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 التغيير في األدوار الجندريت عند الالجئبث السىريبث في االردن

 الدكتىرة أمل سبلم العىاودةعهىد عبيد سالمه الزيىد        

 ادللخص

من اعباء سواء كانت حتت سلطة النزاع ادلسّلح أو الجئة يف بلد آمن، من نظرًا دلا تعانية ادلرأة جراء احلروب والنزاعات ادلسلحة    

الدراسة هبدف التعرف إىل مظاىر التغيَت يف  تغيَتات اجتماعية واقتصادية وثقافية تلقي بظالذلا على النساء حتديدا، جاءت ىذه

 األدوار اجلندرية عند النساء الالجئات، والتعرف إىل آاثر التغيَت يف األدوار اجلندرية على ادلرأة نفسها وعلى عالقة ادلرأة بزوجها،

ت السورايت ادلتزوجات أو اللوايت استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي، ودتثل رلتمع الدراسة من النساء الالجئاأبسرهتا.وقد 

سبق ذلّن الزواج ادلوجودات يف ادلملكة األردنية اذلامشية واللوايت يسكنّ يف كل من زلافظة العاصمة وجرش وإربد، واستخدمت العينة 

 امرأة، ومت استخدام االستبانة كأداة جلمع ادلعلومات. 200القصدية حيث مت تطبيقها على 

حالة اللجوء ساعلت يف تغيَتاألدوار اجلندرية لدى ادلرأة السورية الالجئة، حيث أن دور ادلرأة السورية الالجئة  توصلت الدراسة إىل أن

قبل اللجوء كان زلصورًا يف دورىا التقليدي تبعًا للمنظومة االجتماعية السائدة يف اجملتمع السوري واليت دتنح السلطة للرجل وتتفوق 

ة ادلرأة ادلرتبطة فقط يف دورىا اإلصلايب ورعايتها ألسرهتا وشؤوهنم، وقد أصبحت مسؤولية األبناء مكانتو االجتماعية على مكان

مسؤوليتها كاملة بعد اللجوء، كما أّن ادلرأة الالجئة مل تعد جتد وقتًا كافيًا ألسرهتا أو زوجها، وأصبحت يف مواجهة مباشرة لرفضهم 

 هم وحتسُت مستوى معيشتهم، خروجها إىل العمل، رغم أنو كان هبدف إعالت

 الكلمات الدالة: االدوار اجلندرية ، التغيَت يف االدوار اجلندرية، ادلرأة السورية الالجئة.
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   ادلقدمة:

فقد بلغت نسبة النساء واألطفال من تدفق الالجئُت السوريُت إليو؛ نظراً لقرب البلدين جغرافياً كان لألردن النصيب األكرب 
% من الالجئُت، حبيث تتوىل النساء الالجئات إعالة واحدة من أصل كل أربعة أسر سورية، 80حسب تقرير ادلفوضية السامية 

،فقد بلغ عدد الالجئُت السوريُت 2017اخلية يف االردن حىت ابريل ادارة شؤون الالجئُت يف وزارة الد التقرير الصادر عن سبوحب
يعيش منهم ( الف استكملوا توثيق اوراقهم، 420(الف الجئ مسجلُت رمسياً، منهم )640(مليون الجئ،مسّجل منهم )10400)
لالجئُت، فيما تبلغ نسبة %( من امجايل عدد ا50.7( الف الجئ يف ادلدن والقرى األردنية، وتشكل االانث مانسبتو )516.78)

 1%51.65االطفال من ابناء الالجئُت السوريُت يف االردن 

ؼلتلف وقع اللجوء على النساء عن جتربة الرجال، كما وختتلف االاثر وحجم ادلخاطر اليت يتعرضن ذلا بسبب جنسهن 
االجتماعي، فغالبًا ما يقعن فريسة للعنف واإلعتداء اجلنسي ويتم استغالذلن يف سبيل الوصول إىل ادللجأ، وكثَتًا ما جتد  ووضعهن

النساء انفسهن مقحمات أبدوار جديدة ومسؤوليات إضافية بوصفهن آلجئات كإعالة أسرىن، وتلبية احتياجاهتم. فالرجال عادة 
االختفاء، نتيجة التحاقهم ابلقتال، شلا يضع النساء امام معطيات جديدة تضعهن يف مواجهة من يواجهون مصَت األسر أو ادلوت أو 

نوع اخر يف سبيل إعالة انفسهن وإعالة أطفاذلن وكبار السّن من األقارب، أو العاجزين، ويتزايد العبء عليهن مع تضاؤل فرصة 
ون والنظام يف كثَت من البلدان غلعل النساء والفتيات معرضات لتزايد خطر االنتفاع ابخلدمات، وفضاًل عن ذلك فإن الصراوإهنيار القان

 2اإلغتصاب

يف ىذا الصدد ؽلكن القول أن اخلوف والقلق يسيطرعلى غالبية الالجئات بسبب العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
ادلنزل، شلا يفرض على ادلرأة االنعزال أحيااًن كثَتة هبدف والذي يتمثل يف االعتداء اجلسدي والتحرش اجلنسي أو سوء ادلعاملة يف 

محايتها، ففي االستطالع الذي أجرتو ادلفوضية العليا لالجئُت التابعة لألمم ادلتحدة، أمجعت ثلث األسر اليت ترأسها نساء على أن 
 3ادلرأة ال تغادر ادلنزل أبداً، أو اندراً ما تغادره، أو تغادره بداعي الضرورة فقط.

كل ىذه العوامل ساعلت إببراز ظاىرة جديدة يطول احلديث عنها لدى الالجئات السورايت، يف األردن، خاصة اللوايت 
يعشن خارج اسوار ادلخيمات، ويسكّن يف احملافظات والقرى األردنية، نظرا لوجودىن كمعيالت السرىّن سواء بعملهن اليومي يف 

 بيتوىن أو خارجها. 

 

                                                 

.2017االستعراض العام الوضاع الالجئُت السوريُت يف االردن، ادلفوضية السامية العليا لشؤون الالجئُت،  - 1  
 ،شبكة ادلعلومات العادلية/)االنًتنت(،دلزيدمن ادلعلومات مراجعة الرابط  2013ادلرأة الالجئة بُت انتهاكات احلقوق ومعضلة اجلندر،العجيمي،نوال، -2

http://swnsyria.org/?p=1049 :آليتا        

 

.2006حقوق االنسان ومحاية الالجئُت،ادلفوضية السامية العليا لشؤون الالجئُت، - 3 
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للجوء الالجئُت على اإلضطالع أبدوار ومسؤوليات جديدة تتناقض مع ما اعتادوا عليو من أدوار فقد أجربت جتربة ا
بكر اجتماعية تقليدية للرجل وادلرأة، ابلرغم من أنو ساىم يف زايدة الوعي وتوسيع مدارك ادلرأة الالجئة متمثال يف أن ما قبلتو من زواج م

من ىنا جاءت الدراسة لبحث التغيَت يف األدوار 1ما أشار إليو تقرير الرمال ادلتحركة . ودور مهمش يف السابق لن تقبلو البنتها، ىذا
 .اجلندرية عند النساء الالجئات يف األردن، وأثر ىذا التغيَت على عالقة ادلرأة بنفسها وبزوجها وأبسرهتا

 ادلبحث األول: مدخل اىل الدراسة

 مشكلة الدراسة:

يف احلروب واستضعافهن، وادلتتبع للحروب سيجد ان النساء اصبحن ضحااي سهلة جدا عادة ما يتم استهداف النساء   
 ومن يتابع الدراسات الرمسية سيتفق مع ماجاء هبا، فباألشارة لالاثر االجتماعية اليت تعكسها النزاعات ادلسلحة على النساء صلد ابهننّ 

يَت يف األدوار التقليدية وتضطر ادلرأة إلعالة أسرهتا وأطفاذلا وكبار السن تغ االكثر عرضة للتهميش والفقر وادلعاانة، كما اهنن يواجهن
لغياب الرجال يف العائلة ويقع على عاتق النساء حل مجيع مشاكل األسرة وتتوىل مسؤولية كسب العيش وقد تًتك ادلرأة أطفاذلا 

باء قد تستهلكها وتفقدىا السيطرة على كامل األدوار مبفردىم، شلا يساىم يف تفكك األسرة نظرا لغياب الزوج وانشغال ادلرأة ابع
 2ادلنوطة هبا. 

ففي احلرب، جتد ادلرأة نفسها وجها لوجو أمام مجلة من األدوار اليت مل أتلفها يف حياهتا السابقة، تقوم هبا دون خطة مسبقة أو شكل 
سلطة النزاع ادلسّلح أو الجئة يف بلد آمن، وعليو فان أي مدروس، حيث تتأثر ادلرأة مبا تلقيو احلرب عليها من اعباء سواء كانت حتت 

جاءت ىذه الدراسة هبدف الكشف عن مظاىر  تغيَت اجتماعي ػلدث يف فًتة احلرب فإنو يلقي بظاللو على النساء حتديدا. من ىنا
ا وعلى عالقتها بزوجها واسرهتا وذلك من التغَت يف األدوار اجلندرية عند ادلرأة الالجئة )السورية(، ومايًتتب عليو من ااثر تنعكس عليه

 خالل االجابة عن التساؤالت التالية:

 ما مظاىر التغيَت يف األدوار اجلندرية عند النساء الالجئات؟ -1

 ؟ عالقتها أبسرهتاوعلى  ما آاثر التغيَت يف األدوار اجلندرية على ادلرأة الالجئة وعلى عالقتها بزوجها-2

 أهداف الدراسة:
 أمل سبلم العىاودةو هىد عبيد سالمه الزيىدع، التغيير في األدوار الجندريت عند الالجئبث السىريبث في االردن

                                                 

 2 :شبكة ادلعلومات العادلية/)االنًتنت(،دلزيد من ادلعلومات مراجعة الرابط اآليت، 2013تغَت ادوار النوع االجتماعي بُت الالجئُت يف لبنان،اوكسفام،-
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rr-shifting-sands-lebanon-syria-refugees-

gender- 
  ، شبكة ادلعلومات العادلية/)االنًتنت(،دلزيد من ادلعلومات مراجعة الرابط اآليت:2013نفسية للنزاعات ادلسلحة على ادلرأة، موسى، دعد، االاثر االجتماعية وال -3

                     http://musawasyr.org/?p=2612                                                                                                    

                           

