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 .جامعة حلوان –كلیة الفنون التطبیقیة ، أستاذ مساعد بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجھیز 
  
 

  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
یلقي ھذا البحث الضوء على ظاھرة العنف ضد المرأة بأشكالھ المختلفة، الجسدي والنفسي والجنسي 
والقانوني واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والسیاسي، وھو مشكلة خطیرة واسعة االنتشار وتعد 

ً لحقوق ً صریحا اإلنسان، مغروسة جذوره في انعدام المساواة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ  انتھاكا
ھذا التمییز المنھجي ضد المرأة النابع من النزعة األبویة والسیطرة والتبعیة لآلخرین وسلبیة المرأة 

 .والعادات والتقالید والنواحي التربویة والبیئیة واالقتصادیة وعنف الحكومات والسلطات
ً ضد مبادئ الدین والفطرة السلیمة، واستمرار ھذا العنف المتفشي ضد المرأة یغذي ثقافات وھو أیض ا

العنف ویقوض أركان التقدم نحو تحقیق أھداف حقوق اإلنسان والتنمیة والسلم، وفي إنھاء ھذا العنف 
 .مصلحة كبرى للبشریة كلھا

ً في وضع معای ً كبیرا یر وقواعد دولیة لمعالجة العنف ضد و قد حدث خالل العقدین الماضیین تقدما
كما یقع على عاتق كل  .المرأة، وعلى الدول مسؤولیة منع ھذا العنف ومعاقبة مرتكبیھ والقضاء علیھ

  .فرد في المجتمع مسئولیة المشاركة في القضاء على تلك الظاھرة
ً لكون مصمم طباعة المنسوجات جزء ال یتجزأ من نسیج ھذا المجتمع فیقع ع ً و نظرا لى عاتقھ أیضا

) 12(مناھضة العنف ضد المرأة عامة والمرأة المصریة بوجھ خاص، ومن ھذا المنطلق قدم البحث 
فكرة تصمیمیة مبتكرة تصلح لطباعة أقمشة السیدات تھدف لتوعیة المجتمع والمرأة بحقوقھا ورفضھا 

ھا وثقتھا بنفسھا واعتزازھا لكافة مظاھر العنف الموجھ ضدھا بكافة السبل وترسیخ قیم احترامھا لذات
  .بكونھا امرأة بصالحھا یصلح المجتمع أجمع
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  :Introductionمقدمة 
تعتبر ظاھرة العنف من الظواھر التي تعاني منھا المرأة في كل 
دول العالم إال أنھا تختلف من مجتمع إلى آخر بحسب المفاھیم 
السائدة ووعي المجتمع المحلي، ودرجة عدالة القیم االجتماعیة، 

وقد بذلت حركة حقوق . قوق اإلنسانوسیادة مبدأ القوانین وح
ً كبیرة  اإلنسان في كثیر من الدول العربیة والمنظمات الدولیة جھودا
ً النتھاك حقوق  ً بارزا للحد من ظاھرة العنف التي أصبحت عنوانا
المرأة في البیت والشارع والعمل، األمر الذي دعا الجمعیة العامة 

ھا العالمي الداعي إلى م إلى إصدار إعالن1993لألمم المتحدة عام 
القضاء على العنف البدني والنفسي والجنسي الموجھ ضد النساء 

ومع ھذا . ولرفع الظلم وإزالة الممارسات واألفعال تجاه المرأة 
بقیت الظاھرة ماثلة في كل المجتمعات، وتعذر الحد من مخاطرھا، 
ُ الواقعة على جھود  بل تنامي مفعولھا وتصاعدت آثارھا السلبیة
التنمیة وجھود إرساء معاییر العدالة االجتماعیة واالقتصادیة 

لذا أصبح موضوع العنف   )2014المركز المصري لحقوق المرأة ، (والسیاسیة،
ضد المرأة وما یتعلق بھ من مفاھیم مختلفة موضوع اھتمام وقلق 
لدى العدید من دول العالم، ویأتي ھذا القلق نتیجة لزیادة العنف 

لمرأة في مختلف أنحاء العالم واتخاذه ألشكال حدیثھ الموجھ ضد ا
األمر الذي ) Ayamm(من شأنھا اإلضرار بحیاة المرأة بشكل متزاید،

یتطلب المزید من حمالت التوعیة وتسلیط الضوء على ھذه الظاھرة 
    ) 2014المركز المصري لحقوق المرأة ، ( .ومعالجتھا معالجة جذریة

ً ویعد العنف ضد المرأة انت ً كبیرا ً لحقوق اإلنسان وعائقا ً صریحا ھاكا
أمام تحقیق المساواة بین الجنسین، وھذا العنف غیر مقبول سواء 
أقامت بھ الدولة أو وكالؤھا أو أعضاء األسرة أو أشخاص غرباء، 
. في الحیاة العامة أو الخاصة، في وقت السلم أو الحرب والصراع

 ً ً نحو المساواة والتنمیة وال نستطیع االدعاء بأننا نحقق تقدما حقیقیا
 ً   .والسالم ما دام العنف ضد المرأة مستمرا

وعلى الدول واجب حمایة المرأة من العنف ومحاسبة المسؤلین عنھ 
من ھذا المنطلق قامت العدید من و .وتوفیر العدالة وإنصاف الضحایا

الدول وھیئات األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة 
بكات النسائیة والباحثون بحھود كبیرة لمعالجة والمجموعات والش

عنف الذكور ضد اإلناث مما أدى لتفھم أفضل لطبیعة العنف ضد 
المرأة ونطاقھ وتقدیر أثره على المرأة والمجتمع، كما وضعت أطر 
 ،ً ً أو سریا قانونیة وسیاسیة دولیة لمعالجة ھذا العنف سواء كان علنیا

ً بتقدم ولم یكن التقدم المحرز في القوا نین والسیاسات مصحوبا
مازال غیر كاف  ملحوظ في تنفیذھا على الصعید الدولي، فھذا

) 13،  2006األمین العام لألمم المتحدة ، ( .وغیر متناسق في جمیع أنحاء العالم

 . لكن الجھود مازالت مستمرةو
: ویلقي ھذا البحث الضوء على ظاھرة العنف ضد المرأة من خالل

ومراحل االنتباه الدولي والعالمي بتلك الظاھرة، التعریف بھا، 
وأشكال العنف الموجھ ضد المرأة وأسبابھ ونتائجھ ، وموقف 

ھذا ویقع على عاتق كل  .اإلسالم من تلك القضیة ، وكیفیة الحد منھا
فرد في المجتمع مسئولیة المشاركة في القضاء على تلك الظاھرة، 

ً لكون مصمم طباعة المنسوجات جو زء ال یتجزأ من نسیج ھذا نظرا
ً مناھضة العنف ضد المرأة عامة  المجتمع فیقع على عاتقھ أیضا
والمرأة المصریة بوجھ خاص، وذلك من خالل حلول تصمیمیة 
مبتكرة تھدف لتوعیة المرأة بحقوقھا ورفضھا لكافة مظاھر العنف 
الموجھ ضدھا بكافة السبل وترسیخ قیم احترامھا لذاتھا وثقتھا 

واعتزازھا بكونھا امرأة بصالحھا یصلح المجتمع أجمع فھي  بنفسھا
وإن كانت نصف المجتمع ولكنھا المسئولة عن والدة وتربیة 

  .النصف اآلخر 
  :Statement of the problemمشكلة البحث 

ترتكز مشكلة البحث على كیفیة قیام مصمم طباعة المنسوجات 
مرأة في مصر اتجاه مجتمعھ للتوعیة بالعنف ضد ال ھبمسؤولیت

 .والمساھمة في القضاء علیھ
  :Objectivesف البحث اھدأ

   تحدید أسباب العنف ضد المرأة والمساھمة في إیجاد حلول
 .جذریة لھا
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   ابتكار تصمیمات تصلح لطباعة أقمشة السیدات تساھم في
مناھضة العنف ضد المرأة عامة والمرأة المصریة  بوجھ 

 .خاص
 ت بدوره لتوعیة المرأة والقاعدة قیام مصمم طباعة المنسوجا

  .المجتمعیة العریضة بتلك القضیة وتنمیة التوجھ للتصدي لھا
   Hypothesis فروض البحث

   یفترض البحث أن  مصمم طباعة المنسوجات یمكن أن یكون
لھ دور فعال في الحد من ھذه االظاھرة  من خالل تصمیمھ 

أة خاصة لحلول مبتكرة تھدف لتوعیة المجتمع عامة والمر
بحقوقھا ورفض كافة مظاھر العنف الموجھ ضدھا ومعاقبة 

 .منتھكیھ
  : حدود البحث

  جمھوریة مصر العربیة: الحدود المكانیة. 
  العنف ضد المرأة في العصر الحدیث: الحدود الزمانیة. 
  الحدود الموضوعیة : 

 .دراسة نظریة للعنف ضد المرأة -
مبتكرة المناھضة دراسة وصفیة تحلیلیة  للتصمیمات ال -

  .للعنف ضد المرأة
لمدى تحقق أھداف البحث من خالل   دراسة استطالعیة -

  .األقكار التصمیمیة المقترحة
  : Methodologyالبحث  منھج
   من خالل الدراسة الوصفیة النظریة وجمع : المنھج الوصفي

المعلومات الخاصة بالعنف ضد المرأة وتفسیرھا على أسس 
 .النتائجمنطقیة الستخالص 

   من خالل دراسة وصفیة تحلیلیة  : المنھج الوصفي التحلیلي
 .للتصمیمات المبتكرة المناھضة للعنف ضد المرأة

  من خالل التجارب الفنیة المناھضة للعنف : المنھج التجریبي
ضد المرأة والتي تصلح لطباعة أقمشة السیدات ذات الطابع 

 . التكراري وذات القطعة الواحدة
  من خالل دراسة نتائج استطالع الرأي  :اإلحصائي المنھج

الالتي تم ) الشباب من اإلناث( الذي تم عملھ مع عینة البحث 
عرض التجارب التصمیمیة علیھن للتأكد من تحقیق البحث 

  .ألھدافھ
  : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار

  :تعریف العنف ضد المرأة 
یستخدم بشكل  ء ھو مصطلحالعنف ضد المرأة أو العنف ضد النسا

عام لإلشارة إلى أي أفعال عنیفة تمارس بشكل متعمد أو بشكل 
ن ھذا النوع من العنف یستند على أساس إف النساءاستثنائي تجاه 

    (United Nations General Assembly , 1993).جنس الضحیة كدافع رئیسي
وتتعدد التعریفات الخاصة بالعنف ضد المرأة ویأتي ھذا التعدد 

لعنف تدخل في مجاالت متعددة فھنالك العنف نتیجة ألن أشكال ا
إلخ وبالتالي ...االجتماعي ، االقتصادي ، السیاسي ، الصحي 

فھنالك عدد كبیر من التعریفات للعنف ضد المرأة والتي تھدف إلى 
   )Ayamm ( .تعریف الظاھرة بما یخدم مصلحة المجال

العنف ضد النساء بأنھ أي  الجمعیة العامة لألمم المتحدةفیما عرفت 
اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي یتسبب بإحداث 
ً التھدید بھذا  إیذاء أو ألم جسدي جنسي أو نفسي للمرأة، ویشمل أیضا

أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحریات سواء حدث في االعتداء 
     (United Nations General Assembly , 1993) .إطار الحیاة العامة أو الخاصة

وتشیر عدد من الدراسات في تعریفاتھا للعنف على أنھ استخدام 
للقوة والسیطرة على المرأة، وأن العنف بحد ذاتھ لیس ھو المقصود 
بل ھو تعبیر عن أن السلطة ھي للرجل ویتم التعبیر عن ھذه السلطة 
والقوة من خالل تعریض المرأة ألشكال مختلفة من العنف بحیث 

ر قادرة على النھوض بمستواھا االجتماعي تبقى مھمشة وغی
  )Ayamm ( .والعلمي

كما نوه اإلعالن العالمي لمناھضة كل أشكال العنف ضد المرأة 
بأن ھذا العنف قد یرتكبھ مھاجمون من كال  1993الصادر عام 

. سین أو أعضاء في األسرة أو العائلة أو حتى الدولة ذاتھاالجن
وتعمل حكومات ومنظمات حول العالم من أجل مكافحة العنف ضد 

 United Nations) .النساء وذلك عبر مجموعة مختلفة من البرامج 

General Assembly , 1993)    
  :االنتباه الدولي والعالمي 

ً من  ً باعتباره شكال ً متنامیا ً عالمیا لقى العنف ضد المرأة اھتماما
 ً لحقوقھا كإنسان، وألزم المجتمع  أشكال التمییز ضد المرأة وانتھاكا

ً، وكرامتھ الدولي نفسھ بحمایة ح قوق الفرد، إمرأة كان أو رجال
   )18 ، 2006األمین العام لألمم المتحدة ،  ( .بمعاھدات وإعالنات متعددة

رات المبكرة لمعالجة العنف ضد المرأة على الصعید الدولي والمباد
ركزت بالدرجة األولى على األسرة، وقد ظھر ذلك في المؤتمر 

م 1975العالمي للسنة الدولیة للمرأة في مدینة مكسیكو عام 
والمؤتمر العالمي الثاني لألمم المتحدة للمرأة في كوبنھاجن عام 

ً . م 1980 في المؤتمر العالمي الثالث  وأصبح األمر أكثر بروزا
م حیث دعا التخاذ سیاسات وقائیة 1985للمرأة في نیروبي عام 

وتدابیر قانونیة ووضع آلیة وطنیة وتقدیم مساعدة شاملة للنساء 
الالتي یقعن ضحایا للعنف والتوعیة باعتبار العنف ضد المرأة 

   )19، 2006األمین العام لألمم المتحدة ،  (. كمشكلة مجتمعیة
سیداو (وتعد اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 

CEDAW ( من المكاسب األولى للمرأة وقد اعتمدتھا الجمعیة
، ودخلت االتفاقیة حیز 1979لعامة لألمم المتحدة في دیسمبر ا

كاتفاقیة دولیة ، وبحلول الذكرى السنویة  1981التنفیذ في سبتمبر 
، كان ما یقرب من مائة دولة قد وافقت 1989العاشرة لالتفاقیة عام 

على االلتزام بأحكامھا، وبلغ عدد الدول التي انضمت إلى االتفاقیة 
  )2014المصري لحقوق المرأة ، المركز ( .2002 حتى تاریخ 171

وكانت جھود الحركة النسائیة في أوائل التسعینات من القرن 
ً باعتبار العنف ضد المرأة مسألة الماضي قد اكتسبت  ً كبیرا زخما

تمر وشھد المؤ )20، 2006األمین العام لألمم المتحدة ، ( تتعلق بحقوق اإلنسان ، 
م تعبئة عالمیة منسقة 1993العالمي لحقوق اإلنسان في فیینا عام 

وأضاف . إلعادة توكید حقوق المرأة باعتبارھا حقوق إنسان
َ العتماد الجمعیة العامة إعالن القضاء على  ً كبیرا المؤتمر زخما
العنف ضد المرأة في وقت الحق من تلك السنة، وینص ھذا 

المرأة مظھر لعالقات قوى غیر  العنف ضد: " اإلعالن على أن 
متكافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، أدت إلى ھیمنة الرجل 
على المرأة وممارستھ التمییز ضدھا والحیلولة دون النھوض 

 ً ً كامال وأبرز الموااقع المختلفة للعنف ضد المرأة ". بالمرأة نھوضا
رتكبھ الدولة العنف في األسرة، العنف في المجتمع، العنف الذي ت: 

أو تتغاضى عنھ، وھناك فئات معینة من النساء معرضات بوجھ 
خاص للعنف، بما في ذلك األقلیات، ونساء الشعوب األصلیة 
والالجئات والفقیرات المدقعات، والمعتقالت في مؤسسات 
إصالحیة أو سجون، والفتیات والنساء المعوقات والمسنات، 

لمؤتمر سلسلة من التدابیر والنساء في الصراع المسلح، ووضع ا
التي یجب أن تتخذھا الدول لمنع ھذا العنف والقضاء علیھ، 
ویقتضى من الدولة أن تدین العنف ضد المرأة وأال تتذرع بالعادات 

(  .أو التقالید أو الدین لتجنب واجباتھا في القضاء على ھذا العنف

  )21، 2006األمین العام لألمم المتحدة ، 
م على 1995عام  الرابع للمرأة في بیجن المؤتمر العالمي وقد أكد

ھذه المكاسب وركز على المطالبة بمساءلة الدولة عن تدابیر منع 
كان و )23، 2006األمین العام لألمم المتحدة ، ( . لمرأة والقضاء علیھالعنف ضد ا

لسلم م المتعلق بالمرأة وا2000عام  1325قرار مجلس األمن 
ً من معالم معالجة العنف ضد المرأة في أوضاع  واألمن، معلما

إذ أكد على تنفیذ القوانین التي تحمي حقوق النساء . الصراع المسلح
والفتیات أثناء الصراع المسلح وبعد انتھائھ وأكد على مسؤولیة 

األمین ( . جمیع الدول عن وضع حد إلفالت مرتكبي العنف من العقاب

للجمعیة العامة لألمم  قرار أمميوھناك  )24، 2006العام لألمم المتحدة ، 



Eman Anees  103 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

كیوم عالمي من كل عام  نوفمبر 25المتحدة ینص على اتخاذ یوم 
ودعت الحكومات  )UN Resolution( .للقضاء على العنف ضد النساء

والمنظمات الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة إلى تنظیم أنشطة في 
   .ذلك الیوم تھدف إلى زیادة الوعي العام بتلك المشكلة 

م ، والتي طالبت 2013وال یمكن إغفال وثیقة العنف ضد المرأة 
شكال العنف ضد النساء أتوصیاتھا باتباع منھج منظم ومتكامل لمنع 

ى ــعلحقوقھن بما یتواءم مع اتفاقیة القضاء عن والدفاع ات ـتیوالف
استراتیجیات ج مادضد المرأة، كما طالبت بإز ــالتمییجمیع أشكال 

برامج متصلة بالصحة العامة تكون وسیاسات ار طإیة فى الوقا
ً، وتشمل  كما دعت  .نجابیة وغیرھاصحة اإلـالأوسع نطاقا

ى ـعللى التصدیق العالمى إوصل أجل التن ـالعمل مالتوصیات إلى 
سحب جمیع و، أةلمرالتمییز ضد اجمیع أشكال ى ـعلاتفاقیة القضاء 

االختیاري وتوكول برى الـعلاالتفاقیة، والتصدیق على التحفظات 
نین واـالقإلغاء أو تعدیل أو تنقیح أو الملحق بھا؛ واستعراض 

ً السات سیاـوال   .والفتیاتالنساء ضد ـتى تتضمن أحكاما
وقد اتفقت لجنة األمم المتحدة المعنیة بوضع المرأة على إعالن غیر 
ملزم ینص على مكافحة العنف ضد النساء ویؤكد االعالن أن المرأة 

المصري لحقوق المركز ( .في جمیع أنحاء العالم تستحق نفس حقوق الرجل

  )2014المرأة ، 
ً للمرأة للداللة على االحترام العام،  8ویعتبر یوم  ً عالمیا مارس یوما

 .وتقدیر وحب المرأة إلنجازاتھا االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة
ً  2017سي عام وقد أعلن الرئیس المصري عبد الفتاح السی م عاما

 .استجابة القتراح المجلس القومى للمرأةللمرأة المصریة 
)Elwatannews(  

 : أشكال العنف الموجھ ضد المرأة
تندرج تحت أشكال العنف الموجھ ضد المرأة عدد كبیر ومتنوع من 

 .األفعال، التي تبدأ من فعل بسیط لتنتھي بالقضاء على حیاة المرأة 
 :  وتشمل  )2012مجید ، (

 والذي یتمثل بأي إساءة موجھة لجسد المرأة  :العنف الجسدي
  )11، 2009القومي للمرأة بمصر ،  المجلس(من لكم وصفع ودفع وركل

ورمي األجسام الصلبة، واستخدام بعض اآلالت الحادة أو 
  )2012مجید ، ( .التلویح بھا للتھدید باستخدامھا أو ضربھا وقتلھا

 یشمل التعرض للسب والشتم و :العنف النفسي والمعنوي
واإلھانة واإلذالل والتقلیل من القدر، والتھدید والتخویف 
باإلیذاء بشكل مباشر أو غیر مباشر، وكذا السیطرة على 

    .السلوك
 یعرف العنف الجنسي على أنھ أي فعل أو قول  :العنف الجنسي

امة المرأة ویخدش خصوصیة جسدھا، من تعلیقات یمس كر
جنسیة سواء في الشارع أو عبر الھاتف أو من خالل محاولة 
لمس أي عضو من أعضاء جسدھا دون رغبة منھا بذلك، 
واالغتصاب واإلجبار على ممارسة الدعارة والتحرش الجنسي 

وممارسة الزوج  )2012مجید ، (في أماكن العمل أو داخل األسرة، 
ً عنھا     )11، 2009المجلس القومي للمرأة بمصر ، ( .للجنس مع زوجتھ رغما

 ھو عبارة عن بنود ومواد في نص القانون  :العنف القانوني
تدفع بإجراءات قانونیة بھا تمییز عند التطبیق بین المرأة 
والرجل، ویظھر في اختالف القوانین بین المرأة والرجل فیما 

أي قانون (تعلق بالخیانة الزوجیة، وحق رعایة الطفل ی
بعد الطالق وقوانین األحوال الشخصیة المجحفة ) الحضانة 

للمرأة والطفل، وقوانین تتعلق بأحقیة المرأة بالسفر والتنقل 
  .بشكل حر

 وھو ممارسة ضغوط اقتصادیة على المرأة : العنف االقتصادي
العمل وأخذ راتبھا مثل منعھا من العمل أو إجبارھا على 

ً السیطرة على أمالكھا وحقھا في اإلرث وعدم  الشھري، وأیضا
إشراكھا في مشاریع األسرة وأعمالھا أو حرمانھا من المال 

  .لقضاء احتیاجاتھا
  ھو فرض مجموعة من القیم واألفكار تحد : العنف االجتماعي

 من حریة المرأة وكرامتھا واستقاللیتھا، فالمجتمع یمنح للرجل

امتیازات للتعامل مع المرأة بدونیة والتفرد في أخذ قرارات 
تخصھا وتخص البیت واألوالد، ومن أنواع العنف االجتماعي، 
النظرة الدونیة للمرأة المطلقة ومنعھا من الخروج من المنزل، 
أو فرض ولي على المرأة في أمور تقرر مصیرھا مثل الزواج 

