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امللخص التنفيذي .1

ــزوج/ ــل ال ــن قب ــرأة م ــد امل ــارس ض ــي امل ــادي والجن ــي واالقتص ــي واالجتاع ــدي والنف ــف الجس ــددات العن ــة مح ــة إىل دراس ــة البحثي ــذه الورق ــدف ه ته

ــة  ــزي للتعبئ ــاز املرك ــراه الجه ــذي أج ــي، وال ــوع االجتاع ــى الن ــم ع ــف القائ ــة للعن ــة االقتصادي ــح التكلف ــات مس ــى بيان ــاد ع ــر باالعت ــب يف م الخطي

العامــة واإلحصــاء عــام ٢٠1٥. وذلــك عــن طريــق تكويــن الدليــل املركــب للعنــف الزوجــي باســتخدام التحليــل العامــي الــذي أوضــح أن العنــف 

ــي.  ــف الزوج ــددات العن ــة مح ــم دراس ــي ت ــتي الرتتيب ــدار اللوجيس ــوذج االنح ــتخدام من ــل، وباس ــن الدلي ــهاماً يف تكوي ــف إس ــواع العن ــر أن ــو أك ــي ه النف

أظهــرت النتائــج وفقــاً للمحــددات الدميوجرافيــة أن أكــر الســيدات الــايت يتعرضــن للعنــف الشــديد هــن األكــر ســناً والــايت تــرتاوح أعارهــن بــن )٥3- ٥9 ســنة(، 

وأن املســتوى التعليمــي للزوج/الخطيــب يؤثــر عــى ارتــكاب العنــف ضــد زوجته/خطيبتــه حيــث أوضحــت البيانــات أن الزوج/الخطيــب ذو التعليــم الثانــوي أو 

املتوســط هــو أكــر مــن ميــارس العنــف الشــديد. ووفقــا للمحــددات االجتاعيــة والنفســية، كانــت الســيدات الــايت ال يعانــن مــن مشــاكل صحيــة هــن أكــر عرضة 

للعنــف الشــديد. أمــا طبقــا آلراء الســيدات حــول حــق الزوج/الخطيــب يف مارســة العنــف ضــد زوجته/خطيبتــه فــإن عــدم موافقــة الزوجــة عــى الترفــات 

العنيفــة لزوجهــا، يجعلهــا أكــر عرضــة للعنــف الزوجــي. وأوضــح التحليــل وفقــا للمحــددات االقتصاديــة أن املســتوى االقتصــادي لــأرسة ال يؤثــر عــى ارتــكاب 

العنــف الزوجــي ورغــم ذلــك كان ذوي املســتوى االقتصــادي املرتفــع هــم أكــر مــن يرتكبــون أو ميــارس عليهــم العنــف الزوجــي.

الكلامت الدالة:

العنف الزوجي - دليل العنف الزوجي - محددات العنف الزوجي.
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املقدمة .2

العنــف هــو أحــد العوامــل االجتاعيــة والنفســية التــي تحــدث نتيجــة الســتخدام القــوة والعنــف البــدين عــن قصــد، ســواء للتهديــد أو لإليــذاء الفعــي ضــد 

النفــس، أو ضــد شــخص آخــر، أو ضــد مجموعــة أو مجتمــع. وقــد يــؤدي العنــف إىل اإلصابــة أو الوفــاة أو الــرر النفــي أو ســوء النمــو أو الحرمــان، وقــد أصبــح 

العنــف واحــداً مــن املشــاكل الرئيســية يف وقتنــا الحــايل. وال يوجــد بلــد أو مجتمــع مل يتأثــر بالعنــف كــا ورد يف تقريــر العنــف واإلصابــات واإلعاقــة1. ويرتبــط 

التعريــف الــذي تســتخدمه منظمــة الصحــة العامليــة للعنــف، بالتعمــد مــع ارتــكاب الفعــل نفســه، بــرف النظــر عــن النتيجــة التــي ينتجهــا ويســتثنى مــن 

التعريــف الحــوادث غــر املتعمــدة مثــل معظــم اإلصابــات والحــروق الناجمــة عــن حــوادث الطــرق )منظمــة الصحــة العامليــة، ٢٠٠٢(.

وكثــراً مــا يرتبــط العنــف مبفاهيــم النــوع االجتاعــي وأدوار الرجــال والنســاء بنــاء عــى األعــراف املعمــول بهــا يف ظــل ثقافــة معينــة يف حقبــة زمنيــة محــددة، 

)املجلــس القومــي للمــرأة، ٢٠٠9(. ويُعــرف العنــف القائــم عــى النــوع االجتاعــي بانــه أي رضر يرتكــب رغــم إرادة الشــخص ويكــون ناتجــاً عــن عــدم املســاواة 

يف عاقــات القــوة بســبب اختــاف األدوار بحســب النــوع االجتاعــي. وعــى الصعيــد العاملــي، دامئــا مــا يكــون للعنــف القائــم عــى النــوع االجتاعــي أثــر ســلبي 

 .)Somach et al., 2009( أكــر عــى النســاء والفتيــات، ولذلــك غالبــا مــا يســتخدم هــذا املصطلــح بالتبــادل مــع مصطلــح العنــف ضــد املــرأة

وعرفـّـت الجمعيــة العامــة لأمــم املتحــدة يف عــام 1993 العنــف ضــد املــرأة بأنــه "أي فعــل عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة الجنــس ويرتتــب عليــه، أو يرجــح أن يرتتــب 

عليــه، أذى أو معانــاة للمــرأة، ســواء مــن الناحيــة الجســدية، أو الجنســية، أو النفســية؛ مبــا يف ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو اإلكــراه أو الحرمــان 

التعســفي مــن الحريــة، ســواء حــدث ذلــك يف الحيــاة العامــة أو الخاصــة" )إعــان األمــم املتحــدة 48/1٠4 بشــأن القضــاء عــى العنــف ضــد املــرأة املــادة األوىل 

منــه(.

وبنــاًء عــى التعريــف الســابق يتــم تصنيــف العنــف ضــد املــرأة عــى حســب مــكان حدوثــه والقائــم بالعنــف إىل: العنــف الزوجــي- العنــف األرسي – العنــف 

املجتمعــي. 

"العنــف الزوجــي" وهــو العنــف املــارس ضــد املــرأة مــن قبــل الزوج/الرشيــك، وهــو أحــد أنــواع العنــف وأهمهــا وأخطرهــا، وقــد حظــي هــذا النــوع مــن العنــف 

باالهتــام والدراســة نتيجــة ِعظــم دور األرسة، فهــي اللبنــة األوىل لبنــاء املجتمــع. ويعتــر العنــف الزوجــي منــط مــن أمنــاط الســلوك العــدواين والــذي يظهــر فيــه 

القــوي ســلطته وقوتــه عــى الضعيــف لتســخره يف تحقيــق أهدافــه وأغراضــه الخاصــة، مســتخدماً بذلــك كل أنــواع العنــف، ســواء كان جســدياً أو لفظيــاً أو معنوياً.

ويختلــف هــذا النــوع مــن العنــف عــن "العنــف األرسي" الــذي يشــمل جميــع أشــكال العنــف املــارس ضــد املــرأة مــن قبــل أي فــرد مــن أفــراد األرسة وليــس 

بالــرورة أن يكــون مرتكــب العنــف هــو أحــد األبويــن، وإمنــا األقــوى يف األرسة، ســواء أخ أو زوج أو أخــت أو أي فــرد مــن أفــراد األرسة تجــاه فــرد أخــر )ريحــاين، 

.)٢٠1٠

ــات  ــل ويف املؤسس ــن العم ــية يف أماك ــات جنس ــاب ومضايق ــواء كان اغتص ــام س ــكل ع ــع بش ــل املجتم ــع داخ ــذي يق ــف ال ــو العن ــي" فه ــف املجتمع ــا "العن أم

ــا. ــة العلي ــب اإلداري ــا للمناص ــوف دون تقلده ــل والوق ــرأة يف العم ــد امل ــز ض ــة إىل التميي ــاء، إضاف ــار بالنس ــة، أو االتج التعليمي

ويصنف العنف أيضا وفقاً لنوع حدوثه إىل:

العنــف الجســدي: وهــو اإلكــراه املــادي الواقــع عــى شــخص إلجبــاره عــى ســلوك أو التــزام مــا ويشــمل الــرب، وشــد الشــعر، والدفــع، والصفــع، واملســك 	 

بعنــف، والــي، والحــرق، والدهــس، والعــض، ويل الــذراع، وكــر العظــام، واســتخدام مــواد ســامة وحارقــة، وإطــاق عيــار نــاري، ورمــي الضحيــة بآلــة حــادة 

أو بقطعــة مــن أثــاث املنــزل. وتتفــاوت أعــال العنــف الجســدي مــن أبســط األشــكال إىل أخطرهــا الــذي قــد يصــل إىل القتــل.

العنــف النفــي: فهــو أي فعــل مــؤذ نفســياً ميــس عواطــف املــرأة ومشــاعرها مثــل هجــر الزوجــة دون مــرر ومارســة ضغــوط نفســية عليهــا، عــدم تقديــر 	 

.)Walker et al., 2013( الــذات، اإلهــال، الشــتم، والحرمــان مــن رؤيــة األهــل

العنــف الجنــي: يُفــّر بأنــه لجــوء الــزوج إىل اســتخدام قوتــه وســلطته ملارســة الجنــس مــع زوجتــه دون مراعــاة لوضعهــا الصحــي أو النفــي أو رغباتهــا 	 

ــة  ــار املــرأة عــى مارســة الجنــس بــدون رغبتهــا. وكذلــك ســوء معامل ــذي يعنــى إجب ــه أشــبه باالغتصــاب ال ــزوج الجنــي ضــد زوجت الجنســية. وعنــف ال

ــا  ــس، وذم أســلوبها الجنــي إلذالله ــة الجن ــن يف عملي ــق والدي ــة الخارجــة عــى قواعــد الخل ــك باســتخدام الطــرق واألســاليب املنحرف الزوجــة جنســياً، وذل

ــة، ٢٠٠٢(. والتحقــر مــن شــأنها )منظمــة الصحــة العاملي

http://www.emro.who.int/ar/violence-injuries-disabilities/violence/ "1 منظمة الصحة العاملية، املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط "أخر زيارة ٢4 / 1٢ / ٢٠18 الساعة 1٠:3٠ م
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وقد أضافت بعض الدراسات أنواع أخرى للعنف ضد املرأة، مثل:

العنــف االجتامعــي: ويشــمل منعهــا مــن التعليــم والعمــل وعــدم الســاح لهــا باتخــاذ القــرارات، أي فــرض حصــار اجتاعــي عــى املــرأة وعــدم تواصلهــا 	 

ــا مــع املجتمــع )العرجــاين، ٢٠17(. وتفاعله

العنــف االقتصــادي: والــذي يأخــذ عــدة أشــكال، منهــا الرقــة أو الســيطرة عــى أمــوال الشــخص أو أغراضــه الثمينــة أو العمــل القــري أو حرمانــه مــن الحــق 	 

يف العمــل، أو إجبــاره عــى االســتقالة، والتــرف باألمــاك الخاصــة بالغــر، التــرف بــاإلرث دون موافقــة الشــخص الــذي حصــل عــى اإلرث )يحيــى، ٢٠13(.

ويتضــح مــن التقديــرات عــى املســتوى الــدويل أن ظاهــرة العنــف ضــد املــرأة ظاهــرة عامليــة حيــث تتــأذى منهــا نســب ليســت بالقليلــة مــن نســاء العــامل. فكــا 

أوضــح تقريــر منظمــة الصحــة العامليــة عــام ٢٠16 أن نســبة النســاء التــي تعــاين مــن العنــف الجســدي أو الجنــي مــن الزوج/الرشيــك أو مــن غرهــم يف حياتهــن 

قــد وصلــت إىل 3٥% )منظمــة الصحــة العامليــة، ٢٠17(٢.

ــة العامــة  ــذي أجــراه الجهــاز املركــزي للتعبئ ــة للعنــف القائــم عــى النــوع االجتاعــي ال ــات مســح التكلفــة االقتصادي ــز عــى موقــع مــر وفقــاً لبيان وبالرتكي

واإلحصــاء عــام ٢٠1٥، فــإن ثلــث نســاء مــر يتعرضــن للعنــف مــرًّة واحــدة عــى األقــل خــال فــرتة حياتهــن، حيــث أُجــرت 11% مــن النســاء عــى الــزواج ســواء 

مــن الــزوج الحــايل أو األخــر، وتزوجــت مــا يزيــد عــن ربــع النســاء قبــل بلوغهــن 18 ســنة.