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rr-shifting-sands-lebanon-syria-refugees-gender-
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rr-shifting-sands-lebanon-syria-refugees-gender-
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 دراسة التعرف اىل:تسعى ال
 مظاىر التغيَت يف األدوار اجلندرية عند النساء اللالجئات. -1

 آاثر التغيَت يف األدوار اجلندرية على ادلرأة الالجئة نفسها. -2

 آاثر التغيَتيف األدوار اجلندرية على عالقة ادلرأة الالجئة بزوجها. -3

 رأة الالجئة أبسرهتا.ااثر التغيَت يف األدوار اجلندرية على عالقة ادل -4

 أمهية الدراسة:

ان افتقار ادلكتبة العربية واحمللية للدراسات اليت حبثت موضوع تغَت الدور اجلندري للمرأة الالجئة يؤكد على أعلية حبث 
اللجوء وحتديدا لفئة  الدراسة، وذلك من اجل توجيو ادلنظمات العاملة مع الالجئُت لتتوائم برارلهم والتغَتات يف األدوار اجلندرية مابعد

النساء.كما تتميز الدراسة ببحثها للمرأة السورية الالجئة ادلقيمة يف زلافظات وقرى ادلملكة واليت اصبحت تتعايش ضمن منظومة 
فكان  اجملتمع االردين، فكان من االجدى دراسة حالة ادلرأة الالجئة من عّدة جوانب، بدءا مبا يتعلق هبا وأبسرهتا ومبجتمعها احمليط،

من الضروري ان يتم تسليط الضوء على ادلرأة االجئة للوصول إىل مظاىر التغيَت اليت طرأت على حياهتا بعد اللجوء، وتوجيو صَناع 
  القرار ضلو ادلشكالت اليت تعانيها الالجئات من اجل توجيو الربامج وادلشاريع ضلو تغطية احتياجاهتا.

 مفاهيم الدراسة:

يرتكز حول بعض احلقوق والواجبات، ويرتبط بوضع زلدد للمكانة داخل مجاعة أو موقف اجتماعي معُت، ويتحدد دور : ظلوذج الدور
الشخص يف اي موقف عن طريق رلموعة توقعات يعتنقها االخرون كما يعتنقها الفرد نفسو، حيث تناول الدور من جوانب عديدة 

داء شخص لدور معُت يف موقف معُت، وتوقعات الدور، وىي السلوك ادلتوقع اعلها :متطلبات الدور اي توقعات االخرين بشأن ا
 1وادلرغوب الذي يرتبط بدور معُت، اداء الدور، وىو طريقة قيام الشخص بدوره يف موقف معُت.

كل نوع يتأثر ىي نتاج سلوك مكتسب ػلدد العالقات واألدوار اليت يقوم هبا كل من الذكر واالنثى حيث ان دور  األدوار اجلندرية :
 2ابلبيئة االجتماعية والثقافية واجلغرافية واالقتصادية والسياسية.

: يقصد فيو التغَت يف ادلهام اليت تنتمي للنظام االجتماعي واليت تتحدد حسب نوع الفرد اجتماعيا إمرأة أو التغيري ابألدوار اجلندرية
 3ادلسؤولة عن حتديد ادلهمات ادلتعلقة بدور كل فرد. رجل من خالل منظومة ثقافية واجتماعية يفرضها اجملتمع وىي

 
                                                 

.1997قاموس علم االجتماع، غيث، دمحم عاطف،-1  
.2004ادماج النوع االجتماعي يف التنمية من خالل ادلساواة يف احلقوق وادلوارد والرأي، م، كينغ، اليزابيث، اندرو، ماسون، -2  
، شبكة ادلعلومات العادلية/)االنًتنت(،دلزيد من ادلعلومات مراجعة الرابط اآليت:2015عيد،نظرية الدور االجتماعي، احملارب، دمحم -3  

http://malmharb-measurement.blogspot.com/2015/04/blogpost_14.html 

 

http://malmharb-measurement.blogspot.com/2015/04/blogpost_14.html
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تغيَت يف ادلهام ادلنوطة ابالفراد حسب نوعهم االجتماعي يتحكم فيها رلموعة  التغيري ابالدوار اجلندرية اجرائيًا على أنه: ومت تعريف
  من العوامل والظروف اليت تغَتىا ،وقد تكون خارجة عن ارادة الفرد واجملتمع .

 ت السابقة:الدراسا

م( دراسة بعنوان )صراع األدوار اجلندرية ودوره يف العنف األسري( هبدف التعرف اىل طبيعة صراع األدوار 2015اجرى االغوات ) -1
اجلندرية يف األسرة األردنية وربطها ابلعنف األسري حيث اعتمد ادلنهج الوصفي التحليلي ،وقد مكنتو النتائج من التوصل إىل ان 

ع األدوار اجلندرية جاء متوسطا ولو أتثَت ابلعنف األسري الذي جاء متوسطا ايضا كما ان الدراسة توصلت الن الفروق يف مستوى صرا 
صراع األدوار اجلندرية تبعا للنوع االجتماعي جاءت لصاحل االانث وان العنف األسري تبعا حلالة العمل جاءت لصاحل من اليعمل 

لزوجة العاملة ىو الذي يظهر حبكم الًتقيات ادلختلفة وادلتطلبات ادلتباينو اليت تنتظر منها جتاه أتديتها منهن0كما ان صراع األدوار لدى ا
لدور الزوجة وقيامها بدور االم إىل جانب عملها شلايسبب ذلا شعورا ابلعجز وعدم القدرة على القيام جبميع ىذه ادلطالب وتلبية سلتلف 

 مصدرا لصراعات داخلية تعيشها ادلرأة على مستوى العالقات مع االفراد واجملتمع. التوقعات ادلنتظرة منها فيشكل ذلك

بعنوان ( "2014جاءت دراسة مجعية النساء العربيات يف االردن وابلنيابة عن الشبكتُت النسويتُت العربيتُت" سلمى وعايشو" ) -2
حرصت الدراسة على كشف  يف االردن ولبنان"الكشف عن العنف ادلبين على النوع االجتماعي ضد الالجئات السورايت 

 االنتهاكات الواقعة على الالجئة السورية اثناء وبعد اللجوء إىل دول اجلوار ومت الًتكيز يف االردن على اشكال وفعالية خدمات احلماية
الناجيات من العنف وقد توصلت من العنف القائم على اساس النوع االجتماعي والتحدايت اليت تواجو ادلنظمات النسائية العاملة مع 

الدراسة إىل ان العنف القائم على النوع االجتماعي والذي تتعرض لو الالجئات السورايت يف االردن من وجهة نظر النساء يف 
اجملموعات البؤرية استغالل النساء الغراض جنسية من قبل مقدمي اخلدمات خاصة من قبل اجلمعيات اخلَتية ومؤسسات االغاثة، 

تحرش اجلنسي ابلنساء وبناهتن يف االماكن العامة وزلاوالت االعتداء اجلنسي على الفتيات، الزواج ادلؤقت وتزويج القاصرات واليت ال
ابتت مشكلة حتتاج حلول من قبل الدولة األردنية للحد من تلك الزغلات بل ومنعها، ازدايد العنف األسري بكافة اشكالو اللفظية 

 نظرة اجملتمع احمللي لالجئة السورية ابعتبارىا سلعة رخيصة، واهنن مباحات.واجلسدية والنفسية، 

رد الفعل السليب للرجال لفقدان السلطة يف )( بعنوان: 2012)  Herreraعلى صعيد الدراسات االجنبية فقد اجرى  -3  
والنفوذ على زوجاهتم وعالقة ذلك اباليدولوجية حبثت يف تفسَت أسباب عنف األزواج الذين فقدوا السيطرة العالقة بني اجلنسني( 

زوج يعتقدون اهنم فقدوا السيطرة على  83الذكورية، وقد مت استخدام ادلقابالت كأداة جلمع ادلعلومات وقد طبقت على عينة بلغت 
جتو دلعرفة رأيها، فتبُت ان زوجاهتم، كما دتت مقابلة الزوجات من خالل برامج الكًتونية لطرح قرارات اسرية من األزواج، كل على زو 

ننصف الزوجات اتفقن مع قرارات الزوج، يف حُت تبُت ان األزواج الذين رفضت زوجاهتن قراراهتم ىم االكثر عنفا معهن ابعتبار 
 الرفض حتداي دلكانتهم ادلرتفعة وادلمنوحة ذلم.

فسية على الالجئني يف جنوب الضغوط الندراسة بعنوان: ) (2012خواجا وميلنر) Khawaja & Milner اجرى -4
 ىدفت الدراسة اىل معرفة أتثَت االجهاد على العالقة الزوجية بُت الالجئات من جنوب السودان وأتثريها على العالقات الزوجية( 
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اركهنت يف السودان الذين استقروا يف اسًتاليا، وقد كانت العيّنة مكونة من الجئات كّن متزوجات أو قد سبق ذلّن الزواج، وقد دتت مش
ثالث رلموعات للًتكيز حيث مّت وضع سيناريوىات افًتاضية وحتديد القضااي االساسية اليت تسبب النزاع بُت األزواج وذلك لتسهيل 

 النقاش وقد توصلت الدراسة إىل ان ادارة االموال وعدم وجود دعم اسري من ابرز االسباب واكثرىا اليت تؤثر على العالقات الزوجية.

