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واقع العنف األسري يف اجملتمع اجلزائري من خالل الصحافة املكتوبة
جريدة الشروق اليومي من جويلية  5102إىل ديسمرب  .5102أمنوذجا
الدكتور :نوار بورزق ،جامعة تبسة ،اجلزائر
الدكتــور :عبد الغين قتالي ،جامعة باتنة ،0اجلزائر
امللخص:
بهدف التعرف على واقع ظاهرة العنف األسري يف اجملتمع اجلزائري ،من
حيث حجم حضورها ،أهم أنواعها ،وأبرز أشكاهلا من خالل ما يتم تداوله على
مستوى الصحافة املكتوبة .فقد مت اختيار جريدة الشروق اليومي وحتليل مضمونها
خالل الفرتة املمتدة من جويلية  5102إىل ديسمرب .5102وبعد التحليل توصلت
الدراسة إىل أن هذه الظاهرة عرفت انتشارا واسعا ،وهي تتوزع بني العنف
اجلسدي واللفظي والرمزي .كما أنها متنوعة األشكال حيث ترسم شبكة بسبب
تقاطع اجتاهات حدوثها من األزواج حنو بعضهم البعض وحنو ابنائهم وكذا
العكس من األبناء حنو آبائهم وبني بعضهم البعض.
Abstract:
This studyaimed to know the reality of the phenomenon of
family violence in Algerian society, in terms of the size of itspresence,
its types, and itsformsthat are addressed to the level of the
press. Wasselectedechoroukelyouminewspaper
and
analyzeits
contents during the periodfrom July 2015 to December 2015. The
resultsobtainedrevealedthat the phenomenon of domestic violence in
Algerian society, isdividedbetweenphysical and verbal and
symbolicviolence . They are also a variety of formswhere network
painting due to the intersection of the appearance of the attitude of
couples towardseachother and towardstheirchildren, as well as the
opposite of childrentowardstheir parents and the other.
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مقدّمة:
تعد ظاهرة العنف من اقدم الظواهر اليت عرفتها البشرية ،وقد شهدت منوا
مضطردا خاصة يف اآلونة األخرية ،جراء تعدد أشكاهلا واختالف انواعها وتزايد
مستواها ،ومن ذلك أنها انتشرت لتشمل خمتلف األنظمة االجتماعية وأبنيتها،
وأهمها النظام االجتماعي ،ويف األسرة اليت تعد إحدى أهم البنى االجتماعية اليت
حتتاج إىل العناية واالهتمام بالنظر إىل دورها ووظيفتها يف اجملتمع .وهو ما جعل
موضوع العنف األسري يشغل بال الباحثني والسياسيني واحلقوقيني واإلعالميني
وغريهم .وكل ذلك راجع إىل ادراكهم خلطورة اآلثار النامجة عنه.
وهذه الظاهرة تعرف كذلك تباينا واختالفا يف خمتلف أبعادها من جمتمع
إىل آخر ،بسبب اختالف ضوابطها االجتماعية ،ومكونات شخصيتها الثقافية
وظروف حياتها .وملا كان االعالم من أهم املهتمني بها فإن ذلك يساعد على فهم
وادراك واقع هذه الظاهرة من خالل ابراز مستوى وجودها يف من حيث تزايدها
أو تراجعها مثال وفق متغريات السن واملستوى التعليمي ،وكذا أهم أشكاهلا
حضورا أهي جسدية أم لفظية أم رمزية وتأثرها باملتغريات السابقة .وكذا أنواعها
واجتاه ممارستها ،أي أكثر األطراف ممارسة هلا.
وملا كانت ظاهرة العنف متأصلة يف األعمال البحثية السوسيولوجية إذ
هناك من يرجعها إىل البيئة وهو ما يساعد على مستوى انتشارها ،وهناك من
يفسرها مبا يعرف بالتعلم االجتماعي ،وهو ما يؤدي إىل تعدد أشكاهلا وأنواعها
واجتاهها .وتدعمها يف ذلك نظرية االحباط والعدوان ،ونظرية العدوان االنفعالي.
 -1مشكلة البحث:
لقد اجتاحت اجملتمع اجلزائري يف السنوات األخرية موجة من العنف
األسرى ،مت التعريف بها من خالل وسائل اإلعالم خاصة .وهو ما يفرض
دراستها والكشف عن خمتلف أبعادها يف ضوء هذه املمارسة اإلعالمية من رؤية
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سوسيولوجية .وألجل ذلك سيتم التعرف عن هذه الظاهرة من خالل جريدة
الشروق اليومي .وذلك من خالل طرح االشكال التالي:
 ما واقع العنف األسري يف اجملتمع اجلزائري من خالل جريدة الشروق
اليومي؟
ولإلجابة عن هذا التساؤل فقد مت جتزئته إىل األسئلة الفرعية التالية:
 ما مستوى حضور ظاهرة العنف األسري يف اجملتمع اجلزائر من خالل
جريدة الشروق اليومي؟
 ما هي أهم أشكال ظاهرة العنف األسري يف اجملتمع اجلزائر من خالل
جريدة الشروق اليومي؟
 ما هي أهم أنواع ظاهرة العنف األسري يف اجملتمع اجلزائر من خالل
جريدة الشروق اليومي؟