وأوضــح تقريــر املســح الســكاين الصحــي - مــر ٢٠٠٥، أن 47% مــن النســاء املتزوجــات يتعرضــن للعنــف الجســدي وكان معظمــه قــد تــم ارتكابــه مــن قبــل 

الــزوج. كــا أوضــح نفــس التقريــر لعــام ٢٠14، أن الــزوج هــو األكــر ارتكابــا للعنــف ضــد املــرأة. وقــد ذكــرت 3٢% مــن النســاء أن أمهاتهــن أو زوجــة األب قمــن 

بربهــن، و٢6% ذكــرن أن األب أو زوج األم مــن قامــوا بربهــن. ومبقارنــة نتائــج املســحن لعامــي ٢٠٠٥ و٢٠14، الخاصــة بأنــواع العنــف الزوجــي ضــد املــرأة، 

تبــن انخفــاض نســبة العنــف الجســدي مــن 33% عــام ٢٠٠٥ إىل ٢٥% عــام ٢٠14، وكذلــك العنــف الجنــي مــن 7% إىل 4% )عــى الرتتيــب(، ولكــن ارتفعــت نســبة 

العنــف النفــي مــن 18% عــام ٢٠٠٥ إىل 19% عــام ٢٠14. 

وتوضــح النتائــج الســابق ذكرهــا مــدى انتشــار ظاهــرة العنــف ضــد املــرأة، التــي لهــا العديــد مــن اآلثــار الســلبية عــى صحــة املــرأة كاإلصابــة بالصــداع وآالم الظهــر 

والبطــن ومحدوديــة الحركــة واعتــال الصحــة بشــكل عــام. وقــد تصــل إىل مــوت األم أثنــاء حملهــا نتيجــة لعنــف الــزوج، أو يتســبب لهــا يف الحــزن واالكتئــاب 

ــة هــذا  ــاء هــم ضحي ــا يكــون األبن ــه عــادة م ــث أن ــاء حي ــار الســلبية للعنــف وتصــل إىل األبن ــد األث ــد متت ــة الرجــال أيضــاً. وق وعــدم الثقــة يف نفســها ويف كاف

العنــف وهــم أكــر مــن يتأثــروا بــه ســواء كانــت الحيــاة الزوجيــة مســتمرة أو انتهــت باالنفصــال. فقــد يصابــوا بالحــزن الشــديد واالكتئــاب املســتمر، وأصابتهــم 

الدامئــة باألمــراض، وفقــدان الثقــة بأنفســهم، وضعــف التحصيــل الــدرايس والرســوب باملدرســة، باإلضافــة إىل الخــوف مــن اآلخريــن )يوســف، جــال وآخــرون، 

نوفمــر٢٠16(.

ونتيجــة لاهتــام بقضيــة العنــف ضــد املــرأة، اعتمــدت الجمعيــة العامــة لأمــم املتحــدة األهــداف العامليــة للتنميــة املســتدامة يف ســبتمر ٢٠1٥؛ مجموعــة مــن 

األهــداف والغايــات التــي تلتــزم بهــا البلــدان بالســعي لتحقيقهــا بحلــول عــام ٢٠3٠. وتــم تضمــن هــدف قائــم بذاتــه معنــي باملــرأة ضمــن أهــداف التنميــة 

املســتدامة وهــو الهــدف الخامــس املعنــي بتحقيــق املســاواة بــن الجنســن وتعزيــز مكانــة املــرأة. حيــث نصــت الغايــة )٥- ٢( بالقضــاء عــى جميــع أشــكال العنف 

ضــد جميــع النســاء والفتيــات يف املجالــن العــام والخــاص، مبــا يف ذلــك اإلتجــار بالبــرش واالســتغال الجنــي وغــر ذلــك مــن أنــواع االســتغال. والغايــة )٥- 3( 

القضــاء عــى جميــع املارســات الضــارة مثــل زواج األطفــال والــزواج املبكــر والقــري وتشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث. وأيضــا الهــدف الثالــث الــذي يهــدف 

إىل تعزيــز املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة )الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، ٢٠1٥(.

كــا أن هنــاك اهتــام عــى املســتوى الوطنــي، فيــا أعلنــه املجلــس القومــي للمــرأة يف مــر عــن االســرتاتيجية الوطنيــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة يف نهايــة 

عــام ٢٠14. ومــن جهــة أخــرى اســتحدثت وزارة الداخليــة إدارة خاصــة مبواجهــة العنــف ضــد املــرأة وتضــم الوحــدة ضباطــاً مــن الرجــال والنســاء. هــذا إىل جانــب 

اإلعــان عــن تخصيــص خطــوط ســاخنة لتلقــي الباغــات بشــكل رسي )وحــدة تحليــل السياســة العامــة وحقــوق اإلنســان، ٢٠16(.

ويف ضــوء ذلــك تعتمــد هــذه الدراســة عــى مســح التكلفــة االقتصاديــة للعنــف القائــم عــى النــوع االجتاعــي - مــر ٢٠1٥. وتهــدف إىل الرتكيــز عــى العنــف 

ــة  ــية أو اقتصادي ــة أو نفس ــت دميوجرافي ــواء كان ــف س ــرض للعن ــي تتع ــة الت ــزوج والزوج ــص ال ــة خصائ ــال دراس ــن خ ــب م ــل الزوج/الخطي ــن قب ــارس م امل

واجتاعيــة، وذلــك مــن خــال األهــداف الفرعيــة التاليــة: 

معرفــة حجــم ومــدى انتشــار العنــف ضــد النســاء اللــوايت ســبق لهــن الزواج/الخطوبــة، وأنــواع العنــف املختلفــة التــي تتعــرض لهــا النســاء يف مــر مــن قبــل 	 

أزواجهن/خطابهــن وكذلــك أكــر األنــواع انتشــارا.

تصنيف النساء وفقا لدرجة العنف املارس من قبل الزوج/الخطيب.	 

ــر، 	  ــزوج والزوجــة )كالعم ــص ال ــاف خصائ ــف هــذه باخت ــاف حــدة وأشــكال العن ــب، واخت ــل الزوج/الخطي ــن قب ــرأة م ــف ضــد امل دراســة محــددات العن

ــص(.  ــن الخصائ ــا م ــة وغره ــة العملي ــة، الحال ــي، محــل اإلقام واملســتوى التعليم
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أجريــت العديــد مــن األبحــاث والدراســات حــول العنــف األرسى ضــد املــرأة وخاصــة العنــف املــارس مــن قبــل الــزوج، وذلــك ملحاولــة الوصــول ألهــم األســباب 

التــي قــد تدفــع بالــزوج إىل مارســة العنــف ضــد زوجتــه. وقــد تباينــت نتائــج هــذه الدراســات، ولكــن هنــاك إجــاع عــى مجموعــة مــن األســباب التــي قــد 

ــة والعوامــل الســلوكية والنفســية الخاصــة  ــة واالجتاعي ــك والظــروف االقتصادي ــكل مــن املــرأة والزوج/الرشي ــة الخاصــة ب ــط ببعــض العوامــل الدميوجرافي ترتب

بالزوج/الرشيــك. وســوف نتنــاول فيــا يــي طــرق قيــاس الدراســات املســتخدمة والنتائــج التــي توصلــت إليهــا واملحــددات التــي توصلــت إليهــا وتــؤدي إىل العنــف. 

أوالً: طرق القياس

مــن خــال مراجعــة الدراســات الســابقة التــي تناولــت قيــاس العنــف ضــد املــرأة، تــم اســتخاص أن أغلــب الدراســات التــي تناولــت العنــف ضــد املــرأة اعتمــدت 

عــى مجموعــة مــن األســئلة لقيــاس العنــف مــن خــال عــدد مــن املحــاور وهــي: العنــف الجســدي والعنــف النفــي. وقــد تــم قيــاس العنــف الجســدي مــن 

ــز" أو "الصفــع" أو "الوخــز بقبضــة اليــد أو الــرب بــيء مــؤذي" أو "لــوي الــذراع أو َشــد الشــعر" أو  خــال عــدة أســئلة وهــي تعــرض املــرأة "للدفــع أو الَه

"الــركل" أو "الــرب" أو "الخنــق أو الحــرق" أو "التهديــد بســكينة أو مســدس أو أي ســاح أخــر" مــن قبــل الزوج/الرشيــك. وقــد تــم قيــاس العنــف النفــي عــن 

ــة أو عــدم الســاح بااللتحــاق بالعمــل مــن قبــل الزوج/الرشيــك أو قيامــه  ــاألذى أو الشــعور باملهان ــد ب طريــق ســؤال الســيدة عــن تعرضهــا لــإلذالل أو التهدي

 )Kerridge, 2016( كــا أضافــت دراســة .)ــا )أحمــد، ٢٠1٠ ــام بتهديدهــا بتدمــر ممتلكاته ــرأة عــى العمــل أو ق ــار امل ــكات أو إجب ــال واملمتل بالتحكــم يف امل

العنــف الجنــي إىل جانــب العنــف الجســدي والنفــي والــذي يتضمــن عــدة أشــكال وهــي "اإلجبــار عــى إقامــة عاقــة جنســية يف حــن أنهــا ال ترغــب يف ذلــك" 

أو "اإلجبــار عــى إقامــة أي مارســات جنســية غــر مرغوبــة مــن قبــل املــرأة" أو "اإلجبــار عــن طريــق التهديــد بــأي طريقــة إلقامــة مارســات جنســية غــر مرغوبــة 

مــن قبــل املــرأة" عــى يــد الزوج/الرشيــك. ومــن الدراســات التــي اعتمــدت عــى قيــاس الثــاث محــاور الســابقة يف قيــاس العنــف الزوجــي ضــد املــرأة مــن قبــل 

زوجهــا دراســة )Adjah and Agbemafle, 2016( يف غانــا. 

وقــد اعتمــدت معظــم الدراســات الســابق ذكرهــا يف جمــع اســتجابات املبحوثــات عــى أســلوب املقابــات الفرديــة واإلجابــة عــى اســتبيان يشــتمل أحــد أقســامه 

عــى األســئلة الخاصــة بقيــاس العنــف، مــا عــدا دراســة )Adjah and Agbemafle, 2016( فقــد اعتمــدت عــى بيانــات املســح الســكاين الصحــي يف غانــا. يف حــن 

أن الدراســة التــي أجراهــا )ســلطان وآخــرون، ٢٠16( قامــت باســتخدام مجموعــات الحــوار البؤريــة يف محافظــة أســيوط كأحــد األســاليب الشــهرة يف الدراســات 

الكيفيــة، وذلــك لدراســة أســباب وآثــار العنــف ضــد املــرأة الريفيــة.

ولكــن اعتمــدت دراســة )يحيــى، ٢٠13( عــى تكويــن مقيــاس للعنــف املــارس ضــد املــرأة، مــن خــال اســتخدام مقاييــس الــراع املنقحــة مــن أجــل قيــاس 

تجربــة املــرأة مــع اعتــداء الــزوج عليهــا بنــاّء عــى األســئلة التــي وجهــت للســيدات لــكاً مــن العنــف الجســدي والنفــي والجنــي، والتــي أضافــت محــور العنــف 

االجتاعــي واالقتصــادي إىل الثــاث محــاور الســابق ذكرهــم. وقــد تــم قيــاس العنــف االقتصــادي مــن خــال ســتة أســئلة وهــي: )1( رفــض الــزوج إعطــاء زوجتــه 

مــا يكفــي مــن املــال رغــم مقدرتــه، )٢( طلــب الــزوج معرفــة إنفــاق الزوجــة للــال، )3( أخــذ الــزوج مــن حســاب/البطاقة االئتانيــة لزوجتــه دون أذنهــا، )4( 

تــرف الــزوج بأمــاك زوجتــه الخاصــة، )٥( منــع الزوجــة مــن العمــل ضــد رغبتهــا، )6( اســتغال أرث الزوجــة دون أذنهــا. أمــا العنــف االجتاعــي فقــد تــم قياســه 

مــن خــال ثاثــة أســئلة، حيــث تســأل املــرأة عــن: )1( إجبــار الــزوج عــى اســتقالتها مــن العمــل، )٢( محاولــة الــزوج منعهــا مــن رؤيــة أصدقائهــا، )3( قــام الــزوج 

مبنعهــا مــن الخــروج مــع جاراتهــا. باإلضافــة إىل دراســة )الفــردان، ٢٠16( التــي درســت أيضــا محــور العنــف االجتاعــي واالقتصــادي.

وقــام )أحمــد، ٢٠1٢( ببنــاء وتصميــم مقيــاس للعنــف الزوجــي املوجــه ضــد املــرأة مــن قبــل الــزوج والــذي ميثــل املتغــر التابــع بالدراســة، ويتضمــن املقيــاس ٥٠ 

بنــداً تــدور حــول العنــف البــدين واللفظــي والعدائيــة املوجهــة نحــو املــرأة. ويقصــد بالعدائيــة التعبــر عــن مشــاعر الظلــم والجــور واســتهداف العنــف واإلســاءة 

يف املعاملــة. 