( هبدف التعرف اىل آاثر العنف القائم على احلرب واجلندر والثقافة) بعنوان: (2003دراسة)  Tina Siderisجرى كما ا-5
النساء والرجال يف احلرب، حيث يتم حتديد اضطراابت مابعد الصدمة، أو أحد أعراضها من االحداث ادلتصلة ابحلرب ابلنسبة للمرأة، 

ء احلرب معتمدة على االحباث ادلتعلقة ابدلرأة االفريقية، مستشهدة ابقوال الالجئات حيث تقوم الدراسة ابألشارة للمرأة كجز 
ية ادلوزمبيقيات اللوايت استقررن يف جنوب افريقيا، دلعرفة ااثر الصراع االجتماعي واسع النطاق، وتوصلت الدراسة الن نتائج االاثر النفس

 ل التحقيق بُت اجلنسُت يف حاالت اترؼلية معينة.واالجتماعية للحرب يتم معرفتها والًتويج ذلا من خال

عند استعراض الدراسات السابقة اليت مت توظيفها يف الدراسة ،صلد اهنا ذات عالقة مباشرة ،وغَت مباشرة ابلدراسة ،اال ان اغلبيتها     
بشكل خاص،خارج ادلخيمات ادلخصصة مل تتطَرق اىل واقع ادلرأة الالجئة اليت تعيش يف احملافظات ضمن منظومة اجملتمع احملَلي 

لالجئُت ،ومل تتطرق بشكل خاص للتغيَتاحلاصل  يف ادوار ادلرأة اجلندرية الالجئة، اظلا مَت التعامل معها كفرد الجئ والبحث يف 
ندرية للمرأة الالجئة، مشكالهتا او العنف القائم عليها جرّاء اللجوء. تفَردت الدراسة جبَدية البحث والتعمق يف دراسة تغيَت االدوار اجل

 .من خالل تسليط الضوء على مظاىر التغَت يف ادوارىا وااالاثر ادلًتتبة على تغيَت ادوارىا على نفسها وعلى عالقتها بزوجها واسرهتا

 ادلبحث الثاين: اإلطار النظري

 الدور والنوع االجتماعي:

اللجوء احدى الظواىر االجتماعية اليت ظهرت منذ فجر االنسانية ،فمنذ بدء التاريخ اضطر االنسان اىل تغيَت مكانو يعترب       
 واقتالعو من ارضو حبثا عن االمان من احلرب او الكوارث الطبيعية او السباب سياسية اودينيو اتركا دايره سعيا لتحقيق االمان. 

اص ومؤثّر يف سلوك الفرد،حيث تساىم احلرب يف تغيَت ادوار النساء بشكل خاص،كما ويساىم وحلالة احلرب حتديدا وقٌع خ     
ليت اللجوء يف اضافة ادلزيد من االدوار اىل ادلرأة ،فتجد نفسها امام رلموعة كبَتة  من ادلسؤوليات اليت تضطرىا للعب الكثَت من االدوارا

دوار تزداد صعوبة، كلما زاد الظرف قسوة، وكلما ازداد عبئ ادلسؤوليات ادللقاة عليها، مل تكن غالبا مستعّدة ذلا اظلا مضطرة ،  تلك اال
 شلايدفعها لالستقاللية يف اختاذ الكثَت من القرارت بسبب تغيَت ادوارىا.

 1988م )أتدية األدوار وتكوين األنواع االجتماعية )اجلندر((، عا بعنوان Judith Butlerيف احدى مقاالت جوديث بتلر     
وعالقتها بتطّور اذلوية اجلندرية"، فقد بدأت ابقتباس مقولة سيمون دي بوفوار من   بتأدية األدوار“حيث قدمت قراءة حديثة دلا يعرف 

معّلقة على الفعل، مسؤولية األداء والتغيَت، مؤكدة ان ” ادلرأة ال تولد إمرأة، بل تصبح إمرأة” أن  1974كتاهبا اجلنس الثاين عام 
شلا يثبت أن الدور ىنا قابل للتغيَت بصفتو رغبًة ال أصال0ً وبناء على ” تكرار ألدوار ظلطية خالل حياة اإلنسان“در ما ىو إال اجلن

حيث عللت سبب األدوار النمطية ادلنوطة ابلرجل وادلرأة بشكل اثبت ماىو اال شكل ”إمكانية حتّول اجلندر“ذلك حتتمل ىذه ادلرونة 
 طريق اللغة والدالالت االجتماعية، أي أن اجلندر نسخة ال أصل ذلا وىذا ؽلّكن األفراد من تغيَت تصرفاهتم  خلقتو اجملتمعات عن
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الشخصية والتعديل عليها بتأدية أفعال أخرى ألن تصرفاهتم ليست حقائق أو مرجعية أصلية0 وبذلك ال غلوز هتميش أو معاقبة أولئك 
 1لوعلية.الذين ينحرفون عن ادلعايَت االجتماعية ا

يف كتاهبا الذي ػلمل عنوان )أصل الفروق بُت اجلنسُت( مقتبسة ذات العبارة لسيمون  Ursula Choiفيما ذكرت اورزوال شوي 
دي بوفوار ما يفيد ابن االطفال يتم تصنيفهم منذ الوالدة للقيام ابلدور حسب اجلنس وىذا الدور الأييت فجأة اظلا يتزامن مع 

وتبعاهتا حيث يتم تربير اضطهاد اجلنس  لعمرية ادلختلفة، شلا يوّلد ضحااي اليدلوجيا الفرق بُت اجلنسُتاالشخاص يف مراحلهم ا
 2الضعيف من قبل اجلنس القوي عرب ىذه االيدولوجيا.

، حسب منظمة الصحة العادلية على انو ادلصطلح الذي يفيد استعمالو وصف اخلصائص اليت ػلملها اجلندروبذلك ؽلكن تعريف 
 رجل وادلرأة كصفات مركبة اجتماعية، ال عالقة ذلا ابالختالفات الُعضوية.ال

الذي يقوم بو أي من النوعُت ىو نتاج سلوك مكتسب، وعلى ىذا السلوك تتحدد العالقات واألدوار اليت يقوم هبا كل من  الدورإن 
 واجلغرافية واإلقتصادية والسياسية.الذكر واألنثى، وال شك أن دور كل نوع يتأثر ابلبيئة االجتماعية والثقافية 

فهو إنتاج التنظيم االجتماعي  وأما النوعىو رلموع ادلميزات اجلنسية األولية والثانوية وكذلك الوظائف بُت الذكر واألنثى . فاجلنس
ظلا ىي منظمة حسب الثقافات للجنسُت يف فئتُت شليزتُت سلتلفتُت رجااًل ونساًء، فالعالقات بُت الرجال والنساء إذاً ليست تلقائية، وإ

لى ادلختلفة، وعليو فهي هبذا ادلعٌت قابلة للتغَت حسب تغَت ادلفاىيم والثقافة السائدين يف زمن معُت، ويف بلد معُت، ىذا النظر للنوع ع
لة يف اجملتمع للمرأة أنو ليس عملية طبيعية مثل مفهوم اجلنس غلعلنا نستطيع أن نفكر يف التغَت الذي ؽلكن إحداثو من أجل تنمية شام

 3والرجل.

( Oakly، 1972اليت كانت من أوائل من استخدم ىذا ادلصطلح، يف كتاهبا)  Ann Oaklyوإذا استعران ما ذكرتو آن أوكلي
االعضاء اجلنسية أي اجلنس تشَت إىل التقسيم البيولوجي بُت الذكر واألنثى، حيث الفرق الظاىر بُت  Sex سنجد أهنا توضح أن كلمة

الذكورة واألنوثة  من حيثإىل التقسيمات ادلقابلة اجتماعيًا  Gender والفرق ابرتباط اجلنسُت بوظيفة االصلاب، بينما يشَت النوع
 حيث األدوار لكل منهما تقررىا اجملتمعات حسب مرجعيتها االيدلوجية والثقافية فنجد أن مفهوم )النوع( يلفت االنتباه إىل اجلوانب
ذات )األساس االجتماعي( للفروق بُت الرجال والنساء، ولقد اتسع منذ ذلك الوقت استخدام ىذا ادلصطلح ليشَت ليس فقط إىل 
 اذلوية الفردية وإىل الشخصية ولكن يشَت على ادلستوى الرمزي أيضًا إىل الصور النمطية الثقافية للرجولة واألنوثة، ويشَت على ادلستوى

العمل على أساس النوع يف ادلؤسسات والتنظيمات. ورغم استخدامو بكثرة يف اآلونة األخَتة إال أنو ظل بصفتو  البنائي إىل تقسيم
 )مفهوما( غامضاً إذ يتم تعريبو وترمجتو إىل اللغة العربية إىل مصطلحات عدة منها )اجلنس البيولوجي، اجلنس االجتماعي، الدور 

 

                                                 
شبكة اديعلوملت ادعلديةة/)االنح نث( ديزيى من   2016داا  دى  وودي  تحل  القاتح  تلالد،  ادال،  ميةة فلسفة مفهوم جأدية اال-1

http://thaqafat.com/2014/09/24280     :اديعلوملت م اوعة اد اتط اآلجي  
2
.1995اصل ادف اق تةن ادجنسةن  شوي  اا زاال  -  
2001مسرد مفاىيم ومصطلحات النوع االجتماعي، صندوق االمم ادلتحدة االظلائي، -3  

http://thaqafat.com/2014/09/24280المعلومات
http://thaqafat.com/2014/09/24280المعلومات
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ستخدم مفهوم النوع االجتماعي )اجلندر( للتعبَت عن عملية دراسة العالقة ادلتداخلة بُت ادلرأة االجتماعي، النوع االجتماعي( وحاليًا ي
 1.عوالرجل يف اجملتم

 الدور:

االجتماعية، عرف )دمحم عاطف تعددت التعريفات اليت تناولت ىذا ادلفهوم نظرا الستخدامو يف حقول كثَتة جتاوزت العلوم 
غيث(الدور يف قاموس علم االجتماع، ابنو ظلوذج يرتكز حول بعض احلقوق والواجبات، ويرتبط بوضع زلدد للمكانة داخل مجاعة أو 
موقف اجتماعي معُت، ويتحدد دور الشخص يف اي موقف عن طريق رلموعة توقعات يعتنقها االخرون كما يعتنقها الفرد نفسو، 

 ناول الدور من جوانب عديدة أعلها :حيث ت

 متطلبات الدور اي توقعات االخرين بشأن أداء شخص لدور معُت يف موقف ما.  -

 توقعات الدور، وىو السلوك ادلتوقع وادلرغوب الذي يرتبط بدور معُت. -

 2اداء الدور، وىو طريقة قيام الشخص بدوره يف موقف معُت. -

سُت تشكلها الظروف االجتماعية، وليس االختالف البيولوجي. فعلى سبيل ادلثال، إذا كانت تربية ان األدوار اليت يقوم هبا كل من اجلن
أن  األطفال، وأعباء العمل ادلنزيل مرتبطة تقليدايً ابدلرأة، فإن ذلك ليس لو عالقة بتكوينها البيولوجي كإمرأة، اذ أن ىذه األدوار ؽلكن

النوع االجتماعي ختتلف عن أدوار اجلنس البيولوجي، فاألوىل من ادلمكن أن تكون متبادلة بُت يقوم هبا الرجل أيضاً. وعليو، فإن أدوار 
 اجلنسُت، يف حُت أن الثانية تتسم ابلثبات.