.2أهمية املوضوع:

يكتسي موضوع العنف األسري أهمية بالغة ،ألنه إن مل نتعرف عنه
وندركه ال ميكننا أن نتنبأ بعواقبه وال نستطيع أن نضع له العالج املناسب .ألنه إن
استشرى سيعمل كمعيق وظيفي ألهم مؤسسة اجتماعية يف عملية التنشئة
االجتماعية .كما ميكن أن يؤدى إىل االخالل جبملة من القيم واملعايري االجتماعية
وترتتب عنه ظواهر سلبية ذات انعكاسات قاتلة مثل ظاهرة الطالق وظاهرة
االحنراف واتساع دائرة اجلرمية ...إخل.
.3أهداف املوضوع :ميكن حصر أهداف هذا املوضوع يف:
 التعرف على مستوى انتشار العنف األسري يف اجملتمع اجلزائري منخالل جريدة الشروق اليومي.
 التعرف عن أشكال العنف األسري املستشرية يف األسرة اجلزائرية منخالل جريدة الشروق اليومي.
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 التعرف عن أنواع العنف األسري السائدة يف العالقات األسرية يف اجملتمعاجلزائري من خالل جريدة الشروق اليومي.

.4أسباب اختياره:

 ترجع اسباب اختيار هذا املوضوع لتوافقه وأهداف امللتقى القائم. إلدراك الباحثني خلطورة تبعات ظاهرة العنف األسري. حماولة االطالع على مدى تكفل اجلرائد الوطنية خاصة واسعة االنتشار –جريدة الشروق اليومي -بأهم القضايا االجتماعية يف الواقع اجلزائري.

.5املفاهيم:

 العنف األسري :هناك العديد من التعاريف اليت صيغت حول هذا املفهوم
وهي:
العنف األسري" :هو اساءة املعاملة العائلية وهي أن كل األفعال تتحدد بواسطة
الظروف احمليطة باحلوادث (.)0
ويعرف أيضا بأنه" :اعتداء جسدي ال يقع بالصدفة وينتج من عمل أو
امتناع من جانب اآلباء أو األولياء األمور (.)7و من خالل التعريفني السابقني جند
أن التعريف األول يدرس العنف األسري كإساة معاملة عائلية كما جند التعريف
الثاني اهتم بالعنف على أنه تعتدي جسدي.
و علية ميكن استخالص التعريف اإلجرائي:
العنف األسري :هو السلوك الذي يطبع العالقات األسرية من خالل إساءة
املعاملة بني الزوج و الزوجة و األبناء وتكون لفظية أو جسدية أو معنوية أو
جنسية.
 الصحافة املكتوبة :تعرف الصحافة املكتوبة بأنها:
" تلك الوسيلة اإلعالمية اليت تعتمد الرسائل املكتوبة يف وصوهلا إىل املتلقني
واملستقبلني هلا (.)3
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كما تعرف على أنها ":عملية اجتماعية تساهم يف حتقيق عدد من احلاجات اليت
يتطلع اجملتمع لتحقيقها من خالل عدد من املؤسسات االجتماعية ومنها املؤسسة
الصحفية ،مهما اختلف اهلدف من قيامها مرتبطة بطبيعة اجتماعية يف حتقيقها لعدد
من احلاجات الفردية اليت جتتمع لفئة من الفئات ،تشكل فيما جمموع القراء أو
الرأي العام أو اجلمهور العملية االتصالية".
وتعرفها منظمة اليونسكو على أنها " مطبوعات تصدر على فرتات حمددة أو غري
حمددة (.)4
"
من خالل التعاريف السابقة يتبني أن من الناحية الشكلية وهي آداة تعتمد الكتابة
إلبالغ رسالتها ملستقبليها .ومن الناحية الوظيفية ،فهي عبارة تؤدي وظيفة
اجتماعية .ومن ناحية الوسيلة والزمن فهي مادة تطبع وتوزع على فرتات.
وعليه ميكن القول أن الصحافة املكتوبة وهي وسيلة إعالمية مطبوعة مقروءة
تؤدي وظيفة اجتماعية.

