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ملخص مـترجم ألبرز المـوضوعات

العـــــــالقــة ذات  العــــــــــلـمـية 
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ولما كانت بداية كل عمل فكرة، يتأسس وفقها، ويؤطر

بإطارها، كان هذا الكشاف، متناولًا أهم الموضوعات واألفكار

المتداولة في الساحة الفكرية الغربية، المتعلقة بالمرأة

وية، واألسرة، كالنسوية، وتشييء المرأة، والتحرش، والهُ

ا  مادته من مجالت علمية محكمة وذات شهرة ... إلخ. مستمدً

في مجالها، في الفترة الممتدة بين األعوام 2016-2021م.

مة مقد

الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله..

بسرعة، ا  أيضً األفكار  تتوالى  السريع،  اليوم  عالم  في 

وتختلف ينضب،  ال  تتابع  في  أخرى  تتلوها  فكرة  كل 

ا، إذ تنوء كل منها ا بينً هذه األفكار فيما بينها اختالفً

منتجيها، إرث  طياتها  في  تحمل  الخاصة،  بحمولتها 

ورؤاهم، وتطلعاتهم. كذلك؛ يتباين تأثير هذه األفكار،

ا ما قبله، ا لمذاهب سالفة متجاوزً ا تاليً فبعضها يعد مظهرً

ا توليفات خــالقة، واآلخــر يشتبك مع أفكار أخرى، منتجً

فيما تندثر بعضها، دون أن تترك خلفها أي أثر.



المنتج ألنها  جاء  الغربية  الفكرية  الساحة  وتخصيص 

لها، مستهلك  العالم  وبقية  لألفكار،  األكبر 

ا. ا، أو ناقدً ا، أو شارحً موافقً

باحــثات مـركز  من  المقـدم  العـمل  هذا  ولعل 

ثرية انطالقة  قاعدة  يكـون  المرأة  لدراسات 

موضوعات منه  يستلهمون  والمهتمين،  للباحثين 

أبحاثهم وترجماتهم، ويضـيفون للمكـتبة العـربية

ا ممـا هـي بحاجة ماسة إليه. بعـضً

المـنشورة المـــواد  أن  إلـى  القـراء  عــناية  ونلفـت 

الكشاف  ال تعبر بالضرورة عن رأي المركز. في هذا 
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الظسعغئ وتفضغك افجرة:

الظســعغئ الظغع لئـرالغئ وطساصئض رأس المال الئحري.

المــحاسر التــمغمغئ (الئـاردة) شغ ظــصـاحات الــعالثغظ

تعل طمارجاتعط شغما غاسطص بالسائطئ والسمض وا�جازات

العالثغئ.

إدارة الخراع الظاتب سظ الظسعغئ: دراجئ تالئ لافاسقت

العاتساب بغظ أشراد سائطئ إجئاظغئ .

وضــع تخــعر لردود افشـــسال: طةـــمعسات تصعق الرجال

شـغ برغطاظغا، وطظـاعدئ الظســعغئ، وطا بسـث الظسعغئ.

الفهرس
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اجاثـثام اظساشـرام وتحـغغء الـثات: أدوار تسـطغصات

اقجــــائطان، والمــــصـارظئ، والمزـــــعر، والظســـــــعغئ.

اتئاع افسراف افظبـــــعغئ وتحـــغغء الثات لثى الظســـــــاء

القتغ غسـائرن أظفـسعظ ظســعغات أو غـغر ظســـعغات.

الاحغغأ الةظسغ، واقجـائطان، واضاؤاب ذالئات الةاطسئ:

دور الحسعر بالسـار.

اجاسراض أدبغات طظعةغ غساضحش الاحغغأ وافطعطئ.

تـحــــغغء المــــــرأة
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ردود شسض طظ، وضث طظ؟ الظسـعغئ والترضئ

افطرغضــغئ المآغثة لطتــغاة "اقجـاراتغةـغئ

الماسـطصئ بافم والطفض"

"شطاثئرظغ الظســــعغات سظ خطؤغ": دراجئ

قجــــاراتغةغات الثـطاب لماعمغ الاترش

الةــــظسغ.

الاتـــــرش الةــظسغ شغ حــــعارع طـخـــــر:

إســــادة الظزــــر شغ الظزـــرغئ الظســــــعغئ.

الاتـــــرش الةـــــظسغ

إجصاط الةظغظ والظسعغئ
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اخاغار الظسعغئ: خطابات ا�سقم تعل الظساء السغاجغات

وتسرغش ععغئ الظسعغئ (الةثغثة).

التــروب الةـظسغئ وذســر الماتــعلغظ جـظسًغا: العـــعغئ

وجغاجات الةــسث شغ الظســعغئ الئرغطاظغئ المساخرة.

الظســعغئ، والثضــعرغئ، والامبغض الفسـال: تتــطغض جظثري

لطئغــروصــراذــغئ الممـِبطئ.

طظ غفضر خارج خظثوق الةظثر؟ الظسعغئ، وتصـثغر ذات

الةـــظثر، والمعاصش تةـاه افحثاص الماتــعلغظ جـظسًغا.

النـســـــوية والـهـــــوية
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طظ شروغث لطظسعغئ: الئظى الةـظثرغئ لطـــعم

شغ ظزـرغات اقساثاء الةظسغ سطى افذفال

افطعطئ لثى افطــــــــعات الطـــعاتغ تسرضظ

لقســــاثاء الةـــظسغ وعــظ أذـــفال

الســعاطض الاغ تــمظع الدـتـــاغا ا�ظــــــــــاث

طـــظ ا�شـــــــخاح سظ تسـرضعظ لقســــــاثاء

الةظسغ سطى افذفال، أو تتفجه، أو تـآخره

ا�شـــــخـاح ســـظ اقســـــــــاـثاء الـةــــــــظسغ

ســطى افذـفـال: عـض غآبر السمـر سطى ذلك؟

اقساثاء الةظسغ سطى افذفال
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سمال الةظج والظسعغئ: إسادة تسرغش لمسظى أن تضعن

بـــشـًغا.

الئشغ وسمض الةـــظج: طـعضع صاظعن إغـــرلظثا الةــثغث

تعل الئشغ شغ ظماذج الظسعغئ الرادغضالغئ والطئــرالغئ

طا وراء طتع افطغئ ا�باتغئ: اقساماد سطى جردغات الحئاب

تعل ا�باتـــــغئ لاعجــــغع المـظاعب الاربعغئ الةظسغئ.

الظســـــــعغئ، والظــــــحاط، وا�باتـــــغئ طظ دون تــراٍض:

ا�باتــــغ" "اقظــــاـصام  �ظــــعاء  الةــعــــــعد  تتــــطـغـض 

افطــــرغضــــــــغئ. المـاـتـــــــــثة  الــــــعقغــــات  شـــــــغ 

ضــــغـش غظاــصغ الظســـــعغعن ا�باتـــــغئ: صــطص الخــــطئ

وا�ظـــــــااجـــغئ. "افخـــــــــالئ"  أخـــــقصـــغات  بغــــــظ 
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الفــاغات اجـاراتغةغات  المـاأخطئ:  ا�جــعاض  وخـمئ 

والرشخ. المصاوطئ  شغ 

تتـطغض الثـطاب افغثغعلعجغ شغ ا�ســقم اقجــاماسغ:

دراجئ تالئ لظصاش ا�جعاض.

طعاجـعات بغظ افجـغال شغ الظـدال لتـصعق ا�جـعاض

شغ افرجظاغظ.

الظسعغئ ا�جعاض!: وجط  أجض تصعق  تامرد طظ  آن 

وذئغسئ افخعات الماسثدة شغ خطاب الظاحطغظ.

ا�جـــــعاض
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اقرتئاط بغظ أول ظعبئ اضاؤاب شغ ظفج سام السقصئ

الةظسغئ افولى وتمض المراعصات.

سعاطض الثطر وظاائب العقدة المرتئطئ بتمض المراعصات:

سغظئ ضظثغئ.

تمض المراعصات وتةربئ السظش الةسثي بغظ الظساء

أشرغصغئ: ـ١٩  جظئ شغ خمج دول   ١٥ أسمارعظ بغظ 

تتطغض بغاظات المسح المسصثة.

المراعصات: تأبغر ا�لجام بالابصغش الةظسغ سطى تمض 

دلغض سالمغ.

طصعطات تمض المراعصات شغ إظثوظغسغا.

المراعصات المراعصغظ تعل طعاجعئ تمض  طظزعرات 

وافطراض المظصعلئ جظسًغا شغ الفخض المثرجغ وخارجه.
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المعاصش تةاه سـظش الحــرغك التــمغط ضث الظــساء
شــــــغ اقتتـــاد افوروبـــغ: اجاســـراض طظعةـــغ.

السظش ضث المرأة: تتطغض طاسثد البصاشات �شرغصغا.

الظفــــسغئ. والخـتــــئ  الـمـــــرأة  ضــــث  الســـــظش 

والطــفـــض. الـمــــــرأة  ضــــث  والســـــــظـش  افوبــؤئ 

ضـــعشغث-١٩: جائتئ  خـــــقل  الـمـــرأة  ضث  السـظش 
اجاسراض تضاططغ.

السظش ضث المرأة
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طتضمئ طاثخخئ لطحئاب افطغرضغ المادرر طظ اقجاشقل
الةظسغ الاةاري.

اجاــــسراض طظعةــــغ لفســــــراف اقجـــاماسغئ والمــعاصش
والمســــاصثات العاصــسغئ المرتئطئ باقجـــاشقل الةــظسغ

لفذــــفال والمراعـــــصغظ.

اجاسراٌض طظعةـــغ لطاحــععات المســرشغئ لثى طــرتضئغ
جرائط طعاد اقجاشقل الةظسغ ضث افذـفال ســئر ا�ظارظئ.

اجاصقلغئ حرجئ: ضغش تظزر الفـاغات والحابات الماأبرات
باقجاشقل الةــظسغ الاةاري إلى وضالئ الختــئ وطمارجئ
الامبغض شغما غاسطص بخظع الصرار شغ طةال الرساغئ الختغئ.

الســـعاطض الثغمعغراشغئ والظفــسغئ-اقجــاماسغئ المرتئطئ
باقجاشقل الةظسغ لفذفال: اجاسراض طظعةــغ وتتطغض

تةمغسغ.
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صئض الصاض: جرائط صاض الحرغك التمغط طظ طظزعر السمطغات.

سظش الحرغك التمغط: ا�بار الظفسغئ والثشاسات الصاظعظغئ.

شعضعلثغان تتطغض  اجاثثام  التمغمغئ:  الحرغضئ  صاض 
الصــــــاض. ظتـــــع  طراتــــض  بـــــمان  تطــــعر  لااـــــئع 

دراجــئ الصــاض؟  سطى  صــادر  حــرغضِك  أن  تساصثغظ  عض 
لاخعرات الظاجــغات طظ ســظش الحــرغك التــمغط لمآحــرات

خطــر الصــاـض.

جــغاجات اقسـاصال ا�جـئاري شغ صـداغا الســظش افجــري
واقساصاقت بسئإ ســظش الحــرغك التـمغط طمـابض الةظج
وطشاغره بسث تحرغع الجواج طظ ظفج الةظج شغ العقغات

الماتــثة.

الخــــغظ. شغ  الةــظج  طمــابض  التــمغط  الحــرغك  ســظش 

سظش الحرغك التمغط طمابض الةظج بغظ الحئاب المضسغضغ:
دراجئ اجاضحاشغئ.

جظعات  ١٠ طثتعا  دراجئ  والحرذئ:  المبطغغظ  الحرضاء 
اقجاةابئ المجدوج شغ  واقساصال  اقساصال  سظ طسثقت 

لتعادث سظش الحرغك التمغط.
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تتناول المقالة الوجه الحديث للنســوية من خالل 

رفــيعات  الرئيســية والنــساء  وســائل اإلعــالم 

الشأن، وأبتدئ بإظـهار أن النســوية النيو لبرالية 

ليست في انتشار فحـسب، ولكـن هذه المدرسة 

ا مــن الحــوكمة النيو لبرالية  ا جـــديدً تنتــج شــكلً

لسيـدات الطـبقة المــتوسطة بـشكل مخــطط له 

الذكــي لالســتثمار  بعــناية وعــبر االســتخدام 

الذاتي في الحاضر، وذلك لضمان تحسين العوائد 

في المستقبل، ولبيان ذلك طـرح مـثالين، وهـما: 

المعـروفة  العـابرة  العـالقات  ثقـافة  تمجـيد 

فــي الجـامعات، والتقنية الجـديدة المبنية على 

تجميد البــويضات والتي توفـرها الشـركات في 

ع  شــجَ مكـونات حــزم العـــروض، وأوضـــح كــيف تُ

مـتـزايد  بـشكـل  المتــوسطة  الطــبقة  ســـيدات 

عـــلى االســـتثمار فـــي وظــائفهــن، وتأجــــيل 

الحــمل حــتى إشــعار آخـــر، وبتشجـيع هــؤالء 

النســـوة عــلى البنــاء المهـــني واالســـتثمار 

ا ما  بذواتهن في الســنوات التي اعـتبرت يــومً

النســـــوية أن  أقــــترح  الخـصــــوبة،  ســـــنوات 

النيو لبرالية تجعل من سيدات الطبقة المتوسطة 

رأسمال بشري، ولكون عملية التكـاثر تـقف حجـر 

عثرة أمام عملية التحول هذه، فإن مهام التكاثر 

غير  بأنهن  يصنفن  نساء  إلى  تعهد  والرعاية 

ا لتحمل المسؤوليات  مفيدات؛ ألنهن لسن أهلً

بشكل جيد ، ولذا فالنسوية النيو لبرالية الصاعدة 

تخذل أكـثر النـساء بتقسيمهن، وجعل العـنصر

ذو القـيمة يقـتصر عـلى األقـلية التـي تسـهم 

بتحسين رأس المال، وتتبرأ من البقية، إلى جانب 

تمهــيد إيجــاد أشـكـال جــديدة ومكــثفة مـن 

االســتغالل الجــنساني العــرقي والطــبقي.

النســـــــوية النيــــــو لبــراليــة
ومستقبل رأس المال البشري

THE UNIVERSITY OF

CHICAGO PRESS

 JOURNALS 

 2017 Winte 

ــغك افجــــــــــرة ـــ  الظســــــــعغئ وتفـضـ   
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المشاعر الحميمية (الباردة) في نقاشات الوالدين حول ممارساتهم
فيما يتعلق بالعائلة والعمل واإلجازات الوالدية

تهدف هذه المقالة لتقييم رأي آرلي هاكشايلد وإيفا إيلوز، والقائل أن األيديولوجية النسوية

ا، فحسب رؤيتهم المتغايرين جنسيً الحميمية في العالقات بين  تترافق مع (تبريد) المشاعر 

تشجع هذه األيدولوجية المتأثرة بالروح التجارية على االنفصال من الروابط الدافئة والحميمية

مع اآلخرين، ومنح األولوية إلنجازاتهم الشخصية، والمساواة فيما يتعلق بأعمال المنزل ورعايته،

وتنبني على دراستين وصفيتين وتجريبيتين تستكشفان حيوات األزواج الخاصة وتفضيالتهم

فيما يتعلق بالنسوية والمساواة، وكذلك ممارساتهم في اإلجازات، وأعمال المنزل ورعايته،

نقاشات بيان  في  وفعاليتها  تفصيلي،  بشكل  فكرتهم  أساسات  الدراسة  هذه  تتناول  كما 

معت البيانات من خالل حوارات مجموعات التركيز األزواج من ذوي األبناء حول واقع تجاربهم، وجُ

ين ال يتقاسمان اإلجازات، وكذلك إثنوجرافيا مفصلة ألولئك الذين يتقاسمون مع الوالدين الذَ

اإلجازات، وتظهر المقارنة بينهما أن كال المجموعتين يشكالن صورة معقدة للعالقات (الدافئة)

و(الباردة) -بغض النظر عن جالء ثنائية األزواج النسويين (الباردين) واألزواج التقليديين (الدافئين)-

ويمكننا تحليل ذلك من نقد التنظير االجتماعي حول المساواة الجندرية والحميمية، مما يسهم

العائلية. والحياة  والنسوية،  الفردية،  حول  االجتماعية  النقاشات  إثراء  في 

SAGE Journals

2019 ,1 September
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إدارة الصراع الناتج عن النسوية:
دراسة حالة لتفاعالت الواتساب
بيــن أفـــــراد عــــائـلة إســــبانية

تهـدف الــدراسة لتحــليل كــيف يبــدأ الصـــراع، 

ويتــطور، وينتـهي فــي تفـاعــالت الــواتساب 

لعائلة إسبانية خـالل يوم المـرأة العالمي لعام 

٢٠١٨م، وطـــبقت الــدراسـة نمـــوذج بو فــرانك 

وجــارسـيز بليفـــيتش التحـــليلي (٢٠١٤) عــلى 

مارس  ٨ بتـــاريخ  ابتـــدأت  الــتي  المحــادثات 

تمام الساعة ٣٧ : ١ ص، وانتهت بتاريخ ٩ مارس

خدم نموذج متعدد  تمام السـاعة ١:٤٧ص، واسـتُ

الوســائط فـي النـظر لالسـتراتيجيات اللغـوية، 

والعناصر متعددة الوسـائط، والــرموز التعـبيرية 

الــتي وردت أثنــاء التعــبير عـن آرائــهم حــوال 

النســوية، وكــشفت الـدراسة أن الصـراع بني 

مــناصـرة  آراء  ـــرحت  طُ إذا  عــديدة  أدوار  عــلى 

للنسوية واعتبرها اآلخــرون ســلبية، ولذا تـبين 

أن النســوية مصــدرٌ للصــراع بين أفـراد العائلة، 

واألمر اآلخــر الـذي أظـهرته النتــائج هـو الــدور 

المركزي الذي لعبته العناصر متعددة الوسائط 

والتي تمتلك وظائف مختلفة تتعــلق بكـيفية 

بدء الصراع، وتطوره، ككونه أساس وقوع الصراع،

وطـرق عدم االتــفاق مع اآلخــرين، ازدياد حــدة 

اآلراء التي تناقش المشاعر أو تقـلل من مــاء 

الــوجـــه.