إن أدوار النوع االجتماعي ػلددىا اجملتمع والثقافة لكل من النساء والرجال على أساس قيم وضوابط وتصورات اجملتمع لطبيعة كل من 
 3رأة، وقدراهتما واستعدادعلا، وما يليق بكل منهما حسب توقعات اجملتمع.الرجل وادل

تفسّر تفاعل الفرد ابالفراد احمليطُت بو، وتفضي إىل ان سلوك الفرد واليت برزت يف مطلع القرن العشرين ل نظرية الدورأتيت 
غلها يف اجملتمع، حبيث تعتمد منزلتو أو مكانتو على الدور وعالقاتو االجتماعيو تعتمد على الدور أو رلموعة األدوار االجتماعيو اليت يش

الذي يشغلو، ذلك ان الدور يتكون من واجبات وحقوق اجتماعية حتدد مكانتو مبعٌت ان الدور ػلدد الواجبات واما احلقوق فتتم 
ضمن مؤسسات سلتلفة، وختتلف األدوار يف صياغتها من الواجبات وادلهام اليت يؤديها يف اجملتمع، مع العلم ابن الفرد يشغل عّدة ادوار 

ادلؤسسة الواحدة وتتنوع )قيادية، وسطية، قاعدية(، وتفضي إىل اعتبار الدور وحدة بنائيو للمؤسسة يعترب حلقة الوصل بُت الفرد 
 4واجملتمع، وادلؤسسة وحدة بنائية للًتكيب االجتماعي.

                                                 
Gender trouble: feminism and the subversion of identity, Butler, Judith, 1999.-

1
  

1997قاموس علم االجتماع،غيث، دمحم عاطف،  -2  
2006 ومصطلحات النوع االجتماعي،ادلبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العادلي والدؽلقراطية)مفتاح(، مسرد مفاىيم -

3  
4 .2005مبادئ يف التنشئة االجتماعية، خواجو،عبدالعزيز، -

 



  Route Educational and Social Science Journal           

  Volume 5(1), January 2018  857 

 أمل سبلم العىاودةو هىد عبيد سالمه الزيىدع، التغيير في األدوار الجندريت عند الالجئبث السىريبث في االردن

 

الواحد يف اجملتمع يشغل عدة أدوار اجتماعية وظيفية يف آن واحد وال يشغل وشلا مت ايضاحو يف مبادئ نظرية الدور ان الفرد 
دورًا واحدًا . وىذه األدوار ىي اليت حتدد منزلتو أو مكانتو االجتماعية، ومنزلتو ىي اليت حتدد قوتو االجتماعية وطبقتو، وان الدور 

ػلدد عالقاتو مع اآلخرين على الصعيدين الرمسي وغَت الرمسي،  الذي يشغلو الفرد ىو الذي ػلدد سلوكو اليومي والتفصيلي، وىو الذي
وسلوك الفرد ؽلكن التنبؤ بو من معرفة دوره االجتماعي اذ ان الدور يساعدان يف تنبؤ السلوك0 علماً أبن التدريب على القيام ابألدوار 

 االجتماعية يكون خالل عملية التنشئة االجتماعية.

 -فًتاضات أساسية، يوجد عليها اتفاق عام بُت العلوم االجتماعية ادلختلفة، وىي:تبٌت نظرية الدور على مخس ا

 . إن بعض أظلاط السلوك تعد صفة شليزة ألداء األفراد الذين يعملون داخل إطار معُت -

 . إن األدوار غالبا ما ترتبط بعدد معُت من األفراد الذين يشًتكون يف ىوية واحدة -

 . مدركُت للدور الذين يقومون بو، وإىل حد معُت األدوار يتحكم فيها حقيقة اإلدراك هبا إن األفراد غالبا ما يكونون -

إن األدوار تستمر بسبب ما يًتتب عليها من نتائج من انحية وبسبب ارتباطها بسياق نظم اجتماعية أكثر اتساعا من انحية  -
 .أخرى

 1إن األفراد غلب أتىيلهم لألدوار اليت يقومون هبا. -

ما مت ايضاحو من خالل نظرية الدور، ستفسر النظرية ما يتعلق ابألدوار ادلتعلقة ابدلرأة الالجئة وتغَت ىذه األدوار وتعددىا،  بناء على
 حيث ترتبط ىذه األدوار أبظلاط السلوك داخل إطار اجملتمع أو العائلة، وكذلك تفسر تعددية األدوار اليت تقوم هبا ادلرأة الالجئة واليت

أن تكون موزعة على ىيكل اجتماعي كامل، كما وتشَت ىذه النظرية إىل مدى امكانية قيام الالجئة ابألدوار ادلتعددة،  من ادلفًتض
 وىذا ما سيتم ايضاحو يف نتائج ىذه الدراسة .

 نظرية الصراع

تمعات، من خالل أما الصراع يف مفهوم ىيجل فنجده يرى أن التناقضات والصراعات ىي اآللية اليت تتقدم من خالذلا اجمل
إىل ظهور قوى جديدة نتيجة  عملية دايلكتيكية )تصادم نسق األفكار(. واليت تشَت إىل تنافس قوتُت متعارضتُت، يؤدي ىذا التعارض

 2(.1996ذلذا االحتدام بينها، وذىب ىيجل إىل أن التقدم يتحقق عن طريق الصراع وحده.)

 انواع منها: وحبسب النظرية الصراعية يظهر الصراع يف عّدة

 

                                                 
. 1986ادلرأة تعليمها وعملها يف الشريعة االسالمية،االنصاري،علي،-2  
.1996النظرية االجتماعية، احلوات، علي، -1  
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ويتولد ىذا الصراع بسبب وجود انفعاالت سلبية قوية، سواء نتيجة عن سوء فهم أو نتيجة لوجود صور ظلطية صراع العالقات: -
غَت معينة أو لسوء االتصاالت ولفقرىا أو لتكرار اظلاط سلوكية سلبية، غالبا ما تؤدي ىذه ادلشكالت إىل ما يسمى ابلصراعات 

، الواقعية. يعرب حرمان األفراد من ادلشاركة يف ادلطالب االجتماعية والذاتية، أو عدم قدرة أطراف الصراع ادلتنافرة على حتديد األىداف
والن ىذا النوع من الصراع من ادلمكن أن ػلدث عندما تتوفر الظروف ادلوضوعية للصراع، فاهنا تتسبب يف صراعات العالقات، والذي 

 1.ايؤدي إىل تصعيد الصراعات التحطيمية وادلدمرةغالبا م

يعد ىذا النوع من الصراع االكثر انتشارا وشيوعا حيث يرافق اي رلال صراعي سواء كان اجتماعي أو اخالقي  صراع االهتمامات:-
راع، ن حيث أهنا دتثل لدى أو حىت ديٍت وشلا ال شك فيو أن ادليول واالىتمامات الثقافية واألخالقية تلعب دورا ابرزا يف ىذا الص

هبا، ويتحكم بصورة يف ردود فعل كل فرد اجتاه العقبات والقيود، اليت حتد من  البعض احملرك الرئيسي لكل الفعاليات اليت يقومون
 2وؽلر هبا.انطالقو اجتاه حتقيق أىدافو واىتماماتو الذاتية اليت تشكل االستهالك الثقايف، واخلربات االجتماعية وادلهنية اليت مر 

بوجو عام، فإن صراعات ادلصاحل عادة ما ؽلكن حتقيقها أو إشباعها بطرق عديدة، ويتطلب حل صراع ادلصاحل  صراع ادلصاحل:-
االت الثالث السابقة جملوجوب مناقشة عدد كبَت وىام من مصاحل األطراف ادلعنية، وأن ػلققوا أو يتوصلوا إىل نقاط التقاء مشًتكة يف ا

، اإلجرائية، والنفسية(. وىكذا فإن ىذا النوع من الصراعات تسببو ادلنافسة واحلاجات غَت ادلتوافقة سواء كـانت تلك )ادلوضوعية
 3ادلصاحل أو احلاجات حقيقية أو متصورة. وغالبا ما يتخذ صورتو الظاىرة من اجل احلصول على ادلوارد أو ادلكافآت ذات القيمة.

تضاد بُت اجتاىُت أساسيُت من اجتاىات القيم، كالتضاد  م احلديثة نسبيا، حيث عرفو ويلر ابنو "ويعّد احد ادلفاىيصراع القيم: -
الذي ػلدث يف القيم ادلنبثقة عن التنظيم االجتماعي وتلك اليت ترتبط مبثل إنسانية أشبو من أن تكون مثالية ". عرف كذلك القيم 

ينتج عن تباينها وتناقضها، ويقصد بتباين القيم تغاير واختالف وظيفة كل :"عدم وجود اتساق وانسجام داخل النسق القيمي هناأب
 4.منهما، وتعارضو مع وظائف وغاايت القيم األخرى. ويرتبط ىذا التباين يف جوىره ابجلماعات والطبقات والنظم االجتماعية

واليت تتمثل يف أشكل متعددة للصراع، واليت تنعكس ويف ضوء ما مت ذكره ؽلكن التوصل إىل اسباب ادلشكالت اليت تواجو ادلرأة الالجئة 
 ااثرىا بوضوح على ادلرأة نفسها وعالقتها ابلرجل وابسرهتا، وافراد اجملتمع احمليط هبا.

 
  

 
 

                                                 
.2011حتليل سيسيولوجي للصراع يف اذليئات احمللية ادلنتخبة، بن عون، الزبَت، -2  

- .2007سًتتيجيات ادارة الصراع ادلدرسي، حسن،سالمو،طو عبدالعظيم، ا 2 
. 1997مفهوم الصراع يف االصول النظرية، بدوي، منَت زلمود، -1  
.2009االدارة الًتبوية،اخلزاعلة،  الصراع بُت القيم االجتماعية والقيم التنظيمية يف-2  
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 ادلبحث الثالث: الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة:

يفها لتصف الظاىرة واجملتمع ادلبحوث، أما اجلزء استخدمت الدراسة احلالية ادلنهج الوصفي التحليلي هبدف التعامل مع البياانت وتصن
التحليلي منها فقد مّت استخدامو هبدف االجابة على تساؤالت الدراسة، والتوصل إىل أىم مظاىر التغيَت يف األدوار اجلندرية عند 

 النساء الالجئات )السورايت(. 