ت وتقالید یمارسھا والطالق والسفر والتعلیم، وفرض عادا
المجتمع على المرأة لضمان طاعتھا وخضوعھا للثقافة 

 .الذكوریة
 وھو عبارة عن مجموعة من القوانین الغیر  :العنف الثقافي

مكتوبة في الدستور أو في نصوص القانون ، وتعتبر من أشد 
أنواع العنف الموجھ للمرأة، ویوصف في علم االجتماع بأنھ 

محسوس حتى بالنسبة لضحایاه،  عنف ھادئ ال مرئي وال
ویتمثل في أن تشترك الضحیة وجالدھا في التصورات نفسھا 
ً بأن  عن العالم والمقوالت التصنیفیة ذاتھا، وأن یعتبرا معا
الھیمنة من المسلمات والثوابت، فالعنف الرمزي ھو الذي 
یفرض المسلمات التي إذا انتبھنا إلیھا وفكرنا بھا ، بدت لنا غیر 

بھا، وھي مسلمات تجعلنا نعتبر الظواھر التاریخیة مسلم 
ً لألزمنة، وأشد أنواع  ً عابرا الثقافیة طبیعیة سرمدیة أو نظاما

ویأتي العنف الثقافي الممارس على  .العنف الثقافي ھو الرمزي
ً على الموروث الثقافي التاریخي عبر المقوالت  المرأة مستندا

لذكوریة والتسلط على واألمثال والقصص الشعبیة التي تعزز ا
المرأة، ویعتبر العالم العربي من أكثر المجتمعات ممارسة لذلك 
النوع من العنف بسبب التمسك بالثقافة الشعبیة النمطیة وما لھا 
 ً من تأثیر كبیر یتجاوز تأثیر الدین والقانون، ویفسر ذلك جلیا

 ً   .في جرائم ترتكب بحق المرأة تحت دواعي الشرف مثال
 ھو أي إجراء تمارسھ السلطة الحاكمة أو  :یاسيالعنف الس

ً أو  ً أو صحیا األحزاب السیاسیة ضد المرأة یؤثر علیھا نفسیا
ً بشكل مباشر أو غیر مباشر، مثل حرمانھا  ً أو اجتماعیا قانونیا
من التصویت وتغییب دورھا السیاسي أو تھمیشھ، بشكل 

و الحزب مقصود لتكون السیادة في المناصب العلیا في الدولة أ
ً تأتي الممارسات القمعیة وفرض  أو المؤسسة للرجل، وأیضا
إجراءات تحد من حریة المرأة وإنسانیتھا ضمن ھذا الشكل من 
أشكال العنف الممارس على المرأة وتبرز ھذه الممارسات في 
فرض زي محدد على النساء بذریعة محاربة الرذیلة، وإصدار 

ن مثل منع النساء من قوانین ونصوص تحرم النساء من حقوقھ
قیادة السیارة في بعض الدول، كما یعتبر العنف الذي تمارسھ 
الدول في أوقات الحروب على النساء ضمن العنف السیاسي 
وجرائم الحرب التي ترتكب من اغتصاب أو اعتقال أو فرض 
اإلقامة الجبریة أو الحرمان من األبناء واألزواج أو منع السفر 

 )2012مجید ، ( .ساءوالتنقل أو قتل الن
  :األسباب الھیكلیة للعنف ضد المرأة 

أو  العنف ضد المرأة ال یقتصر على ثقافة معینة أو إقلیم أو بلد محدد
مجموعة محددة من النساء في المجتمع، غیر أن مظاھر ھذا العنف 
المختلفة والخبرة الشخصیة للمرأة بھا تتشكل بفعل عوامل كثیرة، 
من بینھا الحالة االقتصادیة والعرق والطبقة االجتماعیة والسن 
واإلعاقة والقومیة والدین والثقافة، وللحیلولة دون العنف ضد المرأة 

األمین ( . ف األسباب الجذریة التي یقوم علیھا ھذا العنفینبغي تعری

   )36،  2006العام لألمم المتحدة ، 
 یشیر : طرة والتبعیة األخرىالنزعة األبویة وعالقات السی

انتشار العنف ضد المرأة عبر حدود األمم والثقافات والطبقات 
واألدیان إلى جذوره الراسخة في النزعة األبویة أي السیطرة 

على النساء ...) األب، األخ، الزوج ( المنھجیة للرجال 
والتبعیة واإلبعاد، تلك النزعة التي تقید قوى المرأة وخیاراتھا 

ا ال تجعلھا معدومة كما یتجلى في ممارسة الحركات لكنھ
األمین العام لألمم المتحدة ، (  .النسائیة ونجاحھن في المطالبة بحقوقھن

2006 ،37(  
 یعود العنف ضد المرأة في العدید من األوقات  :سلبیة المرأة

إلى المرأة نفسھا، التي تتیح المجال للمتسلطین والمستبدین 



104 A Plastic Vision for Ladies Printed Fabrics Design  to Combat Violence Against Woman 
 

International Design Journal, Volume 7, Issue 4October 2017 
 

التدخل في شؤون حیاتھا وتعنیفھا واضطھادھا بحجة أنھا 
األضعف وأن ثقافة المجتمع الذي تربت فیھ تقوم على ذلك، 

و محاولة بذل أدنى مجھود دون االعتراض على ھذا الواقع أ
 )2016صالح ، (. اتجاه تغییره لألفضل

 تتشكل الثقافة من القیم والممارسات  :األسباب الثقافیة
قات القوى التي تنسج بعضھا مع بعض في الحیاة الیومیة وعال

لألفراد ومجتمعاتھم، والثقافة ھي واسطة السلوك االجتماعي 
األمین العام (  .في كل المجتمعات، وتؤثر في معظم مظاھر العنف

تدني المستوى الثقافي وانتشار الجھل ف )39، 2006لألمم المتحدة ، 
وانحدار التعلیم واألخالقیات التي تؤكد على احترام المرأة، 
كونھا نصف المجتمع الذي یلد ویربي النصف اآلخر، وقلة 

جتمع، وجھل المرأة الوعي بأھمیة الدور الذي تلعبھ في الم
وأسرتھا وشریحة كبیرة من المجتمع بحقوقھا، وقیامھا فقط 
بواجباتھا یعتبر ذلك أحد أبرز العوامل التي تقف وراء تعنیفھا 

صالح (. بالكالم الجارح أو التعدي علیھا بالضرب وھدر حقوقھا

والتفاوت الثقافي بین الزوجین باألخص إذا كانت  )2016، 
ً مما یولد التوتر وعدم التوازن لدى  الزوجة ھي األعلى ثقافیا

المصري لحقوق المركز ( .الزوج فیلجأ للعنف لتعویض ھذا النقص 

  )2014المرأة ، 
 أسس التربیة غیر السلیمة في بعض  :األسباب التربویة

المجتمعات والتي تقوم على احترام الذكر واالنتقاص من قدر 
أة أو الفتاة ومعاملتھا معاملة سیئة، مما یعزز ثقافة ومكانة المر

العنف لدى الجنس اآلخر، كما یعزز من انتقاصھا لذاتھا ویقلل 
من ثقتھا بنفسھا ویشكل ھذا العامل أحد أكبر العوامل المسببة 

  )2016صالح ، (. لتلك المشكلة المجتمعیة الخطیرة
 تعطي للمجتمع الذكوري الحق في  فھي: العادات والتقالید

التمادي ضد اإلناث وتعویدھن على التقبل والتحمل والرضوخ 
 ً ً سوى أنھن ولدن أناثا المصري لحقوق المركز ( .إذ إنھن ال یحملن ذنبا

تستخدم العادات والتقالید والقیم الدینیة في الغالب و )2014المرأة ، 
الختان والجرائم  لتبریر العنف ضد المرأة، ومن ضمن ذلك

المرتكبة باسم الشرف أو العرض، والعقوبات الجنائیة 
التمییزیة التي تفرض بناء على الدین، والقیود المفروضة على 

  )39 ،2006األمین العام لألمم المتحدة ، ( . حق المرأة في الزواج
 تعتبر المشاكل البیئیة من العوامل المسببة  :األسباب البیئیة

لتلك المشكلة، بما فیھا الزیادة الكبیرة في معدل السكان وعدد 
أفراد األسرة نفسھا، حیث یحرم المرأة من أخذ حقوقھا العامة، 

األدنى للخدمات، والبطالة وغیرھا من المشكالت  وفقدان الحد
  )2016صالح ، (. التي تعیق تقدمھا وتطورھا

 الت الفقر، وعدم قدرة المرأة زیادة معدف :األسباب االقتصادیة
على إكمال تعلیمھا وخاصة الجامعي منھ في بعض المجتمعات 
النامیة یجعلھا عرضة لإلھانة والسیطرة علیھا من قبل 
ً، كما أن الضغط المادي  اآلخرین كونھا غیر مستقلة مادیا
والمسؤولیات الواقعة على عاتق الرجل تزید من ضغطھ 

ً على عالقتھ بالمرأة وخاصة النفسي وتوتره مما ینعكس  سلبا
من مجمل العوامل % 45بزوجتھ، ویؤثر ھذا العامل حوالي 

ً ما تقبل المرأة   )2016صالح ، ( .المسببة للعنف ضد المرأة وغالبا
 .بھذا العنف ألنھا ال تتمكن من إعالة نفسھا أو إعالة أوالدھا

 )2014،  المصري لحقوق المرأةالمركز (
 أوسع  :عنف الحكومات والسلطات ً وقد تأخذ األسباب نطاقا

ودائرة أكبر عندما یصبح بید السلطة العلیا الحاكمة، وذلك 
ّف المرأة أو تأیید القوانین لصالح  بسن القوانین التي تعن

ً للعون المركز ( .المعنف، أو عدم استنصارھا عندما تمد یدھا طلبا

وتقر عدم إلحاق عقوبات رادعة بحق  )2014المصري لحقوق المرأة ، 
من یقوم باالستبداد وخاصة في ارتكاب الجرائم والتي یطلق 

شرف والتي ال یعاقب فیھا الفرد علیھا البعض اسم جرائم ال
على قتل المرأة، وحرمانھا من تقلد المناصب السیاسیة العلیا 
باعتبارھا ال تمتلك القدرات القیادیة الالزمة لذلك، وخاصة في 

صالح (. مجتمعات العالم الثالث وعلى رأسھا المجتمعات الشرقیة

 ،2016( 
ومھما اختلفت األسباب تبقى ظاھرة العنف ضد المرأة ترصد 

من جمیع النساء الالتي یمتن مابین سن الخامسة %7نسبة 
ر عشرة والرابعة واألربعین في جمیع أنحاء العالم حسب التقری

المصري لحقوق المرأة ، المركز ( .الصادر عن منظمة الصحة العالمیة

2014(  
 :نتائج العنف ضد المرأة

تدمیر آدمیة : رأة لنتائج مدمرة أھمھا یؤدي تبني العنف ضد الم
المرأة وإنسانیتھا، وفقدان الثقة بالنفس والقدرات الذاتیة للمرأة 
كإنسانة، والتدھور العام في الدور والوظیفة اإلجتماعیة والوطنیة، 
وعدم الشعور باألمان الالزم للحیاة واإلبداع، وعدم القدرة على 