JOHN BENJAMINS

E-PLATFORM

2019 Dec 17
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فهي تصور متناقض يفترض أن المساواة الجندرية قد تحققت بشكل كبير، وأن بعض األفكار

ا مسلما به، أما النسوية ذاتها فهي أمر قد عفا عليه الزمن، وبخصوص الجندر النسوية أصبحت أمرً

ا تفترض النسوية -مثل فهو أمر غير مسيس، والنسوية تصبح أسلوب حياة يختاره الشخص، وأخيرً

ردود األفعال- أن عدم المساواة الجندرية توجد في المجتمع الحاضر، ولكن تعتبر النساء أنهن هن

رض أن عدم المساواة الجندرية تتطلب سياسات يس الجندر، وافتُ المجموعة المستضعفة، وهنا سُ

جماعية نسوية، ولبيان التصورات المختلفة التي تتبناها مجموعات الرجال أناقش مجموعة حقوق

النسوية بعد  ما  سرديات  بين  يتنقلون  وأنهم  العدالة،  أجل  من  آباء  (ريل)  البريطانية  اآلباء 

األفعال.   وردود 

ا لفهم سياسات الجندر لحركات الرجال ا مهمً يعد وضع تصور لـ "ردود األفعال" و "ما بعد النسوية" أمرً

ومجموعات حقوقهم، وباالعتماد على أعمال الباحثين النسويين أناقش لفهم معين لردود األفعال

وما بعد النسوية، وأرسم خارطة لتصنيف يعين في تحديد حركات الرجال المختلفة، ويفرق التصنيف

بين الدعاوى التجريبية واألحكام القيمية التي أطلقتها كل من ردود األفعال، وما بعد النسوية،

والنسوية، وتستند ردود األفعال على الزعم القائل أن المجتمع يقلل من الرجال وليس النساء،

للنســوية مــناهضة  جــماعية  ســياسات  ويتطلب  ا  سياسً بوصفه  الجــندر  إلى  وينظـر 

وضع تصور لردود األفعال: مجموعات حقوق الرجال في بريطانيا،
ومناهضة النسوية، وما بعد النسوية

University of Toronto Press
2016 ,19 April

أما ما بعد النسوية
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المحــــتملين الوســــطاء  الـــدراسـة  هــــذه  تتنـــــاول 

الثـقافية، واالنخراط  (أي استبطان معايير الجـــــمال 

والــــهــابـــطة،  الــــصـاعدة  المـــظـاهر  مــــقـارنة  فـــي 

واستقبال تعليقات إيجــابية وسـلبية حول المظهر)،

والوســـطاء  النســـوية)،  االعـتقادات  (أي  والمــديرين 

المــدارين، وهـم وســطاء العـــالقات بين اســتخدام 

انستغرام (وهو طريقة إلكــترونية لتقاسم الصـــور)، 

٤٩٢ بيـن  الجـــــسد  مــــراقبة  الـــذات،  وتشــــييء 

من طالبات جـامعة جـنوب شـرق أمـــريكا، وكشفت 

الثقــافية  الجــمال  مـــعايير  اســــتبطان  أن  النتــائج 

ط  َتــَوسَّ الصــاعدة  المـــظاهر  فــي مقارنة  واالنخــــراط 

وتشــــييء  انستغـــرام،  استخــدام  بيــن  العـــالقات 

باإلضـــافة  فــريد،  بشـكل  الجـــسد  ومــراقبة  الــذات، 

إلى ذلك كـشفت تحــاليل التـوسط التأثير المــباشر 

الجـــــسد مــــراقــبة  عــــلى  انستغــرام  السـتخــدام 

النســــوية، االعـــتـقادات  عــــلى  مـتـــوقف  نـــــه  وأ

بحيث تزيد تلك العالقة لدى النساء ذوات االعتقادات

النتائج  وتقـترح  المتوسطة،  أو  المتدنية  النســـوية 

المــرأة،  المــرتفعة تحمي  النســـوية  أن االعــتقادات 

بينـما تلعب المتدنية مـنها دوًرا كبيًرا في تعميقها.
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 2017,22 June

المــــــــــــرأة تــحـــــــغغء 

١٩



تتــناول هـــذه الدراسة العــالقة بيــن تـــبني أعراف

الدور الجندري األنثـوي واالعــتقادات أو السـلوكيات

المـشّيئة للذات لدى النـساء الالتي يعتبرن أنفسهن

نسويات أو غير نسويات، أخذت فيها ١٩٧ نساء بيض

لم يغيرن جــنسهن ومــن ذوات العـــالقات المـغايرة 

جـــنسًيا من طــالبات جــامعة تقع جـنوب غرب كندا 

اســتبيانات إلكــمال نــصابهن الــدراسي، وقـد كشف 

اخـــتبار تحـــليل التـباين األحــادي أنـــوفا عــن عــدم 

وجود اخـتالف في تشــــييء الذات بين من يعـتبرن 

أنفسن نسويات أو غير نسويات، ومقارنة بمن يعتبرن

أنفسهن غير نسويات تبنت النـساء اللـواتي يعتبرن

أنفسهن نســويات بشــكل أقــل األعـــراف األنثــوية 

من أجل اإلخـالص الجــنسي، أو العالقات العاطــفية، 

أو الحــياة العـائلية، كما بين تحــليل االنحــدار تبنًيا 

والعالقات  المظـهر،  واالسـتثمار في  للنحافة،  كــبر  أ

العـاطفية وتـبنًيا أقل للحــياة العـائلية، والـذي شكل 

تبايًنا فريًدا في تشـــييء الذات، وبشكل عـام تعطي

هذه الـدراسة دليــــًال إضافًيا على العــالقة بين تبني 

األعـراف األنثوية -وخــاصة تلك المتعــلقة بالجــمال،

بين للــذات، حتى  الـمـشـيئة  والنـظـــرة  والعــاطفة، 

مــن  يعـتبرن أنفــسهن نســـويات -.

  

اتـــــباع األعــــــراف األنثـــوية
وتشييء الذات لدى النــساء
الالتـــي يعـــتبرن أنفــسـهن
نســــويات أو غــــير نســـويات

SCIENCE DIRECT

2019 March
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تناولت هذه الدراسة الوسطاء المحتملين، والوسيط، 

الجــنسي  التشــييء  تجــارب  بين  للصــلة  ووسـاطته 

واالكــتئاب بين ٤٨٩ طالبة جامعــية شـابة، وكــشفت 

الــوســـاطة تحـــليالت  مـــن  المستخــلصة  النتــائج 

أن التشييء الجنسي يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر

الــذات ولــوم  الجـــسد  مـــراقبة  بســـبب  باالكــتئاب 

بشكل أكبر، وخـفف الشعور بالعار من التأثير المباشر 

للتشـــييء الجـنسي على مراقـبة الجــسد، كما تسـبب 

التشــييء الجنسي بمراقبة الذات للنساء ممن لديهن 

مستوى متدٍن -أي ال عـالًيا وال متوسًطا- من الشعــور 

بالعـار، كما خــفف الشعــور بالعـار من تأثير التشــييء 

الجــنسي المــباشر عــلى لــوم الذات، وقــدم الدعــم 

للوســطاء من خــالل تحـــليالت العــمليات المشروطة،

كما تسبب تشـــييء الذات بلوم الذات للنـساء ممــن 

لديهن شــعوًرا عـالًيا ومتوسًطا -ولكن ليس متدنًيا- 

بالعــار، وتؤكد النتائج أهمية معرفة تجــارب التشـــييء

عند العمل مع العميالت ممن لديهن اكتئاب، وكذلك 

مساعدتهن على التقــليل من عادة مراقــبة الجــسد، 

ولــوم ذواتــهن لكــونهن مشــيئات جــنسًيا ويشــعرن 

بالـعـــــار.

التشييء الجنسي، واالستبطان، واكتئاب
بالــعــــار الجــامعة: دور الشعـــــور  طــالبات 

SAGE Journals

2019 ,29 October
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اسـتعــــراض
أدبيــــــــــات
منهـجــــــي
يستكـــشف
التشــــييء
واألمــــومة

تعطي نظــرية التشــييء نموذًجا نظرًيا لفـهم كيف

تقود التنشئة االجتماعية وتجارب التشييء النساء 

إلضفاء قــيمة كــبيرة عـلى مظــهرهن؛ وهي عملية

تعرف بتشييء الذات، وعلى الرغم من عدد النساء 

األمــهات إال أن تطــبيقات نظــرية التشــييء على 

األمــومة ال تزال محــدودة، ويعيد هذا االستعراض 

تجميع األدبيات المتوفرة التي تستكشف التشييء 

خــالل األمــومة، إذ أجــرينا بحــًثا منهجًيا للمقاالت 

تشــييء التي درست  المنشــورة  وغير  المنشــورة 

األمومة أو تشييء الذات خالل فترة األمومة بشكل 

كمي في خمس قواعد بيانات خــالل مارس ٢٠١٩م، 

وشمل البحث ٢٣ دراسة في ٢٠ مقالة، والتي تكشف 

مع بعضها دليــًال قــوًيا للتشــييء المجـتمعي لألم 

وتشييء الذات من قبل األمــهات، وُوجد أن لذلك 

تأثيًرا على الحامل والنفساء في كال عينتي األمهات 

الجامعيات أو خريجات خدمة المجتمع، وتضمنت 

كـــبر،  أ بشكل  الجــسد  مظهر  من  الخجـل  النتائج 

ومخــاوف من التأثير الســلبي للرضــاعة الطــبيعية، 

وعــقبات الرضاعة الطــبيعية، والخــوف من الوالدة، 

واضطرابات األكل، واهتماما أكــبر بالمظــهر من قبل 

األمهات، والسلوك الجنسي ومراقبة الجسد ألطفالهن، 

وتدل بعض األدلة أن تشييء الذات قد يكون وقائًيا 

لألمهات في حـاالت معـينة، ولكن في أكـثر األحــيان 

يترتب عليه نتـائج سلبية، وأخـيًرا تقترح بعض األدلة 

وجـود تأثير للعـمر والجــيل على التشــييء، مما يؤثر 

على جــميع النــساء ومن بينـهن األمـهات، ونأمل أن 

تكون نتــائج البحــث بينت للنــساء فــوائد العــالقة 

اإليجـابية بالجـسد، وأن يضـعن في اعتبارهن فعالية 

أجــسادهن أثناء تغيرها وتحــضرها للدخــول لمرحــلة 

األمــــومة.

SAGE Journals2020 ,27 August
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"شطاثئرظغ الظسعغات سظ خطؤغ":

دراجـئ قجـاراتغةــغات الثـــطـاب

لماعــمغ الـاـتـــــرش الـةــــظسغ

الاترش الةظسغ شغ حعارع

طـخـــــر: إســــادة الظـــــزــر

شغ الظزـرغئ الظســـعغئ

وفشلهم في التعاطف مع الضحايا، ومحاولتهم معاقبة 

مــقـابالت عـميقة التنافــسية، وأجــريت  جــهـودهم 

مــع ٩ متحــرشين، وأظــهــر التحــليل المــوضوعي لها

مواضيع تستند عــلى النظـرية وتعكس تأكيًدا للنـظرية

النسـوية، وأضاف التحـليل الموضــوعي عـمًقا ثــقافًيا

لشـروحات النظرية للتحــرش الجــنسي من خــالل وضع 

مواضـيع مستجدة تبــرز أدوار تفـسيرات المــشاركين 

الصارمة للنصوص الدينية، وتجارب القمع المجتمعي 

في تبرير هذا الفعل، وستعرض توصيات لمتخصصي 

الصحة العقلية وصانعي القرارات الذين يصممون برامج 

التدخل والوقاية من التحرش الجنسي.

تتناول الدراسة فعل التحرش الجنسي كما يراه المتحرشين

المصريين الذكور، وشرحت تبريرات المتحرشين ألفعالهم

من خالل النظرية النسوية، والتي تتضــمن أن التحــرش

الجنسي يقع لنزعة الرجال إللقاء اللــوم على النــساء على 

فــعـلهم ،  

قاد انتشار حركة #أنا_أيًضا في الصين النساء للتصريح 

بتجاربهن حول التحرش الجنسي في اإلعالم االجتماعي،

ولكن أكثر المتهمين لم يستجيبوا  للمواقف أو يعترفوا بها،

وحتى في حال استجابتهم فإن ردود أفعالهم كانت لتجنب

االتهامات من خالل استراتيجيات عديدة، وتحلل هذه الورقة

استجابات ١٥ متهًما ذكًرا ممن ُكشفوا عام ٢٠١٧م و٢٠١٨م،

واحتوت استراتيجيات الخطاب المستخدمة من قبلهم

عـــلى خـلط في الصـور الشخصية، وتشكــيل هـــويات

الضحــايا ألنفسهم، ونـقل القضية الرئيسية، وكــذلك

تزيين سلوك التحرش، وتظهر استراتيجيات الخطاب

تلك أن التفكير األبوي متأصل لدى متهمي التحرش 

الجنسي، والذين يتجاهلون تجربة الضحايا من النساء، 

ويحــافظون على أفـكارهم المتعــلقة بعــالقات الــقــوة

غــير المــتكافئة  بين الجــنسين.

SPRINGER LINK

2016 November 16

Taylor and Francis

2019.11 Online Nov

الاتـــرش
الةـــظسغ
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إجـــــصـاط

لةــــظـغـظ ا

والظسعغئ
ردود شسض طظ، وضث طظ؟ الظسعغئ

والترضئ افطرغضغئ المآغثة لطتغاة

"اقجــاراتغةـــغئ الماســـطصئ بـافم

والطـــفـض"

للحـــــياة المــــؤيدة  األمــريكية  الحـــــركة  ُتعــّقد 

"االســتراتيجية المتعلقة باألم والطفل" -الــتي تشدد 

على المـواءمة بين مصالح األم والجــنين- مفاهيم 

ردود الفعل، ويدعي النشطاء المؤيدون للحياة أن 

أفعال ردود  فـي  ينخــرطون  مـن  هم  النســـويين 

ضــد الحــركة المــؤيدة لـ "حـقـــوق اإلنــسـان الجــنين 

حالًيا"، ورغم أن هذا االدعاء يعكس الموقف الدفاعي 

الذي يجدون أنفسهم فيه مناصرين للحرية اإلنجابية،

أؤكد أن ردود األفـعال ال يمكن أن تحــتوي النــشاط 

المؤيد للحـياة أو المؤيد لالختيار، وأناقش كذلك أن 

كــونه من  تطـــــور  للحـــياة  الـمـــــؤيد  الخـــطاب 

األبــــوي،  غــــير  للنـــظام  حــمـلة  إلـــى  أفــعال  ردود 

وذلك لمستقـبل ظاهره يعــيد تشكيل القمع اإلنجـابي، 

ولكن باطـنه يعمق ذلك في نـــهاية المطاف؛ وذلك ألن 

الحـركة المــؤيدة للحــياة عـقدت العــالقة مع النســـوية 

على  يجــب  أنه  ذلك  وأســتنتج من  النيــوليبرالية، 

النســـويين االســتجابة من خالل تطــوير خـطاب جديد 

حــول أجـساد الحـوامل، وحــول رؤى مستقبل للنســـوية 

يوفر بديًال للنيـــولبرالية.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PRESS JOURNALS

2020 Winter
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الظسعغئ والععغئ

بينما تعتبر النسوية منظورا أيديولوجيا متباينا ومعقدا، نرى أن وسائل اإلعالم اإلخبارية الرئيسية تعبر عنها

بمصطلحات مبسطة، وتصورها كانحراف اجتماعي، ومن داخل محيط يتزايد فيه دخول النساء العوام للساحة

السياسية بشكل مشاهد في أمريكا -عديد منهن يعتبرن أنفسهن نسويات-، تتناول هذه الدراسة الصراع

األيديولوجي لتعريف مصطلح "نسوية" في خطاب اإلعالم، ويكشف التحليل النصي ألكثر من ٢٠٠ مقالة نشرت

في مواقع إخبارية أمريكية ما بين عامي ٢٠٠٧م و ٢٠١١م كيف أن هذا الصراع من أجل المعنى يتمحور حول

النساء في المحيط السياسي العام، مما يعني أن هذه الدراسة تتناول آثار هذه التغطية للنساء والمساواة

بين الجنسين.

تعتبر هذه المقالة الجنس والجندر -كتصنيفات مفاهيمية وتجربة حية- موضوعات خاضعة للطعن والتفاوض

في بريطانيا اليوم، ومن خالل استكشاف التحوالت الجنسية عبر عدسات الهوية والتجسيد تلتقط هذه المقالة

اللحظات المهمة التي نقضت فيها ثوابت األفكار النسوية والتحول الجنسي والنشاط، ورغم ذلك تنادي مثل هذه

الدعاوي للعودة للفهم التقليدي للجسد الجنسي، ولذا تركز هذه المقالة على النقاشات داخل إطار النسوية حول

مسائل التحول الجنسي، وترسم جًوا من الذعر األخالقي للمتحولين جنسًيا حيث يتشارك المفكرون المحافظون

مع بعض النشطاء النسويين بهدف إعادة إحياء الثنائية الجنسية.