 جمتمع الدراسة :

رلتمع الدراسة من النساء الالجئات السورايت ،ادلتزوجات،او اللوايت سبق ذلّن الزواج، ادلوجودات يف ادلملكة األردنية اذلامشية يتكون 
مَت اختيار ىذه ادلدن واللوايت يسكنّ يف كل من عَمان وجرش وأربد،اي ادلقيمات خارج ادلخيمات اليت اعّدت لالجئُت السوريُت،وقد 

الف الجئ  180ال والوسط، وىي ادلدن اليت يتواجد فيها الالجئُت السوريُت أبعداد كبَتة،حيث تضم العاصمة لتمثل اقليم الشم
%  50.6قرابة  وىناك %،2008الف الجئ بنسبة  136% من الالجئُت ادلسجلُت،يف حُت بلغ عددىم يف زلافظة اربد 27بنسبة 

 1من رلموع الالجئُت ادلسجلُت ىم من االانث.

 دراسة:عينة ال 

مت استخدام أسلوب العَينة القصديَة للوصول اىل افراد عَينة الدراسة من السيدات الالجئات السورايت ادلتزوجات او اللوايت سبق ذلَن 
( استباانت لعدم صالحيتها 6استبانة، واستبعدت ) 206استبانة على عينة الدراسة اسًتدت منها  250الزواج حبيث مَت توزيع 

 ( الجئة سورية. 200ون عينة الدراسة اليت خضعت للتحليل )للتحليل، لتتك

 أداة الدراسة:

حتقيقًا ذلدف الدراسة، مت استخدام االستبانة كأداة جلمع ادلعلومات حبيث مت تطوير استبانة التغَت يف األدوار اجلندرية عند النساء  
النظري، واالستباانت ادلستخدمة يف الدراسات السابقة ذات الصلة.ومت قياس أثر الالجئات )السورايت(، وذلك ابالعتماد على األدب 

التغَت يف األدوار اجلندرية عند النساء الالجئات )السورايت( ابستخدام مقياس ليكرت الثالثي، وتتدرج اإلجابة من )دائما( وتعطي 
 جات و)احياانً( درجتُت و)ال( درجة واحدة.  درجة ثالث إىل )أحياان( درجتُت و)ابدا( درجة واحد، و)نعم( ثالث در 

 صدق األداة:

مت عرض االستبانة على عدد من ادلتخصصُت يف دراسات ادلراة والعلوم االجتماعية واالنسانية يف اجلامعات األردنية، هبدف  
ا إىل اجملال الذي وضعت ضمنو. ويف التحقق من مدى مالءمة فقرات االستبانة ادلستخدمة لقياس التغَت يف األدوار اجلندرية، وانتمائه

 ضوء ادلالحظات مت تعديل صياغة بعض الفقرات.ومت قياس اختبار الصدق الظاىري هبدف التعرف اىل مدى إرتباط األسئلة ببعضها 

                                                 
.2017االستعراض العام الوضاع الالجئُت السوريُت يف االردن، ادلفوضية السامية العليا لشؤون الالجئُت، -3  



  Route Educational and Social Science Journal           

  Volume 5(1), January 2018  860 

 أمل سبلم العىاودةو هىد عبيد سالمه الزيىدع، التغيير في األدوار الجندريت عند الالجئبث السىريبث في االردن

 

البعض ومدى اتساق إجابة أفراد عينة الدراسة، حىت تعكس أىداف الدراسة وتساؤالهتا. للتحقق من صدق اإلتساق الداخلي 
 ستبانة، مت إستخدام معامل إرتباط بَتسون لقياس الدرجة الكلية للبعد ادلنتمية اليو، وكانت النتائج كما يلي:لإل

 (1جدول رقم )
 قٌم معامالت اإلرتباط بٌن كل بعد والدرجة الكلٌة لمتغٌر التغٌر فً األدوار الجندرٌة

 معامل االرتباط البعد

 **0.797 مظاهر التغٌر فً األدوار الجندرٌة لبل اللجوء

 **0.877 مظاهر التغٌر فً األدوار الجندرٌة بعد اللجوء

 **0.772 مظاهر التغٌر فً األدوار الجندرٌة على المرأة نفسها

مظاهر التغٌر فً األدوار الجندرٌة على عاللة المرأة بزوجها ) أن 
 وجد(

0.827** 

 **0.827 مظاهر التغٌر فً األدوار الجندرٌة على عاللة المرأة بأسرتها

 (0.01** دالة عند )                  

النساء الالجئات ( أن مجيع معامالت اإلرتباط بُت كل بعد والدرجة الكلية للتغَت يف األدوار اجلندرية عند 1يتضح من اجلدول )
(. وىذا يدل على أن مجيع عبارات التغَت يف األدوار اجلندرية كانت 0.01)السورايت( كانت موجبة ودالة احصائيا عند مستوى )

 صادقة وتقيس اذلدف الذي وضعت من أجلو.

 ثبات االداة:
 :واالستبانة ككل، وكانت النتائج كما يليللتحقق من ثبات االستبانة مت إغلاد معامل ثبات ألفا كرونباخ لكل متغَت وأبعاده 

 (2جدول رقم )

 قٌم معامل الثبات لكل متغٌر وأبعاده ولإلستبانة ككل

 المتغٌر
قٌمة معامل 

 ألفا كرونباخ

 0.838 مظاهر التغٌر فً األدوار الجندرٌة لبل اللجوء

 0.825 مظاهر التغٌر فً األدوار الجندرٌة بعد اللجوء

 0.765 مظاهر التغٌر فً األدوار الجندرٌة على المرأة نفسها

مظاهر التغٌر فً األدوار الجندرٌة على عاللة المرأة بزوجها 
 ) أن وجد(

0.684 

 0.906 مظاهر التغٌر فً األدوار الجندرٌة على عاللة المرأة بأسرتها

 0.813 االستبانة ككل
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( قيم معامالت ألفا كرونباخ لكل متغَت وابعاده واالستبانة ككل، وىي قيم مرتفعة، شلا يطمئن إىل أن االستبانة 2اجلدول)يبُت 

 تتمتع بقدر مرتفع من الثبات.
 :اسلوب التحليل االحصائي

لتحليل البياانت واحلصول على النتائج   SPSSلتحقيق اىداف الدراسة ،مت استخدام برانمج احلزم االحصائية للعلوم االجتماعية 
كمايلي:ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية.ومعامل ثبات كرونباخ ألفا للتحقق من ثبات ادلقاييس.علمًا ان اجلداول الواردة يف 

 االساليب االحصائية ادلشار منت الدراسو من اعداد الباحث، مت اعدادىا لتحقيق أىداف الدراسو واالجابة على تساؤالهتا استناداً اىل
 اليها حتت ىذا العنوان.

 ادلبحث الرابع: مناقشة البياانت وحتليلها

 أواًل: مظاهر التغري يف األدوار اجلندرية

هبدف اإلجابة عن ىذا السؤال مت احتساب ادلتوسطات احلسابية واإلضلرافات ادلعيارية إلجاابت عينة الدراسة عن درجة مظاىر التغَت 
دوار اجلندرية للمرأة السورية الالجئة ما قبل اللجوء وما بعد اللجوء وفيما يلي عرض دلظاىر التغَت يف األدوار اجلندرية ما قبل يف األ

 (.3وبعد اللجوء حبسب اجلدول رقم )
 

 (3جدول رقم )

لمظاهر التغٌر فً األدوار الجندرٌة عند النساء المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والرتب 

 بعد اللجوء( مرتباً تنازلٌا -الالجئات السورٌات )قبل اللجوء

 قبل اللجوء العبارة الرقم
 

 بعد اللجىء

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

الوسط  المستوى الرتبة
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 المستوى الرتبة

7 
ٌشاركنً زوجً نفمات 

 2.82 األسرة.
 منخفض 17 0.886 1.66 مرتفع 1 0.508

12 
ٌموم زوجً باالعالة 

 2.80 الكاملة لالسرة.
 12 0.681 2.17 مرتفع 2 0.539

 متوسط

2 

كافة  ًٌأخذ زوج
المرارات األسرٌة دون أن 

 2.72 ٌشاركنً بها)ان وجد(

 منخفض 19 0.704 1.62 مرتفع 3 0.617

4 
ٌشاركنً زوجً فً تربٌة االبناء 

 2.12 )ان وجد(.
 14 0.726 2.12 متوسط 4 0.575

 متوسط
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6 
ًّ مسؤولٌة االعالة تمع  عل

الكاملة لالسرة فً بعض 
 1.98 االحٌان

 16 0.699 2.05 متوسط 5 0.773
 متوسط

11 
اتلمى مساعدات من احدى 

 1.77 الجمعٌات الخٌرٌة.
 10 0.806 2.25 متوسط 6 0.768

 متوسط

 مرتفع 6 0.671 2.39 متوسط 7 0.873 1.70 حرٌة اخذ المرارات فً األسرة. 1

14 

ًّ مسؤولٌة تأمٌن  تمع عل
متطلبات األسرة من خارج 

 البٌت.

 15 0.676 2.12 متوسط 8 0.694 1.70

 متوسط

3 
 انا المسؤولة عن تربٌة االبناء

 1.56 مسؤولٌة كاملة.
 مرتفع 4 0.745 2.41 منخفض 9 0.617

15 
ًّ مسؤولٌة االجراءات  تمع عل
والمعامالت الرسمٌة الفراد 

 اسرتً.

 13 0.743 2.15 منخفض 10 0.672 1.52
 متوسط

9 
اواجه صعوبة فً تغطٌة نفمات 

 1.47 أسرتً.
 11 0.797 2.24 منخفض 11 0.679

 متوسط

8 
أحد افراد اسرتً فً ٌشارن 
 1.43 النفمات.

 منخفض 18 0.815 1.63 منخفض 12 0.669

10 
اتلمى دعما من احدى المنظمات 

 1.38 او المؤسسات.
 متوسط 7 0.815 2.33 منخفض 13 0.589

13 
الدخل الذي ٌتماضاه زوجً 
غٌر كافً لسد احتٌاجات 

 األسرة.

 مرتفع 2 0.649 2.47 منخفض 14 0.587 1.37

17 
عملً ضرورة ملّحة فً 

 حٌاتً.
 مرتفع 1 0.566 2.60 منخفض 15 0.615 1.35

5 
ٌشاركنً زوجن فً اعمال 

 1.33 البٌت )ان وجد(.
 منخفض 20 0.710 1.59 منخفض 16 0.569

18 

.ساهم عملً خارج البٌت 18
بتغٌٌرات فً حٌاتً نحو 

 االفضل.