سلیم، والتدھور الصحي الذي  تربیة األطفال وتنشئتھم بشكل تربوي
قد یصل إلى حد اإلعاقة الدائمة، وبغض الرجل من قبل المرأة مما 
ً في بناء الحیاة الواجب نھوضھا على تعاونھما المشترك،  یولد تأزما
وكره الزواج وفشل المؤسسة الزوحیة بالتبع من خالل تفشي حاالت 

ً ع ُسري، وھذا مما ینعكس سلبیا لى األطفال من الطالق والتفكك األ
التدھور الصحي للطفل، والحرمان من النوم وفقدان : خالل

التركیز، والخوف والغضب وعدم الثقة بالنفس والقلق، وعدم 
احترام الذات،و فقدان اإلحساس بالطفولة، واالكتئاب واالحباط 
والعزلة وفقدان األصدقاءو ضعف االتصال الحمیمي باألسرة، 

ً عن آثار سلوكیة مدم رة من قبیل استسھال العدوان وتبني فضال
العنف ضد اآلخر، وتقبل اإلساءة في المدرسة أو الشارع، وبناء 
شخصیة مھتزة في التعامل مع اآلخرین، والتغیب عن المدرسة، 

  )2005العادلي،  ( .ونمو قابلیة االنحراف
  :العنف ضد المرأة موقف اإلسالم من قضیة 

حترام ونبذ العنف، والتعایش السلمى، األدیان جمیعھا تدعو إلى اال
وثقافة الحوار، وصنع مجتمع متآلف متعاون، وقد نبذ اإلسالم 

مرأة بصورة خاصة، وكان العنف بصورة عامة والعنف ضد ال
 اإلسالم قد أكد على الرفق بالمرأة قبل أكثر من ألف وأربعمئة سنة،

م بحقوق المرأة بصفتھا شریكة حیث اعتنى اإلسال  )2015مشعل ، (
للرجل وصانعة للحضارات واألجیال، فھي أم وأخت وابنھ وزوجة، 
والمطلع على وضع المرأة في اإلسالم، یجد أنھ یعنى بھا منذ لحظة 
والدتھا وحتى وفاتھا، ففي الجاھلیة وقبل مجيء اإلسالم كان العرب 

بھ البنت حینما  یدفنون اإلناث وھن أحیاء خشیة العار الذي قد تأتي
تبلغ، فكان قتلھا سنة دارجة عند العرب قبل اإلسالم، وھو ما سمي 

جاء اإلسالم وبین فظاعة ھذه الجریمة التي ترتكب بحق . بالوأد
ِلت بأي : (األنثى التي ال ذنب لھا، حیث قال تعالى فإذا المؤودة ُسئ

َت ُتل األھم في ، وھذه ھي النقطة األولى و ] 9 -8 :التكویر [)  ذنٍب ق
  . حمایة المرأة من العنف والذي استأصل اإلسالم شأفتھ منذ البدایة

ّة على أھمیة المرأة وتجریم العنف تجاھھا ھو إیالء المرأة  منو األدل
في اإلسالم المكانة الرفیعة، حیث تطرق اإلسالم من خالل 
النصوص الشرعیة الواردة في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة 

ً الزوجة، فقد وصف هللا  إلى الحدیث عن أھمیة المرأة خصوصا
الزوجة بأنھا سبب لحصول الھدوء والسعادة ومصدر للطمأنینة 

َْزَواًجا : (القلبیة، فقد قاَل هللا تعالى ُِسُكْم أ ْنف َ َُكْم ِمْن أ ََق ل َْن َخل ِِھ أ َات ی َ َوِمْن آ
 ً ة َْینَُكْم َمَودَّ َا َوَجَعَل ب َْیھ ُوا ِإل ِتَْسُكن َْوٍم ل ِق َاٍت ل َِك َآلی ِي َذل ِنَّ ف ً إ َوَرْحَمة

ُرونَ  َكَّ َتَف ، ویالحظ من خالل اآلیة الكریمة أَن هللا ] 21: الروم [) ی
تعالى قد بین أھمیة وجود الرحمة والمودة بین الزوجین، وھي 

   )2016مراد ، ( .نقیض العنف واألذى وعدم االحترام
وقد أوصانا الرسول الكریم صلوات هللا وسالمھ علیھ باألم، فعندما 

یا رسول هللا، من أحق الناس بحسن صحابتي؟، : جاءه رجل فقال 
، ) أمك: (ثم من؟ قال: ، قال) كأم: (ثم من؟ قال: ، قال) أمك: (قال
، مقتضاه أن یكون لألم ثالثة أمثال ما ) أبوك: (ثم من؟ قال: قال

لألب من البر ، وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع ، 
وقد . فھذه تنفرد بھا األم وتشقى بھا ، ثم تشارك األب في التربیة 

ووصینا اإلنسان بوالدیھ  : (وقعت اإلشارة إلى ذلك في قولھ تعالى
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 14: لقمان [  )حملتھ أمھ وھنا على وھن وفصالھ في عامین
والمراد  ،فساوى بینھما في الوصایة ، وخص األم باألمور الثالثة ]

األم تستحق على الولد الحظ األوفر من البر ، وتقدم في ذلك أن 
  )صحیح البخاري( .على حق األب عند المزاحمة

ً معالم ا حترام المرأة بالنظر إلى حیاة النبي علیھ الصالة تتضح أیضا
والسالم مع نسائھ، حیث نجد أنھ قد ضرب أروع األمثلة في فن 
التعامل الراقي مع المرأة، والذي سبق بھ كل دعاة ما یسمى 
باإلتیكیت وذوق التعامل مع اآلخر، فقد كان یصف النساء 

ً بالقواریر: ( حیث قال   )2016مراد ، (بالقواریر وما أجملھ من ) رفقا
  وصف ویعني بذلك رقة طباعھن ولین أحاسیسھن ومشاعرھن،

كما . ر وال تخدشوھذا یدفع الرجل للتعامل معھا برقة حتى ال تكس
ّساء خیًرا : (خطب في المسلمین قائًال  ، وكلنا یدرك )استوصوا بالن

 )2015مشعل ، ( .معنى الوصیة التي تأتي لتدل على مكانة من یُوصى بھ
 ً النساء شقائق الرجال ما أكرمھن إالكریم وما أھانھن :(وقال أیضا

  ). إال لئیم
ومن المواقف النبویة الكثیرة مع النبي علیھ الصالة والسالم مع 
نسائھ حین بكت زوجتھ صفیة رضي هللا عنھا ذات یوم حین برك 

دمعھا بیدیھ وجلس  جملھا فقام إلیھا علیھ الصالة والسالم فمسح
معھا وھو بین جیش جرار وسفر، فلم یسفھ بكاءھا ولم یحقرھا بل 
اھتم بمشاعرھا، وھذا قمة الرقي في تعامل الرجل مع زوجتھ، 
وبالتالي فلیس للعنف سبیل إلى المرأة في ظل وجود التعالیم 
اإلسالمیة الرفیعة، التي تحفظ كرامة المرأة وتصون حوزتھا وترفع 

  )2016مراد ، ( .من شأنھا
ھذا وعن فضل اإلحسان إلى البنات فقد قال صلى هللا علیھ وسلم 

سقاھن وكساھن من كان لھ ثالث بنات فصبر علیھن وأطعمھن و(
ً من النار یوم القیامة ، وھذا یدل على فضل  )من جدتھ كن لھ حجابا

ً فیما عند هللا عز وجل  اإلحسان إلى البنات والقیام بشئونھن رغبة
وفضل هللا . فإن ذلك من أسباب دخول الجنة والسالمة من النار

واسع ورحمتھ عظیمة، وھكذا من عال واحدة أو اثنتین من البنات 
 )Binbazz( .یرھن فاإلحسان إلیھن یرجى لھ األجر العظیم أو غ

ّبي الكریم عن ضرب النساء بقولھو ال تضربوا إماء : (قد نھي الن
ّھ رخص فیھ بشكل محدود ومعتدل حینما )هللا ، وإن روي بعد ذلك أن

نزلت اآلیات الكریمة في ذلك، وحینما اجتمع حول بیتھ نساء المدینة 
یشكین أزواجھن أكد على مسألة ھامة بقولھ عن الذین یفعلون ذلك 

، فالرجل الصالح لھ )لیس أولئك بخیاركم( :فیضربون زوجاتھم
 ً أسوة حسنة في رسول هللا حیث لم یضرب في حیاتھ أمة أو خادما

  )2015مشعل ، ( . أو زوجة
ویتضح مما سبق أن القانون اإللھي والشریعة اإلسالمیة تعطي 
للمرأة كامل حقوقھا وعزتھا وكرامتھا، كما تقدم لھا الحمایة 

) ولھن مثل الذي علیھن بالمعروف(قال تعالى . والحصانة الكاملة
، وینظر ]19: النساء[) وعاشروھن بالمعروف(، ]228 :البقرة[

رجل وعلیھا ما علیھ، وأنھا مساویة لھ في إلیھا كإنسانة لھا ما لل
یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي (جمیع األحكام إال ما خرج بالدلیل، 

 ً ً كثیرا خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبّث منھما رجاال
كما أكد اإلسالم على الذمة المالیة المستقلة  ] 1:النساء [) ونساء

وقد أثبتت التجربة أن القوانین  .للمرأة وكافة حقوقھا في المیراث
الوضعیة لم تتمكن من إعطاء المرأة حقوقھا وحمایتھا، وإن كانت 

لتطبیق ھذه ھناك ضرورة ملحة  و. ترفع الشعارات لصالحھا
القوانین اإلسالمیة من قبل المسئولین كالحكومات والمؤسسات 
والمتصدین لألمور، ومعاقبة من یقوم بالعنف ضدھا، كي تحس 

رأة باألمن واألمان وھي قابعة في قعر دارھا، أو عاملة في محل الم
  )Annabaa( .عملھا، أو ماشیة في طرقات بلدتھا

  :من العنف ضد المرأةمقترحات للحد 
ً من عملیة التنمیة في المجتمع، فھي تمثل  ً كبیرا المرأة تشكل جزءا
نصف المجتمع وإعاقتھا تعني إصابة المجتمع بالشلل لذلك البد أن 
ً أن تأخذ  تعطى المرأة دورھا الكامل في المجتمع ولن یتسنى لھا أبدا

، عندھا دورھا إال بتھیئة الظروف المناسبة ومساواتھا بالرجل

التدابیر  فیما یلي بعضو تتمكن من أخذ دورھا على أكمل وجھ،
والمقترحات التي تسھم في الحد والتخفیف من مشكلة العنف ضد 

  :المرأة أھمھا
  تعدیل بعض القوانین التي تمیز بین الرجل والمرأة وتطبیق

مبدأ المساواة بینھما من حیث الحقوق والواجبات التي یتمتع بھا 
 . ي المجتمع ومعاقبة المنتھكینكل شخص ف

  على االتجار بالنساء وشبكات الدعارة ومسھلیھا ً التشدید قانونیا
 .والعمل على مكافحتھا بشتى الوسائل الممكنة