SAGE Journals

2015 ,24 September

SAGE Journals

2020 ,10 August

التروب الةظسغئ وذسر الماتـعلغظ
جظسًغا: الععغئ وجغاجات الةــسث
شغ الظسعغئ الئرغطاظغئ المساخرة

اخاغار الظسعغئ: خطابات ا�سـقم
تعل الظساء السغاجغات وتسرغش
عــــعغئ الظـســـــعغئ (الةـــــثغثة)
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تبحــث البيروقراطية الممثلة كيفية تأثير الهـــوية 

على صناعة القرار البيروقراطي، وفي ظــل ظروف معينة 

سيؤدي انسجام الهوية بين الموظفين الحكوميين 

والمواطنين إلى نتائج إيجابية، ولذا تستكشف هذه 

المــقـالة كيف تدرس البيـروقراطية الممثلة تأثير 

الهوية الجـندرية واالنسجام، ورغم أن الدراسات تبين

أن السـياق والبيئة التنظيمية تؤثر على الهوية إال أن 

العلماء لم يحـللوا كيف تتـأثر النتائج بالجندر بشكل 

منهجي، مع االعتماد على متغيرات الثنائية

الجــندرية بشـكل رئيــسي، ونادًرا ما ُتعتبر

المنظمات أماكن ذكــورية، وال يتعاطون

مع مـسألة الذكــورية كمسألة مشكلة،

وباستخدام النظرية الجندرية النقدية

نوفر رؤى جديدة لكيفية زيادة فهمنا

المـــؤسسـية الجـــندرية  لألعـــراف 

الرتـباطها بقـــــرارات القــطاع الـعــام.

الظســــعغئ، والثضعرغئ،
الفـــسـال: والاــمـــبغض 
تتـــــــطــغـض جـــــــظــثري
لطئغــروصراذغئ الممِبطئ

SAGE Journals

2019 ,24 November
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والتمـييز  بالتحامل  جـنسًيا  المتحـولين  ُيستــهدف 
المـتحـدة،   الــواليات  نــطاق واســع في  ضدهم على 

ولفهم أفضل لهذا العداء درسـنا كيف ترتبط المعتقدات

الجندرية المختلفة (التقليدية الجـندرية، وتقدير ذات 

الجندر، والمواقف النسوية، والهوية النسوية) مع تحامل

الموافقين لجنسهم -أي من ولدوا بهـوية جـندرية تماثل 

أجـسادهم- والمغايرين جـنسًيا في عـالقاتهم ضد أولئك 

المتحولين جنسًيا، ووجدنا أن الرجال الموافقين لجنسهم

ومن ذوي العـالقات مع المغايرين جنسًيا لديهم تحـامل 

أكـــبر ضد المتحـــولين جـنسًيا، ورؤى جــندرية أكــثر 

تقـليدية، ومواقف أقل نسوية، وهوية نسـوية أضعف، 

من النساء الموافقات لجنسهن والمغايرات جنسًيا في 

عالقاتهن، أما المشاركون من ذوي المعتقدات الجندرية 

األقــل تقــليدية والمواقف النســوية األكــبر فقــد كان 

تحاملهم ضد المتحولين جـنسًيا أقل، ورغم أن الهوية

النسوية لم تكن مرتبطة بالتحامل ضد المتحولين جنسًيا 

بالنسبة للنساء الموافقات لجنسهن والمغايرات جنسًيا 

فــي عـــالقاتهن، إال أن الـرجــال المـــوافقـين لجــنسهم 

والمغـايرين جـنسًيا في عــالقاتهم الذين عــّرفوا بأنـهم 

نســويين بشكل كــبير كان لديــهم تحــامل أقــل ضـد 

المتحــولين جـــنسًيا، وتــبين هذه النتـائج تعــقيدات 

المعـتقدات الجندرية وتعددها، وارتباطهم الفــريد مع 

هذا التحيز، كما شملت نتائجنا عدة تداعيات لألطـباء 

والنــشطاء النســـويين تدعــوهم لــدراسة معــتقداتهم 

الجندرية بشكل نقدي، ولتضمين المتحـولين جـــنسًيا 

فــي ســياقـاتـهم الـخــاصة وحــقـوقهم بشــكل أكــثر.

SPRINGER LINK

201905 July 

طظ غفضر خارج خظثوق الةظثر؟
الظســعغئ، وتصــثغر ذات الةظثر،
والمـــعاصـش تةـــاه افحــثـاص

الماتــــعلـغظ جـــــظـسـًغا
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الجــــنسي االعتداء  نظريات  أكثر  تعتبر 

على األطفال مجندرة إلى حد ما، حيث

الجـــــناة تجـــاوزات  الئمة  ترمي 

ذكـــوًرا- يكـــونون  ما  غــالبا  -الذين 

وقــانونًيا أيديولوجــــًيا  األمهات  على 

المقـــالة هذه  وتـسـتـــكشف  براءتــهن،  رغم 

الجـــــنسي االعتداء  لالئمة  االجتماعية  البنية 

نقـــــدية تحـــليالت  خالل  من  األطـــــفــال  عــلى 

تطـــــورها طــور  في  نـظــريات  نــظـــــر  لوجــهات 

دينامــتيات ببدء  يتعــلق  فـيما  األم  إدانة  حول 

المعارف على  وباالعتماد  واستمرارها،  االعتداء 

المـــزاعم تــدعم  التي  والبحــثية  المفاهيمية 

التــوليف يتـــكــون  تدحــضـها،  أو  الحــكائية 

الدليل، بين األدبيات من طرح إطار مبني على 

النـــظريات ومتــعدد  النســـوية،  على  ومستند 

الخطاب يعطل  مما  لألطفال،  الجــنسي  لالعــتداء 

لســـــياسات، ويقــود  لألم،  الالئــم  المســــــــيطر 

وأخـــالقية. عادلة  اجتماعية  ودراسات  وممارسات، 

  من فــرويد للنســويـة:

 الــبـنـــى الجـــنــدريـة

 للــــوم فــي نظـريـات

االعـــتداء الجـــنـســي

عــــلى األطـــــــــفـال

ء ا عــــــــــتــــد ال ا
لجــــــــــنـــــسی ا
األطفال على 

TAYLOR & FRANCIS

2017٫21 ONLINE Nov
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افطعطئ لثى افطعات الطعاتغ
تسـرضظ لقســـاثاء الةــــظسغ

وعـــــظ أذـــــفـــال

يعتبر االعتداء الجنسي على األطفال مشكلة صحية 

عامة كـــبيرة، وال شــك بأن االعــتداء الجــنسي على 

األطـــفال يقترن بعدة نتــائج ضارة، ويقـع االهــتمام

مؤخًرا على تأثيره على األمومة، ورغم هذا االهـتمام 

ُيــجر  أنه لم  البحــثية إال  المـتزايد في األدبيــات 

استـــعراض منــهجي شــامل عـليه، ولذا يأمل هــذا 

االســتعراض أن يمأل هذه الفجوة، واسُتخدمت عدة 

اســـتراتيجيات بحـــثية لذلك متضمنة البحـث فـي

قـــواعد البيـانات األكــاديمية، واســتكمل باحــَثين

النصــوص، واســتخراج الفــرز، ومــراجعة  عــمليات 

البيــانات، وتحــديد الجــودة، وتــم تــوليف البيـانات 

الوصفية المستخرجة من ١٠٨ دراسة لتلبي المعايير 

المحـددة، وبرزت  عدة مواضيع رئيسية من إفادات 

النساء حول آثار االعتداء الجنسي على األطفال على 

أمــومتهن حــالًيا، مــنها أمور تتعــلق باالعــتداء على 

األطــفال، والرضــاعة، وممــارسات تــربية األطــفال،

والتكــيف مع األمـومة، والعــالقة بين األم والطــفل، 

وتصورات الطــفل، والتصــورات المتعــلقة باألمــومة، 

وحماية الطفل من االعتداء، وبناء على النقص الحالي 

في المدخالت المصـممة لتلك األمهات فالنتائج في 

هذا االستعراض قد تعين في تطوير مدخالت مبنية 

على الدليل.
SAGE Journals

2019 ,13 November
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خـلفـية البحـث:  أجــريت عدة دراســات في داخــل 

العيادات وخارجها تصف سبب إفصاح األطفال عـن 

االعــتداء الجــنسي أو وقــته، ولكن ال يــزال الفـهم 

غير مكتمل حـول اخـتالف المراهـقين عن األطـفال 

فيما يتعلق بالعــوامل التي قد تـؤخر إفـصاحهم، أو 

تحـفزه، أو تـردعه، وهي أمور قد تفـيد في تفــعيل 

االســتراتيجيات الممارسة فـي العـيادة أو إيـقافها.

 هدف البحث:  يهدف هذا البحـث لمعـرفة العـوامل 

التي تمـنع إفــصاح األطــفال، أو تحـفـزه، أو تـؤجله، 

ويعطي تقييمات طبية حـادة وغير حـادة لالعـتداء 

والتحــرش الجــنسي، كـما يدرس االخــتالفات في

الميول لإلفـصاح بين المـراهقات ومن هن في عمر 

ما قبل المــراهقة.

 المـشاركون ومــكان الـدراسة:   كـشف اســتعراض 

مخـطط يبيـن عـينة مـتتالية للمـرضى من األطـفال 

القـادمين لقـسم الطـــوارئ أو العـــيادة الـخـــارجية

ص بتعرضه لالعـتداء الجنسي،  عن ٦٠١ مريض ُشخِّ

ومستعًدا لإلجابة على أسئلة الباحث حول اإلفصاح 

عــنه.

طرق البحث: اشـتمل جــمع البيانات عــلى سـرديات 

المـرضى، والتـي استخـدمت لجـمع معـلومات حــول 

اإلفــصاح عــن االعــتداء، وطــبق التجــريد التــكراري 

لتصنيف تصــريحات المــرضى لمــزيد من التحــليل، 

كما اسُتخدم اخـتبار مربع كاي لبيرسـون واالنحــدار 

اللوجــستي للبيانات الكمية.

 نتــائج البحــث:   كلما كان عمر الفـتاة المــراهـقة

-أو أصــغـر- التــي تعــرضت لالعــتداء الجــنسي أقــل

-أي ١١ سنة فأقل- ، تزداد فرصة تأخير إفصاحها عنه؛

عــليه، المــترتبة  العــواقب  مــن  لخــوفهن  وذلك 

كما يكـشف البحـث أن شـدة االعـتداء، ومـقترف 

التأخر عن  النـفس تسـبب  البالغ، ولـوم  الجـريمة 

اإلفصاح فقط لدى من هن في عمر ما قبل المراهقة.

 الخــاتمة:   يؤثر النـمو االجـتماعي واألخــالقي خـالل 

أواســط عــمر الطــفولة على المــيل لإلفــصاح بشـكل 

االســــتراتيجــيات  تــضـع  أن  يجــب  ولـذا  كــبير، 

المستخدمة المشجعة على اإلفصاح فكرة الخوف 

والطـفل البـالغ  بنمــوذج  المـرتبطة  العــواقب  مــن 

في اعــتبارها.

SAGE Journals
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العــوامل التي تـمــــنع الضـحـــايا اإلنــــاث
من اإلفــــصاح عــن تعــرضهن لالعــــــتداء
الجنسي على األطفال، أو تحفزه، أو تؤخره
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ا�شـــخاح سظ اقســـاثاء الةـــظسغ سطى
افذــفال:عـــض غآبر الســـمر سطى ذلك؟

خلفية البحث: ال تزال أدبيات البحث متضاربة في بيان العالقة بين عمر حصول

االعتداء الجنسي على األطفال ووقت اإلفصاح عن التعرض له، وكذلك العـوامل

المؤثرة على اإلفصاح المبكر.

هدف البحث:  يسعى البحث لدراسة العالقة بين عمر الطفل أثناء إفصاحه عند

تعــرضه لالعتداء الجنسي، مع وضع بعض األمور في االعــتبار، وهي: العمر أثناء

التعــرض له، وتأخير اإلفــصاح، والعــالقة بين العـــوامل المــؤثرة عــلى اإلفــصاح

-إن وجــد- (كالشعور باألسى، والخــوف من عـدم التصديق، والخــوف، والتواصل

مع الجاني، وصعوبة التحدث عنه، وأن ُيسأل الطفل عن ذلك) .

المشاركون ومــكان البحـث:  اسـتعرضت ملفات ٢٧٣ طــــفل في مــركز االعــتداء

الجــنسي على األطــفال للتقييم.

طرق البحــث:  استخرجت المعـلومات الديموغرافية والبيانات غــير الرسمية

المتعلقة بتجربة الطـفل من تقارير تقييم األطــفال، والتي تحـوي مــقابالت

مع األطفال وآبائهم أجــراها خبراء يعطيهم المركز مصداقية معتبرة. 

نتائج البحــث: توجد عالقة ملحوظة بين العــمر أثناء التعرض لالعتداء الجنسي

والعــمر أثناء اإلفـصاح عنه، إذ يميل األطــفال لإلخبار عما تعرضوا عنه خالل فترة

تعرضهم له أكثر منه خالل أي فترة أخرى، ويزداد هذا النمط خالل كل فئة عمرية،

وبشكل عام لم يتم إيجاد عوامل نفسية معينة يمكن أن تنبئ عن اإلفصاح المبكر.

الخــاتمة:  تقـترح النتائج الحــاجة لجــهود وقائية لألطــفال من كل األعـــمار،

إلى جانب الحاجة لدراسة أعمق تتناول ما إذا كانت بعض العوامل النفـسية

تنبئ عن اإلفصاح أكثر من غـــيرها.

SCIENCE DIRECT

2020 January
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أعمـال الجنـس والنـسـوية:
إعـــادة تعـــريف لمعـنـى
أن تــكــون بـــــغـــــيًا

الجامع  المصطلح  هارلوت  عندما صاغت سكارلت 

بذلك: نـوت  الثمانينيات،  في  جنس)  (عامل 

١- اســتبعاد وصـمة العــار المــرتبطة بكـلمة بـغـّي،

٢- المــواءمة بيــن حــقوق عــمـال الجــنس وحـــقوق 

المرأة، ويعتبر البغي غير قانوني في أمريكا -عدا في 

الدعارة في نيفادا-، ولعدم قانونيته  بعض بيوت 

وسـمعته األخــالقية السيئة توصم البغـايا بأنـهن 

قذرات، ومجـرمات، ومدمنات مخدرات، وعاهرات، 

وقـصدت كـلمة (عـامل جـنس) تغــيير هذا التــصور 

القــوية،  المـرأة  بصـورة  لـيرتبط  الجـنس،  لعـمال 

والمقتدرة، والمستقلة، وال يزال دور عمال الجنس 

في النســوية -بعد عـقود- يـواجه تحــديات من قـبل 

النسـويات الداعمات لمكافحة إلغاء عـقوبة اإلعـدام 

الالتي يـرين أن عـمل الجنس قــهري، واســتغاللي، 

الجنس  لعمل  الداعمات  النسويات  ولكن  وأبوي، 

المــرأة تمكين  خــطاب  في  تضـمينه  في  نجـحـن 

من خالل إطار وضعي للجنس.

إلى أي حد تتـواءم حركات عمال الجنس مع الجنس

الوضعي؟ أجريت تحليل خطاب الثنتين من المؤثرات

في مجـال الجـنس الوضعي في انسـتغرام، وخـلصت 

ق من خـــالل  دراسـتي إلــى أن عــمـل الجــنس يســوَّ

الجنس الوضعي في ثالث مجاالت رئيسية: مـلكية 

إنـساني،  كحق  الجـنس  وعـمل  المهينة،  النعـوت 

والسالمة الجنسية.

ARCADIA

UNIVERSITY

2020 SPRING
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البــغي وعـــمـل الجــــنـس:
مـوضع قـانون إيــرلندا الجـديد
حـول البـغي في نماذج النسوية
الـــراديــكالية واللـــبـراليــة

انبثقت عدة أيديولوجيات متمايزة مــن الـنــظرية 

النســوية، وكما تخــتلف األيديولوجيات النســوية 

في بعض الجوانب، تتــفق في إقــرارها بأن المـــرأة 

مضـطهدة، ولكـن اخــتالفها يكـمن فـي تفـــسـيرها 

لسبب وقوع االضـطهاد، واقــتراحهم حــول كــيفية 

القــضاء عـليه؛ إذ شقت المنظــورات األيديولوجـية 

المتضاربة والرؤى المترتبة عليها حول قضايا مثل 

لعقــود،  النســوي  التفكــير  الجـنس  وعــمل  البغي 

وتتناول هذه الورقة موقفين نسويين مسيطرين، 

الـراديكالية،  والنسوية  اللـبرالية،  النسـوية  وهـما؛ 

كما تستعرض وجـهات نظرهم المخـتلفة والمـؤثرة 

على نقاش البغـي وعمل الجـنس اإليرلندي، وأثناء 

الخوض في غمار ذلك سنعالج المواقف التعريفية 

في النقاش؛ ككون البغي نوع من أنواع العنف في 

ذاته مــقابل افــتراض أنه نــوع من أنــواع العــمل 

المدفـوع الذي يخـتاره الشخص بحــرية كأي عــمل 

بإيـجاز ألفــكار  الـورقة سنتـطرق  آخــر، وفي هـذه 

البــقاء والوكالة الشخــصية للنـساء، والعــالقة بين 

البغي واالتجـار بالجـنس، وأخــيًرا ســنعطي مــوجًزا 

آلخـر ما توصل له التشـريع اإليرلندي فـيما يتـعلق 

بالبغي، والذي مـرر بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٤م، وذلك في 

نـطاق نمــوذج الشــمال األوروبـي الـذي بنـي عـليه.