 مرتفع 5 0.664 2.4 منخفض 17 0.563 1.29

16 
ًّ مسؤولٌة حماٌة  تمع عل

 اسرتً ولٌادتهم.
 مرتفع 3 0.639 2.44 منخفض 18 0.597 1.26

19 
العمل فً عاداتً وطباعً غٌّر 

 بشكل اٌجابً.
 9 0.656 2.32 منخفض 19 0.563 1.25

 متوسط

20 
ساهم العمل نوعا ما فً 

 استمراري.
 مرتفع 5 0.664 2.4 منخفض 20 0.506 1.22

 متوسط  0.715 2.16 منخفض  07628 1770 قبل اللجوء
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مظاىر التغَت ما قبل اللجوء وما بعد اللجوء حيث كان ( اىل تباين اجاابت عينة الدراسة حول 3يشَت جدول رقم )

االزواج قبل اللجوء "يشاركون زوجاهتم نفقات األسرة" و ابإلعالة الكاملة لألسرة" " وان االزواج يتخذون كافة القرارات االسرية دون 
سرهتا وقيادهتم" حيث جاءت مبستوى داللة مشاركة الزوجو" ومبستوى أعلية مرتفع يف حُت أن ادلرأة مل " تقع عليها مسؤولية محاية أ

( واضلراف 1.25منخفض فيما احلت الفقرة واليت تنص على " غَت العمل يف عادايت وطباعي بشكل اغلايب" مبتوسط حسايب بلغ )
ل نوعاً ( على ادلرتبة األخَتة واليت تنص على " ساىم العم20( ومبستوى أعلية منخفض، كما احتلت الفقرة )0.563معياري بلغ )

 ( ومبستوى أعلية منخفض.0.506( واضلراف معياري بلغ )1.22يف استقراري" مبتوسط حسايب بلغ )
 

اما فيما يتعلق آبراء عينة الدراسة بعد اللجوء فيتضج من اجلدول السابق اختالف أدوار ادلرأة ما بعد اللجوء، وفيما يلي 
تنص " عملي ضرورة ملحة يف حيايت" على ادلرتبة األوىل مبتوسط (واليت 17عرض ألبرز ىذه التغَتات، حيث حققت الفقرة )

( واليت تنص على " 13( ومبستوى أعلية مرتفع، يف حُت احتلت الفقرة  رقم )0.566( واضلراف معياري بلغ )2.66حسايب بلغ )
( واضلراف معياري 2.47بلغ )الدخل الذي يتقاضاه زوجي غَت كايف لسد احتياجات األسرة" على ادلرتبة الثانية مبتوسط حسايب 

( واليت 8( ومبستوي أعلية مرتفع، يف حُت احتلت الفقرة )0.639( واضلراف معياري بلغ )2.44( ومبستوى أعلية )0.649بلغ )
( واضلراف معياري بلغ 1.63تنص على " يشارك أحد أفراد أسريت يف النفقات" على ادلرتبة الثامنة عشر مبتوسط حسايب بلغ )

كافة القرارات األسرية دون أن   يأيخذ زوج ( واليت تنص على "2ومبستوى أعلية منخفض، يف حُت احتلت الفقرة )( 0.815)
( ومبستوى أعلية 0.704( واضلراف معياري بلغ )1.62يشاركٍت هبا)ان وجد(" على ادلرتبة قبل األخَتة مبتوسط حسايب بلغ )

يشاركٍت زوجك يف اعمال البيت )ان وجد(." على ادلرتبةاألخَتة مبتوسط  ( واليت تنص على "5منخفض، يف حُت احتلت الفقرة )
 ( ومبستوى أعلية منخفض.0.710( واضلراف معياري بلغ )1.59حسايب بلغ )

 
 

 اثنياً: آاثر التغيري يف األدوار اجلندرية على ادلرأة نفسها:
ات ادلعيارية إلجاابت عينة الدراسة عن درجة هبدف اإلجابة عن ىذا السؤال مَت احتساب ادلتوسطات احلسابية واإلضلراف

 آاثر التغيَت يف األدوار اجلندرية على ادلرأة نفسها، وفيما يلي عرض لتلك اآلاثر.
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 (4جدول رقم )
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والرتب آلثار التغٌٌر فً األدوار الجندرٌة على المرأة 

 رٌات مرتباً تنازلٌانفسها عند النساء الالجئات السو

الوسط  العبارة الرقم
 الحسابً

االنحرا
ف 

المعٌار
 ي

الرت
 بة

 المستوى

 مرتفع 1 0.619 2.41 ثمتً بنفسً عالٌة. 1

16 
اشعر بالتعب الجسدي بسبب عملً داخل وخارج 

 البٌت.
 مرتفع 2 0.757 2.36

17 
النفسً بسبب عملً داخل وخارج اشعر بالتعب 

 البٌت.
 متوسط 3 0.771 2.28

11 
ال امتلن الجرأة الكافٌة لمواجهة المشاكل التً 

 تعترضنً.
 متوسط 4 0.759 2.17

 متوسط 5 0.772 2.14 العزلة وعدم االنخراط باالخرٌن. 12

14 
شعوري بالعصبٌة بسبب الضغوطات فً ٌزداد 

 البٌت وخارجه.
 متوسط 6 0.696 2.13

 متوسط 7 0.784 2.13 لٌس لدي ولت لتلبٌة احتٌاجاتً الشخصٌة. 18

 متوسط 8 0.661 2.12 العصبٌة واالنفعال نظرا لظروفً. 13

 متوسط 9 0.664 2.10 دونٌة من المجتمع المحلً كونً الجئة.نظرة  2

 متوسط 10 0.795 2.09 التردد فً الامة عاللات مع المجتمع المحلً. 6

 متوسط 11 0.848 2.08 االكتئاب بسبب وضعً الذي اعٌشه. 7

 متوسط 12 0.729 2.01 لست لوٌة بما ٌكفً للتأللم مع وضعً الحالً. 10

15 
ٌزداد شعوري بالغضب المصحوب بسلون عدوانً 

 جّراء الضغوطات.
 متوسط 13 0.729 1.99

 متوسط 14 0.788 1.89 فمدان الحرٌة التامة . 9

 متوسط 15 0.713 1.80 الخوف من المجتمع المحلً كونً الجئه. 8

 متوسط 16 0.681 1.78 استباحة االخرٌن لً كونً الجئة. 3

 متوسط 17 0.777 1.67 شعور بالنمص بسبب نظرة الناس لً. 5

 ضعٌف 18 0.757 1.64 الخجل من وضعً الحالً. 4

 متوسط  0.737 2.04  

حيث احتلت الفقرة اليت تنص على " ثقيت ان ثقة ادلرأة بنفسها زادت جراء التغَت يف االدوار ( ،4يبُت جدول رقم )
( ومبستوى أعلية مرتفعة، يليها يف 0.617( واضلراف معياري بلغ )2.41بنفسي عالية" على ادلرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ )

( ومبستوى اعلية مرتفع، 0.757( واضلراف معياري بلغ )2.36 بلغ )ادلرتبة الثانية شعور ادلرأة ابلتعب  اجلسدي ، مبتوسط حسايب
جرَاء مسؤولياهتا االضافية خاصة العمل خارج البيت ، وىذا بدوره ساىم يف زايدة التعب النفسي عند الالجئة بسبب العمل داخل 

( ومستوى 0.771راف معياري بلغ )( واضل2.28وخارج البيت حيث حصل ىذا ادلتغَتعلى ادلرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ )
 أعلية متوسط.
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يف حُت تغَتت ادوار ادلرأة وتزامن ذلك مع تغَت اجملتمع والبيئة حوذلا اليت شكلت امامها مجلة من التحدايت من ضمنها 
( مبتوسط 16تبة )تعامل اجملتمع اجلديد عليها )احمللي( معها كالجئة دتثلت يف استباحتها كوهنا الجئة حيث حصل ادلتغَت على ادلر 

( ومبستوى متوسط، وشعورىا ابلنقص بسبب نظرة الناس ذلا حصل ادلتغَت 0.681( واضلراف معياري بلغ )1.78حسايب بلغ )
( ومبستوى أعلية متوسط، يف حُت حصل 0.777( واضلراف معياري بلغ )1.67على ادلرتبة قبل األخَتة مبتوسط حسايب بلغ )

( ومبستوى اعلية 0.757( واضلراف معياري )1.64ايل" احتل ادلرتبة األخَتة مبتوسط حسايب بلغ )ادلتغَت " اخلجل من وضعي احل
 ضعيف.

واذا ما أردان تفسَت ما واجهتو ادلرأة الالجئة بعد قيامها أبدورار جندرية جديدة على من حوذلا يف اجملتمع، فإننا سنجد من 
حباط والذي أثر عليها بشكل سليب من حيث عزلتها وعدم اطلراطها خالل ىذه الدراسة أهنا تعرضت لكثَت من الرفض واإل

( ، وشعورىا ابالكتئاب بسبب الوضع الذي تعيشو حيث جاء 2.14ابالخرين حيث حازت الفقرة على متوسط حسايب بلغ )
ف من اجملتمع (، وكذلك اخلو 2.12( وازدايد عصبيتها بسبب الظروف وقد جاء مبتوسط حسايب بلغ )2.08مبتوسط حسايب بلغ )

(،واستباحة 2.10(، ومواجهة النظرة الدونية ذلا  مبتوسط حسايب بلغ )1.80اخلارجي كوهنا الجئة وقد جاء مبتوسط حسايب بلغ)
(،تلك االنتهاكات الواقعةعليها كوهنا الجئة، جعلت منها انسان ؽليل للسلوك العدواين 1.78االخرين ذلا كوهنا الجئة مبتوسط بلغ )

 (.2.01(، وافتقادىا للقوة يف التأقلم مع وضعها احلايل مبتوسط حسايب بلغ )1.99وسط حسايب بلغ )احياان مبت

 آاثر التغيري يف األدوار اجلندرية على عالقة ادلرأة بزوجها )إن وجد(:اثلثاً: 
الدراسة عن درجة هبدف اإلجابة عن ىذا السؤال مت احتساب ادلتوسطات احلسابية واإلضلرافات ادلعيارية إلجاابت عينة 

 آاثر التغيَت يف األدوار اجلندرية على عالقة ادلرأة بزوجها )إن وجد(، وفيما يلي عرض لتلك اآلاثر:
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 ( 5جدول رقم )

المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والرتب آلثار التغٌٌر فً األدوار الجندرٌة على عالقة 

 المرأة بزوجها )أن وجد( مرتباً تنازلٌا

الر
 قم

الوسط  العبارة
الحسا

 بً

االنحرا
ف 

المعٌار
 ي

الر
 تبة

المستو
 ى

 متوسط 1 0.871 2.00 هنان فجوة بٌنً وبٌن زوجً . 3

 متوسط 2 0.867 1.98 اتعرض للعنف الجسدي. 7

 متوسط 3 0.807 1.97 العجز عن حل المشاكل التً اواجهها مع زوجً. 1

 متوسط 4 0.812 1.92  الٌشعرنً زوجً بمٌمة نفسً. 15

8 
 تفالمت الخالفات بٌنً وبٌن زوجً.