 -2الدراسات السابقة:
 الدراسة األوىل:

دراسة نادية دشاش املوسومة بـ :عنف الزوجة ضد الزوج ،أسبابه وأشكاله حسب
رأياألسرة الرتبوية بوالية قاملة ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،فرع علم النفس
االجتماعي ،جبامعة منتوري ،قسنطينة.5112/ 5112 ،
تناولت االشكالية التالية:
 فما هي األسباب اليت تدفع بالزوجة ملمارسة العنف ضد زوجها؟
وطرحت الفرضيات التالية:
 أن عدم اقتناع الزوجة بالزوج يؤدي بها إىل ممارسة العنف ضده.
 أن ضعف يف شخصية الزوج له عالقة مبمارسة الزوجة العنف ضده.
 أن سوء معاملة الزوج للزوجة له عالقة مبمارسته للعنف ضده.
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 أن العجز املادي للزوج يؤدي بالزوجة إىل ممارسة العنف ضده
 أن التفوق التعليمي للزوجة له عالقة مبمارستها العنف ضد زوجها
املنهج املتبع و األدوات مجع البيانات:
اعتمدت الباحثة يف دراستها على منهجني املنهج الوصفي واملنهج
اإلكلينيكي ،ووظفت االستمارة كأهم آداة جلمع املعطيات.
عينة البحث:
بلغت العينة 021فردا ممن يشتغلون بقطاع التعليم الثانوي والتكنولوجي.
النتائج العامة للدراسة:
من خالل النتائج اليت توصلت إليها الباحثة بالنسبة لألسباب اليت تدفع
بالزوجة ملمارسة العنف ضد زوجها هي عوامل نفسية ،وعوامل اجتماعية،
واقتصادية وأهم األسباب النفسية هي ضعف يف شخصية الزوج ،وسوء معاملة
الزوج للزوجة .والعوامل االجتماعية هي التفوق التعليمي للزوجة مقارنة مع
املستوى التعليمي للزوج .والعوامل االقتصادية واملتمثلة يف العجز املادي للزوج.
ويتجسد العنف يف معياريته ومقارنته بغريه على أساس أنهم أحسن منه
ثم تليه املعاداة ثم تليه يف املرتبة الثالثة حرمان الزوج من ممارسة حقوقه الشرعية
اليت أحلها اهلل عز وجل وجند يف نفس املرتبة السب والشتم ثم حتريض األبناء ضد
األب كشكل أخري من اشكال العنف الذي متارسه الزوجة يف حق شريكها (.)5
 الدراسة الثانية:
دراسة نادية جييت املوسومة بـ :املعاجلة اإلعالمية لظاهرة العنف األسري يف
اجملتمع اجلزائري ،دراسة وصفية حتليلية جلريدة اخلرب ،مذكرة لنيل شهادة
وسائل اإلعالم واجملتمع،
املاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال ،صخص
جبامعة احلاج خلضر ،باتنة.5102/ 5102 ،
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إشكالية هذه الدراسة:
كيف عاجلت صحيفة اخلرب ظاهرة العنف األسري من حيث الشكل و
املضمون؟
 من حيث الشكل :ما هو املوقع وحجم نشر موضوعات العنف األسري
يف جريدة اخلرب؟ وما هي القوالب الصحفية اليت تستخدمها اجلريدة
ملعاجلة ظاهرة العنف األسري؟
ما هي املستويات اللغة املستخدمة اليت تستخدمها جريدة اخلرب ملعاجلة ظاهرة
العنف األسري.؟
 من حيث املوضوع :تتمثل يف ما هي موضوعات العنف األسري يف
جريدة اخلرب؟ و ما هي أشكال العنف األسري يف اجملتمع اجلزائري حسب
اجلريدة؟ و كذلك معرفة األطراف الفاعلة يف العنف األسري حسب
اجلريدة اخلرب؟ و ما هي الوظائف اليت تسعى جريدة اخلرب لتحقيقها يف
نشر موضوعات العنف األسري؟
فرضيات الدراسة:
الفرضية األوىل :متكنت جريدة اخلرب من عرض ظاهرة العنف األسري يف اجلزائر
والكشف عنها خالل سنة  5102مبختلف موضوعاتها وأشكاهلا واألطراف
الفاعلة فيها لتحقيق الوظيفة اإلعالمية اليت تسعى إليها من خالل نشر مواضيع
العنف األسري.
الفرضية الثانية :أن األنواع اليت عرضت بها املادة اإلعالمية املتعلقة بظاهرة العنف
األسري يف اجلزائر خالل سنة  5102جاءت متنوعة وهذا راجع إىل تباين يف
العناصر الطبوغرافية واللغة املستخدمة واختالف مظاهر اخلرب.
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املنهج املتبع وأدوات مجع البيانات:
اعتمدت على منهج املسح بالعينة كما استعملت أسلوب حتليل املضمون
واملقابلة جلمع البيانات.
جمتمع وعينة البحث:
اعتمدت جمتمع البحث يف دراستها على الصحافة اجلزائرية اليومية
وقامت باختيار العينة بطريقة قصدية.
النتائج العامة للدراسة:
توصلت هذه الدراسة إىل النتائج التالية:








حتتل مواضيع العنف األسري أهمية معتربة يف األجندة االعالمية جلريدة اخلرب
نظرا للمساحة االمجالية اليت أفردتها للموضوع خاصة بالنسبة إىل جريدة ذات
توجه سياسي.
اهتمت جريدة اخلرب باملعاجلة االخبارية التقريرية ملوضوع العنف األسري مع
استخدام ضئيل لألنواع التفسريية التحليلية وغياب تام للكاريكاتري وأنواع
الفكر والرأي والتحليل وهذا يعترب عدم استفادة من خصوصية الصحافة
املكتوبة يف تقديم مادة نوعية ذات طابع تفسريي وحتليلي.
توزيع اشكال العنف األسري يف جريدة اخلرب مل يتم بشكل متوازن حيث أن
هناك تباين بني ما تنشره اجلريدة وبني اإلحصائيات واملعطيات الواردة من
املصاحل الرئيسية حول موضوع العنف األسري الواردة يف اجلانب النظري
للدراسة.
مل تستطع جريدة اخلرب أن تكشف عن األسباب اجلوهرية للعنف األسري
حيث أنها تعاجل هذه املواضيع كحالة منعزلة عن سابقاتها حيث غالبا ما تذكر
األسباب الظاهرة وال تستقصي عن خلفيات املوضوع.
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جريدة اخلرب وفقت يف الكشف عن الفئة العمرية للفاعلني يف العنف األسري
وبهذا استطاعت أن حتقق قدرا كبريا من املصداقية يف املواضيع (.)6

 الدراسة الثالثة:
دراسة عبد احملسن بن عمار املطريي املعنونة بـ العنف األسري وعالقته باحنراف
األحداث لدى نزالء دار املالحظة االجتماعية مبدينة الرياض ،رسالة ماجستري يف
علم االجتماع ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض5112 ،م0251/هـ
تناولت هذه الدراسة مشكلة العنف األسري وعالقته جبنوح األحداث.
مشكلة الدراسة:
يشكل احنراف األحداث مشكلة خطرية من املشاكل اليت تواجه اجملتمع خصوصا
يف ظل االرتفاع امللحوظ يف معدالت احنراف األحداث مما يستدعي التصدي هلذه
املشكلة ومعرفة األسباب املؤدية إليها الصخاذ التدابري الوقائية املناسبة ومن ثم
نطرح التساؤالت التالي:





ما هو حجم العنف األسري يف جمتمع الدراسة؟
ما هو تأثري العنف األسري على احنراف األحداث يف جمتمع الدراسة؟
ما عالقة أمناط العنف األسري باحنراف األحداث يف جمتمع الدراسة؟
ما هي التدابري الوقائية اليت من شأنها أن حتد من تأثري العنف االسري على
احنراف األحداث؟

منهج الدراسة وأدوات مجع البيانات:
املنهج املتبع يف الدراسة هو املنهج الوصفي االحصائي واستخدم يف أداة
الدراسة االستبيان.
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عينة البحث:
قام باستخدام عينة قصدية لبعض األحداث وذلك بسبب عدم توفر قائمة امسية
هلم
أهم نتائج الدراسة:






أجاب ما نسبته  %21من أفراد عينة الدراسة بأن أسلوب احلوار
والنقاش كان مستخدما داخل أسرهم كطريقة حلسم اخلالفات مما يعين
مالئمة اجلو األسري لظروف األحداث.
أن نسبة  %21من أفراد العينة كان آبائهم من غري املتعلمني أو ممن
حصلوا على تعليم ابتدائي.
كانت جنحة السرقة من أبرز األسباب اليت بسببها مت ايداع األحداث يف
دار املالحظة.
األمر الذي برره بعض املبحوثني بأنهم قاموا بسبب عدم االنفاق الكايف
عليهم من قبل آبائهم.

