وتمنى موتـه                 
، األحالم والكوابيس المستمرة ، البكاء بأستمرار ، شعورهم باإلحراج من باقى أفـراد أسـرتهم               

  .وأوالد عمهم
   العنف ضد المرأة من باقى أفراد األسرة -٥

 العنف الصادر من أفراد أسرتها فذكرن جميعاً أن االخ يكون أكثـر             بمناقشة السيدات عن  
عنفاً من األب أحياناً ثم االب ثم األم فعن أشكال العنف الموجه ضدهن من أفراد األسرة فـذكرن        

  .ان التميز بين الولد والبنت فى كل األمور من أكثر أشكال العنف
يل الولد علـى البنـت فـى التعلـيم ،             فالتمييز سواء فى المعاملة والحب والحنان ، تفض       

التمييز فى المصروف وعطاء األموال ، حرية الخروج من المنزل لزيارة األهـل واالقـارب ،                
اللعب مع االصدقاء ، شراء المالبس أو األكل والشراب ، اتخاذ القرارات المصيرية فى حياتهـا                

  .البنت كأختيار شريك الحياة كل هذه األمور الولد له الحق فيها عن 
وذكرن ايضاً ان الزواج المبكر واإلجبارى وعدم أخذ رأي الفتـاة فـى شـريك حياتهـا                 
وتزويجها من الشخص الذى ترغبه العائلة فى سن مبكر بدون أكمال تعليمها يعتبر هذا من انواع                

  .العنف ضدهن 
 ايضاً عملية الختان من أخطر انواع العنف ضد المرأة كما رأى السيدات لمـا لهـا مـن                 

  .أضرار صحية على المرأة سواء أثناء أجراء هذه العملية أو بعد الزواج 
أما الحرمان من الميراث فقد ذكرن السيدات انها من القضايا المهمـة والمنتـشرة  فـى                 
الصعيد بسبب رغبة األخوة الذكور فى عدم تفتيت األرض الزراعية ، عدم إعطـاء األراضـى                

  .   ، طمع األخوة الذكور فى الميراثواألموال لشخص غريب وهو زوج األخت
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  العنف ضد المرأة فى األماكن العامة -٦
بمناقشة السيدات عن تعرضهن للعنف فى األماكن العامة فأتفقن ان أكثر انواع التحـرش              

   .يكون فى وسائل المواصالت والشوارع وقد يكون فى المستشفيات او المصالح الحكومية
ن له فذكرن أن المعاكسات التليفونيـة أكثـر األنـواع           وعن أشكال العنف الالتى يتعرض    

  .إنتشارأ ويليه  المعاكسات باأللفاظ ثم اللمس فى أجزاء الجسم 
وقد اضحن السيدات أن السبب فى ذلك عدم التربية ، وغياب االخالق ، ضـعف الناحيـة        

 عـدم تفعيـل   الدينية لدى الشباب ، غياب األمن ، غياب القوانين الصارمة لمعاقبة المتحـرش ،         
  .  القوانين على المتحرشين 

  -:لة فتم االتفاق على عدة نقاط منهاقشتهن عن كيفية مواجهة هذه المشكوعند منا
  التربية الجيدة لالوالد -
 التربية الدينية السليمة لالبناء  -
 توعية الرجل بدوره فى األسرة وواجباته -
 ح زوجته عمل جمعيات لتعليم الرجل كيفية التعامل الصحي -
 عدم تدخل االهل من الجانبين  -
 وجود قوانين صارمة لعقوبة الزوج الصادر منه العنف  -
 محو امية المرأة  -
 توعية المرأة بحقوقها  -
 توفير فرص عمل للمرأة حتى التعتمد على الرجل  -
  تكثيف التواجد االمنى لمنع التحرش -

ال فى بداياته حتى تتغير العقلية والرؤيـة        وأخيراً فإن مشوار عالج العنف ضد المرأة الز       
العامة تجاه المرأة ويصبح ما يقال عن المرأة هو فعالً ما يمارس تجاهها فهناك كالم كثير عـن                  
المرأة وحقوقها لكن ما يمارس يخالف كل ما يقال فالبد ان يحدث تطابق بين القول والممارسـة                 

  .العنف ضدهافى معاملة المرأة حتى يتثنى لنا مواجهة مشكلة 
  ملخص الدراسة والتوصيات

مما الشك فيه ان المرأة فى كل مكان وزمان تقوم بدور مهم فى المجتمع ، فهى تـشارك                  
فى عمليات التنمية جنباً الى جنب مع الرجل ، كما تقع علي عاتقها مـسئولية تربيـة االجيـال                    