أمــا عــن نتائــج قيــاس العنــف الزوجــي ضــد املــرأة فقــد اتفقــت كل مــن دراســة )العرجــاين، ٢٠17( التــي قامــت بدراســة محــددات العنــف الزوجــي وعاقتهــا 

باألمــن االجتاعــي يف املجتمــع الســعودي باالعتــاد عــى منهــج املســح االجتاعــي للنســاء املعّنفــات واإلخصائيــن واإلخصائيــات النفســيات العاملــن يف وحــدة 

الحايــة، ودراســة )الرحــاين، ٢٠٠8( ألبعــاد العنــف الزوجــي يف املجتمــع الجزائــري ملجموعــة مــن الســيدات والرجــال والعاملــن مبستشــفى تلمســان، ودراســة 

ــف املــارس  ــر أشــكال العن ــف الجســدي ضــد الزوجــة هــو أك ــث أجمعــوا عــى أن العن ــم حي )Oladepo et al., 2011(، ودراســة )أحمــد، ٢٠1٠( يف نتائجه

ضدهــا. يف حــن اختلفــت معهــم دراســة )الفــردان، ٢٠16( حيــث ذكــرت أن العنــف النفــي هــو أكــر أشــكال العنــف الزوجــي انتشــاراً، وكذلــك دراســة )عبــد 

الــودود، ٢٠1٢( عــن العنــف األرسى ضــد املــرأة املريــة يف محافظــة املنيــا والتــي اعتمــدت عــى دراســة الحالــة، وقــد أظهــرت أن العنــف االقتصــادي هــو أكــر 

أشــكال العنــف املــارس ضدهــا.

     3.  الدراسات السابقة
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ثانياً: املحددات التي توصلت إليها الدراسات السابقة وتؤدي إىل العنف وفقاً للعوامل املختلفة

ــد، ٢٠1٠(،  ــل )العرجــاين، ٢٠17(، و)أحم ــف مث ــة للعن ــل املؤدي ــف والوصــول للعوام ــواع العن ــي لدراســة أن ــل الوصف اتبعــت بعــض الدراســات أســلوب التحلي

و)الرحــاين، ٢٠٠8(. وقامــت بعــض الدراســات بدراســة العوامــل املؤديــة للعنــف املــارس ضــد املــرأة مثــل دراســة )يحيــى، ٢٠13(، و)أحمــد، ٢٠1٢(، 

و)Chandrasekaran et al., 2007(، حيــث تــم اســتخدام معامــل االرتبــاط لبرســون للمتغــرات الفئويــة واختبــار T أو اختبــار مــان ويتنــي للمتغــرات الكميــة 

املتصلــة. بينــا اســتخدم )Oladepo and Arulogun, 2011( االنحــدار اللوجيســتي الثنــايئ للمتغــرات لدراســة قــوة العاقــة بــن العنــف الجســدي والجنــي 

كمتغــرات تابعــة واملتغــرات املســتقلة بالدراســة.

ــك  ــرأة، وكذل ــد امل ــي ض ــف الزوج ــددات العن ــة مح ــرات ملعرف ــدد املتغ ــتي متع ــدار اللوجيس ــوذج االنح ــتخدم )Adjah and Agbemafle, 2016( من ــا اس ك

اســتخدمت دراســة )Kerridge, 2016( االنحــدار اللوجيســتي متعــدد املتغــرات لبيــان العاقــة بــن رشب الكحــول للزوج/الرشيــك كمتغــر مســتقل وبــن تعــرض 

املــرأة لــكل نــوع مــن أنــواع العنــف الثاثــة "الجســدي والنفــي والجنــي" كمتغــرات تابعــة. واتفقــت معهــم دراســة )Djikanovic et al., 2010( باســتخدام 

نفــس األســلوب لدراســة العاقــة بــن عنــف الرشيــك البــدين أو الجنــي أو كليهــا والعوامــل الخاصــة بالــزوج نفســه.

وسوف نقوم يف هذه الدراسة بدراسة العوامل املؤثرة التالية يف تعرض املرأة للعنف الزوجي والتي تم التوصل اليها من الدراسات السابقة.

العوامل الدميوجرافية الخاصة بكل من املرأة والزوج/الرشيك

اتفقــت دراســة (Mamuye, 2017(، ودراســة )أحمــد، ٢٠1٠( بــأن أســباب تعــرض املــرأة للعنــف هــو صغــر الســن عنــد الــزواج أو الــزواج مــن شــخص يف فئــة 

عمريــة مختلفــة أو مــن شــخص غــر متعلــم. واهتمــت بعــض الدراســات بدراســة الحالــة التعليميــة للمــرأة املُعّنفــة، فقــد توصــل )الفــردان، ٢٠16( إىل أن املســتوى 

التعليمــي العــايل للمــرأة مل يقلــل مــن وقــوع العنــف عليهــا، ولكــن اختلفــت معهــا دراســة (Mamuye, 2017( حيــث أشــارت أن املســتوى التعليمــي العــايل 

مبثابــة الحاجــز الوقــايئ ضــد العنــف األرسى.

يف حــن أن دراســة (Adjah and Agbemafle, 2016( توصلــت إىل أن محــل اإلقامــة مرتبــط ارتباطــا وثيقــاً بتعــرض املــرأة للعنــف الزوجــي. حيــث أفــادت بــأن 

النســاء الــايت يعشــن يف املناطــق الحريــة أكــر تعرضــا للعنــف الزوجــي مقارنــة بالــايت يعشــن يف املناطــق الريفيــة. وتــأيت نتيجــة هــذه الدراســة عــى عكــس 

الدراســات األخــرى التــي تفيــد بــأن املــرأة التــي تعيــش يف املناطــق الريفيــة أكــر عرضــة للعنــف مــن املــرأة التــي تعيــش يف املناطــق الحريــة. 

وتطــرق البعــض األخــر لدراســة الحالــة العمليــة للمــرأة، فأفــادت دراســة )يحيــى، ٢٠13( أن نســبة النســاء اللــوايت تعرضــن لــكل أنــواع العنــف هــي اعــى لــدى 

النســاء غــر العامــات مقارنــة بالنســاء العامــات )يحيــى، ٢٠13(، وتعــارض مــع ذلــك )الفــردان، ٢٠16( فأكــد أن عمــل املــرأة وحصولهــا عــى دخــل مــادي ال يقلــل 

مــن وقوعهــا يف العنــف الزوجــي بكافــة أنواعــه.

العوامل السلوكية الخاصة بالزوج/الرشيك

ــال مــع رجــال آخريــن، ولكــن  أكــدت دراســة )Djikanovic et al., 2010( أن أهــم العوامــل التــي تــؤدي للعنــف تتعلــق بوجــود عاقــة بامــرأة أخــرى، والقت

اختلفــت معهــا دراســة )ســلطان وآخــرون، ٢٠16( يف أن مــن األســباب الســلوكية التــي تــؤدي للعنــف هــي الفهــم الخاطــئ لآليــات الدينيــة، ســوء طبــاع الــزوج 

والعصبيــة الشــديدة، البخــل الشــديد وكذلــك ضعــف شــخصية الــزوج.

واختلفــت كذلــك دراســات )Kerridge, 2016(، و)يحيــى، ٢٠13( يف أن كلــا كان الزوج/الرشيــك يتســم بالحاجــة للهيمنــة والســيطرة ازداد اعتــداءه عــى املــرأة، 

وهنــاك عاقــة طرديــة بــن غــرة الرجــل عــى زوجتــه واحتــال اعتــداءه عليهــا.

العوامل االقتصادية واالجتامعية

ــر  ــأن الفق ــى، ٢٠13(، ب ــد، ٢٠1٠(، و)ســلطان وآخــرون، ٢٠16(، و)الرحــاين، ٢٠٠8(، و)Kerridge, 2016(، و)يحي ــت دراســة (Mamuye, 2017)، و)أحم اتفق

والبطالــة مــن العوامــل التــي تزيــد مــن خطــر تعــرض املــرأة للعنــف األرسى. وأضافــت دراســة )العرجــاين، ٢٠17( محــدد إنفــاق الــزوج عــى رغباتــه أكــر مــن 

إنفاقــه عــى أرستــه.

 ،)Djikanovic et al., 2010(و ،)Oladepo, 2010(و )وفيــا يخــص العوامــل االجتاعيــة، اتفقــت دراســة )العرجــاين، ٢٠17(، و)أحمــد، ٢٠1٠(، و)الرحــاين، ٢٠٠8

و)Adjah and Agbemafle, 2016(، أن أهــم املحــددات االجتاعيــة للعنــف الزوجــي متثلــت يف إدمــان الــزوج أو أحــد األبنــاء عــى املخــدرات أو الخمــور، العــادات 

والتقاليــد التــي متيــز بــن الرجــل واملــرأة والتــي تزيــد مــن هيمنــة الرجــل، وكذلــك تدخــل األهــل بصــورة كبــرة يف شــئون األرسة والــذي يــؤدى إىل تفاقــم الخافــات 

بــن الزوجــن وبالتــايل يزيــد مــن خطــر تعــرض املــرأة للعنــف الزوجــي.
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العوامل النفسية

اتفقــت كل مــن دراســة )Adjah and Agbemafle, 2016(، و)الرحــاين، ٢٠٠8(، و)Djikanovic et al., 2010(، عــى أن هنــاك بعــض العوامــل النفســية املتعلقة 

بالرشيــك نفســه تدفعــه إىل مارســة العنــف ضــد املــرأة منهــا: تعــرض والدتــه للعنــف أو االعتــداء مــن قبــل والــده، وأيضــاً تجاربــه يف العنــف يف طفولتــه. كــا 

أضافــت دراســة )ســلطان وآخــرون، ٢٠16( أن ضغــط العمــل مــن األســباب النفســية التــي قــد تدفــع بالــزوج إىل مارســة العنــف ضــد زوجتــه. وأضافــت دراســة 

)العرجــاين، ٢٠17(، و)الرحــاين، ٢٠٠8( ســببا آخــر وهــو إصابــة الــزوج مبــرض نفــي، ولكــن اختلفــت معهــم دراســة )أحمــد، ٢٠1٠( بانهــا أرجعــت الســبب إىل 

الشــك يف الزوجــة، وتريــر الزوجــة مارســة العنــف ضدهــا.

العوامل الجنسية

ــة  ــدت دراس ــد أك ــي، فق ــف الزوج ــر العن ــرأة لخط ــرض امل ــة تع ــن احتالي ــد م ــي تزي ــية والت ــل الجنس ــن العوام ــة م ــات مجموع ــض الدراس ــت بع تناول

)Djikanovic et al., 2010( عــى أن هنــاك بعــض العوامــل املتعلقــة بالســيدات فقــط منهــا االتصــال الجنــي األول القهــري أو غــر املرغــوب فيــه. أيضــاً 

وضحــت دراســة  (Mamuye, 2017( يف إثيوبيــا أن عــدم اســتخدام وســائل منــع الحمــل الحديثــة يعــد أحــد العوامــل التــي تزيــد مــن خطــر تعــرض املــرأة 

ــة. ــات جنســية محرم ــزوج عاق ــة ال ــي أرجعــت الســبب إىل إقام ــم دراســة )العرجــاين، ٢٠17( والت ــف األرسى، ولكــن اختلفــت معه للعن

ويف ضوء ذلك، تهتم هذه الدراسة باختبار عدد من الفروض البحثية:

إن أكر أنواع العنف انتشارا هو العنف الجسدي.	 

يوجد فروق معنوية ملستوى العنف الزوجي ضد املرأة طبقا للخصائص الدميوجرافية للزوج والزوجة.	 

يوجد فروق معنوية ملستوى العنف الزوجي ضد املرأة والخصائص االقتصادية واالجتاعية للزوج والزوجة.	 

يوجد فروق معنوية ملستوى العنف الزوجي ضد املرأة وخصائصها الجنسية ممثلة يف مؤرش "إذا ما أجريت لها عملية الختان".	 
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تعتمــد هــذه الدراســة عــى نتائــج بيانــات مســح التكلفــة االقتصاديــة للعنــف القائــم عــى النــوع االجتاعــي- مــر ٢٠1٥ والــذي أجــراه الجهــاز املركــزي للتعبئــة 

العامــة واإلحصــاء، وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان، واملجلــس القومــي للمــرأة يف بدايــة عــام ٢٠14. وقــد أجريــت املقابــات مــع ٢11٠٢ أرسة مــا أســفر عــن 

مقابلــة عــدد ٢11٥7 امــرأة مؤهلــة.

ٌصممــت عينــة املســح لتعطــي تقديــرات تعــر عــن املســتوى الوطنــي مبــا يف ذلــك تقديــرات للحــر والريــف مــع اســتبعاد محافظــات الحــدود مــن العينــة، 

إذ يعيــش فيهــا 1% مــن إجــايل الســكان، ومــن ثــم فــإن اســتبعادها مــن عينــة املســح ال يؤثــر عــى التقديــرات الوطنيــة. وهــذه العينــة ممثلــة عــى مســتوى 

املحافظــات مبســتوى ثقــة 9٥%، وهــي عينــة طبقيــة عنقوديــة ذات مرحلتــن. وقــد أجريــت املقابــات مــع ٢٠٠٠٠ ســيدة وتــم االعتــاد عــى اســتبانتن يف جمــع 

البيانــات، األويل هــي اســتبانة األرسة املعيشــية والثانيــة اســتبانة النســاء املؤهــات الــايت ينتمــن إىل الفئــة العمريــة )18- 64 ســنة(. 