توجد عالقة بدرجة متوسطة بني بعض أمناط العنف االسري واحنراف األحداث
(.)2
من خالل استعراض هذه الدراسات يتضح أنها ممثلة لثالث جماالت
معرفية وهي علم النفس وعلوم االعالم واالتصال وعلم االجتماع ،مما يؤكد على
أن هذا املوضوع بات حيتل أهمية خاصة ويف العديد من املعارف العلمية ،كما أن
دراسته حتتاج إىل هذا التكامل املعريف لفهمه بشكل متعمق .وعلم االجتماع
بإمكانه اجلمع بني هذه التخصصات ألنه يهدف إىل الدراسة الشاملة للمجتمع.
وهذه الدراسات تناولت هذا املوضوع من عدة زوايا كعالقته ببعض املتغريات
األخرى حيث مت الرتكيز يف املوضوع األول على عنف الزوجة حنو الزوج .بينما
ركز الثاني على طريقة املعاجلة االعالمية لظاهرة العنف األسري ،يف حني تناول
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الدراسة األخرية آثار العنف على احنراف األبناء .يف حني ستقدم هذه الدراسة
وصفا لواقع هذه الظاهرة يف اجملتمع اجلزائري من حيث حدتها وأشكاله ونوعه.

 .8املعاجلة املنهجية:
املنهج املتبع :مت اعتماد املنهج الوصفي من خالل أسلوب حتليل املضمون الذي
عرفه الزويل بأنه :يستهدف الوصف الدقيق املوضوعي ملا يقال عن موضوع معني
يف وقت معني (.)8
 وهو ما سيتم العمل على حتقيقه يف هذه الدراسة.
 جمتمع البحث:
متثل يف املسح الشامل ألعداد جريدة الشروق اليومي الصادرة خالل الفرتة املمتدة
من جويلية  5102إىل ديسمرب  .5102وقد بلغ عددهم  42عددا ،ويعود سبب
اختيار هذه اجلريدة لكونها جريدة وطنية ومتنوعة من حيث مواضيعها كما أنها
تعد من أكثر اجلرائد مقروئية.

. 14عرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانية
اجلدول رقم (  ) 10يوضح معدل نشر مواضيع العنف األسري يف اجلريدة
املدة بالشهر

عدد املقاالت املنشورة

املعدل

 12أشهر

025

55

يوضح هذا اجلدول بأن هناك معدل عرض  55موضوعا ملشكلة العنف
األسري .مما يؤكد على احلضور القوي هلذه الظاهرة ضمن املواضيع االجتماعية
اليت تهتم بها هذه اجلريدة .كما يؤشر من جهة أخرة على مستوى تطور هذه
الظاهرة يف الواقع اجلزائري .وهو ما يدل على حالة التغري االجتماعي لظاهرة
العنف األسري سواء كميا من حيث العدد ،أو من زاوية إخراج إىل العلن هذا
املوضوع الذي يعد من أسرار البيوت ،كما أنه من الطابوهات االجتماعية.
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اجلدول رقم (  ) 15يوضح معدل نشر مواضيع العنف األسري يف اجلريدة
األعداد
42

عدد املقاالت

املعدل

0421
025
من خالل نتائج هذا اجلدول يتبني أن ال يكاد خيلو عدد من موضوع

يتناول مشكلة العنف األسري ،وهو ما يؤكد النتائج اليت أظهرها اجلدول السابق،
رمبا يرجع ارتفاع هذا املعدل إىل تعقد هذه الظاهرة واملتكونة من عدة حاالت
وأشكال وأمناط حتتاج إىل البحث فيها وتفسريها .كما أن ذلك يطرح اشكالية
طرق عرضها ضمن هذه اجلريدة.
اجلدول رقم (  ) 12يوضح مكان نشر مواضيع العنف األسري يف اجلريدة
التكرار

النسبة املئوية

مكان نشر املواضيع
صفحة الواجهة

02

01420

الصفحات الداخلية

20

22424

الصفحة األخرية

22

22420

اجملموع

025

011

ومن حيث عرض هذه املواضيع يتبني أن اجلريدة أدرجت  %01420من
مقاالتها على صفحة الواجهة ،ومعلوم أن املواضيع اليت تدرج يف هذه الصفحة
تكون مهمة وملفتة لالنتباه لطبيعتها ووقعها يف احلياة العامة .وهنا نستنتج أن هناك
حوادث جسيمة تطلب وضعها يف صفحة الواجهة .وهو ما يؤكد على حضور
هذه الظاهرة .وباقي الصفحات ميكن أن تكون تتمة لعناوين أدرجت يف الصفحة
األوىل ،لكن ما يدرج يف الصفحات الداخلية فهو يدرج ضمن املواضيع العادية
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وقدرت نسبتها بـ  .%22424يف حني املواضيع اليت تكون أهميتها متوسطة أو
تكون مستجدة احلدوث فتدرج يف الصفحة األخرية.
اجلدول رقم ( )12يوضح تدعيم نشر املواضيع بالصورة
التكرارات