  األحوال الشخصیة ال سیما تلك  قانون اعادة النظر ببعض مواد
الشرف وسن العقوبات  التي تسھل فعل القتل بحجة الدفاع عن

  .الرادعة لھا
  قیام وسائل اإلعالم بإظھار المرأة بصورة إیجابیة توضح

لما لإلعالم من دور كبیر  )2010الناقوال ، (قدراتھا وتفوقھا وتمیزھا،
في صناعة ثقافة متطورة تجاه المرأة كوجود ورسالة ودور 
إنساني ووطني، وعلیھ یقع مسؤولیة مضاعفة لخلق ثقافة الرفق 

لرحمة في العالقات اإلنسانیة الخاصة والعامة، فعلى وسائل وا
اإلعالم المتنوعة اعتماد سیاسة بناءة تجاه المرأة وإقصائیة 

 )2005العادلي ، ( .لثقافة العنف الممارس ضدھا
  نشر الوعي لدى الجنسین وتعریفھم بخطورة الحیاة التي تقوم

ً لسلبیة على العنف وانعكاساتھا ا . على األطفال والزوجین معا
ً ما یقوم الرجل بالعنف ضد زوجتھ، لذا البد من تغییر  فغالبا

الوئام عقلیة الشریك الذكر القائم بالعنف من أجل تحقیق 
 )2010الناقوال ، (. واالحترام المتبادل بین الزوجین

  اعتماد سیاسة التنمیة البشریة الشاملة لصیاغة إنسان نوعي
ر على الوعي واإلنتاج والتناغم والتعایش والتطور قاد

المستمر، وھي مھمة مجتمعیة وطنیة تتطلب إبداع البرامج 
والمشاریع الشاملة التي تلحظ كافة عوامل التنمیة السیاسیة 
واإلقتصادیة والحضاریة، فأي تطور تنموي سیساعد في 
تخطي العقبات التي تواجھ المرأة في مسیرتھا اإلنسانیة 

  .الوطنیةو
   التوعیة النسویة للتصدي للعنف، إذ البد من معرفة المرأة

لحقوقھا اإلنسانیة والوطنیة وكیفیة الدفاع عنھا وعدم التسامح 
والتھاون والسكوت على سلب ھذه الحقوق، وصناعة كیان واع 
ومستقل لوجودھا اإلنساني وشخصیتھا المعنویة، وعلى 

إبداع مؤسسات مدنیة جادة فاعلیات المجتمع النسوي مسؤولیة 
  .وھادفة للدفاع عن المرأة وصیانة وجودھا وحقوقھا

  تفعیل الدور الحاسم للنخب الدینیة والفكریة والسیاسیة الواعیة
في صناعة حیاة تقوم على قیم التسامح واألمن والسالم، وفي 
ھذا اإلطار یجب التندید العلني بالعنف الذي تتعرض لھ المرأة 

ً واإلصغاء لل نساء والوقوف معھن لنیل حقوقھن، ویجب أیضا
مواجھة المسؤولین إذا ما تقاعسوا عن منع أعمال العنف ضد 

 )2005العادلي ، ( .المرأة ومعاقبة مرتكبیھا وإنصاف ضحایاھا
  التخلي عن القیم والتقالید والعادات السلبیة التي تسود في

 )2010الناقوال ، ( .المجتمع والتي تكرس دونیة المرأة
  العمل على توافر البنى التحتیة لنمو المرأة وتطورھا الذاتي

كقیام المؤسسات التعلیمیة والتثقیفیة والتأھیلیة الحدیثة التي 
تساعد على شرح وتبسیط الموضوعات سواء كانت 
موضوعات تربویة أو صحیة أو اجتماعیة أو سیاسیة لضمان 

 )2005العادلي ، ( .تقدمھا السریع
  تواجد فاعلیة نسویة صوب تشكیل مؤسسات مدنیة لحفظ كیانھا

على العمل اإلنساني والوطني، والبد وأن تقوم ھذه المؤسسات 
الجمعي والمعتمد على نتائج البحث العلمي وعلى الدراسات 
المیدانیة حتى تتمكن الجمعیات والمؤسسات النسویة من 
االنخراط الواقعي في بوتقة المجتمع المدني الحارس 

 )2005العادلي ، ( .للدیموقراطیة وحقوق اإلنسان
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  إیجاد فرص عمل للنساء اللواتي یبحثن عن عمل وبدعم من
المنظمات النسائیة المختصة بشؤون المرأة لمنع تعرضھن 

  .للعوز واالستغالل
 األولى للعمل  تعدیل المناھج التعلیمیة الدراسیة منذ المراحل

على تغییر نظرة المجتمع للمرأة بھدف القضاء على كافة 
 )2010الناقوال ، ( .أشكال التمییز بین الجنسین

 المجتمع بالدور الفعال ألفراده كل في مجالھ لمناھضة  توعیة
ً یمكنھ القیام  العنف ضد المرأة، فمصمم طباعة المنسوجات مثال
بدور كبیر في المساھمة بحل تلك القضیة من خالل تصمیماتھ 
التي تنبذ ھذا العنف وتوعي المجتمع والمرأة بحقوقھا ورفضھا 

السبل وترسیخ قیم لكافة مظاھر العنف الموجھ ضدھا بكافة 
احترامھا لذاتھا وثقتھا بنفسھا واعتزازھا بكونھا امرأة 

 .بصالحھا یصلح المجتمع أجمع
كحالة إنسانیة وظاھرة اجتماعیة  -یتضح مما سیق أن محاربة العنف

عملیة متكاملة تتآزر فیھا أنظمة التشریع القانوني والحمایة  -
نمو االقتصادي واالستقرار القضائیة والثقافة اإلجتماعیة النوعیة وال

السیاسي الدیمقراطي، فعلى أجھزة الدولة والمجتمع المدني 
بمؤسساتھ الفاعلة العمل المتكامل الستئصال العنف من خالل 
المشاریع التحدیثیة الفكریة والتربویة السیاسیة واالقتصادیة، وھنا 
یجب إیجاد وحدة تصور موضوعي متقدم لوضع المرأة اإلنساني 

طني، والعمل لضمان سیادة االختیارات اإلیجابیة للمرأة في والو
أدوارھا الحیاتیة، وتنمیة المكتسبات النوعیة التي تكتسبھا المرأة في 

  )2005العادلي ، ( .میادین الحیاة وخاصة التعلیمیة والتربویة
 

  :التصمیمات المبتكرة
یركز البحث الحالي على ابتكار تصمیمات تصلح لطباعة أقمشة 
السیدات ذات الطابع تكراري وذات القطعة الواحدة ، مع األخذ في 

سالفة االعتبار السمات الفنیة الممیزة لتصمیم كل نوع من األقمشة 
الذكر، برؤیة تشكیلیة جدیدة تعتمد على مناھضة العنف ضد المرأة 

تھدف لتوعیة المرأة بحقوقھا ورفضھا لكافة مظاھر العنف الموجھ و
ضدھا بكافة السبل وترسیخ قیم احترامھا لذاتھا وثقتھا بنفسھا 

وذلك من خالل رؤیة ذاتیة خاصة واعتزازھا بكونھا امرأة ، 
بما یحقق   ق القیم الجمالیة والوظیفیة لتلك األقمشةبالباحثة بغیة تحقی

ویثري مجال طباعة المنسوجات من  أھداف البحث من ناحیة ،
فالمصمم فنان ذو . ناحیة أخرى من خالل ربطھ بقضایا المجتمع

حساسیة خاصة یستطیع أن یلتقط اإلیقاعات الخفیة ولدیھ القدرة 
اعات ألداء جمیل یثیر التعبیریة التي تمكنھ من تحویل ھذه اإلیق

االنفعاالت في نفس المتلقي، ویحرك فیھ حاسة الجمال ، فھو بمثابة 
جھاز استقبال یستطیع قراءة الموجات الخفیة في المجتمع والبیئة 
المحیطة بھ والتعبیر عنھا بطریقة فنیة تعبیریة من خالل تصمیم 

  )2سلمان،  (. یلمس وجدان المتلقي لیحقق الھدف المرجو منھ

تندرج تحت مسمى تصمیمات أقمشة  6إلى 1والتصمیمات من 
ھي تصمیمات تتكرر طباعتھا السیدات ذات الطابع التكراري ، و

ً على القماش باستخدام النمط التكراري المناسب  ً وعرضا طوال
ً، ولقد تم توزیع األفكار  ً كان أم  متساقطا ) 5، 4، 3، 2(رباعیا

ً في حین وزعت الفكرتین  بالتساقط من الجانب عند ) 6 ،1(رباعیا
في حین تندرج التصمیمات . المنتصف كما ھو واضح في التوظیف

تحت مسمى تصمیم القطعة الواحدة وھو تصمیم  12إلى  7من 
ویمكن  )138، 2008السید ، ( لطباعة قطعة ملبسیة محاكة أو بدون حیاكة،

طباعتھا كوحدة واحدة كلیة بالزي أو كجزء منفصل مثل الجزء 
لخلفي أو األمامي أو األكمام، وھي تساعد على تأكید االستطالة ا

وتعتمد . واالستقامة للجسم مع زیادة أو نقصان الرؤیة لحجمھ

السیطرة في تصمیم القطعة الواحدة على إیجاد إحساس بالعمق 
یتحكم بالعین ویأخذھا نحو النقطة األساسیة بھ، وھي تعطي انطالقة 

توزیع الوحدة التصمیمیة لذوق  في الشكل والحركة ، ویخضع
المصمم الذي یقع على عاتقھ  بدرجة كبیرة االرتقاء بذوق 

 .المستھلك
  :التحلیل الفني والوصفي لألفكار المبتكرة

، أن 12ویالحظ في مجموعة األفكار التصمیمیة المبتكرة  وعددھا 
الباحثة أخذت في اعتبارھا أن االبتكار لیس جمع عناصر بجوار 

بعض، وإنما ھو إذابة أو صھر ھذه العناصر في بوتقة بعضھا ال
العمل الفني الجدید بحیث تؤدي كل منھا وظیفة أخرى تتناسب مع 
وضعھا الجدید في العمل الفني ومن ھذا المنطلق تم حبك عناصر 
التصمیم بعضھا بالنسبة لآلخر إلیجاد نوع من المعایشة بمقتضاه 

ُؤَدى ھذه الوظیفة یستطیع كل عنصر أن یؤدي وظیفتھ كأفض ل ما ت
ً، فالمسألة مرتبطة كل  ً أو ثانویا ً رئیسیا سواء احتل العنصر مركزا
ً لبقیة  االرتباط بالدور الذي یلعبھ ھذا العنصر بالنسبة لنفسھ وأیضا
ً في شكلھ النھائي،  ً محسوسا العناصر، حتى یصبح التصمیم كائنا

َم منھ وحدة البناء وشكلھ العام ھر عناصر التصمیم ومن ھنا تظ.ویُفھ
ً أن الحكم على  في ارتباط داخلي فیما بینھا، فمن المعروف منطقیا
وحدة التصمیم ككل یأتي من خالل ترتیب أجزائھ، فالوحدة ھي 
تكامل عناصر العمل الفني بعضھا مع بعض على نحو یبلغ من 
ً ال تؤدي معھ الظروف الموجودة بینھا إلى  الوثوق أو االتحاد حدا