IRISH JOURNAL OF APPLIED

SOCIAL STUDIES

2017 ,17 MAY
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اإلباحية

 TAYLOR & FRANCIS

 2019,29 ONLINE MAY
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بدأ  ومــيسرة،  مــتاحة  أصــبحت  اإلباحــية  أن  بما 

اندماج  يتعاملون مع  كــيف  يتناولون  التربويون 

الشباب معها، ويتمحور أغلب هذا النقاش حول 

كون اإلباحية نوع جدلي بطبيعته يجب تحصين 

الشباب منه من خالل تعليم محـو أمية إعـالمية 

شامل؛ وهو مقاربة عادة ما تتجـاهل الفــرق بين 

اندماج الشباب مع اإلباحية والتي تعزل اإلباحية 

عن كونها جزًءا من حياة الشباب اليومية وتمسها، 

وباستخدام تحــــليل مواضـــيعي ســردي تنــــاولت

هـــــذه الــــدراسة مـقــــتطفات مـــن مجـــــموعـات

الجـامعة الكندية،  التـركيز لطـلبة جـامعيين مـــن 

 تحــدثوا فيها عن تجاربهم مع اإلباحية وأفكارهم 

حــولها وحـول تعليم الجــنس، وبينت النتائج بأن 

سرديات المشاركين المتعلقة باإلباحية ذات صـلة 

بتجاربهم الشخــصية المعاشة مــعها، وبالجــوانب 

الهــــيكلية والعــالئقية األوســـع نــطاًقا لعــوالمهم 

تدخــالت تعــّقد  بطــرق  والجــنسية  االجــتماعية 

محو األمية اإلعــالمية التقـليدية، وبرزت نقاشات 

المجموعات الصغيرة حول اإلباحية من خـالل هذه 

الدراسة كمواقع تربوية مثمرة للتربويين الساعين 

أخــالقًيا  ومــوجهة  تــوسًعا  كـــثر  أ مقاربة  لتطوير 

للجــنس ولتعليمه.
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الـظــســـــــعغــئ، والـظــــحـاط،
وا�باتــغئ طظ دون تــراٍض:
تتـــطـغـض الةـــعـعد �ظــعـاء
"اقظــــاـصــام ا�بــاتغ" شـــغ
العقغات الماتثة افطرغضغئ

تتحمل النساء أكثر أشكال التحرش وأشدها على اإلنترنت، ورًدا على ذلك يحتشد

النـاشطون حـول العالم ضـد الســلوكيات التي تهدد النساء عبر اإلنترنت،

وحين كانت الخطابات النسوية شائعة ومتنازع عليها، يستكشف

هــذا البحـــث حجـم تـأثير أفــكار النســويات عـلى النــشاط

ضــد التحــرش عــبر اإلنتــرنت، كما يـدور هــذا البحــث

حــول شــبكة من النشـطاء المـوجــودين فــي الــواليات

المتحــدة األمــريكية، والـذيــن يسعــون لمـكافحة نــوع

من أنواع التحرش الجنسي؛ وهو اإلباحية من دون تــراٍض،

وباستخدام التحليل المواضيعي االنعكاسي يسأل هذا البحــث:

كــيف يرتـبط النشـطاء بالمنــظور النســوي، وقــضاياه، ومــقارباته؟

يكشف تحليل البيانات عن سـياسات نسوية

مرنة بين النشطاء، والتي تشكل

وحجـمه، عـملهم  نـطاق 

وفي نهاية المطاف مّكنت

الـتــوســعية مــقـاربـاتـهم 

والــمـركزة مؤسســيا هؤالء

النشطاء من تناول اإلباحية

من دون تـراٍض بشكل ناجح

على المستــويين التشـريعي

والتـنـظـــيمي.

TAYLOR & FRANCIS

2021,11 ONLINE APR
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تعـــرض هـذه المــقالة النتــائج بنــاء على دراســـة 

تجريبية لتجـارب النســويين الــذين يستخـدمون 

اإلباحية مع التركيز على كيفية اختيارهم للمـواد 

الـتي ينـدمجــون مـعها، وتنـاقش طــرق فـهـمـهـم 

لمفاهيم األصالة المتعلقة بها، والدور الذي تـلعبه 

تصــوراتهم لــ "التـــمثيل الـــواقـعي" فــي عـــملية 

اخـتيارهم لإلباحـية، واتخــاذ القــرارات األخــالقية، 

كــما تــوِجـد مـشـكلة مــن الـصــلة الــتي وضــعـها 

المسـتجــَوبون بيــن التمــثيالت األكــثر واقــعـية 

للجـنس، والجــسد، والمتـعة من مـنحى، ومــعايير 

اإلنتاج المـرتفعة و/أو موافقة المـؤدين المـندفعة 

من منحى آخر، وتناقش بأن المطالب غير النقدية

لألصـالة في اإلباحـية قد تهـدد بتقويض األهـداف 

الســـياسية لنســــويـي "اإليـجــــابيـة الجــــنـسـية"

يتعــــلق  فــيما  وخـــاصة  اإلباحـــية"،  "ضــد  و 

بتخـفـيف حـدة وصـمة العـار، واسـتبعاد ممارسات 

الصناعة االستغـاللية، وبهـذه الطــريقة تـوفر هذه 

المـقـالة إسـهاًما قيًما لألكـاديـميين، والنـاشـطين، 

وغيرهم من المهتمين بموضوع أخالقيات استهالك

اإلباحـية، وأولـئك الـعـاملين عـلى طـــرق التصدي 

لالســتـغـالل فــي صــــنـاعة اإلبـاحــــية.

ضغش غظاصغ الظسعغعن ا�باتغئ:

صطص الخطئ بغظ أخقصغات "افخالئ" وا�ظااجغئ
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من منحى آخر، وتناقش بأن المطالب غير النقدية

لألصـالة في اإلباحـية قد تهـدد بتقويض األهـداف 

الســـياسية لنســــويـي "اإليـجــــابيـة الجــــنـسـية"

يتعــــلق  فــيما  وخـــاصة  اإلباحـــية"،  "ضــد  و 

بتخـفـيف حـدة وصـمة العـار، واسـتبعاد ممارسات 

الصناعة االستغـاللية، وبهـذه الطــريقة تـوفر هذه 

المـقـالة إسـهاًما قيًما لألكـاديـميين، والنـاشـطين، 

وغيرهم من المهتمين بموضوع أخالقيات استهالك

اإلباحـية، وأولـئك الـعـاملين عـلى طـــرق التصدي 

لالســتـغـالل فــي صــــنـاعة اإلبـاحــــية.

وخمئ ا�جعاض الماأخـطئ:
اجـــاراتغةــغات الفــــاـغـات
شــغ المــصـاوطـئ والــرشـخ

تناولت هذه الورقة الطرق التي تعبر فيها الفتيات 

عن مقاومتهن لوصمة اإلجهاض المتأصلة، وقامت 

بذلك من خـالل تحـليل ثـانوي لسـرديات الفـتيات 

من دراستين وصفيتين في إنجـلترا وويـلز، وبينما 

تشـعر المشاركات بوصمة العار بسـبب اإلجهاضات 

الـوصمة،  هـذه  أخـريات  تقاوم  مخـتلفة،  بطرق 

مـتنوعة  مـقاومة  باسـتراتيجيات  بـذلك  وقمن 

صاغتها عدة تفاعالت، منها: أوضاعهن االجتماعية 

والعــالقات،  العــائلة  وســياقات  واالقـتصادية، 

واعــتقاداتهن  لحــمـلهن،  أدت  التـي  والظـروف 

واألمــــومـة، بـاإلجـــهاض  المـتـعــلقة  وقــيـمـهـن 

أما قـدرتهن عـلـى اتخـاذ قـرارات اإلجـهاض بشـكل 

سليم أخالقًيا فقد كان عنصًرا من عـناصر مـقاومة 

تـلك الـوصـمة، ورغــم ظـهور المـعايير االجـتماعية 

والثــقافية وقــيمها حــول اإلجــهـاض، واإلنـجــاب، 

واألمومة لعرقلة اختيارات النساء حـول اإلنـجـــاب، 

أصبحت كل تلك المعايير مفـتـوحة للـطــعن، وزاد 

صــراع النــساء مــع اتخــاذ قــرار اإلجــهاض عــندما 

SAGE JOURNALSتـأصـلت الصـــورة الســلبية لإلجــهاض.
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تتــطغض الثــطاب افغـثغعلعجغ
شغ ا�سقم اقجاماسغ: دراجئ
تــالئ لـظــــصـاش ا�جــعـاض

طـــعاجـــــعــات بــغظ افجـــــــغـال
شـــــــــغ الـظــــــدـال لـتــــــصـــعق
ا�جـــــعــاض شغ افرجـــــظاغظ

كان عام ٢٠١٨م فارًقا لحركة حقوق اإلجهاض

في األرجنتين، فبعد نشاط طال أمده نوقش قانون

عدم تجريم اإلجهاض وإباحته في الكونغرس

للمرة األولى، ورغم عدم قبول القانون إال أن 

النقاش البرلماني بعث النشاط في حركة اعتزمت

أن تصــلح التشـريع الـذي يقضي بمعاقبة

اإلجـهاض، واتسمت هذه الحركة المتنامية

بميزة فريدة وهي اندماج مختلف األجيال من 

المقابالت مع النشطاء النشــطاء، وبناء على 

الداعــمين لمطالب "اإلجـهاض القانوني، واآلمن، 

والحــر"، وتتناول هذه المـقالة الديناميات بين 

األجيال، والحوار، والتوارث بينهم في حركة حقوق

اإلجـــهاض، وتداعــيات ذلك على خطاب الناشطين 

واســتراتيجياتهم، وبينما يركز العمل على األجيال 

على الصراع بين النشطاء والتوترات بين المجموعات 

مــن األعــمار المخـــتلفة، تســلط هــذه المــقالة

عــلى التــضامن، والتــقـارب، واالعــتراف المــتبادل

بينهم، وال يعــكس هـــذا التــركيز لـحــظة معــينة

من حركة صاعدة فحسب، ولكنه يجعلنا أيًضا نفكر

في جوانب رئيسية من تغير الحــركة واسـتمرارها.

يوفر اإلعـالم االجتماعي منبًرا فريًدا متاًحا

 للخــطاب الـعـام متـعدد األيديولوجيات،

وفـي هـذه الـورقة نقدم عـدسة منـهجية

لدراسة الخطابات حول مـوضوع اإلجهـاض

الجدلي في اإلعالم االجتماعي، وباالعتماد

على اإلطار النظري لتحليل الخطاب النقدي

درسنا الـخطاب المتعلق باإلجهاض في

تويتر من خالل تحليل اللغة والممارسات

االجتماعية والثقافية الظـاهرة، وفي البداية

وظفنا عدًدا كبيرا من البيانات وهو ٧٠٠ 

تغريدة، ووجدنا أن خـطاب اإلجــهـاض يمـكن

أن يصنف  في ثالث أيديولوجـيات، وهـي:

معه، وضده، والحيادية تجاهه، والحـظنا أن 

التصنيفات األيديولوجية يمكن أن تتسم بأمور 

نتائجنا وكشفت  فريدة،  نفسية  ولغوية  نصية 

الذي  للخطـاب  المـهـيمنة  الطبيعة  أن  كيف 

اإلجــهـاض نقاش  حــول  العصـور  عـبر  تشكل 

في المجتمع تعاد صياغته في تويتر، كما تناولنا

دور اإلعالم االجتماعي كمنبر عام يشكل الخطاب

الـجــدلـية. المــــواضـيع  حـــــول  الـنـقـــــدي 
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آن تامرد طظ أجض تصعق ا�جعاض! :
وجـط الظسـعغئ وذــئغسئ افخـــعات
الماســثدة شغ خــطـاب الظـاحــطغظ

النســــوية وســم  عـن  الـنـاشــئ  الســـياق  فـــي 

تستكشف هذه المـقالة المـبادرة الداعمة لالختيار 

#SupportIslandWomen (#ادعــم نساء الجزيرة) 

في جزيرة األمير إدوارد في كندا، واكتسب هذا 

التحرك الحضور من خـالل استخدام صورة معدلة 

لرواية آن في المرتفعات الخضراء (آن المتمردة)

على ملصقات ونقوشات جدارية في جـزيرة

األمــــــيـر إدوارد واإلعــــــالم االجــــتـماعي،

وباالعتماد على نظرية الخـطاب التنـظيمي

نحــلل كـيف تم اســتدعاء آن المتمــردة

من قبل النشطاء الذين ينطقون باسمها،

مما يفـّعل الطــبيعة متعــددة األصــوات

للخــطاب، وبنيت دراسة حـالتنا على

المــالحظة عبر اإلنترنت دون وجود

مشاركين محددين، وعلى إجــراء بحث

عــلى المـدونات الكـنـدية والصحــف،

ففــي البــداية فــصــلنا الممــارســـات

الخطـابية المتطورة في حــركة وسم 

،SupportIslandWomen #

ونــبين اآلثــــار األســاسية مـــن خـــالل التركيز عــلى الخـــصـائص

تنظيم الوسم، وبعد ذلك درسنا فــوائد اسـتخدام آن الـمتمـردة وأوجـه قـصــوره  كــرمـز مـــوحـد،

وانـعــكاسـات ذلك عـــلـى الصــــراعـات الخـــطـابيــة الـتــي قــادت لالســـتيالء عــــلـيها وولــــدته.
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اقرتــئاط بــغظ أول ظــــعبئ اضــــاؤاب
شـغ ظفـج سام الســــقصئ الةــظـسغئ
افولــــى وتـــــــــمـض المراعـــــــــصــات

الــهـــدف:

تهدف هذه الدراسة للنظر فـيما إذا كان تـوقيت بـداية االكــتئاب

بالنسبة لعمر بدء العالقة الجنسية ألول مرة يرتبط بحمل المراهقات

أنهن قلن  مراهقة   ١٠٢٥ بيـانات  باستخدام  الــدراسة:   طــرق 

مارسن الجنس في استبيان التكافل الوطني -ملحق المراهقين-،

طبقنا نماذج المخاطر النسبية لكوكس، وذلك الختبار ما إذا كانت

بداية االكتئاب قبل ممارسة الجنس األول - في نفس عـمر الجنس

األول- ، أو بعد الجنس األول مقارنة بعدم بداية االكتئاب، وارتباط

ذلك بتجربة حمل المراهقات األول، ودرسنا المخاطر غير المعدلة

مـن قـبل حالة االكـتئاب فـضًال عن المخاطر المعدلة لعرق المراهقة

وأصلها، وحالتها االجتماعية، ودرجة الفقر، وما إذا كانت المراهقة

تعيش في منطقة عمرانية، والحالة المعيشية، والعمر أثناء الجنس

األول، وتثقيف الوالــدين، وعــمر والــدة المراهقة حين إنجابها.

النتائـج:  في كال النموذجين غير المعدل والمعدل نجد أن المراهقات

ممن لديهن بداية اكتئاب في نفس عمر الجنس األول يزيدخطر تعرضهن

لحمل المراهقات مقارنة بمن ليس لديهن بداية اكتئاب، وعالوة على

ذلك يزيد الحمل لدى من يعانين من بداية اكتئاب قبل الجنس

األول مقارنة بمن ليس لديهن اكتئاب، ولكن بدرجة ليسـت كبيرة.

الخـــاتمة:   يلعب توقيت بداية االكتئاب بالنسبة لعمر بدء العالقة

الجنسية ألول مرة دوًرا مهما في تقرير خطر حمل المراهقات، وال تساعد

الصحة العـقلية المراهقات في تشخيص االكتئاب في الوقت المناسب

وعـالجه فحسب، بل تساعد أيًضا في مــنع حمل المـــراهقات."
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ســعاطـض الثـطر وظاـائب الـعقدة المــرتئطئ
بتــمـض المــــراعـــصـات: ســــغـظـئ ضـــــظـثغئ

هــدف الــدراسـة:  دراسة حجم الحالة االجـتماعية 

واالقتصادية، والصحـة العقلية، وتعاطي المخدرات 

مرتبط بحمل المـراهقات في جـنوب غرب أونتـريو، 

وما إذا كانت حـاالت الـحــمل هـذه في زيادة خـطر 

النتائج السـلبية للـوالدة، وذلك بعد السـيطرة على 

عــوامل الحـالة الطــبية، والســلوكية، واالجـتماعية 

واالقـتصادية.

تصميم الدراسة: دراسة األتراب بأثر رجعي باستخدام

قـواعد بيانات حول الـوالدة وحـديثي الوالدة.

المحـــيط: مستشفى الرعاية الثالثة في جنوب 

غـرب أونتريو.

المشاركون: النساء المقيمات في جنوب

غرب أونتريو ممن أنجبن أطفاًال دون

تشــوهــات خــلقية بين عــامي ٢٠٠٩م

و ٢٠١٤م، تمت مـقارنة حاالت حــمل

المراهقات (١٩ سنة فأصغر) بحاالت

حمل النساء ما بين أعمار٢٠ - ٣٤ سنة،

و ٣٥ سنة أو أكــــبر.

النتـائج:  مـا بين ٢٥٫٢٦٣ امــرأة حامل، كـان عــدد

مــن كــان عـــمـرهـن ١٩ ســـنة فــأقل ١٠٨٠ (٤٫٣٪)، 

وتقــريًبا ١٨٪ من النــساء المــراهقات يعــشن فـــي 

أحــياء فقــيرة اجــتماعًيا واقتصادًيا، وذلك مـقارنة

مع ١١٪ من األمــهات أعـــمارهـن بين ٢٠ ـ ٣٤ سنة،

و ٩٪ ممـن هن فوق الـ ٣٥، كـما ارتفعت معـدالت 

االكــتئاب خالل الحـمل لدى األمــهات المــراهقات 

لتكــون نسبتها ٩٫٨٪ مـــقابـل األمــهـات مــن ذوي 

األعـــــمـال ٢٠ - ٣٤ بنـــــسـبـة ٥٫٨٪، ومـــــن هـــــن

أكــبر مــن ٣٥ ســنة بنـسبة ٦٫٨٪، كــما سجــلت 

أكـــــبر اســـــتـخـداما  الـمـــراهــقـات  األمـــهــات 

للـتبــغ ، والـمــاريــوانا ، والكـحــــول ، خــــــــالل

الحــمـل أكـــثر مـــن األمــــهات الـبـالـغـات.

خـــاتــمة:  يـرتبـط حــــمـل الـمــــراهــقات

بـارتـــــفـاع مـخــاطر الـفـقـــر االجــــتماعي

واالقــــتـصـادي ، ومــــشــاكـل الـصـــحـــة

العـقــلية، وتـعــاطي المـخــدرات خــــالل

الحـــمـل، ولكــن ال عــالقة لـه بالنتـائج

الســـــلبـية للــــــوالدة.
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هــدف الــدراسـة:  دراسة حجم الحالة االجـتماعية 

واالقتصادية، والصحـة العقلية، وتعاطي المخدرات 

مرتبط بحمل المـراهقات في جـنوب غرب أونتـريو، 

وما إذا كانت حـاالت الـحــمل هـذه في زيادة خـطر 

النتائج السـلبية للـوالدة، وذلك بعد السـيطرة على 

عــوامل الحـالة الطــبية، والســلوكية، واالجـتماعية 

واالقـتصادية.