وتعتمــد هــذه الدراســة عــى ٥٠% مــن بيانــات املســح والتــي تــم إتاحتهــا للتحليــل مــن قبــل الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء واملجلــس القومــي للمــرأة. 

وتحتــوي هــذه البيانــات عــى 1٠٠٠٠ ســيدة متزوجــه أو مخطوبــة أو ســبق لهــا الــزواج. تعتمــد الدراســة عــى املنهــج الوصفــي والتحليــي وذلــك لتحقيــق هــدف 

الدراســة وهــو قيــاس محــددات العنــف الزوجــي املــارس ضــد املــرأة مــن قبــل الزوج/الخطيــب، بالرتكيــز عــى ٥ أنــواع للعنــف وهــي العنــف الجســدي والنفــي 

والجنــي واالقتصــادي واالجتاعــي، ومــن األســاليب اإلحصائيــة التــي ســوف يتــم اســتخدامها يف التحليــل هو التحليــل العامــي وتحليل االنحــدار اللوجيســتي الرتتيبي.

التحليل العاميل 

تــم اســتخدام أســلوب التحليــل العامــي )Factor Analysis( يف هــذه الدراســة إلنشــاء مــؤرش لقيــاس العنــف الزوجــي املــارس ضــد املــرأة بحيــث تــم تلخيــص 

املتغــرات املتعلقــة بأنــواع العنــف املختلفــة يف عــدد أقــل يســمى العوامــل ويكــون لــكل عامــل مــن هــذه العوامــل دالــة تربطــه باملتغــرات املكونــة لــه، أي 

يتكــون العامــل مــن خــال معادلــة انحــدار خطــي بســيط وتكــون معادلــة كل عامــل كاآليت:

     4.  مصدر البيانات واملنهجية 

وقــد تــم عمــل تحليــل عامــي للمــؤرشات الفرعيــة للعنــف مثــل العنــف النفــي والعنــف الجســدي ...الــخ. وبعــد تكويــن املــؤرشات الفرعيــة الســابقة، تــم عمــل 

تحليــل عامــي مــن الدرجــة الثانيــة بإدخــال كافــة املــؤرشات الفرعيــة لبنــاء دليــل العنــف الزوجــي )Domestic Violence Index(، الــذي تعــر درجاتــه عــن 

أشــكال العنــف املختلفــة مجتمعــه يف درجــة واحــدة. بعــد ذلــك تــم تقســيم قيــم الدرجــات إىل ثاثــة فئــات: منخفضــة، متوســطة ومرتفعــة. وبالتــايل تقســيم 

الســيدات يف العينــة الــايت يتعرضــن لكافــة أنــواع العنــف بدرجــة منخفضــة، متوســطة، ومرتفعــة مــن قبــل الزوج/الخطيــب.

تحليل االنحدار اللوجيستي الرتتيبي

يســتخدم أســلوب االنحــدار اللوجســتي املتعــدد لتحديــد العوامــل التــي تؤثــر يف املتغــر التابــع، حيــث يكــون لدينــا عــدداً كبــراً مــن املتغــرات املســتقلة التــي قــد 

تكــون مرتبطــة باملتغــر محــل الدراســة، ويكــون علينــا اســتخاص تلــك التــي لهــا عاقــة ذات تأثــر معنــوي بهــذا املتغــر واســتبعاد باقــي املتغــرات. ويف منــوذج 

االنحــدار اللوجيســتي الرتتيبــي يكــون املتغــر التابــع متغــر متعــدد األوجــه )Categorical variable( ويكــون لهــذه األوجــه الطبيعــة الرتتيبيــة.

وســوف تعتمــد هــذه الدراســة عــى أســلوب االنحــدار اللوجيســتي الرتتيبــي وذلــك ألن املتغــر التابــع بالدراســة "مقيــاس درجــة العنــف الزوجــي ضــد املــرأة" 

وهــو متغــر ترتيبــي مكــون مــن 3 أوجــه هــي: )1( الدرجــة املنخفضــة للعنــف الزوجــي الــذي تتعــرض لــه املــرأة، )٢( الدرجــة املتوســطة للعنــف و)3( الدرجــة 

املرتفعــة للعنــف.

 )Cutoff value( ويتميــز منــوذج االنحــدار اللوجســتي الرتتيبــي يف هــذه الدراســة، بأنــه يقــوم بتقديــر منــوذج واحــد فقــط اعتــاداً عــى مــا يســمى بقيمــة القطــع

الخاصــة باملتغــر التابــع "مقيــاس العنــف الزوجــي" والــذي يكــون لــه قيمتــن قطعيتــن )مبــا أن هنــاك 3 مســتويات للمقيــاس(، حيــث تقــوم قيمــة القطــع األوىل 

بتقســيم مســتوى العنــف املنخفــض عــن مســتوى العنــف املتوســط واملرتفــع وتقــوم قيمــة القطــع الثانيــة بتقســيم مســتوى العنــف املنخفــض واملتوســط عــن 

املســتوى املرتفــع.
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ــية  ــات األساس ــة املكون ــق طريق ــف بتطبي ــواع العن ــن أن ــوع م ــكل ن ــد ل ــل واح ــور عام ــار ظه ــد اختي ــي وتحدي ــل العام ــلوب التحلي ــى أس ــاد ع ــم االعت  ت

(Principal Component Analysis) يف اســتخراج العوامــل التــي توضــح ارتبــاط املتغــرات الخاصــة بــكل نــوع مــن أنــواع العنــف يف معادلــة انحــدار خطــي 

بســيط. وبالتطبيــق عــى البيانــات تــم اســتخراج خمســة عوامــل، وهــي العنــف االجتاعــي ويشــمل 6 متغــرات، العنــف االقتصــادي ويشــمل 4 متغــرات، العنــف 

النفــي ويشــمل 4 متغــرات، العنــف الجســدي ويشــمل 6 متغــرات والعنــف الجنــي ويشــمل 3 متغــرات، وهــذا مــا ســوف توضحــه بيانــات جــدول )1(.

جدول )1(: العوامل الخمسة املكونة لكل نوع من أنواع العنف واملتغريات الخاصة بها

العوامل

الجنيالجسديالنفياالقتصاديالعنف االجتامعي

ت
ريا

تغ
امل

يحاول أو كان يحاول منعك 

من رؤية األصدقاء )أ1(

مينعك من العمل )بغرض كسب األجر أو 

الربح( ضد رغبتك )ب1(

أهانك أو جعلك تشعرين 

بالسوء )ج1(

صفعك أو رماك مبا قد 

يؤذيك )د1(

أجرك عى إقامة عاقة حميمة 

معه رغاً عنك )هـ 1(

يضع أو كان يضع حدوداً 

التصالك بأقاربك من الدرجة 

األوىل )أ٢(

يأخذ نقودك أو دخلك أو يسحب من 

حسابك الشخيص أو من بطاقة االعتاد 

دون أذنك أو ضد رغبتك )ب٢(

أحط من شأنك أو أذلك 

أمام اآلخرين )ج٢(

دفعك بشدة أو بعنف أو 

شد شعرك )د٢(

أقمت عاقة حميمة ألنك 

كنتي خائفة من الي حيعملو 

معايك لو رفضتي )هـ ٢(

ير أو كان ير عى معرفة 

مكان وجودك طول الوقت 

)أ3(

يرفض منحك نقود ملصاريف املنزل حتى 

ولو معاه للرف عى أشياء أخرى )ب3(

خوفك أو أرهبك عمداً 

)ج3(

رضبك بقبضة يده أو بأي 

يشء أخر ميكن أن يؤذيك

)د3(

أجرك عى القيام بأعال 

جنسية أخرى رأيت أنها تحط 

من شأنك أو تذلك )هـ 3(

يطلب أو كان يطلب منك أن 

تأخذي أذن منه لتحصي عى 

الرعاية الصحية لنفسك )أ4(

يجرك عى املشاركة يف مصاريف البيت 

)ب4(

هددك كامياً بالحاق 

األذى بك أو بأي شخص 

قريب منك )ج4(

خنقك أو حرقك عن قصد

)د4(

يغضب إذا تحدثت لرجل 

آخر )أ٥(

هددك أو استخدم فعلياً 

مسدساً أو سكيناً أو أي 

ساح أخر ضدك )د٥(

ركلك أو سحبك أو رضبك يشك باستمرار فيي )أ6(

بقسوة )د6(

املصدر: تطبيق التحليل العامي من إعداد الباحثن باالعتاد عى بيانات مسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم عى النوع االجتاعي- مر ٢٠1٥

ــة، وذلــك  يتضــح مــن الجــدول الســابق أنــه مل يتــم اســتبعاد أي متغــر مــن املتغــرات الداخلــة يف التحليــل العامــي والخاصــة بأنــواع العنــف الخمســة املكون

ألن قيــم الشــيوع )Communalities( لهــذه املتغــرات ذات قيــم مقبولــة حيــث أن العوامــل الخمــس نجحــت يف تفســر التبايــن بهــذه املتغــرات بشــكل كبــر.

بتوضيــح التبايــن املفــر بواســطة العوامــل املســتخرجة كاً عــى حــده، كــا هــو مبــن يف جــدول )٢(، نجــد أن عامــل العنــف االجتاعــي فــّر 4٥.7% مــن اصــل 6 

متغــرات داخلــة يف التحليــل كــا أن أقــوى املتغــرات ارتباطــاً بــه كانــت للمتغــر "يــر أو كان يــر عــى معرفــة مــكان وجــودك طــول الوقــت" بقيمــة ٠.8٢٥، يليــه 

"يطلــب أو كان يطلــب منــك أن تأخــذي أذن منــه لتحصــي عــى الرعايــة الصحيــة لنفســك" بقيمــة ٠.79٢، يليــه "يغضــب اذا تحدثــت لرجــل آخــر" بقيمــة ٠.7٢3، ثــم 

"يحــاول أو كان يحــاول منعــك مــن رؤيــة األصدقــاء" بقيمــة ٠.619 وأخــرا "يضــع أو كان يضــع حــدوداً التصالــك بأقاربــك مــن الدرجــة األوىل" بقيمــة 618.٠.

ــه كان للمتغــر "يجــرك عــى املشــاركة يف مصاريــف البيــت"  بينــا فــّر عامــل العنــف االقتصــادي ٥4.1% مــن أصــل 4 متغــرات وأقــوى املتغــرات ارتباطــا ب

بقيمــة ٠.834، "يأخــذ نقــودك أو دخلــك أو يســحب مــن حســابك الشــخيص أو مــن بطاقــة االعتــاد دون إذنــك أو ضــد رغبتــك" بقيمــة ٠.8٢٥ و"يرفــض منحــك 

نقــود ملصاريــف املنــزل حتــى ولــو معــاه للــرف عــى أشــياء أخــرى" بقيمــة ٠.8٠6، أمــا عامــل العنــف النفــي فقــد فــّر ٥٥.88% مــن أصــل 4 متغــرات. واقــوى 

املتغــرات ارتباطــاً بــه كان للمتغــر "حــط مــن شــأنك أو أذلــك أمــام اآلخريــن« بقيمــة ٠.8٥7، "أهانــك أو جعلــك تشــعرين بالســوء" بقيمــة ٠.837، ثــم "خوفــك 

أو أرهبــك عمــداً" بقيمــة 71٥.٠. 

وعامــل العنــف الجســدي فــّر 48.9% مــن أصــل 6 متغــرات واقــوى املتغــرات ارتباطــاً بــه كان للمتغــر "دفعــك بشــدة أو بعنــف أو شــد شــعرك" بقيمــة 838.٠، 

يليــه "رضبــك بقبضــة يــده أو بــأي يشء أخــر ميكــن أن يؤذيــك" بقيمــة ٠.8٢9، ثــم "صفعــك أو رمــاك مبــا قــد يؤذيــك" بقيمــة ٠.76٥ و "ركلــك أو ســحبك أو رضبــك 

بقســوة" بقيمــة ٠.74٢. وعامــل العنــف الجنــي فــّر 67.3% مــن أصــل 3 متغــرات وأقــوى املتغــرات ارتباطــاً بــه كان للمتغــر "أجــرك عــى إقامــة عاقــة حميمــة 

معــه رغــاً عنــك" بقيمــة ٠.877، "قمتــي بعاقــة حميمــة بســبب خوفــك مــن رد فعلــه إذا رفضتــي" بقيمــة ٠.877 و"أجــرك عــى القيــام بأعــال جنســية أخــرى 

رأيــت أنهــا تحــط مــن شــأنك أو تذلــك" بقيمــة 694.٠.