ً من أجل تحقیق ھذه الوحدةفصم وحدة  ُمَزج سویا ، تلك  العمل بل ت
ً حیث تساعد على االنتقال الفكري من  ً فعاال الوحدة التي تؤتي أثرا
عنصر آلخر دون أدنى إرھاق ذھني، وتم توزیع العناصر بما یكفل 
ً كما في األفكار التصمیمیة  تحقیق قیم االتزان سواء كان محوریا

ً فكرة رقم أو إشع) 5، 4، 3، 2(رقم  ً األفكار رقم ) 7(اعیا أو وھمیا
، وتأكد اإلیقاع في تلك األفكار ) 12، 11، 10، 9، 8، 6، 1(

التصمیمیة من خالل التدرج والتكرار والتنوع واالستمراریة ، 
وتناسب األجزاء بالنسبة لبعضھا البعض وبالنسبة للتكوین الكلي، 

  . یبنى حولھا العمل وتدعیم مبدأ السیادة باعتبارھا النواة التي 
ویظھر في التصمیمات بوجھ عام المزج بین األشكال العضویة 
وغیر العضویة في مظھر جمالي متزن من خالل تالحم األشكال 
ً في تناغم وتباین في العالقة مما یثري من قیمة التصمیم، كما  معا
ً استخدام الخطوط الحادة تارة واللینة تارة أخرى وذلك  یظھر أیضا

تواءم والمنظومة الجمالیة للشكل العام وبما یساعد على قطع بما ی
الرتابة والملل من جھة واإلیحاء بالحركة من جھة أخرى، حیث 
ً بحركتھ، واعتمدت  ًعن الشكل وموحیا جاء استخدام الخط معبرا
التصمیمات على كل من الخط والشكل وتباین المساحات 

ً من المحصورة بینھما، واستخدمت األلوان بما یك سب التصمیم نوعا
الترابط نشأعن تلك العالقة بین الشكل واألرضیة عالوة على قیامھا 
بدور تردید التناغم اإلیقاعي للوحدات التشكیلیة مع المشاركة الفعالة 
في تشكیل الھیئة الكلیة للتصمیم ومحاولة استخدام توحید اللون في 

ً من االتز ان في تقسیم معالجة السطح المرئي حیث حقق ذلك نوعا
الكتل والمساحات، وتنوعت األلوان بین الزھاء تارة والعتامة تارة 
أخرى، واستخدمت األضواء والظالل بطریقة مقننة كان لھا أكبر 
األثر في التأكید على العمق، وحقق النتیجة ذاتھا زیادة التباین بین 
أحجام األشكال من جھة وبین األلوان من جھة أخرى، وجاء توزیع 

لوان الساخنة والباردة والزاھیة والقاتمة واألضواء والظالل األ
والمالمس الناعمة والخشنة كل في مكانھ المناسب بحیث یؤكد 
 ً ً وبم یؤكد قیم اإلیقاع والتنوع واالتزان ویفرض ضربا بعضھ بعضا

 .من الوحدة المنشودة على الشكل العام
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  )1(فكرة تصمیمیة رقم 

 
  )1(توظیف 

ً  لعنصرین آدمیین تجریدیین ) 1(ي الفكرة رقم ویظھر ف ً حرا توزیعا
ومالھا من إیحاءات  Xمعبرین عن معاناة المرأة  وكذا عالمة 

من جھة " التمییز ضد المرأة" رمزیة تفید الشجب والرفض لعبارة 
ً حیال العنف الممارس ضدھا من  وتؤكد ضرورة اتخاذ المرأة موقفا

 SAY NO TO“متراكبة علیھا ال خالل العبارة اإلنجلیزیة 

GENDER BASED VIOLENCE”  قولي ال " وترجمتھا
من جھة أخرى ، وقد جاء استخدام اللون " للعنف على أساس النوع

ً عن خطورة استمرار السكوت على ھذا  Xاألحمر في عالمة  معبرا
 .العنف 

 
  ):2(فكرة تصمیمیة رقم 

 
  )2(توظیف 

فقد اعتمدت على السیمتریة بین  )2(أما الفكرة المقترحة رقم 
نصفیھا العلوي والسفلي وكذا جانبیھا األیمن واألیسر، وبالنظر ألي 
ربع بھا یالحظ انھ یتكون من ثالثة مستویات طولیة مستطیلة 
متدرجة المساحة تتراكب وتتماس وتقطع مستویین مستطیلین مائلین 

دي المرأة في الخلفیة ، والعناصر المستخدمة تتمثل في شكل تجری
فوق أمواج متالطمة تحاول النجاة بحیاتھا ویحمل ذلك في طیاتھ 

الكفاح المستمر للمرأة في مواجھة من یریدون قمعھا ، وقد جاء 
العنصر المسیطر في التصمیم وھو حرف التاء المربوطة الذي تم 
تحویره بحیث یحوي تجویفھ  وجھ امرأة بمثابة دعوة للمرأة لتكون 

ة سر قوتھا واالعتزاز بكونھا امرأة ، كما یظھر في التاء المربوط
التصمیم رمز المساواة بین الرجل والمرأة لتعریف المرأة بأن لھا 

 .ذات حقوق الرجل

 
  )3(فكرة تصمیمیة رقم 

 
  )3(توظیف 



108 A Plastic Vision for Ladies Printed Fabrics Design  to Combat Violence Against Woman 
 

International Design Journal, Volume 7, Issue 4October 2017 
 

ً في الفكرة رقم  بین جانبیھا األیمن ) 3(كما تتحقق السیمتریة أیضا
سفلي ، وبالنظر ألي ربع فیھا واألیسر وكذا نصفیھا العلوي وال

یالحظ فیھ قرص الشمس وقد ظھر في وسطھ خیال معتم المرأة 
خلف القضبان الممثلھ للعنف والقیود المفروضة علیھا، في حین 
یعلوھا أمرأة أخرى بألوان زاھیة مضیئة للتعبیر عن نجاحھا في 

التحرر من تلك القضبان والقیود وخروجھا للنور، ویظھر أسفلھما 
لى شكل قوس من دائرة مجموعة من النساء متراصات بجوار ع

ً لضرورة اتحاد النساء لمواجھة  بعضھن في ترابط قوي تأكیدا
 .مشاكلھن، ففي اتحادھن قوة وفي تفرقھن ضعف 

 
  )4(فكرة تصمیمیة رقم 

 
  )4(توظیف 

بین نصفیھا األیمن ) 4(في حین یتضح التماثل في الفكرة رقم 
ل العناصر ھنا في رسم خطي معبر عن امرأة واألیسر، وتتمث

تعرضت لتحرش وقد انطوت حول نفسھا للتعبیر عن الدمار النفسي 
ً، وتظھر  الذي تمر بھ من بشاعة ھذا الفعل الذي یغتال المرأة معنویا
عبارة ال للتحرش الجنسي مؤكدة بكف الید أعالھا وقوامھ كتابات 

غیر مقبول  -إنساني غیر -غیر محترم(تشجب التحرش متمثلة في 
 -ال یحتمل - غیر مریح -ال یطاق -غیر حضاري -غیر مرغوب –

وداللتھ تفید صیحة للتوقف ) ال أخالقي - غیر قانوني -غیر مھذب
 .عن ھذا الجرم الشنیع والتصدي لھ

 
  )5(فكرة تصمیمیة رقم 

 
  )5(توظیف 

          
ً ) 5(وتعتمد الفكرة رقم  ً لحرف  على التوزیع المنتظم طوال وعرضا

التاء المربوطة الذي تم تحویره بحیث یحوي تجویفھ  وجھ امرأة 
لیكون بمثابة دعوة للمرأة لتكون التاء المربوطة سر قوتھا 
واالعتزاز بكونھا امرأة كما سبق القول، ویظھر ھذا الحرف داخل 
خلفیة من المربعات تضم أشكال شبھ دائریة متحدة المركز متدرجة 

عة في شرائط  متالصقة ومتعامدة على بعضھا المساحة موز
  .البعض

مستوحى من الفن المصري ) 6(والعنصر الرئیسي في الفكرة رقم 
ً في الشكل المعبر عن امرأة فرعونیة وھي تضحي  القدیم متمثال
بقص جزء من شعرھا وتصنع منھ كلمة ال لتشجب وتندد بالعنف 

الي وقد ظھرت الذي تتعرض لھ المرأة المصریة في زماننا الح
ً في التصمیم داخل دوائر بمساحات متنوعة  ً حرا موزعة توزیعا

لتسلیط االھتمام علیھا ، وفي ھذا التصمیم تذكرة للمرأة المصریة 
بجذورھا الفرعونیة والمكانة الكبیرة التي احتلتھا المرأة في ذلك 
العصر واحترام المجتمع لھا وتبؤھا أعلى المراتب في الدولة ، فمن 

نساء من حكمن مصر الفرعونیة مثل الملكة حتشبسوت والملكة ال
 .كلیوباترا

ثالثة مستویات رئیسیة  متراكبة تعلو ) 8(ویالحظ في الفكرة رقم 
خلفیة سیطرت علیھا دوائر متحدة المركز متفاوتة المساحة ، 
وتتمثل العناصر في ھذه الفكرة في رسم خطي لوجھ امرأة تم 

ً، یعلوه في المستوى األوسط تكرار تردیده في المستوى األك ثر عمقا
ً بمعاناتھا من العنف وبصمة  لرسم خطي لوجھ امرأة أخرى محمال
ید وكف للتوقف عن االستمرار في ممارسة ھذا العنف ضد النساء، 
أما المستوى العلوي فیظھر فیھ تردید لمیزان اتزنت كفتیھ 
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 .الحقوقالمرأة في المحملتین برجل وامرأة للداللة على تساوي الرجل و

 
  )6(فكرة تصمیمیة رقم 

 
  )6(توظیف 

 
  )7(فكرة تصمیمیة رقم 

 
  )7(توظیف 

وبالتحدید تمثل ربعھا ) 3(جزء من الفكرة رقم ) 7(وتعد الفكرة رقم 
األیمن العلوي الذي سبق وصفھ ، وأھم مایمیز ھذه الفكرة تأكیدھا 

قمشة السیدات بكال على أن بعض التصمیمات یمكن تنفیذھا على أ

األسلوبین التكراري والقطعة الواحدة، وذلك یتوقف على طبیعة 
 .التكوین من ناحیة والتوزیع المدروس للعناصر من ناحیة أخري

 

 
 )8(فكرة تصمیمیة رقم 

  

 
  )8(توظیف 
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 )9(فكرة تصمیمیة رقم 

  

                       

 
  )9(توظیف 

فتاة جمیلة محاطة بھالة سوداء ) 9(یة الفكرة رقم وتظھر في خلف
ویكسو وجھھا وجسدھا شخبطات بذات اللون للداللة على ما یسببھ 
العنف الممارس ضد المرأة من تشوه نفسي یجعلھا تشعر بالدونیة 
واالنكسار والقھر، ویعلو تلك الخلفیة في الثلث العلوي للتصمیم 

بكف  ”O“وقد استبدل حرف   ”STOP“كلمة أوقفوا باإلنجلیزیة  
" العنف ضد المرأة"الید لتأكید خطورة األمر وضرورة التوقف عن 