تصميم الدراسة: دراسة األتراب بأثر رجعي باستخدام

قـواعد بيانات حول الـوالدة وحـديثي الوالدة.

المحـــيط: مستشفى الرعاية الثالثة في جنوب 

غـرب أونتريو.

المشاركون: النساء المقيمات في جنوب

غرب أونتريو ممن أنجبن أطفاًال دون

تشــوهــات خــلقية بين عــامي ٢٠٠٩م

و ٢٠١٤م، تمت مـقارنة حاالت حــمل

المراهقات (١٩ سنة فأصغر) بحاالت

حمل النساء ما بين أعمار٢٠ - ٣٤ سنة،

و ٣٥ سنة أو أكــــبر.

تـــــمــض الـمــراعــصات وتةـربئ السظش

الةــسثي بغظ الظـساء طمـظ أسمارعظ

بغظ ١٥ ـ ١٩ جظئ شغ خمج دول أشرغصغئ:

تتــــطـغـض بـغـاظات المـسـح المـسـصــثة

خـلفية الدراسة:  تعد المراهقات من ذوات األحمال 

األهداف الرئـيسية للعــنف ضـد النــساء مــن قـــبل 

الشـركاء الحـميمين، وأفـراد العائلة، والمجرمين في 

حاراتهم، وتقّدر هذه الدراسة انتشار حمل المراهقات، 

والعنف الجسدي، كما تم تقييم العالقة بينهما في 

خمس دول من ذوات الدخل المنخفض والمتوسط.

طرق الدراسة: أجريت هذه الدراسة بين خمس دول

من ذوات الدخل المنخفض والمتوسط (بوركينا فاسو، 

باستخدام  وتنزانيا)  ونيجـيريا،  ومـالوي،  وكـينيا، 

الـبيـانـات مــن أحــدث الــدراســات االســتقصـائية 

الديموغرافية والصحية في هذه الدول، كما اسُتخدام

بواسون المعدل مع نسبة خطأ معياري قوي للقياس 

الكمي الرتباط حمل المــراهـقات بالعــنف الجـسدي، 

وُكّيفت كل التحاليل لتوافق هيكل تصميم المسح 

المعقد (التجـميع، والترجيح، والتقـسيم الطــبقي).

نـتــائج الــدراسة: شــاركت ٢٦٠٥٥ مــراهقة ممــن 

أعمارهن بين ١٥ ـ ١٩سنة، وكان معدل االنتشار العام 

لحــمل المــراهقات ٢٥٫٤٪ مـــع أعــلى معــدل له بين 

المالويين، أما معدل االنتشار العام للعنف الجسدي 

ضد المراهقات من ذوات األحــمال األكـبر سًنا بين

من أعمارهن بين ١٥ ـ ١٩سنة فقد كان أعلى بثلثين 

تقريًبا مقارنة بالمراهقات من ذوات األحمال األصغر

ســًنا، وبخــصوص معـــدل االنتـــشار العــام للعــــنف 

الجــسـدي ضد المراهـقات في الـدول الخـمس فقد 

كان بنسبة ٢٤٪، ومعدل انتشاره العام بين المراهقات 

من ذوات األحـمال أعلى منه بخــمسة أضعاف مقارنة 

بالمراهــقات من غــير ذوات األحــمال. 

خاتمة: كان معـدل انتـشار الحـمل بيـن المـراهقات 

١٩سنة، كما  األكـبر ســًنا ممـن أعمارهن بين ١٥ ـ 

تعـرضت حـوالي الـربع من المـراهقات لعنف جسدي، 

وارتفع معدله بين المــراهقات من ذوات األحــمال 

أكثر من غيرهن، ممـا يعـني أهمية التدخل لمواجهة 

حمل المراهقات والعنف الجسدي من خالل اتخاذ 

أســلوب يــراعي النــوع االجـتماعي، وذلك للتــخـلص

المراهقات، ضــد  وخاصة  الجــسدي،  العــنف  مــن 

حــملهن. لمـنع  وذلك 
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ركــزت أكــثر الــدراسات التـي تتناول تأثير التثقيف 

الجنسي المدرسي حتى اليوم على مداخالت محددة 

ومحلية، أو تجـارب على مستوى وطني، أما في هذه 

الدراسة استخــدمنا مجــموعة بيانات من عـدة دول، 

وذلك الســـتـكشاف حـجـم تأثير قــوانين التثقيف 

الجنسي على نسب حمل المراهقات في الدول المتقدمة، 

وتبين لنا أن القـوانين التي تلزم بالتثقيف الجـنسي 

تقترن بارتفاٍع في نسب خصوبة المراهقات، وقوانين 

اختيار الوالدين لمناهج أبنائهم تقلل اآلثار العكسية 

للتثقيف الجنسي اإللزامي للمراهقين، فاآلثار المقّدرة 

للتثقيف الجـنسي اإللزامي قوية لبعض -وليس كل- 

توصـيفاتنا المصـممة الستنباط العـالقات الســببية، 

وتشير البيانات مجـتمعة أن تغيير القوانين الوطنية 

المتعــلقة بالصحـة الجـنسية غــير قادر عـلى شــرح 

االنخـفاض الظاهر في نسب حمل المراهقات، والذي 

لوحـظ في عدة دول متقـدمة في السـنوات األخـــيرة.

واسـتخــدمت في ذلك بيــانات ثـانــوية من المــسـح 

الديموغرافي والصحي الذي أقيم في عام ٢٠١٧م، أما 

المتغيرات المسـتقلة فــهـي العـمـر، والحالة المـادية، 

والتعـليم، والوظـيفة، والحــالة االجـتماعية، والمتغير 

التابع هو حمل المراهقات، وُحللت البيانات باستخدام 

االنحـدار اللوغاريتمي الثنائي، ووجدت أن العـمر يعد 

مقوًما مهما في حمل المراهقات، كما أنه تزيد احتمالية 

حـمل المراهقة األغـنى مادًيا بنسبة ٠,٦١ عن نظـيرتها 

األقـل غنى، كما تزيد احتمالية حـمل المراهقة األعلى 

علمًيا بمعدل ٠٫٠٣ مرات عن نظيرتها التي لم تذهب 

للمـدرسة من قـبل، وعـالوة على ذلك، تزيد احـتمالية 

حمل المراهقة العاملة بمعدل ١٫٤٧ مرات عن نظيرتها 

غير العاملة، كما تشير الدراسة أن الحالة االجتماعية 

ال تـعد مقــوًما من مقــومات حـمل المـراهقات، بينما 

اعتبرت مقومات حمل المراهقات في إندونيسيا هي 

المتغيرات األخرى؛ كالعمر، والحـالة المـادية الفقــيرة، 

وقـلة التعـليم، والعـمل.

تشهد ظاهـرة حـــمـل المــراهقات ارتــفاًعا ســـنوًيا

في إندونيـسيا، ولكن قـلة من الدراســات تتناول 

مـــؤشـراته، وتهــــدف هــــذه الــدراسة لتــحـليل

مقــــومات حــمـل المـراهقات فــي إنـدونيـسيا، 
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أظهر التثقيف الجنسي في الفصل الدراسي وخارجه 

عن احـتمالية تحـسين مخرجات الصحـة الجـنسية 

للمراهقين، ويجب تزويد التثقيف الجنسي المدرسي 

وخــدمات الصحـة الجــنسية الموجــهة للمراهــقين 

بالمعلومات من المراهقين أنفسهم، ولذا تم إجراء 

مــقابالت شــبه منظمة لـ ٤١ مــراهق ما بيـن عــمري

١٣-٢٢ سنة في مدينة أمريكية غربية متوسطة الحجم، 

وذلك إلثراء تطوير البرامج، واستخدمت التحاليل تبًعا 

لألسـاليب التنازلية والتـصاعدية للترميز، وانبثقت 

أربـعة مواضيع رئيسية ألنشطة التثقيف الجنسي

في المدرسة وخارجها، وهي: الحاجة لمعرفة ما يتعلق 

باألنشطة الوقائية الحالية، وسلوكيات البحث عن 

المعلومات، واالنطباعات الشخـــصية حــول كــيفية 

مواجهة حمل المراهقات واألمراض المنقولة جنسًيا، 

والمكان المـثالي لمـواجهة هـذه القـضايا، واعُتبرت 

األنشطة الحالية غير فعالة أو غير موجودة، وتضمنت 

اقتراحات المشاركين حول كيفية مواجهة القضية 

تحـسين الخـدمات المـدرسية، واستحداث حمالت 

إعالمية، والحصول على تربويين ناضجين وموثوقين، 

كما أعرب المشاركون عن الحاجة لخدمات توفر سرية، 

ونهًجا ال يحكم على اآلخرين، ومكاًنا مريًحا لاللتقاء، 

ومن خالل التفاعل المباشر مع المراهقين تعطي هذه 

الدراسة اقتراحات لمواجهة حمل المراهقات واألمراض 

المنقولة جنسًيا.

طظزـعرات المراعــصغظ تــعل
طعاجــعـئ تــمض المراعــصات
وافطــراض المظـصعلئ جــظسًغا
شغ الفخض المثرجغ وخارجه
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 المرأةالمرأة

يتزايد االعتراف بكون المواقف تجاه عنف الشريك 

الحــميم ضـد النـساء مـركزية لفــهم هذه المـشكلة 

الصحية االجتماعية والعامة، وتقود لتطوير جــهود 

وقائية أكثر فعالية، ولكن ال يزال هذا النطاق البحثي 

غـير مبحـوث بشـكل كاف في المجتمعات الغربية، 

وخصـوصا في دول االتحــاد األوروبي، وتهدف هـذه 

الدراسة لتقديم مراجعة منهجية للدراسات الكمية 

التي تعالج المـواقف تجـاه عنف الشـريك الحــميم 

ضد النـساء والتـي تمت في دول االتـحاد األوروبي، 

وأجـريت المراجعة من خــالل عــدة مــواقع بحــثية

 Web of Science, PsychINFO, Medline,  )

كوشرين)، وتم  ومكتبة   EMBASE, PUBMED

االخــتيار حـسب بنــود اإلبالغ المفضلة للمــراجعات 

التجـــميعية،  التحــليالت  وتوصــيات  المنـهجــية، 

وتهدف هذه المراجعة لتحديد الدراسات التجريبية

األوروبــي،  االتـحـــــاد  فـــي  أجـــريـت  الــتــي 

ونشرت باللغة اإلنجليزية في مجالت علمية خاضعة 

لمراجــعة األقــران ما بيـن عـامّي ٢٠٠٠-٢٠١٨م، والتـي 

تحلل المواقف تجاه عنف الشريك الحميم ضد النساء، 

وتـم اخـــتيار ٦٢ مـقالة مـؤهــلة مــن بيـن ١٧٦ مـقـالة 

حــسب المـعايير المحـــددة، وتــم الكـــشف عــن أربــع 

مجــموعات من المـواقف تجاه ذلك، واعُتبرت التركيز 

الرئيسي لهذه الدراسة، وهـي:  الشـرعية، والمقـبولية، 

والمـواقف من التدخـل، والخطـورة المتصـورة، وظـهرت 

أربعة مواضيع رئيسية فـيما يتعـلق بالمـواقف، وهـي: 

االرتبــاطات بيــن الـمــواقف، والـمــواقف كمؤشرات، 

والتحــقق من صحـة المــقاييس، وتدخــالت تغــيير 

الواقف، ورغـم االهـتمام بهذا المجـال البحثي المتزايد 

فــي الســنوات األخــيرة إال أن المــراجعة المنهجــية 

كــشفت عــن فجـوة كــبيرة فــي المعـرفة المتعـلقة 

بالمـواقف تجــاه عــنف الشــريك الحــميم ضد النــساء

في االتحــاد األوروبي، مما يـقلل من احــتمالية توجيه 

السياسة العامة، كما ترسم هذه المراجعة الطــريق 

للــدراســات الـقــادمة، وتقــترح أن تســتفيد هــذه 

وذلك األوروبي،  االتحــاد  منــظـور  من  الدراسات 

بــهـــدف تحـــسـين تـوجـــيه صــنـع الســـــياسات.

الحــرغك سظش  تةـاه  اقتـتادالمـعاصش  الظساء شغ  طظعــةغالتمغط ضث  اجاســراض  افوروبـغ: 

العنف
ضــد
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درســنا العنف ضد المــرأة في إفـريقيا باسـتخدام مجــموعة بيـانات

حديثة، وركــزنا على العوامل الثــقافية المـتأتية من عــادات ما قـــبل

االســتعمار، وكـشفنا أن هذه العـــوامل حــددت األعــراف االجــــتماعية

ذات العــالقة باألدوار االجـتماعية، وتركـــيبة العــائلة، والعـــنف داخـــل

العــائلة، والذي اســتمر رغــم تغـــير األحــوال األولية، وأول الخــصائص

العائلية المتوارثة تتعلق بالدور االقتصادي للمـرأة؛ ففي المجـــموعات

العــرقية التي تكــون مشـاركة المــرأة في اإلنتــاج أقل -وذلك لكــــونها

مرتبطة بحراثة المزارع، وتربية المواشي، والصيد- تتزايد فيها مستويات

العنف ضد المرأة اليوم، وقبولهم  له، وثاني الخصائص العائلية المتـــوارثة

هـــي أنــماط الـــزواج وترتــيـبـات المعــــيشة؛ كــزواج األقــارب، العــــيش

مع أهل الزوج، والذي يرتبط بكل من مستوى العنف األسـري،

وقبوله، كما بينا فجـوة كبيرة بين الجنسين في المــواقف

تجاه العنف، حيث أن النساء يبررن العنف أكثر مقارنة

بالرجال، ويمكن التنـبؤ بهـذه الفجــوة من الخــصائص

الديمغــرافية وتلك المتــوارثة، كالســكن مع أســرة

الزوج، واستخدام المحـراث، ويتبيــن أن دراســتنا

قد ألقــت الضــوء على أصــل األعــراف الجــندرية

المستمرة منذ أمد طويل، والتي أفضت للعنف

المــبني عــلى الجـــنس.
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الـســــــظـش ضـــــث الـمــــــرأة:
تتــطغض طاســـثد البــصـاشات
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اإلناث، ومشكلة صحية لحـقوق  انتهاك  المـرأة  العــنف ضد  يعتبر 

عامة، وفي هذه الورقة نناقش بأن العنف ضد المرأة يعد مشكلة

بارزة في الصحة النفسية، وأن على المختصين في الصحة النفسية

المرأة، ويسهــموا في منعه، والتصدي له بالعــنف ضـد  أن يعّرفوا 

بشكل أكثر فعالية، ويظهر أن أكثر أشكال العنف ضد المرأة انتشاًرا

بازديـاد اإليـذاء  ويـرتبط  الجـــنسي،  والعــنف  األسـري،  العـنف  هو 

النـــفسي، االضــطـراب  مخــاطر  فــي 

ورغم اإلرشـاد اإلكــلينيكي لــدور مخــتصي الصــحة

النفسية في التعريف بالعنف ضد المرأة، والتصدي

لـه بالشــكــل المــناسب، إال أنـه ال يـــزال التعـــريف

بـذلك ضــعيًفا، وقــد يقــــود لعــدم المــشـاركة فـي

الخــدمات أو ضــعف االســتجابة للعالج، ولذا نــبرز

هــنا بأن قــليًال من البحــوث تناولت كــيف يمــكن

تحسين تحديد الضـحايا وعـالجهم، وكذلك الجـناة

من ذوي العالقة بخدمات الصحــة النفــسية، ولكن

خــدمات الصحــة النفــسية يمــكن أن تلــعـب دوًرا

رئــيسًيا في المــكافـحـة األوليـة والثــانوية للعـــنف

ضــد المــرأة.
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ونقترح مسارات إضافية مع أدلة محدودة أو مروّية يحتمل أن تؤثر على المجموعات الفرعية األصغر حجًما،

وبـناء عـلى هـذه اآلليات نقـترح تسع سـياسات وبرامـج للتنفــيذ من قـبل الحــكومـات، والمجــتمع المـدني،

والمنظمات العالمية والمجتمعية، وأخيًرا فالبحوث التي تربط األوبئة بشكل مباشر بأشكال متنوعة من العنف

ضد المــرأة والطــفل قـليلة، ولذا نقترح ثالثة مسارات رئيسية للبحث، وذلك لفهم أفــضل لحجــم المشـكلة،

وتوضيح أكثر لآلليات واالرتباطات مع العوامل االجتماعية واالقتصادية، وإعالم المداخالت وخيارات التصدي،

ونأمل أن تستخدم هذه الورقة من قبل الباحثين، والممارسين، وصانعي القرار، وذلك للمساعدة في التوصل

لدالئل إضافية وإجراءات السياسة، مع معرفة تموضع العنف ضد المرأة والطفل ضمن احتياجات أوسع متعددة

الجـوانب تشمل التصدي للوباء في ضـوء النســوية والجـندر.

انعــــدام األمـــن االقـتصادي، والضــغوط الناتجـة عن الفقـر.

االجــــتـمـاعـــــيـة. والــعـــــــزلـة  الــمــــــنـزلي  الـحــجـــــر 

الكوارث واالضطرابات وانعدام االستقرار الناتج عن بالصراعات.

التعرض لعالقات االستغالل الناتج عن تغّير التركيبة السكانية.

انخفاض توافر الخدمات الصحية والوصول ألول المستجيبين.

عدم قدرة النساء على اإلفالت المؤقت من الشركاء المسيئين.