     5.  النتائج 
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جدول )2(: ملخص نتائج التحليل العاميل للعوامل الخمسة املكونة لكل نوع من أنواع العنف

املتغري/األسئلة
                                                                               معامالت ترجيح املعامالت 

عامل 5عامل 4عامل 3عامل 2عامل 1عامل 5عامل 4عامل3عامل 2عامل 1

٠.383٠.٢٢6أ1  يحاول أو كان يحاول منعك من رؤية األصدقاء

أ٢  يضع أو كان يضع حدوداً التصالك بأقاربك من 

الدرجة األوىل

٠.38٢٠.٢٢٥

أ3  ير أو كان ير عى معرفة مكان وجودك طول 

الوقت

٠.68٠٠.3٠1

أ4  يطلب أو كان يطلب منك أن تأخذي أذن منه 

لتحصي عى الرعاية الصحية لنفسك

٠.6٢8٠.٢89

٠.٥٢٢٠.٢63أ٥  يغضب إذا تحدثت لرجل آخر

٠.148٠.14٠أ6  يشك باستمرار فيي

ب1  مينعك من العمل )بغرض كسب األجر أو 

الربح( ضد رغبتك

٠.139٠.17٢

ب٢  يأخذ نقودك أو دخلك أو يسحب من حسابك 

الشخيص أو من بطاقة االعتاد دون أذنك أو ضد 

رغبتك

٠.68٠٠.381

ب3  يرفض منحك نقود ملصاريف املنزل حتى ولو 

معاه للرف عى أشياء أخرى

٠.6٥٠٠.373

٠.69٥٠.38٥ب4  يجرك عى املشاركة يف مصاريف البيت

٠.7٠٠٠.37٥ج ا  أهانك أو جعلك تشعرين بالسوء

٠.73٥٠.384ج ٢  أحط من شأنك أو أذلك أمام اآلخرين

٠.٥1٢٠.3٢٠ج 3  خوفك أو أرهبك عمداً

ج 4  هددك كامياً بالحاق األذى بك أو بأي شخص 

قريب منك

٠.٢8٥٠.٢39

٠.٥8٥٠.٢61دا  صفعك أو رماك مبا قد يؤذيك

٠.7٠٢٠.٢86د٢  دفعك بشدة أو بعنف أو شد شعرك

د3  رضبك بقبضة يده أو بأي يشء أخر ميكن أن 

يؤذيك

٠.688٠.٢83

٠.٥٥1٠.٢٥3د4  خنقك أو حرقك عن قصد

د٥  هددك أو استخدم فعلياً مسدساً أو سكيناً أو أي 

ساح أخر ضدك

٠.٢39٠.167

٠.169٠.14٠د6  ركلك أو سحبك أو رضبك بقسوة

هـ 1  أجرك عى إقامة عاقة حميمة معه رغاً 

عنك

٠.769٠.434

هـ ٢  أقمت عاقة حميمة ألنك كنتي خائفة من 

الي حيعملو معايك لو رفضتي

٠.769٠.434

هـ 3  أجرك عى القيام بأعال جنسية أخرى رأيت 

أنها تحط من شأنك أو تذلك

٠.48٢٠.344

4٥.7٢8٥4.٠91٥٥.79448.9٢167.346نسبة التباين %

٠.71٢٠.711٠.676٠.761٠.63٠مؤرش دقة املعاينة

8361.1*19٥٢6.٠*1٠٠٢٠.7*8397.3*1888٠.6*قيمة اختبار بارتليت مبربع كاي

*: قيمة اختبار بارتليت مبربع كاي معنوية إحصائيا عند مستوي معنوية ٠.٠1.

املصدر: تطبيق التحليل العامي من إعداد الباحثن باالعتاد عى بيانات مسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم عى النوع االجتاعي- مر ٢٠1٥

قيم الشيوع



1٠

ويظهــر الجــدول الســابق قيــم الشــيوع للمتغــرات الخاصــة بــكل عامــل مــن العوامــل الخمســة املكونــة، كــا يتبــن أن قيمهــا جيــدة وان العوامــل الخمســة 

ــار Kaiser-Meyer-Olkin تســاوي ٠.7٥9، وهــي تقــرتب  ــم اختب ــج أن قي ــة يف التحليــل. وتوضــح النتائ ــة نجحــت يف تفســر التبايــن يف املتغــرات الداخل املكون

مــن الواحــد وهــذا يــدل عــى أن حجــم العينــة مناســب وميكــن االعتــاد عليــه إلجــراء التحليــل العامــي، وذلــك بالنســبة لعامــل العنــف االجتاعــي واالقتصــادي 

ــايل نرفــض  ــة )P-Value( اقــل مــن ٠.٠٥، وبالت ــن أن القيمــة االحتالي ــار Bartlett’s Test تب والنفــي والجســدي والجنــي كاً عــى حــده. ومــن خــال اختب

الفــرض العدمــي القائــل بــأن مصفوفــة االرتبــاط بــن املتغــرات الداخلــة يف تكويــن العوامــل الخمســة هــي مصفوفــة الوحــدة )Identity Matrix(. وبالتــايل يوجــد 

مصفوفــة ارتبــاط حقيقيــة لــكل عامــل ميكــن مــن خالهــا تكويــن عامــل العنــف االجتاعــي واالقتصــادي والنفــي والجســدي والجنــي. 

أوال: نتائج التحليل العاميل:

ومــن نتائــج التحليــل العامــي مــن الدرجــة الثانيــة والــذي أســتخلص عامــل واحــد فقــط يعــر عــن العنــف الزوجــي ضــد املــرأة مــن الخمــس عوامــل الســابقة، 

وكان إجــايل التبايــن املفــر مــن خــال هــذا العامــل املكــون قيمتــه 6.٥٢%. 

وتوضــح املعادلــة التاليــة ارتبــاط العوامــل الخمســة بعامــل العنــف الزوجــي املكــون بطريقــة خطيــة، وأيضــا قيــم االرتبــاط بــن هــذه العوامــل الخمســة وعامــل 

العنــف الزوجــي املجمــع.

العنف الزوجي =  ٠.3٢1 * العنف النفي + ٠.316 * العنف الجسدي + ٠.٢7٥ * العنف الجني +
٠.٢٥6 * العنف االجتاعي + ٠.189 * العنف االقتصادي

ــل  ــا اق ــف الجســدي" بقيمــة ٠.316 بين ــه عامــل "العن ــف النفــي" بقيمــة ٠.3٢1 يلي ــاً كان لعامــل "العن ــة الســابقة أن أكــر العوامــل وزن ــن مــن املعادل وتب

ــف االقتصــادي" بقيمــة 189.٠. ــاً هــو "العن العوامــل وزن

جدول )3( التوزيع التكراري للسيدات طبقاً ملستوى العنف املامرس عليها

النسبة املئوية )%(التكراراتمستوى العنف

٢363٢٥.1٠منخفض

٢448٢6متوسط

461٠48.9مرتفع

املصدر : تم إعداد الجدول اعتادا عى تطبيق التحليل العامي بواسطة الباحثن.

تبــن مــن خــال نتائــج العينــة اإلجاليــة والتــي متثــل 94٢1 امــرأة، أن ٢٥.1% منهــن قــد تعرضــن لعنــف منخفــض، ٢6% منهــن تعرضــن لعنــف متوســط، بينــا 

معظــم الغالبيــة العظمــى مــن العينــة ونســبتهم 48.9% قــد تعرضــن ملســتوى عنــف مرتفــع مــن قبــل الزوج/الخطيــب. وهــذا مــا يوضحــه جــدول )3(.

ثانيا: نتائج عالقات االرتباط:

يف هــذا الجــزء ســوف يتــم ربــط مــؤرش العنــف الزوجــي ضــد املــرأة الــذي تــم تكوينــه يف الخطــوات الســابقة مبجموعــة مــن الخصائــص الخاصــة بــكل مــن املــرأة 

والزوج/الخطيــب، بهــدف تحديــد مــا إذا كان هنــاك عاقــة ارتبــاط معنويــة بــن املــؤرش وهــذه الخصائــص، ومــن ثــم تفســر هــذه العاقــات للوصــول إىل املحددات 

أو األســباب املؤديــة إىل تعــرض املــرأة لخطــر العنــف الزوجــي.

العالقة بني مؤرش العنف الزوجي وبعض الخصائص الدميوجرافية للزوجة/الخطيبة:

ــة  ــة واالجتاعي ــن مــؤرش العنــف الزوجــي ضــد املــرأة وبعــض الخصائــص الدميوجرافي ــة ب ــاط معنوي ــة ارتب ــاك عاق ــع كاي أن هن ــار مرب ــج اختب أوضحــت نتائ

واالقتصاديــة الخاصــة باملــرأة ومنهــا: العمــر، محــل اإلقامــة ، اإلقامــة مــع أهــل الــزوج املســتوى التعليمــي، الســن عنــد الــزواج/ الخطوبــة، اإلقامــة مــع أهــل الــزوج، 

الحالــة العمليــة، مــدى االســتقرار يف العمــل، وقــد اتضــح أن معامــل االرتبــاط لهــذه املتغــرات معنــوي عنــد مســتوى معنويــة 1% ماعــدا متغــر الحالــة العمليــة 

والــذي اتضــح بأنــه معنــوي عنــد مســتوى معنويــة ٥%، وقــد أظهــرت النتائــج أن هنــاك عاقــة ارتبــاط طــردي ضعيــف بــن كل مــن العنــف الزوجــي ضــد املــرأة 

واملتغــرات )العمــر، اإلقامــة مــع أهــل الــزوج، الحالــة العمليــة، مــدى االســتقرار يف العمــل، محــل اإلقامــة( وعاقــة ارتبــاط عكــي ضعيــف بــن العنــف الزوجــي 

ضــد املــرأة واملتغــرات )املســتوى التعليمــي، الســن عنــد الــزواج/ الخطوبــة(.

العالقة بني مؤرش العنف الزوجي وبعض الخصائص الدميوجرافية للزوج/الخطيب:

أظهــرت نتائــج اختبــار مربــع كاي أن هنــاك عاقــة ارتبــاط معنويــة بــن مــؤرش العنــف الزوجــي ضــد املــرأة وبعــض الخصائــص الدميوجرافيــة الخاصــة بالــزوج/

الخطيــب ومنهــا: العمــر، املســتوى التعليمــي، والحالــة العمليــة. ومــن النتائــج اتضــح أن معامــل االرتبــاط لهــذه املتغــرات معنــوي عنــد مســتوى معنويــة %1. 

وأظهــرت النتائــج وجــود عاقــة ارتبــاط طــردي ضعيــف بــن كل مــن العنــف الزوجــي ضــد املــرأة ومتغــرات العمــر )٠.٠٥٥(، والحالــة العمليــة )٠.٠٥9(، واملســتوى 

التعليمــي للزوج/الخطيــب )٠.٠9(. وعــى العكــس فــإن هنــاك عاقــة ارتبــاط عكــي ضعيــف بــن العنــف الزوجــي ضــد املــرأة واملســتوى التعليمــي للــزوج/

الخطيب.



11

وقــد أوضحــت النتائــج بــأن أغلــب الســيدات كان أزواجهن/خطابهــن بالفئــة العمريــة مــن 3٥-٥4 ســنة، وبــأن نســبة الســيدات اللــوايت تعرضــن ألعــى مســتوى 

مــن العنــف تزيــد كلــا انتقلنــا لفئــة عمريــة أعــى. وكذلــك فــإن أغلــب األزواج/الخطــاب يرتكــزن باملســتوى التعليمــي الــذي أنهــى التعليــم الثانــوي واملتوســط 

وكذلــك ارتفــاع نســبة الســيدات املعنفــات باملســتويات التعليميــة األعــى للزوج/الخطيــب. ومبــا أن مــؤرش العنــف مرتبــط بصــورة أكــر بالعنــف النفــي فقــد 

يرجــع ذلــك إىل ارتفــاع املســتوى التعليمــي للزوج/الخطيــب حيــث أن ذلــك يعــد أحــد العوامــل ملارســته للعنــف خاصــة النفــي ضــد زوجته/خطيبتــه. وبالنســبة 

للحالــة العمليــة للزوج/الخطيــب فقــد اتضــح مــن النتائــج بــأن أغلــب النســاء املعنفــات متزوجات/مخطوبــات برجــال يعملــوا وهــو مــا يزيــد مــن خطــر تعــرض 

املــرأة للعنــف الزوجــي الناتــج عــن ضغوطــات العمــل.

العالقة بني مؤرش العنف الزوجي وبعض العوامل االجتامعية:

كشــفت نتائــج اختبــار مربــع كاي أن هنــاك عاقــة ارتبــاط معنويــة بــن مــؤرش العنــف الزوجــي ضــد املــرأة وبعــض العوامــل االجتاعيــة ومنهــا: عــدم رغبــة 

الزوجــة يف الحمــل بالتعــارض مــع رغبــة الــزوج )٠.114(، تأييــد الزوجــة لــرأى زوجهــا بالرغــم مــن عــدم اقتناعهــا )٠.٠٢٢(، تأييــد الزوجــة لتحكــم الــزوج باملنــزل 

)٠.٠٢1(، تأييــد الزوجــة لــرب زوجهــا لهــا إذا أهملــت بعــض األمــور كرعايــة األبنــاء أو إعــداد الطعــام وغــره )٠.٠96(، وأيضــاً الوضــع الصحــي للمــرأة )٠.٠٢3(. 