1.90 
0.900

0 
 متوسط 5

 متوسط 6 0.830 1.86 ضعف العاللة الجنسٌة بٌنً وبٌن زوجً . 10

 متوسط 7 0.830 1.84 تغٌر اسلوب زوجً معً فً الحوار.  4

 متوسط 8 0.853 1.78 ٌتجنب زوجً الحدٌث معً كثٌرا. 2

 متوسط 9 0.836 1.76 ٌمنعنً زوجً من االختالط بالناس. 13

 متوسط 10 0.901 1.75 اتعرض للعنف اللفظً . 6

 ضعٌف 11 0.816 1.65 زاد احترام زوجً ومحبته لً. 9

 ضعٌف 12 0.864 1.65 ٌأخذ زوجً كل مامعً من نمود. 12

 ضعٌف 13 0.747 1.51 ٌهددنً زوجً بالطالق. 14

5 
اتجنب الحدٌث عن عملً وظروفه امام زوجً خشٌة 

 منعً عن العمل.
 ضعٌف 14 0.686 1.41

 ضعٌف 15 0.585 1.23 اتعرض للعنف الجنسً. 11

 
1.74

7 
0.813 

 متوسط 

،ان تغيَت االدوار أدى اىل حدوث فجوة بُت ادلرأة وزوجها اذ احتلت ىذه الفقرة ادلرتبة االوىل  (5يبُت اجلدول رقم )
أعلية متوسط يليها يف ادلرتبة الثانية تعرضها للعنف ( ومبستوى 0.871( واضلراف معياري بلغ )2.00مبتوسط حسايب بلغ )

( ومبستوى أعلية متوسط، تالىا يف ادلرتبة الثالثة عجز ادلرأة عن 0.867( واضلراف معياري )1.98اجلسدي مبتوسط حسايب بلغ )
توسط، مل ػلدث ( ومبستوى أعلية م0.807( واضلراف معياري )1.97حل ادلشاكل اليت تواجهها مع زوجها  مبتوسط حسايب )

مبتوسط  11ىناك اي اثر اغلايب يف عالقة ادلرأة بزوجها نتيجة لتغَت ادوارىا فقد شكلت فقرة "زاد احًتام زوجي وزلبتو يل "مرتبة 
( ومبستوى اعلية ضعيف ،ومل يتسلط عليها أبخذ كل مامعها من نقود حيث احتلت 0.816( واضلراف معياري)1.65حسايب )

( ومبستوى اعلية ضعيف، ورغم ذلك مل يسعى الزوج للطالق 0.864(،واضلراف معياري )1.65توسط حسايب )مب 12الفقرة مرتبة 
( واضلراف 1.51او رفض االدوار حيث ان فقرة  " يهددين زوجي ابلطالق" حصلت على ادلرتبة الثالثة عشر ومبتوسط حسايب بلغ )

اجتنب فرض تعايشو مع عملها وظروفها  حيث شكلت فقرة "  ( ومبستوى أعلية ضعيف. ومل ؽلنعها ذلك من0.747معياري )
 ( ومبتسوى 0.686( واضلراف معياري )1.41احلديث عن عملي وظروفو امام زوجي خشية منعي عن العمل" مبتوسط حسايب )
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بة أعلية ضعيف، ومل يعرضها ذلك للتعرض اىل العنف اجلنسي منو حيث شكلت فقرة  " اتعرض للعنف اجلنسي" على ادلرت

تتفق النتائج مع ماجاء يف دراسة  ( ومبستوى أعلية ضعيف.0.585( واضلراف معياري )1.23األخَتة مبتوسط حسايب بلغ )
Herrera(2012)  تبُت ان االزواج الذين رفضت زوجاهتن قراراهتم ىم االكثر عنفا معهن ابعتبار الرفض حتداي دلكانتهم حيث
 ادلرتفعة وادلمنوحة ذلم.

 التغيري يف األدوار اجلندرية على األسرة: آاثررابعاً: 
هبدف اإلجابة عن ىذا السؤال مت احتساب ادلتوسطات احلسابية واإلضلرافات ادلعيارية إلجاابت عينة الدراسة عن درجة آاثر التغيَت 

 يف األدوار اجلندرية على األسرة ، وفيما يلي عرض لتلك اآلاثر:
 (6جدول رقم )

المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والرتب آلثار التغٌٌر فً األدوار الجندرٌة على األسرة 

 مرتباً تنازلٌا

الر
 قم

الوسط  العبارة
الحسا

 بً

االنحرا
ف 

المعٌار
 ي

الر
 تبة

المستو
 ى

6 
تعدد المسؤولٌات اثرت على واجباتً تجاه 

 اسرتً.
 متوسط 1 0.683 2.26

5 
عملً هو السبب فً المشاكل التً تحدث 

 السرتً.
 متوسط 2 1.570 2.25

7 
ابنائً الٌتمبلون غٌابً عن البٌت او انشغالً 

 عنهم.
 متوسط 3 771. 2.24

 متوسط 4 0.858 2.20 ٌتعاون ابنائً معً فً شؤون البٌت. 11

 متوسط 5 0.753 2.17 منح اسرتً ولتا كافٌا نظرا النشغالً.الاستطٌع  8

10 
ٌتعاون ابنائً فً تحملهم مسؤولٌة انفسهم فً 

 غٌابً.
 متوسط 6 0.792 2.16

 متوسط 7 0.742 2.03 تغٌرت معاملة ابنائً لً نحو االفضل . 9

 متوسط 8 0.662 1.73 للعنف والضرب عندما ٌخطئ ابنائً.الجأ  3

 متوسط 9 0.705 1.68 اعجز عن مواجهة مشاكل ابنائً وحلّها. 4

2 
افمد السٌطرة على ابنائً ورفضهم االنصٌاع 

 لتوجٌهاتً.
 ضعٌف 10 0.548 1.64

1 
ابنائً الحدٌث معً حول امورهم ٌتجنب 

 الشخصٌة كالسابك.
 ضعٌف 11 0.549 1.49

 متوسط  0.784 1.98 

األسرة ، أبنو رغم انتقال ادلرأة الالجئة تشَت نتائج ىذا اجلدول والذي يوضح آاثر التغيَت يف األدوار اجلندرية للمرأة الالجئة على     
من الدور االصلايب اىل الدور االنتاجي واجملتمعي، اال أن دورىا االصلايب ىو ادلسيطر على حياهتا اجتماعيا، ورغم أهنا اخذت من 

اال أن الرجل مل يتقاسم الرجل مهماتو حُت تغَت دورىا اجلندري حيث برزت يف االدوار االخرى )انتاجيا ورلتمعيا(من خالل عملها، 
 معها اي شيء من الدور اإلصلايب.
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التغيَت يف األدوار اجلندرية على األسرة، أن اثر ىذا التغَت متوسط ( والذي ؽلثل آاثر 6يتضح من اجلدول السابق رقم )

جتاه اسريت " ادلرتبة حبيث انو مل يؤثر بشكل مرتفع والبشكل منخفض حيث احتلت فقرة " تعدد ادلسؤوليات اثرت على واجبايت 
( ومبستوى أعلية متوسط، تالىا يف ادلرتبة الثانية ان عمل ادلرأة 0.683( واضلراف معياري )2.26االوىل  مبتوسط حسايب بلغ )

( ومبستوى أعلية 1.570( واضلراف معياري )2.25اجلديد كان سبب يف حدوث ادلشاكل داخل اسرهتا مبتوسط حسايب بلغ )
( واضلراف معياري 2.24ة الثالثة مل يتقبل ابناءىا غياهبا عن البيت او انشغاذلا عنهم ، مبتوسط حسايب بلغ )متوسط، يف ادلرتب

 ( ومبستوى أعلية متوسط.0.771)
ورغم ادلشاكل اال ان ادلرأة مل تفقد مكانتها ابلبيت كأم وربَة لالسرة فقد اشارت فقرة " افقد السيطرة على ابنائي ورفضهم 

( ومبستوى أعلية ضعيف، ومل 0.548( واضلراف معياري )1.64وجيهايت "على ادلرتبة قبل األخَتة مبتوسط حسايب بلغ )االنصياع لت
حتدث فجوة كبَتة بينها وبُت ابناءىا جعلها مستبعدة ودتثل ذلك يف الفقرة " يتجنب ابنائي احلديث معي حول امورىم الشخصية  

( ومبستوى أعلية ضعيف.ىذا يعٍت أن تعدد 0.549( واضلراف معياري )1.49ايب بلغ )كالسابق "على ادلرتبة األخَتة مبتوسط حس
ادلسؤوليات للمرأة الالجئة اثّر بشكل سليب جتاه اسرهتا، وأن ابناءىا ال يتقبلون غياهبا عن البيت، وأن ليس لديها وقت كاف 

، واهنا قد تستخدم الضرب يف حال أخطأ االبناء للجلوس معهم، وال تستطيع حل مجيع مشاكلهم او حىت اجللوس معهم لسماعهم
 وقد يكون تفسَت ذلك أبهنا تعرب عن ضغوطاهتا ابلعنف اللفظي واجلسدي على االبناء.