بالــفــــــــــيـــروس. الـخــــــــاصــة  الـعـــــــنـف  مــصــــــادر 

له. التصــدي  جـــــهود  أثنــاء  واإلكـــراه  للعـــنف  التــعرض 

الصـحــية. الرعـاية  مـجــــال  فــي  العــاملين  ضــد  العـــنف 

افوبؤئ والسظش ضث المرأة والطفض
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ترتبط أوقات عدم االستقرار االقتصادي، والقالقل المدنية، والكوارث بعدد ال يحصى من مخاطر ازدياد العنف

ضد المرأة والطفل، وال تعتبر األوبئة استثناء من ذلك، ففي الحقيقة توفر الطبيعة اإلقليمية والعالمية والجو

وعـدم االسـتقرار المرتبطين باألوبئة بيئة تؤدي ألشـكاٍل متعـددة من العـنف، أو تفـاقمه، ومن المـهم فـهم

اآلليات التي تستند عليها هذه الديناميات، بغرض صياغة السياسات والبرامج للتخفيف من اآلثار العكسية،

وبناء على األدبيات المنشورة والمواد غير الرسمية وثقنا تسعة مسارات مباشرة وغير مباشرة ترتبط باألوبئة

والعـنف ضـد المـرأة والطـفل ، وذلك من خـالل تأثـير اآلتـي:



العــــــنف ضـــــد الـــمـــــــرأة

خالل جائحة كوفـيد-١٩:

اســــتـعــــــراض تـكــــامــلي

استراتيجية البحث: أجـري اسـتعراض تـكاملي بناء 

على المـقاالت المنـشورة ما بين عـامي ٢٠١٩م من 

ديسـمبر، و٢٠٢٠م من يـونيو، وتـم إيجـاد مــقاالت 

 ،SciELO و ،PubMed مـناسبة من قـواعد البيانات

و LILACS، باستخدام مفردات ذات عالقة.

المــؤهلة  الـدراسات  تضـمنت  االخــتيار:  مــعايير 

لالختيار آراء ومقاالت بحثية أولية تصف ديناميات 

العـنف ضد المرأة خالل الحجر المـنزلي، وفي سـياق 

المقاييس المقيدة المأخوذة خالل جائحة كوفيد-١٩، 

وتقترح توصيات للتصدي لهذه القضية.

البيانات من  اسُتخرجت  البيانات وتحليلها:  جمع 

منشورات مناسبة وتوليفات وصفية.

النتائج الرئيسية: تكشف المقاالت الـ ٣٨ المتضمنة 

في هذه الدراسة أن بعض العوامل التي تزيد احتمالية 

تعــرض الـمــرأة للعـنف تفاقمت خـالل فترة التباعد 

االجتماعي والحجر المنزلي، وكان دور خبراء الصحة 

رئيسي في الكشف عن العنف ضد المرأة والتصدي 

له خالل الجائحة.

خـاتمة: يجـب أن تتضمن االسـتراتيجيات إجــراءات 

متكاملة تهدف لمنع العنف والتصدي له خالل جائحة 

كوفيد- ١٩ وبعده، كما يجب أن تصمم بناء على الدروس 

المستفادة من حاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة.

خلفية البحث: كشفت البيانات األولية خالل جائحة 

كوفيد-١٩ عن ازدياد في حاالت العـنف ضـد المرأة.

هدف البحـث: تـحـليل األدبيات العلمية المـوجودة 

حول االستراتيجيات والتوصيات المتعلقة بالعـنف 

ضد المرأة، وذلك لمواجهته أثناء تطبيق مقاييـس 

التبـاعد االجــتماعي للتصــدي لـجــائحة كـوفـيد-١٩.
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خلفية البحث: ظهرت المحكمة المتخصصة كنموذج 

للعناية بالشباب األمريكي المتضـرر من االسـتغالل 

الجــنسي التجــاري، وذلك لضــمان تـوفـير خدمات 

شاملة، ولكن هناك نقص في البحوث المنشورة التي 

توثق حجـم تحـقيق هذه البـرامج لألهـداف المـرجـوة.

هـدف البحـث: سـعينا لفـهم دور محــكمة األحــداث 

المتخــصصة فـي التـعــرف عــلى الصـحة النفــسية 

واحتياجات عالج تعاطي المخدرات، وتزويدها بروابط 

للخدمات، وتسهيل االسـتقرار للشباب ممن لديهم 

تاريــخ في االستغــالل الجــنسي التجــاري.

المشاركون ومكان البحث: أجرينا مراجعة شاملة لملف 

المحــكمة لـ ٣٦٤ مــشارًكا في محـكمة متـخـــصصة 

لألحداث المتضررين من االستغالل الجنسي التجاري 

في الـواليات المتحــــــــدة األمـــــــريكـية، وشــــملت 

المـــــالحـــــظـــة األعــــــوام مـــــا بيــــن ٢٠١٢-٢٠١٧م.

نتــائج البحــث: تقـــترح المـشـاركة فــي المحــكمة 

المتخصصة للشباب األميركي المتضرر من االسـتغالل 

الجــنسي التجـــاري زيــادة فــي التعـريف بالصـــحة 

النفــسية، واحـــتياجات عـــالج تــعاطي المخــدرات، 

واالرتباطات واإلحاالت للصحـة النفــسية وخــدمات 

عالج تعاطي المخـدرات، باإلضافة إلى ذلك فإن هناك 

ازديادا فــي االســتـقرار الذي يتــضح من انخــفاض 

االتهامات المبرهنة حول رعاية الطــفولة، وعدد أقل 

من حــاالت الهــروب، والضــلوع بالجــريمة.

الخاتمة: توفر المحكمة المتخصصة التي تدمج نهًجا 

متعـدد المجاالت وعلى معـرفة بالصدمات النفسية 

نمـوذج مــداخالت واعــد لتلبية احــتياجات العــالج 

المرتفعة للشباب المتضرر من االسـتغالل الجـنسي 

والتجـــاري.

محـکمة متخــصصة للشــباب

األمــیـرکي املــتــضـرر مــن

االســتغالل الجـنسي التجاري

طرق الدراسة: حول الفريق البحـثي البيانات بشكل 

منهـجــي من مــلفات مـحــكمة إلى قـاعدة بيــانات 

إلكـترونية آمنة، واحـتسبت اإلحـصاءات الوصــفية 

واختبارات مربع كاي الستكشاف الروابط المحتملة.
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وانعدام العقوبات االجتماعية ضد مرتكبي االستغالل 

الجنسي لألطفال والمراهقين، وُدّعمت هذه األعراف 

بتعــزيز التــسامح لالســــتغالل الجـــنسي لألطــفـال 

والمراهقين إذا شـارك يافعون أكبر سًنا وأكبر جسًدا، 

وحين تقع في سياقات متأثرة بالفقر، كما أسهمت 

المعتقدات حول العالمات التي تدل على استعداد 

المراهــقين للجــنس، وحــق الرجــال في ممـارسته، 

والفـوائد المتصورة للعالقات بين األجيال أسـهمت 

في إبقاء االسـتغالل الجـنسي لألطـفال والمـراهقين 

وتـكاثره، وتـقــتـرح النــتائج مــن كــل المــناطق أن 

المراهقين واألطـفال المهـمشين هم أكــثر عــرضة 

لالستغالل الجنسي.

الخـاتمة: يجب أن تضع التدخالت لتقليل االسـتغالل 

الجــنسي لألطــفال والمــراهقين الــعوامل الفـردية، 

واالجـتماعية، والهـيكلية في االعتبار، وكذلك كـيفية 

ارتباطها ببعضها، وهناك حاجة ألن تواجه تدخالت 

األعراف االجتماعية الخاصة بالسـياق األعراف الضارة، 

وأن تنهض بأعراف الحماية، وأن تحسن الخدمات 

ألولئــك الــذين تـعــرضـوا لالســــتـغالل الجــــنـسي

مــن األطــفال والمــراهــقين. 

استعراض منهجي لألعراف االجتماعیة

واملــواقف واملعــتقدات الـواقـعیة

املـرتبــطة باالســـتغالل الجــنسي

لألطــفال واملــراهــقین

خلفية البحث:  رغم االهتمام المتزايد بدور األعراف 

االجتماعية في استمرار الممارسات الضارة لالستغالل 

الجـنسي لألطفال والمراهقين، إال أنه ال ُيعرف الكثير 

حول األدبيات في هذا الموضوع.

هــدف البحــث: يهــدف هــذا االســتعراض المنــهـجي 

لتلخيص األعراف والمواقف والمعتقدات الواقـعية 

التـي تم إيجـادها فــي األدبيات العـالمية مـقـترنة 

باالستغالل الجنسي لألطفال والمراهقين.

طرق البحث: أجريت عمليات بحثية متعددة في 

قاعدة البيانات باستخدام مفردات وكلمات مفتاحية 

لألطـفال  الجــنسي  االســتغالل  إلى  تشـير  مـعينة 

والمراهقين.

نتائج البحث: تم التعرف على ٣٦٩٠ مرجع فريد 

في عملياتنا البحثية، وبعد تطبيق معايير االستبعاد 
تم تضمين ٤٩ دراسة تضم أكثر من ١٤٫٠٠٠ مشارك 

من ٣٧ دولة وأكثر مناطق العالم، وعبر الدراسات 

حددنا ستة قواعد زجرية كرست لالستغالل الجنسي 

لألطفال والمراهقين، وهي: امـتالك السـلع كعـالمة 

للحالة االجتماعية، والنشاط الجنسي، وتبادل الجنس 

مـقابل الخـدمات، والمساهمة المـالية فــي األسـرة، 

ووصـمة الـعـار والتـمييز الممارس ضـد المـراهـقين 

جــــنـسـًيا، اســـتـغـاللهم  تــم  الــذيـن  األطـــفـال  و 
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وانعدام العقوبات االجتماعية ضد مرتكبي االستغالل 

الجنسي لألطفال والمراهقين، وُدّعمت هذه األعراف 

بتعــزيز التــسامح لالســــتغالل الجـــنسي لألطــفـال 

والمراهقين إذا شـارك يافعون أكبر سًنا وأكبر جسًدا، 

وحين تقع في سياقات متأثرة بالفقر، كما أسهمت 

المعتقدات حول العالمات التي تدل على استعداد 

المراهــقين للجــنس، وحــق الرجــال في ممـارسته، 

والفـوائد المتصورة للعالقات بين األجيال أسـهمت 

في إبقاء االسـتغالل الجـنسي لألطـفال والمـراهقين 

وتـكاثره، وتـقــتـرح النــتائج مــن كــل المــناطق أن 

المراهقين واألطـفال المهـمشين هم أكــثر عــرضة 

لالستغالل الجنسي.

الخـاتمة: يجب أن تضع التدخالت لتقليل االسـتغالل 

الجــنسي لألطــفال والمــراهقين الــعوامل الفـردية، 

واالجـتماعية، والهـيكلية في االعتبار، وكذلك كـيفية 

ارتباطها ببعضها، وهناك حاجة ألن تواجه تدخالت 

األعراف االجتماعية الخاصة بالسـياق األعراف الضارة، 

وأن تنهض بأعراف الحماية، وأن تحسن الخدمات 

ألولئــك الــذين تـعــرضـوا لالســــتـغالل الجــــنـسي

مــن األطــفال والمــراهــقين. 

الدراســات نــتائج  وتوليف  لتحليل  االستعراض  هذا  يهدف 

مسـتـهلكي لـدى  المعــرفية  بالتشـوهات  المتعـلقة  السابقة 

اإلنتـــرنت، عـــبر  األطــفال  ضـد  الجــنسي  االســتغالل  مــواد 

مــقــاالت تحــوي  بيـانات  لقــواعد  منـهـجي  بحــث  وأجــــري 

الرســمية، غـير  للمــواد  باإلضــافة  أقـران،  قــبل  مــن  مستعـرضة 

االســــتغالل لمــــواد  جـــرائـم  مرتـكبي  إدراك  تتضــــمن  والـتــي 

باســــتخدام وذلك  اإلنتــرنت،  عـــــــبر  األطــفال  ضــد  الجــنسي 

والتـصـــميم، االهـــتمام،  وظـــاهرة  العـــينة،  بـحــــث  مـــناهج 

يمــكن مـــقالة  عــشرين  إيجــاد  وتم  البحـث،  ونـوع  والتقـويم، 

تضــمينها باتــباع  مــراجعة النــص كــامًال، وأداة تقـييم الطــرق

المخــتلطة لتحــليل الجــودة، كــما اســـُتعِرضت أدوات البحـــث

المستـخـــدمة وتلـخـــيصها، وكــذلك ُحــــلل مــســــتوى التأييــد

الموجــود في الخـــصائص المــقاسة، وكــشـفت نتــائج البحــث

أن التـأييد الــعـــام للتـشـــوهات المـعــــرفية والمـــرتبط عــادة

باالتـصال بمرتــكبي الجـــرائم الجـــنسية من قـــبل مجــرمي مــواد

االســـتغــالل الجـــنـسي ضــد األطـــفال عــــبر اإلنتـــرنت كان منخـفًضا،

الجــــنـس جـــرائم  مرتـــكبي  مـع  المســتخــــدمة  األدوات  وأن 

الحـــالية غــير فــعالة لالسـتخدام مــع مرتـكبي جــرائـم

االستغالل الجنسي ضد األطفال، أما األدوات الجديدة

الـتي بنيت بشـكل خـاص لتقييم مرتكبي الجرائم

عبر اإلنترنت فهي واعدة، مع تأييد معتدل عام

يـوجد فـي هــذه األدوات، مـثل مقياس إدراك

اإلجـرام الجـنسي عـبر اإلنتـرنت، ولكـن

هناك احتياج لمـزيد مـن البـحــوث

للتـحـــــقـق مـــن هـــذا  النــهــج.

استعراٌض م���� لل�شوهات

املعرفية لدى مرتك�� جــــرائم

مـــــــــواد االســـــــــتغالل ا��ـــــــــ����

ضـد األطــــــفال عــــ�� اإلنـــــــ��نت

استعراٌض م���� لل�شوهات

املعرفية لدى مرتك�� جــــرائم

مـــــــــواد االســـــــــتغالل ا��ـــــــــ����

ضـد األطــــــفال عــــ�� اإلنـــــــ��نت

SCIENCE DIRECT

2020 JANUARY 23
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اســــــــــــــــــــتـقــالليـة شــــــــــــــــــرسـة:
كيف تنظر الفتيات والشابات املتأثرات

باالستغالل ا��ـ���� التجـــــاري إ�� وكــالة

الصـحــة وممــارسة التمــثيل فــــيما يتعــلق

بصنع القرار �� مجال الرعاية ال��ـية

المــرتفع االحــتياج  الســابقة  الدراسـات   تناولت 

يواجـهها التي  الضعف  ومواطن  الصحية،   للرعاية 

ولكن التجاري،  الجنسي  االستغالل  من   الناجـون 

 وجهات نظرهم غائبة في كثير من األحيان، كما

المتأثرين  سعينا لفهم سرديات وآراء األشخاص 

 باالستغالل الجنسي التجاري بأجسادهم، وصحتهم،

الرعـاية عـالج  عـلى  الحــصول  بهــدف   وحـوافزهم 

٢١ فتاة ومراهقة الدراسة   الصحية، وشاركت في 

 ممن أعمارهن بين ١٥ ـ ١٩سـنة ويعـّرفن بتاريخـهن

التجاري، الجنسي  باالسـتغالل  المتعلق   الشخصي 

أو األحـداث  أو حالًيا بقضاء   وكـلهن مـررن سابًقا 

البيانات تجــميع  وتضمن  الطـفل،  رعـاية   أنظـمة 

شبه شخصية  بمقابالت  متبوًعا  قصيًرا   اسـتبياًنا 

مــارس شــهري  بين  المقابالت  وأجريت  منـظمة، 

باســتخدام ُحـللت  كـما  ٢٠١٧م،  عام  يوليو من   و 

 تقنيات تكرارية واستقرائية، وكذلك نموذج صنع

 القــرار المشترك كدليل، ولذا ظهرت "االســــتقاللية

 الشـــرسة" كموضوع أسـاسي يعكس كيف قادت

والمـراهقات الفـتيات  التحـكم  وغياب   الصدمات 

 لممـارسة التمثيل واستعادة االستقاللية فيما يتعلق

التي تؤثر على صحتهن.ـ بالقرارات 
SAGE JOURNALS

2020 ,14 APRIL
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العوامل الديموغـــرافـية

والـنـفـسية - االجتماعية

الـمـرتـبـطـة باالسـتغالل:

لألطـــــفــال الجــــنــسـي 

اســـتـعــراض مـنـهـجـي

و تحــلـيــل تــجـمــيـعـي

ما هي عوامل الخطـر المقترنة باالستغالل الجنسي لألطفال؟

 نتـائج البـحـث: وجد استعراض منـهجي وتحليل تجميعي

 لـ ٣٧ دراسة فريدة تحوي على ٦٧٤٥٣ مشـاركين وجد ٥٢

 عامًال يقـترن باالستغالل الجنسي لألطفال، ويمكن االسـتفادة

 منه في التحليل التجميعي، وكشفت النتائج عن عوامل

 هــامة تقـترن بتعرض األطــفال لالستغالل الجنسي، وهـي:

 المشاركة في سلوكيات خطرة جنسًيا، وزيادة في عدد الشركاء

 الجنسيين، واضطراب ما بعد الصدمة، والتعرض إلباحية

األطـفال، وتاريخ التعـرض لالســتغالل الجــنسي ضد األطـفال.ـ

البــحــــــث: ســـــــؤال 

JAMA NETWORK

2020 ,22 SEPTEMBER

جرائم قتل الشریك ا��ممي من منظور العملیات

 تضـع هذه المقــولة جــريمة قــتل الشــريك الحـــميم في

 منظــور العــمليات، وتصــف البــوادر الظــرفية التي تشكل

 التراكمات، وهي المرحلة األولى من عمليات جـريمة قتل

 الشريك الحميم، والتي تسبق الموت، ولذا ُأجري تحـليل

 مواضيعي لـ ٥٠ ملف من ملفات المحكمة، والذي يحوي

 حاالت تشمل ٤٠ مشتبه به ما بين ذكـر وأنثى، وأشارت

 نتائجنا إلى أن مرحلة التراكمات -والتـي هـي من مــراحل

 عمليات جريمة قتل الشريك الحميم- معقدة، وتحوي عدة

 خصائص متنوعة بعضها مجندرة، كما كشفت عن تصعيد

 خالل التراكمات، وهي: التملك والسلوك العنيف في حاالت

 جــرائم الرجــال ضد النساء، وتعاطي المخــدرات والخــمور،

 ومـشاكل الصــحة النفسية، و/أو الخــوف من المســتقبل،

 والمرتبطة باالنفصال، ووجدنا أن النـساء عـادة من َيقـُتلن

 في سياق تعرضهن لإليذاء، كما برزت حاالت ودوافع أخرى

 على أنها أيًضا ذات صـلة، ويتفق ذلك مع نتائج األبحاث

السـابقة.ـ
INGENTA CONNECT

2021 FEBRUARY
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 يستعـــرض هــذا الفــصل البحوث التي تتناول تفشي عـنف

 الشـــريك الحــميم، وتصف اآلثار النفسية لذلك لدى مخـتلف

 الشعــوب، كما ستوصف مصطلحات متالزمات المرأة المعنفة،

 ومتالزمة الشخص المعنف، وسُيناقش كيف يتم إساءة فهمها

 أو إساءة استخـدامها لتعزيز الخرافات والصور النمطية حول

 األشخـاص الـذين يتعـرضون لعـنف الشـريك الحميم، إلى

 جانب ذلك سيتم استعراض تطـور النظرة القضائية لمقبولية

 الشهادات المتعلقة بذلك، ودور الخبراء من أطباء وأخصائيين

 نفسيين في تقييم الحالة النفسية للمتهمين بقتل الشريك

 المعتدي أو االعتداء عليه، وذلك أثناء وقوع الجريمة، وستطرح

 أمـثلة من الحـاالت لبيان كـيف يشــهد الخبراء في موضوع

عـــنف الشـــريك الحــــميم، وتأثير الحــالة النفسية أثناء

وقوع الجـريمة عـلى اخــتالف نتائج الحاالت المطــروحة.ـ

 يعد قتل النساء من قبل شريكهن الحميم -أو شريك

بالعـدالة اجـتماعية خطيرة ذات عالقة   سـابق- قـضية 

كـبيرة على العامة، وهناك ضغوط  والصحـة   الجــنائية 

المتحـدة ومناطق أخرى المملكة  العامة في   الخـدمات 

مـن لمــزيد  لحــاجة  باإلضــافة  الوفـيات،  عــدد   لتقليل 

 المعلومات للمساعدة في تقييم المخاطر، وتهدف هذه

المقالة لتطوير فهم تقييم المخاطر غير السريرية من

باســتخدام القــتل  نحــو  الجــاني  رحــلة  تنظيم   خـــالل 

التسلسل الزمني واستخدام خطاب السيطرة القسرية.ـ

قتل الشری�ة ا��میمیة: اس��دام ��لیل فوکولدیان لت�بع تطور مثان مراحل ��و القتل

عنف الشریك ا��ممي: اآلثار النفسیة والدفاعات القا�نیة

SPRINGER LINK

2020,1 MARCH

SAGE JOURNALS

2019 ,5 AUGUST
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هل �عتقدين أن ��يكِك قادر على القتل؟

عنف من  ت  جيا لنا ا ت  ا ر لتصو سة  ا ر د

لقتل ا خ��  ت  ا �� لمؤ لحميم  ا يك  ل�� ا

SAGE JOURNALS

2020 ,9 MAY

 بدأ المدافعون في مجال عنف الشريك الحميم بإشراك

القــتل، بخطر  يتعلق  فيما  تصوراتهم  حــول   الناجـــين 

 ومساعدتهم في تطوير استراتيجيات لتقليل خطر إعادة

 االعتداء وقتل الشريك الحميم، وإدارته، ورغم أن البحوث

 تناولت عــوامل الخــطر المقـترنة به، واستفادت من هذه

 المعلومات في تطوير أدوات تقييم للخـطر والتحقق منه

 لتنفيذها مع الناجين إال أنه ال يزال هــناك نقــص فـــيما

 يخص المؤشرات التي يربطها الناجون بخــطر القتل، ولذا

 تهــدف هـذه الدراسة لردم هذه الهـــوة من خــالل دراسة

 مؤشرات الخطر التي يربطها الناجون من عـنف الشـــريك

 الحميم مع خطر الوفاة، واستخدمت التصنيف  وتحـليل

 االنحدار للتفريق بين النساء الالتي آمّن بقدرة شركائهن

 على قتلهن، والالتي لم يؤمّن بذلك، واستعملت بيانات

 ٢١٣ ناٍج مــن عــنف الشريك الحــميم فـي هــذا التحليل،

 حــيث ُجِمعت كجــزء من دراسة أكــبر ُجــربت فــيها أداة

 تقـييم الخــطر في أربع مـدن داخـل والية نيوجرسي عام

 ٢٠١٦م، ويعتقد أكثر من ثالثة أرباع المشاركين أن معنفيهم

 يمكن أن يقتلوهم، ورغم أن أكثر الناجين في هذه الدراسة

 شعروا بذلك إال أنه آراءهم تباينت في كيف يرتب الناجون

مؤشرات الخطر، وتشمل العوامل المرتبطة بخطر الوفاة اآلتي:ـ

  ١    تهـــــــــديدات مــســـــبقة بالقــــــــــتـل   

 ٢   مـدى سيطرة المعنفين على أنشطة الناجين اليومية

 ٣   إمكانية حصول المعنف على مسدس

 ٤    تعاطي المعنف للمخدرات، وتكشف النتائج عن حاجة

 الناجين من عنف الشريك الحميم الستراتيجيات تدّخل

 تتعلق بقـتل الشــريك الحــميم، وخـاصة لمن يعانون من

 مستويات مخاطر عليا حسب مؤشرات الخطر وتصوراتهم

لتهديدات القتل.ـ

٥٦



الــحماية  مــن الناحــية التاريخـية هــناك نقــص فــي 

 القــانونية للناجــين مـن عــنف الشــريك الحــميم في

 العالقات مثلية الجنس، وتغير هذا مع قرار المحكمة

 العــليا للواليات المتحـدة في قضية أوبيرجفل هودجز

Obergefell v. Hodges، والذي أبطل القيود المفروضة 

 على زواج المـثليين، وجـعل الحـماية القانونية متاحة

 على نطاق أوسع للناجين من عنف الشـــريك الحـميم

 من نفس الجنس، وفي هذه الورقة نحلل قرار االعتقال

 في قضايا عــنف الشــريك الحــميم من نفس الجنس

 والجنس اآلخر باستخدام بيانات من النــظام الوطــني

 لإلبالغ عن الحوادث لعام ٢٠١٦م، وهــي أول ســنة بعد

باألبحــاث نتائجنا  ونقارن  هودجز،  أوبيرجفل   قضية 

نـطاًقا لنستكشف المماثلة واألوســع  السابقة   والنتائج 

 ما إذا كـان هــناك تغــيير فــي االعــتقاالت بعــد تلك

 القضــية، ومنذ عام ١٩٧٧م أـقرت الواليات أحــد ثالثة

 أنـواع من قوانين االعــتقال ألســباب العــنف األسري،

 وهي: االعتقال اإلجباري، وتأييد االعــتقال، واالعــتقال

 التقديري، وفي حـين أن قــوانين االعــتقال اإلجــباري

 تزيد من احتمالية اعتقال الشريكات مثليات الجنس

 من اإلناث فإنها ال تؤثر على اعتقاالت الشركاء مثليي

القـــوانين المؤيدة الـذكـــــور، وال تـزيد   الجـنس مــــن 

 لالعــتقال من احـــــتمالية اعـتقال الشـــركاء من نفس

انخــفاض احــتمالية اعتقال  الجنس، وأخــــــــيًرا يعزى 

 الشريك حين يكون الضحية "غير أبيض" لتأثير كون

 الضحية من العرق األسود، ونوقشت هذه النتائج في

سـياق البحــوث السابقة حول عنف الشريك الحـميم.ـ

العــــــنف بين
الشركاء المثليين
سیاسات االعتقال اإلجباري في قضایا

العنف األسري واالعتقاالت بسبب عنف

الشریك الحمیم مماثل الجنس ومغایره

بـعــد تشـــریع الــزواج مـن نفـس

الجنس فــي الـــوالیـات المتحـــدة

TAYLOR AND FRANCIS ONLINE

2020 JUL 27

٥٧



 يستخــدم هـذا الفـصل الصــين كحالة لبحث كيف

والـعــائـلة، والـثـقـافة،  الـــدولة،  أنــظـمة   تتــقاطع 

 والجنس، للحفاظ على نظام سيطرة العالقات بين

مـتداخلة معـضالت  عدة  وإيجـاد  مـغايرة،   أجـناس 

مــثليات النــساء  الشـريكات  مــن  العــنف   لضـحايا 

 الجنس، وألن أكثر البحـوث الموجـودة طــبقت في

 الغرب يبرز هذا الفصل أهـمية الســياق عـــبر بيان

الفريدة والمؤسسية  االجتماعية-الثقافية   العوامل 

 التي تشكل تجــارب السحــاقيات المعــنفات فــــي

 الصــين، ويناقش أن السحـاقيات المعــنفات فـــي

 الصــين محــاصرات فـــي ثــالثة أمــور: في العالقة

بيـــن القاطنة  األســر  وفــي  المــسيئة،   الحــميمية 

 جيلين، وفي هــيمنة العالقات بين أجناس مغايرة

 فــي المجــتمع، ممــا يهـمشهم ثــقافًيا، ومؤسسًيا،

 واجــتماعًيا، كـما ُيقترح نمــوذج لمجــتمع األقليات

 يـراعي الفــوارق الثــقافية، وذلك LGBT الجــنسية

 لتحــديد العــنف بين الشــريكات مثليات الجنس،

 والتــدخل فـيه، والوقاية مـنه، إلــى جـانب مـناصرة

حــقوق مجــتمع األقـليات الجــنسية فـي الصــين.ـ

OXFORD SCHOLARSHIP OMLINE
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عــــــــنف الشـــــریك

الحـــــمیم ممــــــــاثل

الجـــــنس في الصـــین
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عنف الشریك الحمیم مماثل

الجـــــنس بیـــن الشــباب

المکسیکي: دراسة استکشافیة

 لم تستجلب ظاهرة العنف بين الشركاء مماثلي الجنس

 األنظار إليها في المجتمع العلمي إال مؤخًرا، وخاصة

 في أماكن مثل أمريكا الالتينية، وذلك لعوامل مثل

 المركزية الغيرية، ووصمة العار االجتماعية، وضعف

 الرؤية، مما أسهم في قلة البحوث التي تتناول هذه

 المشكلة، ولذا يهدف هذا البحث الستكشاف العنف

 المرَتكب والمكاَبد بين الشركاء مثليي الجنس ووصفه،

 وذلك بمشاركة ٢٩ شخًصا، منهم ١٤ امرأة تعتبر نفسها

 سحاقية، و١٥ رجًال يعتبر نفسه شاًذا، حيث طبقت

 عليهم الئحة العنف في محاكم األحداث، وكشفت

 النتائج أن كال الجنسين يمكن أن يكونا ضحايا أو جناة

 تعنيف في عالقاتهم الخاصة، والذي يوافق النتائج

 المطروحة في األبحاث األخرى حول الشركاء مغايري

 الجنس، وهي نتيجة تدل على أن ديناميات العنف ال

 تفرق بين الشركاء مماثلي الجنس أو مغايريه، إذ يبدو

 أن لكل منهم طبيعة ثنائية االتجاه، وفيما يتعلق بالعنف

 الذي يتجلى من خالل السيطرة أظهر البحث أن كال

 الجنسين يمكن أن يكونا ضحايا وجناة له من خالل

وهــو االجــتماعية،  والشــبكات  التقــنية  الوسائل 

الــدراسات النتائج المســتقاة من  مــا يتـــفق مع 

الجــــنس. مــــغايري  الشــــــركاء  تــناولت  التــي 

الشــرکاء المـثلیین والشرطة:

دراسة مـدتها ١٠ سنوات عن

معــدالت االعـتقال واالعـتقال

المزدوج في االستجابة لحوادث

عــــنف الشــریك الحــمیم

 أجـريت قـلة من البحـوث حول ما إذا كان ضحايا

 العالقات مثلية الجنس قد تلقت مـعاملة قاصرة

بيـانات مــن  وباالســتفادة  القانون،  تطــبيق   فــي 

 النظام الوطني لإلبالغ عن الحوادث ما بين عامي

 ٢٠٠٠ و ٢٠٠٩ درس الباحـــثون اســتجـابة الشـــرطة

الجنس ومغايريه في الشــركاء مماثلي   لحــوادث 

 ٢٦٢٥٧٥٣ قضية في ٥٤٨١ محكمة في ٣٦ والية

النتائج أن العاصمة، وتظــهر  لواشـنطن   باإلضافة 

عــرضة أقــل  الجــنس  ممــاثلي  الشــركاء   حــوادث 

المــزدوج، لالعــتقال  أكثر عرضة  ولكنها   لالعتقال، 

كـــما تم الحــوادث،  أشــكال  فــي معــــظم   وذلك 

البحــــث، وتم العنصــرية في هــذا  آثار   مالحـظة 

النتائج هـــذه  ســــياسات  تداعـــــيات  مناقــــشة 

النطـــاق. واســــع  تــدريب  إلبــراز  الحــــاجة  مـــــع 
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النسوية وتفكيك األسرة:

- النسوية النيو لبرالية ومستقبل رأس المال البشري

Catherine Rottenberg, Department of Foreign Literatures and Linguistics and the Gender Studies Program

 .Ben-Gurion University of the Negev

- المشاعر الحميمية (الباردة) في نقاشات الوالدين حول ممارساتهم فيما يتعلق بالعائلة والعمل واإلجازات الوالدية

Katherine Twamley, University College London, UK

- إدارة الصراع الناتج عن النسوية: دراسة حالة لتفاعالت الواتساب بين أفراد عائلة إسبانية

Lucía Fernández-Amaya, Pablo de Olavide University, Spain

- وضع تصور لردود األفعال: مجموعات حقوق الرجال في بريطانيا، ومناهضة النسوية، وما بعد النسوية
Ana Jordan, a senior lecturer in politics at the University of Lincoln in the United Kingdom.Her research centres on academic debates in

.contemporary politicaltheory, feminist political theory, gender, masculinities, new social movements, and the politics of fatherhood

She has published on the construction of fatherhood(s) and masculinity/ies by fathers' rights movements

تشييء المرأة

-  استخدام انستغرام وتشييء الذات: أدوار تعليقات االستبطان، والمقارنة، والمظهر، والنسوية
Chandra E. Feltman & Dawn M. Szymanski Chandra E. Feltman, Department of Psychology, University of Tennessee

Dawn M. Szymanski, Department of Psychology, University of Tennessee

-  اتباع األعراف األنثوية وتشييء الذات لدى النساء الالتي يعتبرن أنفسهن نسويات أو غير نسويات
 Jaclyn A.Siegel & Rachel M.Calogero Jaclyn A.Siegel,  Corresponding author at: Western University, Department of Psychology

 Rachel M.Calogero, Western University, Canada

-  التشييئ الجنسي، واالستبطان، واكتئاب طالبات الجامعة: دور الشعور بالعار

Dawn M. Szymanski, Department of Psychology, University of Tennessee

-  استعراض أدبيات منهجي يستكشف التشييئ واألمومة
Olivia Donati Beech & Leah Kaufmann & Joel Anderson  Olivia Donati Beech, School of Behavioural and Health Sciences, Australian

,Catholic University, Melbourne, Victoria, Australia Leah Kaufmann, School of Behavioural and Health Sciences, Australian Catholic University

,Melbourne, Victoria, Australia Joel Anderson, School of Behavioural and Health Sciences, Australian Catholic University

,Melbourne, Victoria, Australia Australian Research Centre for Sex, Health, and Society (ARCSHS), La Trobe University, Melbourne

Victoria, Australia

التحرش الجنسي

-  "فلتخبرني النسويات عن خطئي": دراسة الستراتيجيات الخطاب لمتهمي التحرش الجنسي
Kaibin Xu & Yan Tan Kaibin Xu, School of Journalism and Communication, Wuhan University, Wuhan, China

Yan Tan, School of Journalism and Communication, Wuhan University, Wuhan, China
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-  التحرش الجنسي في شوارع مصر: إعادة النظر في النظرية النسوية

Hani M. Henry, Psychology Unit, The American University in Cairo

إسقاط الجنين والنسوية

-  ردود فعل من، وضد من؟ النسوية والحركة األمريكية المؤيدة للحياة "االستراتيجية المتعلقة باألم والطفل"

Brittany R. Leach, Department of Politics, University of Virginia

النسوية والهوية

-  اختيار النسوية: خطابات اإلعالم حول النساء السياسيات وتعريف هوية النسوية (الجديدة)
,Jaime Loke & Ingrid Bachmann & Dustin Harp Jaime Loke, University of Oklahoma, USA Ingrid Bachmann

Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile Dustin Harp, University of Texas at Arlington, USA

-  الحروب الجنسية وذعر المتحولين جنسًيا: الهوية وسياسات الجسد في النسوية البريطانية المعاصرة

Sally Hines

-  النسوية، والذكورية، والتمثيل الفعال: تحليل جندري للبيروقراطية الممِثلة
Alexis R. Kennedy & Sebawit G. Bishu & Nuri Heckler Alexis R. Kennedy, University of Colorado Denver, USA

Sebawit G. Bishu, University of Colorado Denver, USA Nuri Heckler, University of Nebraska Omaha, USA

-  من يفكر خارج صندوق الجندر؟ النسوية، وتقدير ذات الجندر، والمواقف تجاه األشخاص المتحولين جنسًيا
Sheila T. Brassel & Veanne N. Anderson Sheila T. Brassel, Department of Psychology, University of Michigan

Veanne N. Anderson, Department of Psychology, Indiana State University, Terre Haute, IN, USA

االعتداء الجنسي على األطفال

-  من فرويد للنسوية: البنى الجندرية للوم في نظريات االعتداء الجنسي على األطفال
,Corry Azzopardi & Ramona Alaggia & Barbara Fallon Corry Azzopardi, Division of Pediatric Medicine, The Hospital for Sick Children