وقــد اتضــح أن معامــل االرتبــاط لهــذه املتغــرات معنــوي عنــد مســتوى معنويــة 1%. وتشــر النتائــج إىل وجــود عاقــة ارتبــاط طــردي ضعيــف بــن كل مــن العنــف 

الزوجــي ضــد املــرأة وبــن هــذه املتغــرات. ويظهــر مــن النتائــج أن الفــرق بســيط بــن عــدد الســيدات اللــوايت وافقــن عــى تحكــم الرجــل باملنــزل وبــن الســيدات 

اللــوايت مل يوافقــن، وهــو مــا يشــر بــأن هنــاك نســبة كبــرة منهــن تصــل إىل حــوايل 46.4% قــد أيــدن فكــرة تحكــم الرجــل باملنــزل.

العالقة بني مؤرش العنف الزوجي وبعض العوامل االقتصادية:

أوضحــت نتائــج اختبــار مربــع كاي أن هنــاك عاقــة ارتبــاط معنويــة بــن مــؤرش العنــف الزوجــي ضــد املــرأة وبعــض الخصائــص االقتصاديــة ومنهــا: مــؤرش الــروة 

لــأرسة وعــى مــن يعتمــد دخــل األرسة. ومــن النتائــج اتضــح أن معامــل االرتبــاط لهــذه املتغــرات معنــوي عنــد مســتوى معنويــة 1%، ويتضــح مــن قيــم معامــات 

االرتبــاط أنهــا متثــل عاقــات طرديــة ضعيفــة بــن درجــة العنــف الزوجــي املــارس ضــد املــرأة وبــن تحديــد املســئول عــن دخــل األرسة )٠.٠٥8( أيضــا اتضــح أن 

هنــاك عاقــة ارتبــاط طــردي ضعيــف بــن العنــف الزوجــي ضــد املــرأة ومــؤرش الــروة لــأرسة )٠.٠٢٥(. وقــد أظهــرت النتائــج بــأن أعــى نســبة للســيدات اللــوايت 

تعرضــن ألعــى مســتوى مــن العنــف )٥1.8%( تقــع يف أعــى مســتوى مــن الــروة. وقــد يرجــع ذلــك إىل تعرضهــن للعنــف االقتصــادي كمحاولــة حصــول الرشيــك 

عــى ممتلكاتهــا، كــا أن أغلــب الســيدات يعتمــد دخــل أرسهــن عــى شــخص آخــر بــدون مشــاركتهن يف ذلــك وقــد يكــون ذلــك أحــد أســباب تعرضهــن للعنــف 

االقتصــادي أيضــاً ولكــن بشــكل آخــر كحرمانهــن مــن مــروف املنــزل.

العالقة بني مؤرش العنف الزوجي وبعض العوامل الجنسية:

أظهــرت نتائــج اختبــار مربــع كاي أن هنــاك عاقــة ارتبــاط معنويــة بــن مــؤرش العنــف الزوجــي ضــد املــرأة ومــا إذا كان قــد ســبق إجــراء عمليــة الختــان لهــا. 

وقــد اتضــح أن معامــل االرتبــاط معنــوي عنــد مســتوى معنويــة ٠.٠1، كــا أظهــر ارتبــاط طــردي ضعيــف )٠.٠7٢(. ومــن النتائــج يتضــح بــأن معظــم الســيدات 

قــد ســبق لهــن إجــراء عمليــة الختــان )91.8 %(.

جدول )4(: مؤرش العنف الزوجي ضد املرأة وخصائص كالً من املرأة والزوج/الخطيب 

اسم املتغري
مؤرش العنف الزوجي ضد املرأة%

املجموع
مرتفعمتوسطمنخفض

فئات العمر للسيدة**

٢4-18٢3.٢٢8.848.٠669

31-٢٥٢8.4٢8.٠43.618٢3

38-3٢٢6.1٢6.847.٠٢٠9٠

4٥-39٢٥.3٢7.747.٠1684

٥٢-46٢4.9٢٢.9٥٢.٢1343

٥9-٥3٢٢.3٢3.6٥4.11٠39

64-6٠19.6٢1.3٥9.٠774

املستوى التعليمي للسيدة**

٢8.٢٢٥.94٥.9٢76٠أميه/تقرأ أو تكتب

٢4.٥٢6.٥49.٠1186تعليم أسايس

٢3.٢٢٥.9٥٠.947٠٥ثانوي ومتوسط

٢6.3٢٥.847.9771جامعي فأعى

3  التعليم األسايس يشمل االبتدايئ واإلعدادي.
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اسم املتغري
مؤرش العنف الزوجي ضد املرأة%

املجموع
مرتفعمتوسطمنخفض

عمر السيدة عند الزواج**

16-11٢7.4٢4.٥48.11983

٢٠-17٢6.9٢8.344.84٢71

٢4-٢1٢1.8٢4.1٥4.11896

٥3-٢٥٢1.9٢3.4٥4.81٠66

اإلقامة مع أهل )الزوج/الخطيب( )الحايل/السابق(**

٢8.8٢6.744.٥463٢نعم

٢1.٥٢٥.3٥3.٢479٠ال

الحالة العملية للسيدة*

٢6.9٢3.1٥٠.٠1374تعمل

٢4.8٢6.٥48.78٠48ال تعمل

مدى استقرار السيدة يف العمل**

٢3.8٢3.1٥3.11٠38دائم

٢9.4٢٢.٥48.116٠مؤقت

48.6٢٠.73٠.6111متقطع

3٢.3٢9.٢38.٥6٥موسمي

٢4.8٢6.٥48.78٠48ال تعمل

سن الزوج**

34-19٢6.8٢7.٠46.٢16٢٢

٥4-3٥٢٥.3٢7.447.٢4٥6٢

9٥٥٢-٢1.٠٢4.٥٥4.4٢٠٢9

٢8.7٢1.649.71٢٠8غر متزوجة أو مخطوبة حالياً

املستوى التعليمي للزوج**

٢9.6٢3.846.6٢9٠٥أمي أو يقرأ ويكتب
٢7.٢3٢.44٠.49٥٥تعليم أسايس3

٢1.6٢6.1٥٢.٢4٥7٠ثانوي ومتوسط

٢٥.7٢٥.648.799٢جامعي فأعى

الحالة العملية للزوج**

٢٥.3٢6.847.969٢٥يعمل

٢٠.3٢٥.8٥3.91٢66ال يعمل

٢8.7٢1.649.71٢٠8غر متزوجة أو مخطوبة حالياً

هل تعاين السيدة من مشكلة صحية؟*

٢6.٥٢٥.٥48.٠3849نعم

٢4.1٢6.349.6٥٥73ال

عىل من يعتمد دخل األرسة؟**

٢6.8٢٢.3٥٠.8٥33السيدة فقط

٢3.٥19.7٥6.81338السيدة وشخص آخر

٢٥.٢٢7.447.47٥٥1شخص آخر فقط

هل سبق إجراء عملية الختان للسيدة؟**

٢٥.8٢6.347.9864٥نعم

17.4٢٢.٠6٠.67٢4ال
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اسم املتغري
مؤرش العنف الزوجي ضد املرأة%

املجموع
مرتفعمتوسطمنخفض

مؤرش الرثوة**

ً ٢6.٥٢٥.٢48.٢1937األكر فقرا

٢٥.8٢4.949.31939الفقراء

٢4.7٢7.447.919٢1املتوسط

٢8.4٢4.347.٢169٢األغنياء

٢٠.3٢7.9٥1.81933األكر غنى

محل اإلقامة**

1٥.719.864.419٢٥املحافظات الحرية

الوجه القبي

٢٥.9٢8.146.٠11٢٥حر 

36.3٢7.136.63٠3٠ريف 

الوجه البحري

٢4.٥٢4.1٥1.41٠87حر 

17.9٢9.6٥٢.٥٢٢٥٥ريف 

25.126.048.99422اإلجاميل

**: مستوي معنوية ٠.٠1 *: مستوي معنوية ٠.٠٥ 

املصدر: إعداد الباحثن باالعتاد عى بيانات مسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم عى النوع االجتاعي- مر ٢٠1٥

جدول )5(: مؤرش العنف الزوجي ضد املرأة وآراء السيدة وموافقتها عىل بعض ترصفات الزوج/الخطيب

اسم املتغري

مؤرش العنف الزوجي ضد املرأة%

املجموع مرتفعمتوسطمنخفض

رغبة الزوجة يف الحمل بالتعارض مع رغبة الزوج**

41.73٠.3٢8.٠17٥ترغب

٢٥.1٢٥.949.٠9٠٢9ال ترغب

موافقة الزوج عىل رأيه بالرغم من عدم االقتناع بهذا الرأي**

٢8.9٢7.٥43.6369٠توافق

٢٢.6٢٥.٠٥٢.3٥716ال توافق

رأى الزوجة يف تحكم الزوج باملنزل**

٢8.6٢8.٢43.14371توافق

٢٢.٠٢4.1٥3.9٥٠37ال توافق

رأى الزوجة يف رضب الزوج لزوجته إذا أهملت يف شغل املنزل**

36.٠٢8.33٥.89٢3توافق

٢3.9٢٥.7٥٠.48499ال توافق

رأى الزوجة يف رضب الزوج لزوجته إذا هملت يف رعاية أوالدها**

3٥.٠٢9.٥3٥.٥1116توافق

٢3.7٢٥.٥٥٠.783٠6ال توافق

رأى الزوجة يف رضب الزوج لزوجته إذا تأخرت يف إعداد الطعام**

3٥.4٢8.٥36.1٥48توافق

٢4.4٢٥.849.78874ال توافق

رأى الزوجة يف رضب الزوج لزوجته إذا أحرقت الطعام**

37.3٢6.93٥.8٥٥8توافق

٢4.3٢٥.949.88864ال توافق
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اسم املتغري

مؤرش العنف الزوجي ضد املرأة%

املجموع مرتفعمتوسطمنخفض
رأى الزوجة يف رضب الزوج لزوجته إذا كانت دامئا تشك فيه وتسأله عن أماكن خروجه**

37.1٢8.334.6693توافق

٢4.1٢٥.8٥٠.187٢9ال توافق

رأى الزوجة يف رضب الزوج لزوجته إذا رفضت إقامة عالقة حميمية معه**

36.9٢9.933.٢1148توافق

٢3.4٢٥.٥٥1.18٢74ال توافق

رأى الزوجة يف رضب الزوج لزوجته إذا اختلفت معه يف الرأي**

36.٠٢9.134.9773توافق

٢4.1٢٥.7٥٠.٢8649ال توافق

رأى الزوجة يف رضب الزوج لزوجته إذا خرجت بدون إذنه**

3٥.٠3٠.134.919٠1توافق

٢٢.6٢4.9٥٢.٥7٥٢1ال توافق

رأى الزوجة يف رضب الزوج لزوجته إذا قامت بالرد عليه**

36.٠3٠.633.٥16٠٥توافق

٢٢.8٢٥.٠٥٢.17817ال توافق

رأى الزوجة يف رضب الزوج لزوجته إذا كانت مرسفه**

3٥.7٢8.83٥.٥6٥٠توافق

٢4.3٢٥.849.9877٢ال توافق

ثالثا: محددات العنف الزوجي املامرس ضد املرأة

تــم عمــل منــوذج انحــدار بــن مجموعــة مــن املتغــرات املســتقلة والتــي متثــل الخصائــص الدميوجرافيــة واالجتاعيــة والنفســية واالقتصاديــة والجنســية املختلفــة 

وبــن مــؤرش العنــف الزوجــي املــارس ضــد املــرأة مــن قبــل الزوج/الخطيــب والــذي ميثــل املتغــر التابــع. وذلــك لتحديــد محــددات العنــف الزوجــي املــارس 

ضــد املــرأة مــن قبــل الــزوج، وقــد تــم االعتــاد عــى منــوذج االنحــدار اللوجســتي الرتتيبــي )Ordinal Logistic Regression Model( حيــث أنــه أكــر النــاذج 

اإلحصائيــة مامئــة للمتغــر التابــع نظــرا لطبيعتــه الرتتيبيــة، ومخرجــات النمــوذج يف صــورة متغــر متعــدد األوجــه )أكــر مــن وجهــن(. وقــد كشــف التحليــل عــن 

قبــول الفــرض العدمــي الخــاص مبقيــايس Pearson وDeviance والقائــل بــأن هنــاك جــودة توفيــق لبيانــات التحليــل حيــث كانــت قيــم املعنويــة للمقياســن 

هــا عــى الرتتيــب ٠.3٠1 و٠.٠66، وأوضــح أيضــا التحليــل أنــه مــن خــال قياســات Pseudo R-square كانــت قيمــة Cox and Snell هــي 1٠3.٠.