تلك العبارة التي ظھرت بوضوح معبرة عن ھدف التصمیم، ویظھر 

ً لرمز المساواة بین الرجل والمرأة،  ً رأسیا أقصى الیمین تردیدا
ً للفكرة العامة للتصمیم تم تردید مجموعة من النساء ف ي وتأكیدا

اتجاھات وانحناءات مختلفة في الربع السفلي للتصمیم بحیث تحتل 
المستوى األمامي، ویتضح في المستوى األوسط الذي یعلو الخلفیة 
یدین إحداھما حمراء تحوي رمز األنثي واألخرى زرقاء تحوي 
رمز الذكر ، والیدین لھما ذات االرتفاع للتأكید على المساواة بین 

 .الرجل والمرأة
 

 
 )10(فكرة تصمیمیة رقم 

  

 

 
  )10(توظیف 

على كتابات ألجزاء من ) 10(في حین اعتمدت الفكرة رقم        
أحادیث الرسول صلى هللا علیھ وسلم التي كرم بھا المرأة وأوصى 
ً لعبارة  علیھا، فیظھر قي الشریط األفقي أعلى التصمیم تردیدا

" ً ً " استوصوا بالنساء خیرا النساء شقائق "لعبارة  یلیھا ألسفل تردیدا
ً بالقواریر"، وفي الربع السفلي للتصمیم تظھر عبارة "الرجال " رفقا

ً المرأة تعاني من العنف وعن یمینھا وشمالھا  ً معتما تعلو خیاال

شریطین من الكتابات متفاوتین في االرتفاع یشتمالن على عبارة 
د ھذه العبارة وقد تم تردی" ما أكرمھن إال كریم وما أھانھن إال لئیم"

ً في الشریط األیمن األكثر  ، وجاءت جموع النساء في خلفیة ارتفاعا
التصمیم ورمز المرأة أعالھن وخیال المرأة في الواجھة جمیعھا 

 .معبرة عن الفكرة العامة للتصمیم ومؤكدة للمضمون
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 )11(فكرة تصمیمیة رقم 

  

          

 
  )11(توظیف 

فیظھر في ثلثھا العلوي استخدام الدائرة  ) 11(أما الفكرة رقم        
لتسلیط الضوء على العنصر الرئیسي بھا والمتمثل في المرأة 
الفرعونیة وھي تضحي بقص جزء من شعرھا لتصنع منھ كلمة ال 
لتشجب وتندد بالعنف الذي تتعرض لھ المرأة المصریة في زماننا 

، وإلى یسارھا یظھر )6(كرة رقم الحالي كما سبق وذكرنا في الف
حرف التاء المربوطة الذي تم تحویره بحیث یحوي تجویفھ وجھ 
امرأة لیكون بمثابة دعوة للمرأة لتكون التاء المربوطة سر قوتھا 
واالعتزاز بكونھا امرأة كما سبق القول، وقد تم توزیع ھذا الحرف 

اتجاه بمساحات متدرجة من الكبیر للصغیر من أعلى ألسفل في 

قوس من دائرة، ویتضح في الربع السفلي للتصمیم في المستوى 
األمامي مستطیل أفقي یحوي حرف التاء المربوطة تعلوھا عبارة 

ویجاورھا إلى الیسار كف الید تلیھ " أوقفوا العنف ضد النساء"
 STOP VIOLENCE“الترجمة اإلنجلیزیة للعبارة السابقة 

AGAINST WOMEN”  مستوى السابق إلى ، ویظھر خلف ال
 ً ً تعبیریا الیسار جزء من مستوى مستطیل شبھ رأسي  یحوي رسما
المرأتین ریفیتین بسیطتین تجلسان في ترقب بانتظار المجتمع لیقوم 

 . بدوره في حمایة حقوقھن
 

  

            
 )12(فكرة تصمیمیة رقم 

  

          

 
  )12(توظیف 

من خالل ) 12(كبیرة في الفكرة  وتظھر معاناة المرأة بدرجة       
النساء بالمالبس السوداء وھن مشنوقات ومتدلیات من الشجرة 
السوداء  التي تمثل المجتمع بأفكاره وتقالیده المعادیة للمرأة التي 
تقتلھا ببطء وھي على قید الحیاة ، وقد ظھرت تلك الشجرة في 

لھا، في  النصف العلوي األیمن للتصمیم وإلى یسارھا تردید مصغر
حین شغل النصف السفلي للتصمیم على الترتیب من الیمین للیسار 
امرأة مضرجة بالدماء تؤكد انحناءات جسدھا شدة عذابھا وآالمھا 

في تصدیھا للعنف الموجھ لجنسھا، یجاورھا رمز المساواة بین 
الذكر واألنثى للتأكید على أن حقوق المرأة ال تقل عن حقوق الرجل 

ً رضا"تلیھ عبارة في المجتمع،  مصحوبة " السكوت مش دایما
ً عن  بتجرید لوجھ امرأة بال فم للتأكید على أن سكوت المرأة أحیانا
حقھا لیس معناه أنھا ترضى عن ھذا الحال، فھي إما تجھل حقوقھا 
أو مجبرة ومكرھة على ذلك في مجتمع ساد فیھ الفكر الذكوري، 

ة بما یتناسب وطبیعة وقد جاءت التقسیمات واأللوان في الخلفی
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العناصر المستخدمة في ھذه الفكرة من ناحیة ومؤكدة لھدف 
  .التصمیم من ناحیة أخرى

  :المناقشة والنتائج  
تم إجراء دراسة استطالعیة لقیاس مدى تحقق أھداف البحث من 
خالل تلك األفكار التصمیمیة المناھضة للعنف ضد المرأة ومدى 

وذات  –ذات الطابع التكراري ( ات سید كأقمشةمالءمتھا للتوظیف 
، وقد قدمت تلك الدراسة االستطالعیة لمجموعة ) القطعة الواحدة 

من شباب اإلناث للتعرف على آرائھم حیال مجموعة التصمیمات 
  :التي ابتكرتھا الباحثة ، واشتملت معاییر االستبیان على ما یلي

 .میةمالءمة العناصر التشكیلیة المستخدمة للفكرة التصمی .1
مالءمة توزیع الوحدات داخل الفكرة التصمیمیة  .2

 .للتوظیف المقترح
تناسق األلوان ومالءمة المجموعة اللونیة للفكرة  .3

 .التصمیمیة
 .للفكرة التصمیمیة مالءمة أسلوب معالجة الخلفیة .4
تناغم الخطوط البنائیة والزخرفیة والملمسیة  بالفكرة  .5

 .التصمیمیة
االتزان ( م بالفكرة التصمیمیة تحقق القیم الجمالیة للتصمی .6

 ).، الوحدة ، اإلیقاع ، التناسب ، االستمراریة 
 .اتسام التصمیم بالتمیز واالبتكار والحداثة .7
 .مالءمة التصمیم لنمط الحیاة الیومي ومتطلبات العصر .8
تحقق ووضوح الھدف المرجو من  التصمیم المتمثل في  .9

ھا التوعیة بحقوق المرأة ورفض العنف الموجھ ضد
 .وترسیخ قیم احترامھا لذاتھا وثقتھا واعترازھا بنفسھا

 .مالءمة التصمیم للتوظیف المقترح .10
  :قیاس الصدق والثبات ألداة جمع البیانات

یمكن القول أن مدى صدق وثبات البیانات التي توفرھا األداة ھي 
من أھم أسس جمع البیانات في البحث العلمي، ویرجع السبب في 

ثبات وصدق األداة یؤدي إلى ضعف صحة ذلك إلى أن ضعف 
نتائج البحث العلمي بأكملھ، وعدم صحة نتائج البحث العلمي تجعل 
البحث بدون قیمة، لذلك یجب على الباحث الحرص على اختیار 

  )2016عید ، ( .أداة ذات ثبات وصدق

  :اختبار الصدق 
مدى دقة أداة جمع البیانات على قیاس الغرض الصدق ھو 
أجلھ، أي إلى أي درجة تزودنا األداة بمعلومات تتعلق  المصممة من

بمعنى آخر مدى دقة   )20(بمشكلة البحث من مجتمع الدراسة نفسھ،
ولقیاس صدق االستبیان . قیاس عناصر االستبانة لما وضعت لقیاسھ

تم حساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب 
ات مجاالت االستبانة معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقر

فإذا كان معامل االرتباط قوي . والدرجة الكلیة للمجال نفسھ
ً دل ذلك على صدق االتساق الداخلي لالستبانة   .ومعنوي إحصائیا

فمن حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبیان على عینة حجمھا 
محاور رئیسیة  بحساب معامالت  ثالثةمفردات تتبلور في  10

ن كل فقرة والدرجة الكلیة للمحور التابعة لھ كما في االرتباط بی
، وتم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي بحساب ) 1(جدول 

معامل ارتباط بیرسون بین الدرجة الكلیة لكل محور من المحاور 
  )225،  2015المصري ، ( .الثالث لالستبیان والدرجة الكلیة لالستبیان 

  

  والدرجة الكلیة لالستبیان رتباط بین الدرجة الكلیة لكل محور قیم معامالت اال) 1(جدول 
  الداللة  االرتباط  المحاور

  0.01  970.8  المالءمة الشكلیة
  0.02  290.8  تحقق االبتكار 

  0.01  .7530  المالءمة الوظیفیة
       

أن معامالت االرتباط معنویة عند مستوى ) 1(ویتضح من جدول  
عتبر فقرات االستبانة صادقة لما وضعت ، لذا ت( 0.01 )داللة 

لقیاسھ القترابھا من الواحد الصحیح مما یدل على صدق وتجانس 
  .محاور االستبیان

  :اختبار الثبات 
بثبات المقیاس في البحث العلمي بأنھ المدى الذي یصل إلیھ  یقصد

المقیاس في إعطاء قراءات متقاربة عند كل مرة یتم استخدامھ 
فالثبات دلیل دقة االختبار في القیاس والمالحظة، ) 2016عید ، (فیھا،

وعدم تناقضھ مع نفسھ، واتساقھ واطراده فیما یزودنا بھ من 
معلومات عن المفحوص، وھو النسبة بین تباین الدرجة على 
المقیاس التي تشیر لألداء الفعلي للمفحوص، أي أن المقصود 

عند تطبیق  بالثبات ھنا االتساق والحصول على ذات النتائج
وقد تم . االستبیان مرة أخرى على نفس العینة في نفس الظروف

 .حساب الثبات  عن طریق معامل ألفا كرونباخ  والتجزئة النصفیة
  )225،  2015المصري ، (

  
  قیم معامل الثبات لمحاور االستبیان) 2(جدول 

  التجزئة النصفیة  معامل ألفا  المحاور
  850.8 - 550.8  720.8  المالءمة الشكلیة
  680.8 - 040.8  490.8  تحقق االبتكار 

  0.985  - 950.8  0.944  المالءمة الوظیفیة
 0.853  -  0.799   0.836  ثبات االستبیان ككل

  
أن قیم معامالت ألفا والتجزئة النصفیة  عند ) 2(یتضح من جدول 

  .تدل على ثبات االستبیان 0.01 )( مستوى الداللة 
متوسطات القیم النسبیة لتقدیرات عینة )  4، 3(ویوضح الجدوالن 