,Toronto, Canada; Factor-Inwentash Faculty of Social Work, University of Toronto, Toronto, Canada. Ramona Alaggia

Factor-Inwentash Faculty of Social Work, University of Toronto, Toronto, Canada. Barbara Fallon, Factor-Inwentash Faculty

of Social Work, University of Toronto, Toronto, Canada

-  األمومة لدى األمهات اللواتي تعرضن لالعتداء الجنسي وهن أطفال

Brittany C. L. Lange & Eileen M. Condon & Frances Gardner Brittany C. L. Lange, University of Oxford, Oxford, United Kingdom

Eileen M. Condon, Yale School of Nursing, Orange, CT, USA Frances Gardner, University of Oxford, Oxford, United Kingdom

-  العوامل التي تمنع الضحايا اإلناث من اإلفصاح عن تعرضهن لالعتداء الجنسي على األطفال، أو تحفزه، أو تؤخره

-  اإلفصاح عن االعتداء الجنسي على األطفال: هل يؤثر العمر على ذلك؟
 RosaleenMcElvaney & KatieMoore & KeithO’Reilly & RhondaTurner & BettyWalsh & SuzanneGuerin. Rosaleen McElvaney, Dublin City

 Ireland. Keith O’Reilly, Children’s University ,٩ Ireland. Katie Moore, Dublin City University, Glasnevin, Dublin ,٩ University, Glasnevin, Dublin

 Ireland. Betty Walsh, ,٨ Hospital, Temple St., Dublin, Ireland. Rhonda Turner, Our Lady’s Hospital for Sick Children, Crumlin, Dublin

.Ireland ,٤ Community Child Centre, Health Service Executive, Waterford, Ireland. Suzanne Guerin,University College Dublin, Belfield, Dublin

,Nancy D.Kellogg & Wouter Koek & Shalon M.Nienow Nancy D.Kellogg, Department of Pediatrics, Division of Child Abuse

.University of Texas Health Science Center at San Antonio, The Children’s Hospital of San Antonio Center for Miracles

,Wouter Koek, Department of Psychiatry, University of Texas Health Science Center at San Antonio. Shalon M.Nienow

Department of Pediatrics, Division of Child Abuse, University of Texas Health Science Center at San Antonio, The Children’s

,Hospitalof San Antonio Center for Miracles, The Chadwick Center for Children and Families at Rady Children’s Hospital

.Department of Pediatrics, Division of Emergency Medicine, University of California San Diego 
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الدعـــارة

-  أعمال الجنس والنسوية: إعادة تعريف لمعنى أن تكون بغًيا
Leslie De Leon Historical & Political Studies; College of Arts & Sciences, ARCADIA UNIVERSITY

-  البغي وعمل الجنس: موضع قانون إيرلندا الجديد حول البغي في نماذج النسوية الراديكالية واللبرالية
Rebecca Beegan & Joe Moran. Joe Moran, Waterford Institute of Technology

اإلباحــــــــية

-  ما وراء محو األمية اإلباحية: االعتماد على سرديات الشباب حول اإلباحية لتوسيع المناهج التربوية الجنسية
Alanna Goldstein, Department of Education, York University, Toronto, ON, Canada

-  النسوية، والنشاط، واإلباحية من دون تراٍض: تحليل الجهود إلنهاء "االنتقام اإلباحي" في الواليات المتحدة األمريكية
Sophie Maddocks, Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, USA

-  كيف ينتقي النسويون اإلباحية: قلق الصلة بين أخالقيات "األصالة" واإلنتاجية
PJ Annand, King’s College London, UK

اإلجـــــهاض

-  وصمة اإلجهاض المتأصلة: استراتيجيات الفتيات في المقاومة والرفض
Lesley Hoggart, Open University, UK

-  تحليل الخطاب األيديولوجي في اإلعالم االجتماعي: دراسة حالة لنقاش اإلجهاض
Eva Sharma & Koustuv Saha & Sindhu Kiranmai Ernala & Sucheta Ghoshal & Munmun de Choudhury Eva Sharma, Georgia

,Institute of Technology, Atlanta, Georgia, United States Koustuv Saha, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia

United States Sindhu Kiranmai Ernala, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, United States Sucheta Ghoshal, Georgia

Institute of Technology, Atlanta, Georgia, United States Munmun de Choudhury, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, United States

-  مواجهات بين األجيال في النضال لحقوق اإلجهاض في األرجنتين
Barbara Sutton, University at Albany, SUNY

-  آن تتمرد من أجل حقوق اإلجهاض!: وسم النسوية وطبيعة األصوات المتعددة في خطاب الناشطين
David Myles, Université de Montréal, Canada

حمل المراهقات

-  االرتباط بين أول نوبة اكتئاب في نفس عام العالقة الجنسية األولى وحمل المراهقات
YassamanVafaiPh.D & Marie E.ThomaPh.D & Julia R.SteinbergPh.D, Maternal and Child Health Program, Department of

.Family Science, University of Maryland School of Public Health, College Park, Maryland

-  عوامل الخطر ونتائج الوالدة المرتبطة بحمل المراهقات: عينة كندية
,Stephanie P.W.WongMScFN & JasnaTwynstraPhD & Jason A.GillilandPhD & Jocelynn L.CookPhD & Jamie A.SeabrookPhD. Stephanie P.W.WongMScFN

School of Food and Nutritional Sciences, Brescia University College, London, Ontario, Canada. JasnaTwynstraPhD, School of Food and Nutritional

.Sciences, Brescia University College, London, Ontario, Canada, & Department of Medical Biophysics, Western University, London, Ontario, Canada

,Jason A.GillilandPhD, Department of Geography, Western University, London, Ontario, Canada & Human Environments Analysis Laboratory, London

,Ontario, Canada & Department of Paediatrics, Western University, London, Ontario, Canada & Department of Epidemiology and Biostatistics

& Western University, London, Ontario, Canada & Children's Health Research Institute/Lawson Health Research Institute, London, Ontario, Canada

,School of Health Studies, Western University, London, Ontario, Canada. Jocelynn L.CookPhD, Department of Obstetrics and Gynaecology

,University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada. Jamie A.SeabrookPhD, School of Food and Nutritional Sciences, Brescia University College, London

,Ontario, Canada & Human Environments Analysis Laboratory, London, Ontario, Canada & Department of Paediatrics, Western University 

London, Ontario, Canada & Department of Epidemiology and Biostatistics, Western University, London, Ontario, Canada & Children's Health

.Research Institute/Lawson Health Research Institute, London, Ontario, Canada
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-  حمل المراهقات وتجربة العنف الجسدي بين النساء ممن لديهن ١٥ - ١٩ سنة في خـمس دول أفــريقية: تحــــليل

بيانات المسح المعقدة
 John Tetteh & Benjamin D. Nuertey & Duah Dwomoh & Emilia Asuquo Udofia & Sheriff Mohammed & Evelyn Adjei-Mensah

& Alfred Edwin Yawson Formal analysis, Writing – original draft, Writing – review & editing

-  تأثير اإللزام بالتثقيف الجنسي على حمل المراهقات: دليل عالمي
.David Paton & Stephen Bullivant & Juan Soto

David Paton, Nottingham University Business School, Jubilee Campus, Nottingham, UK

-  مقومات حمل المراهقات في إندونيسيا
 Nikmatur Rohmah, Universitas Muhammadiyah Jember · Keperawatan . Doctor of Public Health Ah Yusuf, Airlangga University | UNAIR

Department of Community and Mental Health Nursing. Rachmat Hargono, Airlangga University | UNAIR · Department of Health Promotion

and Behavioral Sciences. Agung Dwi Laksono, The National Agency for Research and Innovation of The Republic of Indonesia

.(Badan Riset dan Inovasi Nasional), Doctor of Public Health

-  منظورات المراهقين حول مواجهة حمل المراهقات واألمراض المنقولة جنسًيا في الفصل المدرسي وخارجه
.Christopher M. Fisher & Lucille Kerr & Paulina Ezer & Aja D. Kneip Pelster & Jason D. Coleman & Melissa Tibbits

.Christopher M. Fisher & Lucille Kerr & Paulina Ezer:  Australian Research Centre in Sex, Health & Society, La Trobe University, Melbourne, VIC, Australia

.Aja D. Kneip & Jason D. Coleman & Melissa Tibbits:  PelsterSchool of Health and Kinesiology, University of Nebraska at Omaha, Omaha, NE, USA

العنف ضد المرأة

-  المواقف تجاه عنف الشريك الحميم ضد النساء في االتحاد األوروبي: استعراض منهجي
Enrique Gracia & Marisol Lila & Faraj A. Santirso

Enrique Gracia, Department of Social Psychology, University of Valencia, Spain

-  العنف ضد المرأة: تحليل متعدد الثقافات إلفريقيا
.ALBERTO ALESINA & BENEDETTA BRIOSCHI & ELIANA LA FERRARA. ALBERTO ALESINA, HARVARD UNIVERSITY AND IGIE

.BENEDETTA BRIOSCHI, THE EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI. ELIANA LA FERRARA, BOCCONI UNIVERSITY, IGIER AND LEAP

-  العنف ضد المرأة والصحة النفسية
.Dr Sian Oram PhD & Hind Khalifeh PhDa & Prof Louise M Howard PhD

Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King's College London, London, UK

-  األوبئة والعنف ضد المرأة والطفل
.Amber Peterm &  Alina Potts & Megan O’Donnell & Kelly Thompson & Niyati Shah & Sabine Oertelt-Prigione & Nicole van Gelder

Amber Peterman, University of North Carolina at Chapel Hill Alina Potts, The Global Women’s Institute at the George Washington University

Megan O’Donnell, Center for Global Development .Kelly Thompson, Independent Consultant . Niyati Shah, United States Agency for

International Development Sabine Oertelt-Prigione, Radboud University . Nicole van Gelder, Radboud University

-  العنف ضد المرأة خالل جائحة كوفيد-١٩: استعراض تكاملي
.Odette R. Sánchez & Diama Vale & Larissa Rodrigues & Fernanda Garanhani De Castro Surita

Odette R. Sánchez, University of Campinas

.Diama Vale, University of Campinas Larissa Rodrigues, University of Campinas

Fernanda Garanhani De Castro Surita, University of Campinas
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االستغالل الجنسي

-  محكمة متخصصة للشباب األميركي المتضرر من االستغالل الجنسي التجاري
.Eraka P.Bath & Sarah M.Godoy & Taylor C.Morris & IvyHammond & SangeetaMondal & SaronGoitom & David Farabee & Elizabeth S.Barnertgh

Eraka P. Bath, Department of Psychiatry, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles, CA, United States

Sarah M. Godoy, Department of Psychiatry, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles, CA, United States

Taylor C. Morris, Department of Psychiatry, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles, CA, United States

Ivy Hammond, School of Social Welfare, United States. Sangeeta Mondal, Stanford School of Medicine, United States

Saron Goitom, Department of Psychiatry, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles, CA, United States

David Farabee, Department of Population Health, Langone School of Medicine, New York University, United States

 ,Elizabeth S. Barnert, Department of Pediatrics, David Geffen School of Medicine at UCLA and Mattel Children’s Hospital

Los Angeles, CA, United States

-  استعراض منهـجي لألعــراف االجــتماعية والمواقف والمعــتقدات الواقــعية المــرتبطة باالســتغالل الجــــــنسي

لألطـــفال والمـــراهقين
.Ana Maria Buller & Marjorie Pichon & Alys McAlpine & Beniamino Cislaghi & Lori Heise & Rebecca Meiksin

Ana Maria Buller & Marjorie Pichon & Alys McAlpine & Beniamino Cislaghi & Rebecca Meiksin: London School of Hygiene and Tropical

Medicine, United Kingdom. Lori Heise, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA

-  استعراٌض منهجي للتشوهات المعرفية لدى مرتكبي جرائم مواد االستغالل الجنسي ضد األطفال عبر اإلنترنت
.Chad M.S. Steel & Emily Newman & Suzanne O'Rourke & Ethel Quayle

.Chad M.S. Steel, University of Edinburgh UK, George Mason University, Fairfax, VA, USA  Emily Newman, University of Edinburgh

.Suzanne O'Rourke, University of Edinburgh. Ethel Quayle, University of Edinburgh

-  اســتقاللية شـــرسة: كــــــيف تنظر الفتيات والشابات المتأثرات باالستغــالل الجنسي التجــاري إلى وكالة الصحة

وممارسة التمثيل فيما يتعلق بصنع القرار في مجال الرعاية الصحية
.Sarah M. Godoy & Laura S. Abrams & Elizabeth S. Barnert & Mikaela A. Kelly & Eraka P. Bath

,Sarah M. Godoy, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles, California, USA

UCLA Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior, Los Angeles, California, USA

Laura S. Abrams, UCLA Luskin School of Public Affairs, Los Angeles, California, USA

Elizabeth S. Barnert, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles, California, USA

UCLA Mattel Children’s Hospital, Los Angeles, California, USA, UCLA Pediatrics, Los Angeles, California, USA

Mikaela A. Kelly, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles, California, USA, UCLA Semel Institute 

,for Neuroscience and Human Behavior, Los Angeles, California, USA Eraka P. Bath, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles

.California, USA, UCLA Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior, Los Angeles, California, USA

-  العـــوامل الديموغرافية والنفـــسية-االجـــتماعية المرتبطة باالستغالل الجــنسي لألطفال: استعــراض منهجــي

وتحـــليل تجـــميعي
,Jessica J. Laird & GradDip(Hons) & Bianca Klettke & Kate Hall & Elizabeth Clancy & David Hallford. Jessica J. Laird, School of Psychology

Faculty of Health, Deakin University, Burwood, Australia. GradDip (Hons), School of Psychology, Faculty of Health, Deakin

,University, Burwood, Australia. Bianca Klettke, School of Psychology, Faculty of Health, Deakin University, Burwood, Australia

,Center for Social and Early Emotional Development, Deakin University, Burwood, Australia. Kate Hall, School of Psychology, Faculty of Health

.Deakin University, Burwood, Australia, Addictive and Anti-Social Behaviour Research, Deakin University Centre for Drug Use, Geelong, Australia

,Elizabeth Clancy, School of Psychology, Faculty of Health, Deakin University, Burwood, Australia, Center for Social and Early Emotional Development

.Deakin University, Burwood, Australia. David Hallford, School of Psychology, Faculty of Health, Deakin University, Burwood, Australia
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قــــــــــــــتل الشـــــــــــــريك

-  قبل القتل: جرائم قتل الشريك الحميم من منظور العمليات
.Enander Viveka & Krantz, Gunilla & Lysell, Henrik & Örmon, Karin. Enander Viveka, University of Gothenburg, Sweden

.Krantz, Gunilla, University of Gothenburg, Sweden. Lysell, Henrik, Västra Götaland Region Competence Centre on Intimate Partner Violence, Sweden

 ,Örmon, Karin, Västra Götaland Region Competence Centre on Intimate Partner Violence,Sweden and Malmö University

-  عنف الشريك الحميم: اآلثار النفسية والدفاعات القانونية
Cheryl Paradis & Monique Bowen & Gene McCullough. Cheryl Paradis, State University of New York—Downstate

.Medical Center Marymount Manhattan College New York, USA, State University of New York—Downstate Medical Center New York, USA

.Monique Bowen, State University of New York—Downstate Medical Center New York, USA, Antioch University New England Keene, USA

.Gene McCullough, Mount Sinai West Hospital New York, USA

-  قتل الشريكة الحميمية: استخدام تحليل فوكولديان لتتبع تطور ثمان مراحل نحو القتل
Jane Monckton Smith, University of Gloucestershire, Cheltenham, UK

-  هل تعتقدين أن شريكِك قادر على القتل؟ دراسة لتصورات الناجيات من عنف الشريك الحميم لمؤشرات خطر القتل
Laura Johnson & Julia L. Cusano & Kristina Nikolova & Jordan J. Steiner & Judy L. Postmus

Laura Johnson, Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick, NJ, USA

.Julia L. Cusano, Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick, NJ, USA

.Kristina Nikolova, Wayne State University, Detroit, MI, USA 

.Jordan J. Steiner, Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick, NJ, USA

.Judy L. Postmus, Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick, NJ, USA

العنف بين الشركاء المثليين

-  سياسات االعتقال اإلجباري في قضايا العنف األسري واالعتقاالت بسبب عنف الشريك الحميم مماثل الجنس

ومغايره بعد تشريع الزواج من نفس الجنس في الواليات المتحدة
 .Alesha Durfee & Leigh Goodmark

.Alesha Durfee, School of Social Transformation, Arizona State University, Tempe, Arizona, USA

Leigh Goodmark, Frances King Carey School of Law, University of Maryland, Baltimore, Maryland, USA

-  عنف الشريك الحميم مماثل الجنس في الصين
Kristen Zaleski & Annalisa Enrile & Eugenia L. Weiss, & Xiying Wang

-  عنف الشريك الحميم مماثل الجنس بين الشباب المكسيكي: دراسة استكشافية
.Christian Alexis Romero-Méndez & María de Jesús Gómez & Ricardo Javier Romo-Tobón & José Luis Rojas-Solís

.Christian Alexis Romero-Méndez, Universidad del Valle de Puebla, Facultad de Psicología. Puebla, México

.María de Jesús Gómez, Universidad de Colima, Facultad de Psicología. Colima, México

.Ricardo Javier Romo-Tobón, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Facultad de Psicología. Puebla, México

.José Luis Rojas-Solís, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Psicología. Puebla, México

-  الشركاء المثليين والشرطة: دراسة مدتها ١٠ سنوات عن معدالت االعتقال واالعــتقال المــزدوج فــي االستجابة

لحوادث عنف الشريك الحميم
David Hirschel & Philip D. McCormack. David Hirschel, University of Massachusetts Lowell, Lowell, Massachusetts, USA, University of North

.Carolina at Charlotte, Charlotte, North Carolina, USA Philip D. McCormack, Saint Anselm College, Manchester, New Hampshire, USA
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