اعتمــد النمــوذج عــى وضــع الفئــة املرجعيــة )Reference group( للمتغــر التابــع وهــي هنــا متثــل املســتوى املرتفــع للعنــف الزوجــي حيــث يقــوم التحليــل 

ــذي ينقســم إىل منوذجــن: األول  ــذي يوضــح جــودة النمــوذج وال ــايل وال ــة. وبالنظــر للجــدول الت ــة املرجعي ــة األخــرة عــى أنهــا الفئ ــد الفئ ــا ً بتحدي أوتوماتيكي

الثابــت )Intercept only( وهــو النمــوذج الــذي ال يضــم متغــرات التنبــؤ )Predictor variables( أو املتغــرات املســتقلة؛ أمــا النمــوذج الثــاين ويعــرف بالنمــوذج 

النهــايئ وهــو الــذي يضــم متغــرات التنبــؤ يف النمــوذج والــذي نعتمــد عليــه الســتخاص النتائــج. وقــد أبــرز التحليــل معنويــة هــذا النمــوذج بعــد التأكــد مــن 

رفــض الفــرض العدمــي بــأن جميــع معامــات االنحــدار تســاوي الصفــر حيــث أظهــر التحليــل أن قيمــة املعنويــة هــي ٠.٠٠٠، أي أنــه يوجــد عــى األقــل معامــل 

انحــدار واحــد ال يســاوي الصفــر )النمــوذج النهــايئ بعــد إدخــال املتغــرات املســتقلة أعطــى تحســن يف معنويــة النمــوذج عــن النمــوذج الثابــت(.

ومــن خــال التحليــل، تبــن أن هنــاك 1٢ متغــر لهــم معنويــه داخــل النمــوذج، مقابــل 13 متغــر أظهــر التحليــل عــدم معنويتهــم وبالتــايل تــم حذفهــم مــن 

النمــوذج النهــايئ وكانــوا كالتــايل: 

هل تعيش الزوجة مع والدي الزوج أو أحد أقاربه؟. 1

الحالة العملية للزوجة . ٢

العمر الحايل للزوج. 3

الحالة العملية للزوج. 4

املستوي التعليمي للزوجة. ٥

عمر الزوجة عند الزواج األول. 6
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تفتكري للرجل الحق يف رضب مراته لو أهملت يف شغل البيت؟. 7

تفتكري للرجل الحق يف رضب مراته لو أهملت يف رعاية أوالدها؟. 8

تفتكري للرجل الحق يف رضب مراته لو تأخرت يف إعداد الطعام؟. 9

تفتكري للرجل الحق يف رضب مراته لو حرقت الطعام؟. 1٠

تفتكري للرجل الحق يف رضب مراته لو داميا تشك فيه وتسأله عن أماكن خروجه؟. 11

تفتكري للرجل الحق يف رضب مراته لو بتختلف معاه يف الراي؟. 1٢

تفتكري الزوجة الزم توافق جوزها يف رايه حتى لو مل تكن مقتنعة بهذا الرأي؟. 13

ــر النمــوذج اعتــادا ً عــى مــا يســمى بقيمــة القطــع  ــم تقدي ــرات املعلــات داخــل النمــوذج )Parameter estimates(، وســوف يت وننتقــل اآلن إىل تقدي

)Cutoff value( الخاصــة باملتغــر التابــع أو مــؤرش العنــف الزوجــي والــذي يكــون لــه قيمتــن قطعيتــن )حيــث أن ملــؤرش العنــف ثاثــة مســتويات( هــا: 

القيمــة -٠.٥13 والتــي تفصــل بــن مســتوى العنــف املنخفــض الــذي يأخــذ القيمــة 1 عنــد مســتوى العنــف املتوســط واملرتفــع وذلــك عندمــا تقيــم املتغــرات 

املفــرة عنــد الصفــر، مبــا يعنــي أن أيــة زيــادة مبقــدار الوحــدة يف املتغــر املفــر فــإن ذلــك يعنــي أنــه يتوقــع أن يتغــر مســتوى متغــر االســتجابة )مــؤرش 

العنــف الزوجــي( بقيمــة معامــل االنحــدار وذلــك مــع بقــاء املتغــرات األخــرى ثابتــة داخــل النمــوذج؛ والقيمــة الثانيــة املقــدرة لنقطــة القطــع ٠.7٢٥ التــي 

تقــوم بالتمييــز بــن العنــف املنخفــض واملتوســط عــن العنــف املرتفــع.

جدول )6(: تقديرات املعلامت الخاصة بنموذج العنف الزوجي بنموذج االنحدار اللوجستي الرتتيبي

األرجحيةالتقديراملتغريات املستقلة

مؤرش العنف:

-٠.٥13مستوى العنف الزوجي املنخفض

٠.7٢٥مستوى العنف الزوجي املتوسط

فئات العمر للسيدة:

٢4-18٠.846-٠.4٢9

31-٢٥٠.89٠-٢.41٠

38-3٢٠.76٠-٠.468

4٥-39٠.7٢1-٠.486

٥٢-46٠.449-٠.638

٥9-٥3٠.3٠7-٠.736

6٠-64 )الفئة املرجعية(

املستوى التعليمي للزوج/الخطيب:

٠.1٥81.171جامعي فأعى

٠.٢891.33٥ثانوي ومتوسط

٠.993-٠.٠٠7تعليم أسايس

أمي أو يقرأ ويكتب )الفئة املرجعية(

محل اإلقامة:

٠.87٢-٠.137محافظات حرية

الوجه القبي

٠.478-٠.739حر

٠.36٠-1.٠٢3ريف

الوجه البحري

٠.6٢9-٠.463حر

ريف الوجه البحري )الفئة املرجعية(
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األرجحيةالتقديراملتغريات املستقلة

مؤرش الرثوة:

٠.31٠1.363أألكر غنى

٠.1٢٥1.133األغنياء

٠.٠141.1٥٠املتوسط

٠.976-٠.٠٢4الفقراء

األكر فقرا )الفئة املرجعية(

هل سبق إجراء عملية الختان للسيدة؟

٠.3691.446ال

نعم )الفئة املرجعية(

هل تعاين املرأة من مشكلة صحية؟

٠.11٠1.1٢ال

نعم )الفئة املرجعية(

مل يوجد خالف بني الزوجني حول الرغبة يف انجاب املزيد من األطفال

٠.8٠6٢.٢39ال

نعم )الفئة املرجعية(

هل ترى املرأة أنه من الرضوري تحكم الزوج يف البيت؟

٠.1٥61.169ال

نعم )الفئة املرجعية(

هل ترى املرأة أن للرجل الحق يف رضب زوجته لو رفضت إقامة عالقة حميمة معه؟

٠.٢991.348ال

نعم )الفئة املرجعية(

هل ترى املرأة أن للرجل الحق يف رضب زوجته لو خرجت بدون إذنه؟

٠.٢131.٢37ال

نعم )الفئة املرجعية(

هل ترى املرأة أن للرجل الحق يف رضب زوجته لو ردت عليه؟

٠.33٢1.394ال

نعم )الفئة املرجعية(

هل ترى املرأة أن للرجل الحق يف رضب زوجته لو هي مرسفة؟

٠.776-٠.٢٥4ال

نعم )الفئة املرجعية(

املصدر: إعداد الباحثن باالعتاد عى بيانات مسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم عى النوع االجتاعي- مر ٢٠1٥

املحددات الدميوجرافية:

تشــتمل املحــددات الدميوجرافيــة عــى عمــل املــرأة، واملســتوى التعليمــي للزوج/الخطيــب، ومحــل اإلقامــة. ويتكــون متغــر فئــة العمــر للمــرأة مــن 7 فئــات هــم: 

)18- ٢4(، )٢٥- 31(، )3٢- 38(، )39- 4٥(، )46- ٥٢(، )٥3- ٥9( ســنة، ومتثــل فئــة العمــر6٠-64 الفئــة املرجعيــة. وقــد تبــن مــن التحليــل أن جميــع املســتويات 

لهــا نفــس النمــط حيــث كانــت نســب األرجحيــة عــى التــوايل ٠.43، ٠.41، ٠.47، ٠.49، ٠.64، ٠.74، ويكــون لديهــا احتــال أقــل يف االنتقــال إىل مســتويات عنــف 

أعــى عــن فئــة الســيدات يف الفئــة العمريــة )6٠- 64 ســنة( وذلــك مــع بقــاء كافــة املتغــرات املســتقلة األخــرى يف النمــوذج ثابتــة، أي أن أكــر الفئــات احتــاال 

يف أن تنتقــل إىل العنــف األعــى بــن كل الفئــات العمريــة هــي الفئــة )٥3- ٥9(. 

يتكــون متغــر املســتوى التعليمــي للزوج/الخطيــب مــن 4 فئــات وهــي: جامعــي فأعــى، وثانــوي ومتوســط، وتعليــم أســايس، وأمــي أو يقــرأ ويكتــب والتــي متثــل 

الفئــة املرجعيــة. وقــد تبــن مــن التحليــل أن مســتوى جامعــي فأعــى، وثانــوي ومتوســط لهــا نفــس النمــط حيــث كانــت نســب األرجحيــة عــى التــوايل 1.17، 

1.33.٥ ويكــون لديهــا احتــال أكــر يف االنتقــال إىل مســتويات عنــف أعــى عــن الــزوج األمــي أو الــذي يقــرأ ويكتــب، أمــا الــزوج الــذي حصــل عــى تعليــم 

أســايس يكــون لديــه احتــال أقــل بنســبة ٠.99 يف انتقــال زوجتــه إىل مســتوى عنــف أعــى وذلــك مــع بقــاء كافــة املتغــرات املســتقلة األخــرى يف النمــوذج ثابتــة. 

ويعنــي ذلــك أن الــزوج ذو املســتوى التعليمــي الثانــوي واملتوســط أكــر مــن ميــارس العنــف املرتفــع يف العينــة.
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بالنســبة ملتغــر محــل اإلقامــة والــذي يتكــون مــن 4 فئــات وهــي املحافظــات الحريــة، حــر الوجــه القبــي، ريــف الوجــه القبــي، حــر الوجــه البحــري، ريــف 

الوجــه البحــري والتــي متثــل الفئــة املرجعيــة. وقــد تبــن مــن التحليــل أن جميــع املســتويات لهــا نفــس النمــط حيــث كانــت نســب األرجحيــة عــى التــوايل 87.٠، 

٠.48، ٠.36، ٠.63، ويكــون لديهــم احتــال أقــل يف االنتقــال إىل مســتويات عنــف أعــى عــن مســتوى ريــف الوجــه البحــري وذلــك مــع بقــاء كافــة املتغــرات 

املســتقلة األخــرى يف النمــوذج ثابتــة. ويعنــي ذلــك أن ســكان حــر املحافظــات هــم أقــل مــن ميــارس عليهــم العنــف.

املحددات االجتامعية والنفسية:

تشــمل املحــددات االجتاعيــة والنفســية: معانــاة املــرأة مــن مشــكلة صحيــة، عــدم رغبــة املــرأة يف اإلنجــاب عــى الرغــم مــن رغبــة الــزوج يف ذلــك، رأي املــرأة يف 

تحكــم زوجهــا يف البيــت، ورأي املــرأة يف رضب الــزوج زوجتــه لــو رفضــت إقامــة عاقــة حميمــة معــه، أو خرجــت بــدون إذنــه، أو ردت عليــه، أو لــو كانــت مرفــة.

وقــد تبــن مــن التحليــل أن الســيدة التــي ال تعــاين مــن مشــكلة صحيــة يكــون لديهــا أرجحيــة أكــر مبــا يعــادل 1.1٢ يف االنتقــال إىل مســتويات عنــف أعــى عــن 

الســيدة التــي تعــاين مــن مشــكلة صحيــة مــع بقــاء كافــة املتغــرات املســتقلة األخــرى يف النمــوذج ثابتــة.

كــا يتبــن مــن التحليــل أن كلــا اختلفــت آراء الزوجــن تجــاه إنجــاب املزيــد مــن األطفــال كلــا زادت أرجحيــة االنتقــال إىل مســتويات عنــف أعــي حيــث بلغــت 

األرجحيــة ٢.٢4، مــع بقــاء كافــة املتغــرات املســتقلة األخــرى يف النمــوذج ثابتــة. وأيضــا الســيدة التــي ترفــض تحكــم زوجهــا يف البيــت يكــون لديهــا أرجحيــة 

أكــر مبــا يعــادل 1.17 يف االنتقــال إىل مســتويات عنــف أعــى عــن الســيدة التــي تقبــل بتحكــم زوجهــا يف البيــت مــع بقــاء كافــة املتغــرات املســتقلة األخــرى يف 

النمــوذج ثابتــة.