تدير المنزل وتوجه اقتـصادياته    القادمة واعداد جيل المستقبل لتحمل المسئولية فهى الزوجة التى          
وبالرغم من أهمية الدور الذى تقوم بـه المـرأة إال انهـا             . وهى االم واالخت واالبنه والزوجة    

 سواء كان داخل المنزل على يـد الـزوج أو األب أو األخ أو األم او            تتعرض للعنف من الرجل   
 والجنسى ، واإلقتـصادى ،  خارجه ، وهذا العنف يأخذ أشكال متنوعة منها الجسدى ، والنفسى ،         

الختان ، الزواج المبكر ، الحرمان من التعليم ، الحرمان من الميراث ، التمييز بين الولد والبنت                 
  .فى المعاملة

 يكـاد  ال ظاهرة أخطبوطية تعتبر ، وشائكة ومتشابكة معقدة قضية المرأة ضد العنف قضيةف
قضية عالمية واسـعة االنتـشار تتخطـى    العنف ضد المرأة ف المجتمعات، من مجتمع منها يخلو

والمجتمع الريفي جزء ال يتجزأ من المجتمع األكبر، فالقرية ليـست             ، الحدود الثقافية والجغرافية  
منعزلة عن الظروف العامة التي يعيش فيها المجتمع فإنها مما الشك فيه تتأثر باالتجاهات العامة               

   .السائدة فيه
لمحافظة محل الدراسة ال يختلف وضعها عـن وضـع          والمرأة فى محافظة اسيوط وهى ا     

مثيلتها على مستوى جمهورية مصر العربية فالمرأة فى أسيوط تتعرض للعنف بكافـة اشـكاله،                
ومن خالل اإلحصائيات المتوفرة عن حاالت العنف المبلغ عنها فى محافظة أسيوط مـن خـالل        

المجتمـع ،   فـي  كبيرة وواضحة رةمحكمة األسرة بالمحافظة، فوجد ان هذه المشكلة تظهر بصو
العنف الموجه ضد المـرأة الريفيـة فـى    أشكال   مستمر فكان البد من دراسة       وفى تزايد وتنامى  
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وكذلك القائم بالعنف ، والتعرف على أسباب العنف ضدها ، رد فعـل المـرأة علـى                 المحافظة  
لتعـرف علـى الوسـائل    العنف الموجه ضدها ، معرفة أثار هذا العنف عليها وأبنائها ، وكذلك ا     

  .واألساليب للحد من العنف ضد المرأة 
ولتحقيق هذا الهدف تم جمع البيانات من المجموعات البؤرية التى تم عقدها مع الـسيدات               
الالتى لهن قضايا فى محمكة األسرة من بعض مراكز وقرى محافظـة أسـيوط ، وأوضـحت                 

ات بكافه أشكاله ، وكذلك العنـف النفـسى   النتائج انتشار العنف الجسدى بصورة كبيرة بين السيد     
  .بأشكاله المختلفة ، وأيضاً العنف اإلقتصادى ، والجنسى

وأوضحت النتائج تنوع األسباب التى تدفع بالرجل بمارسة العنـف ضـد المـرأة منهـا                 
البخـل  ، سوء طباع الزوج والعصبية الـشديدة  ، الفهم الخاطئ لاليات الدينية  ،  العادات والتقاليد   

، قلة فرص العمل    ،  ضغط العمل    ،   ضعف شخصية الزوج  ،  تدخل أهله بصورة كبيرة     ،  شديد  ال
  .أمية الزوج، الفقر 

أما عن رد فعل المرأة على هذا العنف فوجد ان البكاء وترك المنزل والذهاب الى االهـل                 
د من  من أهم أشكال رد فعل المرأة على العنف الموجه ضدها ، وأوضحت النتائج ان هناك العدي               

اآلثار السلبية للعنف على المرأة فقد يتسبب لها فى الحزن واإلكتئاب وعدم الثقة فى نفسها وفـى                 
  .كافة الرجال أيضاً

أما آثار العنف على األبناء فلقد ذكرن السيدات ان األبناء هم ضحية هذا العنف وهم أكثـر       
فصال فقـد يـصابوا بـالحزن       من يتأثروا به سواء كانت الحياة الزوجية مستمرة أو إنتهت باإلن          

أصابتهم الدائمة باألمراض ، فقدان الثقة بأنفسهم ، ضعف التحـصيل            الشديد واالكتئاب المستمر،  
  .الدراسى والرسوب بالمدرسة ، الخوف من االخرين

من تمييـز بـين   واشارت النتائج تنوع أشكال العنف المعرضة له المرأة من أفراد أسرتها            
لة الحرمان من التعليم ، الزواج المبكر ، الزواج اإلجبـارى ، الخنـان ،               الولد والبنت فى المعام   