النسبة املئوية

مواضيع مدعمة بالصور

20

20412

مواضيع بال صور

40

21442

اجملموع

025

011411

من خالل النتائج املدونة يف هذا اجلدول يتضح أن أغلب املواضيع
املنشورة حول ظاهرة العنف األسري كانت غري مدعمة بالصور ،وذلك بنسبة
 .%21442وذلك راجع لعدم أخذ صور حلاالت العنف ،ألن أغلب أماكنها
تكون داخل البيوت ،أو أن هناك حاالت ال ميكن أخذ صور هلا مثل حاالت
العنف الرمزي خاصة .باإلضافة إىل أن املوضوع يبقى من الطابوهات على الرغم
من حالة التحرر اليت يعرفها اجملتمع اجلزائري واألسرة اجلزائرية.
يف حني مت تسجيل ما نسبته  %20412من املواضيع كانت مدعمة
بالصور ،وأغلب هذه الصور ليست حقيقية ،بل هي من األرشيف أو جملتمعات
أخرى .والغرض من ذلك هو تقريب الفكرة للقارئ ،والعمل على نشر وعي
خبطورة الظاهرة.
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اجلدول رقم (  ) 12يوضح توزيع املواضيع حسب أنواع العنف
التكرار

النسبة املئوية

شكل العنف
العنف اجلسدي

42

20442

العنف اللفظي

52

01401

العنف الرمزي

02

14412

اجملموع

025

011411

ميثل اجلدول رقم 12أهم أشكال العنف وأكثرها ممارسة من طرف أفراد
األسرة ضد بعضهم البعض .إذ أن أغلب املواضيع املنشورة يف جريدة الشروق
اليومي ،أشارت إىل أن أكثر احلاالت انتشارا هي العنف اجلسدي ممثلة يف الضرب
واجلرح واحلرق وغريها ،وذلك بنسبة .%20442بينما كان العنف اللفظي يف
املرتبة الثانية بنسبة  .%01401وأخريا العنف الرمزي بنسبة  .%14412ولعل أن
اسباب هذه النسب هو ان الكثري من هذه القضايا تنتهي بالعنف اجلسدي وبالتالي
ينقل اخلرب على أساس أنه عنف جسدي .باالضافة إىل أنه كل من العنف اللفظي
أو الرمزي آثارهما تكون غري مرئية ،أو غري ملموسة .وبالتالي يتضح أن جريدة
الشروق اليومي تبين تركيزها يف نشر مواضيعها على درجة ونوعية أثار كل منط.
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اجلدول رقم (  ) 12يوضح حاالت العنف اجلسدي املعاجلة يف اجلريدة
التكرار

النسبة املئوية

أشكال العنف اجلسدي
القتل

24

20422

حماولة القتل

11

11425

الضرب

54

21422

اخلنق

12

12402

احلرق

12

12402

اجلرح

12

12402

اجملموع

42

011411

من خالل النتائج املدونة يف هذا اجلدول يتضح أن العنف اجلسدي نشر
يف جريدة الشروق طيلة فرتة الدراسة حتت عناوين متعددة جعلت فريق البحث
جيملها يف األشكال التالية:
يعد القتل على رأس هذه األشكال وذلك بنسبة  .%20422وهي
النسبة اليت جعلت العنف اجلسدي يسيطر على بقية األنواع ألنه من األفعال اليت
ال ميكن التسرت عليها .وكثريا ما يشيع خربها وتصل إىل أجهزة األمن والعدالة.
ثم تليها حالة الضرب وذلك بنسبة .%21422وهي نسبة تعد عالية كما
أنها تتعلق باحلاالت املصرح بها فقط .وهي تؤكد أيضا إىل أن العنف األسري
يبقى من األسرار اليت يصعب الكشف عنا .ألن ذلك سيؤدي إىل بروز آثار
وظواهر أخرى تكون أشد من العنف.ثم حماولة القتل بنسبة  %11425وهي هي
نسبة ضعيفة ألن الكثري منها يعاجل بشكل ودي .يف إطار املؤسسات االجتماعية
غري الرمسية.
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ثم تأتي ظواهر اخلنق واحلرق واجلرح يف نفس املرتبة بنسبة  %12402لكل
واحدة .وهي حاالت معزولة وأكيد أن الكشف عنها مت بعد استفحاهلا يف األسرة
اجلزائرية.
اجلدول رقم ( )12أشكال العنف األسري اللفظي
التكرارات

النسبة املئوية

أشكال العنف اللفظي
السب

05

21411

الشتم

00

22412

النعت

0

12402

اجملموع

52

011411

يتضح أن أشكال العنف الفظي األسري يف اجملتمع اجلزائري حسب
جريدة الشروق اليومي ميحور يف السب بنسبة  ،%21411ثم الشتم
بنسبة .%22412وهذا النوع من العنف يف الغالب يكون اجتاهه من الضعيف حنو
القوي .أما من حيث تسجيل هذه الظواهر عندما يتم ابالغ مصاحل األمن بها أو
حتدث يف الساحات العمومية ،أو يكون التصريح بها من أجل الضغط أو التهديد،
أو رواية املقربني من األسرة .ثم يأتي شكل النعت أو التنابز باأللقاب بنسبة
.%12402