وتبــن مــن التحليــل أيضــا، أن الســيدة التــي ترفــض رضب الــزوج زوجتــه لــو رفضــت إقامــة عاقــة حميمــة معــه يكــون لديهــا أرجحيــة أكــر مبــا يعــادل 1.3٥ يف 

االنتقــال إىل مســتويات عنــف أعــى عــن الســيدة التــي تقبــل بــرب الــزوج زوجتــه لــو رفضــت إقامــة عاقــة حميمــة معــه مــع بقــاء كافــة املتغــرات املســتقلة 

األخــرى يف النمــوذج ثابتــة. كــا أن الســيدة التــي ترفــض رضب الــزوج زوجتــه لــو خرجــت بــدون إذنــه يكــون لديهــا أرجحيــة أكــر مبــا يعــادل 1.٢4 يف االنتقــال إىل 

مســتويات عنــف أعــى عــن الســيدة التــي تقبــل بــرب الــزوج زوجتــه لــو خرجــت بــدون إذنــه مــع بقــاء كافــة املتغــرات املســتقلة األخــرى يف النمــوذج ثابتــة.

أمــا بالنســبة للمــرأة التــي ترفــض رضب الــزوج زوجتــه لــو ردت عليــه يكــون لديهــا أرجحيــة أكــر مبــا يعــادل 1.39 يف االنتقــال إىل مســتويات عنــف أعــى عــن 

الســيدة التــي تقبــل بــرب الــزوج زوجتــه لــو ردت عليــه مــع بقــاء كافــة املتغــرات املســتقلة األخــرى يف النمــوذج ثابتــة. كــا أن الســيدة التــي ترفــض رضب 

الــزوج زوجتــه لــو هــي مرفــة يكــون لديهــا أرجحيــة أقــل مبــا يعــادل ٠.78 يف االنتقــال إىل مســتويات عنــف أعــى عــن الســيدة التــي تقبــل بــرب الــزوج زوجتــه 

لــو هــي مرفــة مــع بقــاء كافــة املتغــرات املســتقلة األخــرى يف النمــوذج ثابتــة.

املحدد االقتصادي:

يشــمل املحــدد االقتصــادي مــؤرش الــروة والــذي يتكــون مــن ٥ فئــات هــم املســتوى الخامــس )األكــر غنــى(، املســتوى الرابــع )األغنيــاء(، املســتوى املتوســط، 

املســتوى الثــاين )الفقــراء(، املســتوى األول )األكــر فقــرا( والــذي ميثــل الفئــة املرجعيــة. وقــد تبــن مــن التحليــل أن املســتوى الخامــس، املســتوى الرابــع، املســتوى 

املتوســط يكــون لديهــم أرجحيــة أكــر عــى التــوايل مبــا يعــادل 1.36، 1.13، 1.1٥ يف االنتقــال إىل مســتويات عنــف أعــى عــن املســتوى االقتصــادي املنخفــض. أمــا 

املســتوى الثــاين يكــون لديــه أرجحيــة أقــل مبــا يعــادل ٠.97 يف االنتقــال إىل مســتويات عنــف أعــى عــن املســتوى االقتصــادي املنخفــض مــع بقــاء كافــة املتغــرات 

املســتقلة األخــرى يف النمــوذج ثابتــة، أي أن أصحــاب املســتوى االقتصــادي املرتفــع هــم أكــر مــن يرتكبــون أو يتعرضــون للعنــف األعــى.

املحدد الجني:

يشــمل متغــر واحــد فقــط هــو إجــراء عمليــة الختــان والــذي يتكــون مــن فئتــن هــا ال ونعــم والتــي متثــل الفئــة املرجعيــة وقــد تبــن مــن التحليــل أن الســيدة 

التــي أجريــت لهــا عمليــة الختــان يكــون لديهــا أرجحيــة أكــر مبــا يعــادل 1.44 يف االنتقــال إىل مســتويات عنــف أعــى عــن الســيدة التــي مل تجــري عمليــة الختــان 

مــع بقــاء كافــة املتغــرات املســتقلة األخــرى يف النمــوذج ثابتــة.
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تعــد املــرأة املكــون الرئيــي للمجتمــع، فهــي األم والزوجــة باإلضافــة إىل دورهــا املهــم يف عمليــات التنميــة باملجتمــع وهــو مــا يجعــل املهــام التــي متارســها املــرأة 

ال ميكــن االســتهانة بهــا. ولكــن بالرغــم مــن كل هــذا فازالــت املــرأة تتعــرض للعنــف مــن قبــل الرجــل بكافــة أنواعــه وأشــكاله. ولقــد أصبحــت مشــكلة العنــف 

ضــد املــرأة إحــدى القضايــا العامليــة التــي ال يخلــو منهــا أي مجتمــع مــن املجتمعــات. لــذا فإنــه كان مــن الــروري دراســة أشــكال العنــف املــارس ضــد املــرأة 

وخاصــة العنــف الزوجــي باعتبــار أن الــزوج هــو املرتكــب األول للعنــف ضــد املــرأة وهــو الهــدف الرئيــي لهــذه الورقــة. كــا هدفــت أيضــاً إىل دراســة العوامــل 

ــة للحــد مــن هــذه الظاهــرة. وتــم االعتــاد يف هــذه  التــي تزيــد مــن خطــر تعــرض املــرأة للعنــف الزوجــي، وذلــك مــن أجــل التعــرف عــى الوســائل املمكن

الورقــة عــى بيانــات مســح التكلفــة االقتصاديــة للعنــف القائــم عــى النــوع االجتاعــي والــذي تــم إجــراءه يف مــر عــام ٢٠1٥. وتــم تكويــن مــؤرش العنــف 

الزوجــي املــارس ضــد املــرأة والــذي ميثــل املتغــر التابــع باســتخدام التحليــل العامــي، ودراســة العاقــات الثنائيــة بــن املــؤرش املكــون والخصائــص الدميوجرافيــة 

واالجتاعيــة واالقتصاديــة للزوجة/الخطيبــة والزوج/الخطيــب. باإلضافــة إىل محاولــة الوصــول ألهــم محــددات العنــف الزوجــي يف ضــوء العينــة املســتخدمة وذلــك 

باســتخدام أســلوب االنحــدار اللوجيســتي الرتتيبــي.

 وتوصلــت هــذه الورقــة إىل أن أكــر أنــواع العنــف انتشــاراً وفقــاً للعينــة هــو العنــف النفــي، حيــث تبــن أنــه أكــر أنــواع العنــف ارتباطــاً مبــؤرش العنــف الزوجــي 

الــذي تــم تكوينــه. وأوضحــت نتائــج التحليــل اللوجيســتي الرتتيبــي أن الفئــة العمريــة )٥3- ٥9( مــن الســيدات هــم األكــر احتــاالً يف التعــرض ملســتوى عــايل 

مــن العنــف الزوجــي. كــا تبــن أن محــل اإلقامــة للســيدة مــن العوامــل املؤثــرة يف ارتــكاب العنــف الزوجــي ضدهــا حيــث تبــن أن ســكان املحافظــات الحريــة 

هــم أكــر مــن يرتكبــون أو ميــارس عليهــم العنــف. وأن املســتوى التعليمــي املرتفــع للزوج/الخطيــب مل يؤثــر عــى خفــض ارتكابــه للعنــف ضــد الزوجة/الخطيبــة. 

أشــارت النتائــج أيضــا ً إىل أن أصحــاب املســتوى االقتصــادي املرتفــع هــم أكــر مــن يرتكبــون أو يتعرضــون للعنــف األعــى. وتتعــارض هــذه النتيجــة مــع نتائــج 

ــوايت يقعــن يف املســتوى االقتصــادي املنخفــض هــم  ــوا إىل أن الســيدات الل ــل )Kerridge, 2016( و )يحيــى، ٢٠13( حيــث توصل بعــض الدراســات الســابقة مث

األكــر عرضــة للعنــف. أمــا بالنســبة للمحــددات التــي لهــا عاقــة بالعوامــل الجنســية للزوجــة فقــد تبــن أن تعــرض املــرأة لعمليــة الختــان يف الصغــر مــن أهــم 

عوامــل تعرضهــا للعنــف الزوجــي.

     ٦.  مناقشة النتائج 
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يف ضــوء النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة، فإننــا نقــدم بعــض التوصيــات للحــد مــن مشــكلة العنــف املــارس ضــد املــرأة مــن قبــل الزوج/الخطيــب والتــي 

تتطلــب تكاتــف كل مؤسســات الدولــة واملجتمــع املــدين وكذلــك األرس واألفــراد.

زيــادة جهــود الدولــة فيــا يخــص رفــع املســتوى التعليمــي للنــشء وتطويــر محتــواه مبــا يتــاىش مــع التطــور والحداثــة ودعــم العمليــة التعليميــة يف هــذه 	 

املرحلــة، والــذي يعــد مــن األمــور الهامــة والازمــة لبنــاء جيــل واعــي ومــدرك.

رضورة املساواة بن الطفل الذكر واألنثى من حيث الحقوق والواجبات داخل األرسة واالهتام بالتنشئة النفسية واالجتاعية السليمة لكاً منها.	 

زيادة الوعي لأرس واألفراد عن أهمية احرتام املرأة وحقوقها وتقدير مكانتها ورضورة محاربة كل أشكال التمييز ضدها.	 

كذلك محاربة املارسات الضارة مثل عملية تشويه األعضاء التناسلية/الختان لإلناث وآثارها االجتاعية والنفسية والجسانية.	 

     ٧.  التوصيات 
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ثانياً: املراجع باللغة اإلنجليزية
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3. Ebenezer, S., Adjah, O. and Agbemafle, I. 2016. "Determinants of domestic violence against women in Ghana" BMC Public 
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4. Oladepo, Yusuf OB and Arulogun OS. 2011. "Factors Influencing Gender Based Violence among Men and Women in Selected 
States in Nigeria" African Journal of Reproductive Health, 15(4): 78.
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6. Chandrasekaran, et al., 2007. "Determinants of Domestic Violence Among Women – Attending A Human Immunodeficiency 
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ثالثا: املواقع اإللكرتونية

 منظمة الصحة العاملية، املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط، الُعْنف واإلصابات واإلعاقة "أخر زيارة ٢٠18/1٢/٢4 الساعة 1٠:3٠م"

http://www.emro.who.int/ar/violence-injuries-disabilities/violence

 منظمة الصحة العاملية، العنف املارس ضد املرأة "أخر زيارة ٢٠18/1٢/٢4 الساعة 1٠:3٠م"

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

http://www.emro.who.int/ar/violence-injuries-disabilities/violence/
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
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"إحصائيات تحت املجهر" هي سلسلة يقوم بإصدارها كل من الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ومنظمة اليونيسف مبر.

قــام بإعــداد هــذه الورقــة البحثيــة كل مــن أ عبــر خالــد أحمــد4 وأ نورهــان الســيد عبــد اللــه٥ وأ هنــد خالــد العــزب6 مــن الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة 

واإلحصــاء تحــت إرشاف كا مــن د. عبــد الحميــد الشــراوي7 ود. نــورا أنــور8 مستشــاري منظمــة يونيســف.

وقد قام مبراجعتها أ وفاء ماجد9 بالجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء وأ منار سليان مبنظمة اليونيسف1٠.

واآلراء املُعــر عنهــا يف هــذه الورقــة هــي آراء املؤلفــن وال تعكــس بالــرورة آراء وسياســات الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء أو اليونيســف. 

وعــى الرغــم مــن ذلــك، نشــجع القــرٌاء عــى االستشــهاد مــن اإلحصائيــات تحــت املجهــر وتحليلهــا واســتنباط األرقــام منهــا؛ ولكــن يف مقابــل ذلــك، تطلــب 

الجهتــن ذكرهــا واإلقــرار بأنهــا املصــدر.

املرجع: الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ويونيسف مر UNICEF. ٢٠18: محددات العنف الزوجي ضد املرأة يف مر، ٢٠18.

4 إحصايئ باإلدارة العامة إلحصاءات البيئة، وعضو بفريق تصميم االسرتاتيجية الوطنية للتطوير اإلحصايئ.

٥ إحصايئ باإلدارة العامة إلحصاءات البيئة، وعضو بفريق تصميم االسرتاتيجية الوطنية للتطوير اإلحصايئ.

6 إحصايئ باإلدارة العامة لإلحصاءات املالية واألسعار.

7 مدرس مساعد مبعهد الدراسات والبحوث اإلحصائية - جامعة القاهرة.

8 مدرس مبعهد الدراسات والبحوث اإلحصائية - جامعة القاهرة.

9 مدير عام اإلدارة العامة للدراسات والبحوث االجتاعية والنوع االجتاعي.

1٠ مسئول املعلومات واإلحصاء مبنظمة اليونيسف.
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رقم الهاتف:  ٠٠٢٠٢٥٢6٥٠83

https://www.unicef.org/egypt :رابط صفحة يونيسف