  .واألخ ثم األماألب القائم بهذا العنف هو أن  النتائج أوضحت كما 
وأفادت النتائج ان المرأة تتعرض للتحرش فـى المواصـالت والـشوارع والمستـشفيات           

نتـائج ان التربيـة الجيـدة ،        والمصالح الحكومية وذلك فى مدينة أسيوط ، وكذلك أوضـحت ال          
والتربية الدينية السليمة لالبناء ، وتوعية الرجل بدوره فى األسرة ، وعدم تـدخل األهـل مـن                  

من أهـم   ، مجو أمية األناث     الجانبين ، وكذلك وجود قوانين صارمة لعقوبة الزوج او المتحرش           
   .الحلول لمواجهة العنف ضد المرأة
  -:إلى التوصيات اآلتية ويمكن من تلك الدراسة التوصل 

 .توفير برامج تعليمية وتربوية توجه للنشئ توضح لهم ان العنف ضد المرأة والفتاة خطأ -١
 . تنفيذ القوانين الصارمة على مرتكبى العنف ضد المرأة -٢
  . تفعيل دور القضاء والحد من ظاهرة اإلفالت من العقاب-٣
قات اإلنسانية بين الرجل والمراة قائمة على مبدأ         وجود قوانين لالحوال الشخصية تنظم العال      -٤

 .العدالة والمساواة 
  .للمرأة القانونية األمية لمحو توعيةتوفير برامج  -٥
  . عمل برامج لتوعية المراة بحقوقها-٦
   اقامة مكاتب تستقبل المقبلين على الزواج لتوضيح حقوق وواجبات كل من الرجل والمرأة -٧
 دور الجمعيات النسائية وغيرها من المؤسسات اإلجتماعيـة المدنيـة فـى      اإلعتراف باهمية  -٨

 .مواجهة هذا العنف ضد المرأة والعمل على دعمها والسعى النتشارها 
المـرأة   صورة المرأة في اإلعالم بكافة أشكاله وإبراز قضايا العنف التي تعاني منهـا  غييرت -٩

  .والوصول بها إلى أوسع القطاعات
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Abstract 

There`s no doubt that woman, every time and everywhere, has a very im-
portant role in society. Like man, woman participates in developing process. She 
is responsible for raising responsible future generations. She is the wife who 
manages home. She is the mother, sister, daughter and wife. in spite of that 
woman is exposed to all kinds of violence from man (husband, father, brother, 
etc.). This violence takes various forms, including physical, psychological, sex-
ual, economic. circumcision. early marriage. denial of education, denial of inheri-
tance and  inequality between the boy and the girl in Education. 

Violence against woman, in almost all societies, is a very complicated is-
sue. It is a worldly problem that exceeds cultural and geographical boundaries. 
The rural society is greatly influenced by this problem. The woman in Assiut 
governorate (place of study), like woman allover Egypt, is expised to all forms of 
violence. Through real statistics taken from family court in Assiut governorate it 
is clear that the problem of violence is in continuous growth. As a result it was 
important to have a study about all forms of violence against rural woman in the 
governorate, know the reasons and the circumstances of this violence, woman`s 
reaction, what the results of this on her and her children, and try to find solutions 
to limit violence against her.  

Data have been collected from rural ladies who have problems in the family 
court. The result shows us a relevant physical, psychological, sexual, economic 
violence.  

Results showed a variety of reasons pushing man to treat her violently like : 
customs and traditions, religious conceptions misunderstanding, bad behaviors, 
nervous, avarice, Parental involvement, husband character weakness, work stress, 
Lack of employment opportunities, poverty, and illiteracy. 

Woman's known reactions are crying, and leaving husband's home and go-
ing to her familiy's home and as a result she becomes sad, lack of self confidence 
and hatred to all men. 

Women saied that children is the victim of this violence whether the couple 
divorced or not. The children become in a ver bad mode, lack of self confidence , 
always Vulnerable to disease, failure in school and fear from others. 

As the results show, Woman is exposed to violence from her own family 
members; from her father, brother, and mother like: discrimination between boy 
and girl in treatment, early marriage, obligatory marriage, and circumcision. 

Results also showed that Women are harassed in the streets, transportation, 
hospitals, and governmental offices in Assiut governorate. 

Of the most important solutions to address violence against women are 
good education, the right religious education for children, men in the family have 
to know their role, the existence of strict laws to punish the husband or the ha-
rasser and the female literacy. 
Keywords: Violence Against women - Forms of violence - The causes of violence - The 
Effects of Violence 