258

جملة علوم اإلنسان واجملتمع ..............................د /نوار بورزق ،د /عبد الغين قتالي
اجلدول رقم (  )11أشكال العنف الرمزي
النسبة املئوية

أشكال العنف األسري التكرارات
الرمزي
التزوير
15
السرقة
12
عدم النفقة
12
االختالس
10
اجملموع
02

02421
22412
52411
12424
011411

من خالل هذا اجلدول يتضح ذلك التباين يف أشكال العنف الرمزي
وتنوعها ،حيث أهم هذه األنواع توجد السرقة وذلك بنسبة  .%22412وهو ما
يتسبب يف اللجوء إىل العدالة أو ردود أفعال عنيفة مثل الضرب أو أشكال أخرى
من العقوبات وحتى االنتقام .ثم عدم النفقة بنسبة  ،%52411وما يرتتب عنه من
عداوة وخصومة ،وخاصة ما تتسبب يف ذلك هي عدم قدرة الزوج على القيام
بواجباته حنو أفراد أسرت بسبب البطالة أو حتى ضعف القدرة الشرائية .ثم
التزوير بنسبة  ،%02421ويكون ذلك قصد االستالء غالبا على املرياث أو
التحايل على بقية األفراد .هو ما يؤدي إىل خلق عداوة تفضي يف الكثري من
األحيان إىل أشكال أخرى من العنف .وأخريا االختالس بنسبة  %12424وهي
نسبة ضعيفة وتتسبب فيها احلاجة ،أو ضعف الوازع األخالقي أو الديين.
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اجلدول رقم (  ) 14يربز أنواع العنف األسري
التكرارات

النسبة املئوية

نوع العنف
عنف األبناء على الوالدين

54

51422

عنف الوالدين على األبناء

51

02401

عنف الزوجة على الزوج

02

14455

عنف الزوج على الزوجة

21

22422

العنف بني األبناء

54

51422

اجملموع

020

011411

من خالل النتائج الت محلها هذا اجلدول يتبني أن العنف األسري يشكل
شبكة معقدة من االجتاه ،ألنه ينطلق من اجلميع ويستهدف اجلميع .إال أن حدته
صختلف من طرف إىل آخر .إذ أن أغلب حاالت العنف املسجلة يف جريدة الشروق
هي من الزوج ناحية الزوجة بنسبة  .%22422وهي األنواع التقليدية لظاهرة
العنف األسري .وأخطر أنواع العنف وأسوؤها يوجد عنف األبناء حنو الوالدين
وذلك بنسبة  .%51422وهو مؤشر على تراجع قيمة اآلباء عند األبناء .وهذه
العنف يأخذ األشكال الثالث .وهذا النوع يتساوى مع عنف األبناء حنو بعضهم
البعض ،وذلك بنسبة  .%51422ثم يأتي العنف حنو األبناء ذلك بنسبة وذلك
بنسبة  .%02401وذلك يدخل يف إطار التصور اخلاطئ لآلباء يف طرق تربية
وتنشئة أبنائهم .أو ملا يكون هناك خالف خاصة بني الزوجني ويدفع األبناء مثن
ذلك .أو ملا يتمرد األبناء عن سلطة أبائهم وهكذا .وأخريا عنف الزوجة على
زوجها وذلك بنسبة  %14455وهي األقل.
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 .11مناقشة نتائج الدراسة واالجابة عن تساؤوالتها
من خالل النتائج املتوصل إليها ويف ضوء الدراسات السابقة ميكن القول أن:
 بينت هذه الدراسة أن العنف األسري يتجلى يف حالة عدم االنفاق ،وهو
ما اتفقت حوله مع الدراسة السابقة األوىل لنادية دشاش بأن العجز
املادي للزوج يؤدي بالزوجة إىل ممارسة العنف ضده.
 تبني من خالل هذه الدراسة أن جريدة الشروق مهتمة بظاهرة العنف
األسري ،من حيث عرض أخباره دون التحليل أو استخدام وسائل
الدعم مثل الصور ،مثلها مثل جريدة اخلرب وهي النتيجة الي توصلت
إليها الدراسة الثانية لنادية جييت.
 تبني من خالل هذه الدراسة أن العنف الذي حيدث من وضد خمتلف
أطراف األسر ،ويف الدراسة الثالثة لعبد احملسن بن عمار املطريي ،أن
العنف األسري يؤدي إىل احنراف األبناء .مما يرتتب عنه حاالت عنف
داخل األسرة
وانطالقا مما سبق ميكن القول أن ظاهرة العنف األسري يف اجلزائر حقيقة
قائمة ،استحوذت على اهتمام جريدة الشروط طيلة الفرتة احملددة للدراسة .وهي
متعددة األبعاد ومتشعبة.
والعنف األسري حاضر يف احلياة اليومية مبختلف األشكال واألمناط .غري
أن الرتكيز كان حول العنف اجلسدي ويرجع ذلك لوجود أدلة مادية حوله ،بينما
يبقى العنف اللفظي والرمزي ضعيف االنتشار .والسبب ال يف غيابه عن الواقع،
وإمنا بسبب عدم ترك أدلة حوله.
كما يبقى العنف األسري أكثر من املعطيات املصرح بها .ألن الكثري منها
غري مصرح به بسبب الضوابط الثقافية واالجتماعية اليت تقيد األسرة اجلزائرية.
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العدد  ...............................:52اجلزء األول .............................ديسمرب 7102
خامتة:
يعرب العنف األسري الذي انتشر يف اجملتمع اجلزائر عن حالة مرضية
تستدعي التكفل بها .وهو اهلدف الذي ميكن أن يتحقق من خالل تناوله إعالميا.
وهذه الظاهرة ميكن أن تؤدي إىل خلل وظيفي وبنائي يف اجملتمع ،وتنجم عنه
ظواهر سلبية أخرى .ومن خالل هذه الدراسة اتضح أن هذه الظاهرة تتشابه يف
كثري من النقاط مع غريها لدى اجملتمعات األخرى .من حيث مظاهرها وأشكاهلا
وآثارها .حيث مت الكشف على أن ظاهرة العنف يف اجلزائر تتمظهر يف القتل
والضرب كأهم صور العنف اجلسدي ،ويف السب والشتم كأهم صور العنف
اللفظي ،ويف السرقة كأهم صور العنف الرمزي .كما أنه يتجه من الزوج حنو
زوجته يف الغالب .وكذا من األبناء حنو آبائهم .وهي الظاهرة اليت تستدعي
الدراسة ألنها صخالف قيم اجملتمع الثقافية والدينية.
وعليه توصي الدراسة:





بضرورة نشر الوعي خبطورة استفحال هذه الظاهرة يف وسط اجملتمع
اجلزائري،
وضع آليات للحد من هذه الظاهرة ،واشراك النخب االجتماعية الفاعلة.
العنف األسري يعرب عن خلل وظيفي آثاره سلبية على اجلهات املعنية أن
تفتح له ورشات للبحث والتقصي.
موضوع العنف األسري يعد موضوعا عابرا لالختصاصات املعرفية،
القانون،علم االجتماع ،علم النفس ،العلوم الشرعية ....وغريها.
وبالتالي البد من دراسته من قبل فرق حبثية متعددة االختصاصات.

262

جملة علوم اإلنسان واجملتمع ..............................د /نوار بورزق ،د /عبد الغين قتالي

 هوامش البحث:
()0

طه عبد العظيم حسني :سيكولوجية العنف العائلي واملدرسي ،دار اجلامعة اجلديدة،
اسكندرية ،7112 ،ص.72

()7

املرجع السابق ،ص.78

()3

رحيمة الطيب عيساني :مدخل إىل اإلعالم و االتصال ،دار عامل الكتب احلديث،
عمان ،األردن ،7118 ،ص.82

()4

حممد عبد احلميد :النظريات اإلعالم واجتاهات التأثري ،عامل الكتب ،القاهرة ،مصر،
 ،0997ص.73

()5

نادية دشاش ،عنف الزوجة ضد الزوج،أسبابه و أشكاله حسب رأي األسرة الرتبوية
بوالية قاملة ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري  ،فرع علم النفس اجتماعي ،جبامعة
منتوري ،قسنطينة.7116/ 7115 ،

()6

نادية جييت ،املعاجلة اإلعالمية لظاهرة العنف األسري يف اجملتمع اجلزائري ،دراسة
وصفية حتليلية جلريدة اخلرب ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علوم إعالم و االتصال،
صخص

()2

وسائل اإلعالم و اجملتمع ،جبامعة احلاج خلضر ،باتنة.7104/ 7103 ،

عبد احملسن بن عمار املطريي  ،العنف األسري و عالقته بإحنراف األحداث لدى
نزالء دار املالحظة االجتماعية مبدينة الرياض ،رسالة ماجستري يف علم اجتماعية ،
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  ،الرياض 7112 ،م0478/هـ.

()8

خالد حامد ،منهجية البحث يف العلوم االجتماعية واالنسانية ،دار جسور للنشر
والتوزيع ،احملمدية ،اجلزائر ،ط ،7107 ،7ص .23

263