، حیث وضعت في ) الشباب من اإلناث( البحث محل الدراسة 

 5إلى  1البدایة التقدیرات المكافئة لكل سؤال في االستبیان من 
أعلى الدرجات ) 5(أقل الدرجات والدرجة ) 1(بحیث تكون الدرجة 

ا إلى قیم ومن ثم تم حساب القیم المتوسطة لكل سؤال وتحویلھ
  .نسبیة

  ذات الطابع التكراري  )6:   1(للتصمیمات  متوسطات القیم النسبیة لتقدیرات عینة البحث ) 3(جدول 
  1 تصمیم  أسئلة االستبیان

%  
  2 تصمیم
%  

  3 تصمیم
%  

  4 تصمیم
%  

  5 تصمیم
%  

  6 تصمیم
  المتوسط  %

  % 93  91.6  96  93.5  90.1  92.7  94.5  .مالءمة العناصر التشكیلیة المستخدمة للفكرة التصمیمیة  - 1
  % 94  95.7  97.2  90.7  92.3  94.5  95.3  .مالءمة توزیع الوحدات داخل الفكرة التصمیمیة للتوظیف المقترح - 2
  % 94  94.1  98.3  87.8  96.4  95.8  93.3  .تناسق األلوان ومالءمة المجموعة اللونیة للفكرة التصمیمیة - 3
  % 95  92.6  99  91  94.2  97.3  96.7  .لفكرة التصمیمیةمالءمة أسلوب معالجة الخلفیة ال  - 4
  % 93  93.8  96.5  88.4  93.5  96.1  91.8  .تناغم الخطوط البنائیة والزخرفیة والملمسیة  بالفكرة التصمیمیة - 5
  % 95  90.7  95.7  90.8  98  97.5  96.4  تحقق القیم الجمالیة للتصمیم بالفكرة التصمیمیة  - 6
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  ).االتزان ، الوحدة ، اإلیقاع ، التناسب ، االستمراریة ( 
  % 96  96.1  97.8  89.3  95.8  98.2  97  .اتسام التصمیم بالتمیز واالبتكار والحداثة - 7
  % 93  90.8  94.4  91.6  93.5  94.6  95.8  .مالءمة التصمیم لنمط الحیاة الیومي ومتطلبات العصر - 8
عیة بحقوق تحقق ووضوح الھدف المرجو من  التصمیم المتمثل في التو - 9

المرأة ورفض العنف الموجھ ضدھا وترسیخ قیم احترامھا لذاتھا وثقتھا 
  .واعترازھا بنفسھا

97.5  95.4  93  90.5  92  92.3  93 %  

  % 96  97.1  96.4  93  95  97.7  98.8  .مالءمة التصمیم للتوظیف المقترح -10
  ذات القطعة الواحدة )12:   7(للتصمیمات  متوسطات القیم النسبیة لتقدیرات عینة البحث ) 4(جدول 

  7 تصمیم  أسئلة االستبیان
%  

  8 تصمیم
%  

  9 تصمیم
%  

  10 تصمیم
%  

  11 تصمیم
%  

  12 تصمیم
  المتوسط  %

  % 95  99  93.2  95.4  98  92.3  91  .مالءمة العناصر التشكیلیة المستخدمة للفكرة التصمیمیة  - 1
مالءمة توزیع الوحدات داخل الفكرة التصمیمیة للتوظیف  - 2

  % 96  98.7  94.7  96.2  97.7  95.1  93.4  .المقترح

  % 96  98.4  96.3  94.8  96.4  96  95.4  .تناسق األلوان ومالءمة المجموعة اللونیة للفكرة التصمیمیة - 3
  % 96  99.1  93  97.1  98.4  94.8  94.3  .مالءمة أسلوب معالجة الخلفیة للفكرة التصمیمیة - 4
  % 96  98.5  94.6  95.2  97.5  97.7  93.5  .والملمسیة  بالفكرة التصمیمیة تناغم الخطوط البنائیة والزخرفیة - 5
  تحقق القیم الجمالیة للتصمیم بالفكرة التصمیمیة  - 6
  % 97  97.3  95.1  95.7  97.9  97  97  ).االتزان ، الوحدة ، اإلیقاع ، التناسب ، االستمراریة ( 

  % 97  99.2  96.8  96.4  98.2  97.6  94.8  .اتسام التصمیم بالتمیز واالبتكار والحداثة - 7
  % 94  95.1  90.1  93  94.3  96.3  93.6  .مالءمة التصمیم لنمط الحیاة الیومي ومتطلبات العصر - 8
تحقق ووضوح الھدف المرجو من  التصمیم المتمثل في التوعیة  - 9

بحقوق المرأة ورفض العنف الموجھ ضدھا وترسیخ قیم 
  .نفسھااحترامھا لذاتھا وثقتھا واعترازھا ب

90  94.5  99.2  98.2  97.5  99.7  97 %  

  % 98  98.5  97.8  97.8  98.6  99.1  96.1  .مالءمة التصمیم للتوظیف المقترح -10

82.00 
84.00 
86.00 
88.00 
90.00 
92.00 
94.00 
96.00 
98.00 

100.00 

مالءمة   -1
العناصر التشكیلیة 
المستخدمة للفكرة 

.التصمیمیة

مالءمة توزیع  -2
الوحدات داخل 

الفكرة التصمیمیة 
.للتوظیف المقترح

تناسق األلوان و  -3
مالءمة المجموعة 

اللونیة للفكرة 
.التصمیمیة

مالءمة أسلوب   -4
معالجة الخلفیة 
.اللفكرة التصمیمیة

تناغم الخطوط  -5
البنائیة و الزخرفیة 
و الملمسیة  بالفكرة 

.التصمیمیة

1تصمیم 

2تصمیم 

3تصمیم 

4تصمیم 

5تصمیم 

6تصمیم 

 
  )5:  1(للمعاییر من )  6:  1( التصمیمات   مالئمةیوضح درجة ) 1(شكل رقم 

84.00 

86.00 

88.00 

90.00 

92.00 

94.00 

96.00 

98.00 

100.00 

تحقق القیم الجمالیة للتصمیم بالفكرة التصمیمیة  -6 .اتسام التصمیم بالتمیز و االبتكار و الحداثة -7 .مالءمة التصمیم لنمط الحیاة الیومي و متطلبات العصر -8 تحقق ووضوح الھدف المرجو من  التصمیم المتمثل في التوعیة بحقوق المرأة و رفض العنف  -9
.الموجھ ضدھا و ترسیخ قیم احترامھا لذاتھا و ثقتھا و اعترازھا بنفسھا

.مالءمة التصمیم للتوظیف المقترح - 10

1تصمیم 

2تصمیم 

3تصمیم 

4تصمیم 

5تصمیم 

6تصمیم 

 
 )10:  6(للمعاییر من )  6:  1( ح درجة مالءمة التصمیمات  یوض) 2(شكل رقم 
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  )5:  1(للمعاییر من )  12:  7( یوضح درجة مالءمة التصمیمات  ) 3(شكل رقم 

 
  )10:  6(للمعاییر من )  12:  7( یوضح درجة مالءمة التصمیمات  ) 4(شكل رقم 

لمتوسطات القیم النسبیة لتقدیرات ) 3( ویتضح من نتائج جدول
ذات )  6:   1(للتصمیمات )  الشباب من اإلناث( البحث  عینة

) 4(،و جدول % 96و% 93الطابع التكراري والتي تراوحت بین 
:   7(لمتوسطات القیم النسبیة لتقدیرات عینة البحث للتصمیمات 

وكذا ، % 98و% 95تراوحت بین والتي ذات القطعة الواحدة  )12
الموضحة لمدى مالءمة التصمیمات سالفة ) 4، 3، 2، 1(األشكال 

الذكر لمعاییر االستبیان أن تلك األفكار التصمیمیة تصلح لطباعة 
أقمشة السیدات وجمیعھا یحقق ھدف البحث المتمثل في دمج مصمم 

لفة طباعة المنسوجات بقضایا مجتمعھ من خالل رؤیة تشكیلیة مخت
لتلك األقمشة تھدف لتوعیة المجتمع عامة والمرأة خاصة  بحقوقھا 
ورفضھا لكافة مظاھر العنف الموجھ ضدھا بكافة السبل وترسیخ 
قیم احترامھا لذاتھا وثقتھا بنفسھا والفخر بكونھا امرأة ال یصلح 

 .المجتمع إال بھا
 

  :Results النتائج
  :توصل البحث للنتائج التالیة

 أو العنف ضد ال ً ً أو نفسیا مرأة لھ أشكال مختلفة فقد یكون جسدیا
 ،ً ً أو سیاسیا ً أو ثقافیا ً أو اجتماعیا ً أو اقتصادیا ً أو قانونیا جنسیا
ً لحقوق  وھو مشكلة خطیرة واسعة االنتشار وتعد انتھاكا
اإلنسان، مغروسة جذوره في انعدام المساواة بین الرجل 

ھجي ضد المرأة النابع من والمرأة عبر التاریخ ھذا التمییز المن
النزعة األبویة والسیطرة والتبعیة لآلخرین وسلبیة المرأة 
والعادات والتقالید والنواحي التربویة والبیئیة واالقتصادیة 

 .وعنف الحكومات والسلطات
  العنف ضد المرأة ضد مبادئ الدین والفطرة السلیمة واستمرار

العنف ویقوض  ھذا العنف المتفشي ضد المرأة یغذي ثقافات
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أركان التقدم نحو تحقیق أھداف حقوق اإلنسان والتنمیة والسلم، 
 .وفي إنھاء ھذا العنف مصلحة كبرى للبشریة كلھا

  في وضع معاییر ً ً كبیرا حدث خالل العقدین الماضیین تقدما
وقواعد دولیة لمعالجة العنف ضد المرأة، وعلى الدول مسؤولیة 

 .ھ والقضاء علیھمنع ھذا العنف ومعاقبة مرتكبی
  فكرة تصمیمیة مبتكرة تصلح لطباعة أقمشة ) 12(قدم البحث

السیدات  وتھدف لتوعیة المجتمع والمرأة بحقوقھا ورفضھا 
لكافة مظاھر العنف الموجھ ضدھا بكافة السبل وترسیخ قیم 
احترامھا لذاتھا وثقتھا بنفسھا واعتزازھا بكونھا امرأة 

 .بصالحھا یصلح المجتمع أجمع
   -:Recommendations  لتوصیاتا

  :یوصي البحث بما یلي
 المساواة بین الجنسین وحمایة الحقوق اإلنسانبة للمرأة. 
 ممارسة القیادة إلنھاء العنف ضد المرأة. 
  سد الفجوات بین المعاییر الدولیة والقوانین والسیاسات

 . والممارسات الوطنیة
 المرأة  تعزیز قاعدة المعرفة عن جمیع أشكال العنف ضد

 .لیسترشد بھا تطویر السیاسة واالستراتیجیة
  بناء وتوطید استراتیجیات قویة متعددة القطاعات ومنسقة

 ً ً ومحلیأ  .وطنیا
  تخصیص موارد كافیة وتمویل كاف التخاذ التدابیر

 .الالزمة إلنھاء العنف ضد المرأة
  توعیة المجتمع بالدور الفعال ألفراده كل في مجالھ

م طباعة المنسوجات بصفة خاصة بصفة عامة ومصم
 .لمناھضة العنف ضد المرأة
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