 االستنتاجاتادلبحث اخلامس: 

دتكنت الدراسة من تتبع مظاىر ساعلت حالة اللجوء يف تغيَت ادوار ادلرأة اجلندرية لدى ادلرأة السورية الالجئة ،حيث 
التغيَت يف االدوار اجلندرية لدى ادلرأة الالجئة السورية والذي جتلى بعد اللجوء يف استقالليتها حيث حرية اخذ القرارات لديها 

لمنظومة اصبحت مرتفعة بعد اللجوء،يف حُت ان دور ادلرأة السورية الالجئة قبل اللجوء كان زلصورا يف دورىا التقليدي ،تبعا ل
االجتماعية السائدة يف اجملتمع السوري،حيث دتنح السلطة للرجل وتتفوق مكانتو االجتماعية على مكانة ادلرأة ادلرتبطة فقط يف 
دورىا االصلايب ورعايتها السرهتا وشؤوهنم، وقد اصبحت مسؤولية االبناء مسؤوليتها كاملة بعد اللجوء،يف حُت كان للزوج دورا ابرز 

يف تربيتهم قبل اللجوء،حيث تراجعت مكانة الرجل االجتماعية بعد اللجوء،نظرا لظرف اللجوء ،فقد اصبح الدخل الذي يف التدخل 
يتقاضاه غَت كايف لسد احتياجات االسرة،يف حُت تعّددت ادوار ادلرأة الالجئة نتيجة لنفس الظرف ،فقد اصبحت مسؤولية 

تقع عليها بشكل اكرب،وقد ساعلت مواجهتها الصعوبة يف تغطية نفقات اسرهتا ايضا يف االجراءات وادلعامالت الرمسية الفراد اسرهتا 
حتميلها عبئا اضافيا ساىم يف تغيَت دورىا واقباذلا على اختبار وجتربة الدور االنتاجي،وزلاوالهتا للبحث عن حلول من ضمنها تلقي 

ة عملها االنتاجي يف حتسُت حياهتا حيث ساىم يف تغيَتات ضلو الدعم من ادلنظمات اوادلؤسسات،وقد دلست نتائج التغيَت مبساعل
االفضل،وقد ساىم نوعا ما يف استقرارىا،اضافة اىل حتملها مسؤولية محاية اسرهتا وقيادهتم بعد ان كانت تلك احدى مهمات الرجل 

 وحده قبل اللجوء.

عند النساء الالجئات )السورايت( تباين يف آراء أظهرت نتائج الدراسة فيما يتعلق مبظاىر التغَت يف األدوار اجلندرية 
( واضلراف معياري 1.70ادلبحواثت ما قبل اللجوء وما بعد اللجوء، حيث كانت ما قبل اللجوء مبتوسط حسايب عام بلغ )

سط حسايب ( ومبستوى أعلية منخفض، يف حُت كان التغَت يف األدوار اجلندرية عند النساء الالجئات ما بعد اللجوء مبتو 0.628)
 ( ومبستوى أعلية متوسط.0.715( واضلراف معياري بلغ )2.16عام بلغ )
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ا يشَت اىل ان ادلرأة الالجئة وحتديدا السورية قد وجدت نفسها يف مواجهة شكل اخر من احلياة تطّلب منها القيام بعّدة شل
لدور االصلايب ورعاية االسرة، ليشمل فيما بعد دورىا ادوار شلا ساىم يف تغَّت دورىا الذي كان قبل اللجوء يف الغالب زلصورا يف ا

االنتاجي ومايًتتب عليو من مواجهة العام واخلاص ايضا، ؽلكن تفسَتذلك من خالل نظرية الدور،  ادلتمثلة يف  تفسَت تفاعل الفرد 
موعة االدوار االجتماعيو اليت يشغلها ابالفراد احمليطُت بو ، وتفضي اىل ان سلوك الفرد وعالقاتو االجتماعيو تعتمد على الدور او رل

يف اجملتمع ،حبيث تعتمد منزلتو او مكانتو على الدور الذي يشغلو،ذلك ان الدور يتكون من واجبات وحقوق اجتماعية حتدد مكانتو 
علم ابن الفرد يشغل عّدة مبعٌت ان الدور ػلدد الواجبات واما احلقوق فتتم صياغتها من الواجبات وادلهام اليت يؤديها يف اجملتمع،مع ال

ادوار ضمن مؤسسات سلتلفة،وختتلف االدوار يف ادلؤسسة الواحدة وتتنوع )قيادية،وسطية،قاعدية(،حيث تفضي ابعتبار الدور وحدة 
 بنائيو للمؤسسة حيث يعترب حلقة الوصل بُت الفرد واجملتمع،وادلؤسسة وحدة بنائية للًتكيب االجتماعي.

انعكست بشكل واضح عليها من خالل ثقتها  آاثر التغيري يف األدوار اجلندرية على ادلرأة نفسها: أن اشارت الدراسة اىل      
العالية بنفسها،والضغط الذي شكّلو التغَت يف االدوار محّلها اعباءا اضافية دتثلت يف شعورىا ابلتعب اجلسدي بسبب اطلراطها يف 

ملها الكثَت من ادلسؤوليات اليت مل تكن من ضمن مسؤولياهتا قبل اللجوء،وساىم العمل االنتاجي اضافة لعملها االصلايب واىل حت
ايضا يف شعورىا ابلتعب النفسي والذي اثر على سلبا على جرأهتا الكافية يف مواجهة ادلشاكل اليت تعًتضها كالجئة تغَتت 

رين،وقد ساعلت كل تلك العوامل  يف شعورىا ابلعصبية ادوارىا متزامنة مع تغَت رلتمعها والبيئة حوذلا،شلا ساىم يف عزلتها مع االخ
نظرا لظروفها وللضغوطات اليت تواجهها كامرأة يف جتربة مجلة من االدوار جديدة عليها اضافة اىل ظروفها اجلديدة اليت محلتها 

بطريقة دونية،شلا دفعها للًتدد اعباء اضافية،ووضعتها وجها لوجو امام مجلة من التحدايت،كان ابرزىا تعامل اجملتمع معها كالجئة،
يف االطلراط واقامة عالقات اجتماعية ،ساعلت يف شعورىا ابالكتئاب نتيجة للوضع الذي تعيشو،وقد كان لذلك اثرا يف خلق 
حالة من اخلوف لديها من اجملتمع احمللي، من حيث استباحتها كوهنا الجئة،والذي ساىم ايضا ابحساسها بفقدان احلرية التامة 

ا وّلد شعورىا ابلغضب الذي اصبح يتزامن بسلوك عدواين نتيجة لشعورىا ابلنقص بسبب نظرة اجملتمع ذلا ،واحساسها ،شل
 ابلضعف واالفتقاد اىل القوة ادلطلوبة للتأقلم، رغم اهنا مل ختجل من وضعها احلايل كالجئة.

فعال تلك اليت تتعلق هبا ومبا ختتربه من ادوار جديدة وما عندما تواجو ادلرأة تغَتا يف ادوارىا فاهنا تواجو نوعُت من ردود اال
يًتتب عليو من سلبيات واغلابيات،ونوع اخر يتعلق ابالفراد احمليطُت هبا متمثلة مبحيطها اخلاص ادلتمثل يف االسرة،والعام ادلتمثل 

 نظرية التنشئة االجتماعية،وكذلك نظرية الصراع.ابجملتمع ومبا ػلملو من ثقافة سائدة يف ادلنظومة االجتماعية، وتفسر النتيجة كل من 

وحبسب نظرية التنشئة االجتماعية فادلرأة الالجئة مل تبقى على التنشئة االجتماعية اليت اكتسبتها يف طفولتها، فما مرت بو 
تنشئة اجلديدة واليت من تغَتات بعد اللجوء أجربىا على تنشئة اجتماعية جديدة أقامتها لنفسها وفقا للظروف اجلديدة .وىذه ال

ارتبطت أبدوار جندرية جديدة ومتنوعة أيضا عكست آاثر متعددة على ادلرأة الالجئة تباينت بُت االغلابية والسلبية، واليت أشارت 
ها، ادلرأة الالجئة من خالل ىذه الدراسة ان االثر االغلايب ىو الغالب رغم كثَت من الصعوابت ،والذي دتثل يف ثقتها العالية بنفس

نتيجة لقيامها ابلدور االنتاجي رغم احتفاظها ابلدور االصلايب،الذي محلها عبئا اضافيا عليها ادى لشعورىا ابلتعب اجلسدي، 
والضغوطات ادلتمثلة يف عدم اغلادىا وقتا لتلبية متطلباهتا كأنثى والذي ساىم يف شعورىا ابلعصبية واالنفعال،الذي مل يلغي شعورىا 

ا االجتماعية واالنسانية، واحًتامها لالدوار اليت تقوم هبا، والذي دتثل بعدم شعورىا ابخلجل من وضعها احلايل كوهنا مبكانتها وقيمته
امرأة الجئة ،تغَتت ظروف حياهتا بعد اللجوء ،وذلك الهنا تعمل على تغيَت تلك الظروف من خالل حتملها مسؤولية ادوار 

 متعددة.
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ادلرأة الالجئة بعد قيامها أبدورار جندرية جديدة على من حوذلا يف اجملتمع، فإننا سنجد من  واذا ما أردان تفسَت ما واجهتو
خالل ىذه الدراسة أهنا تعرضت لكثَت من الرفض واإلحباط والذي أثر عليها بشكل سليب من حيث عزلتها وشعورىا ابالكتئاب 

جي كوهنا الجئة، ومواجهة النظرة الدونية ذلا واستباحة وازدايد عصبيتها بسبب الضغوطات، وكذلك اخلوف من اجملتمع اخلار 
خصوصيتها ،تلك االنتهاكات الواقعةعليها كوهنا الجئة، جعلت منها انسان ؽليل للسلوك العدواين احياان وافتقادىا للقوة يف مواجهة 

 بعض ادلواقف احياان.

ازن والنظام واالمجاع يف زليط اجتماعي معُت . حتدث نتيجة لغياب االنسجام والتو  ىذا ما تفسره نظرية الصراع واليت
والدخل وادللكية أوكليهما معا. أما احمليط  وػلدث أيضا نتيجة لوجود حاالت من عدم الرضى حول ادلوارد ادلادية مثل السلطة

ت والتجمعات االجتماعي ادلعٍت ابلصراع فيشمل كل اجلماعات سواء كانت اجلماعات البسيطة أو الكبَتة  والقبائل والعائال
 السكنية يف ادلدن.

)احلرب واجلندر والثقافة( ،حيث تقوم الدراسة ( بعنوان2003)  Tina Siderisوقد اتفقت النتيجة مع دراسة 
ابالشارة للمرأة كجزء من احلرب وقد توصلت الن نتائج االاثر النفسية واالجتماعية للحرب يتم معرفتها والًتويج ذلا من خالل 

 اجلنسُت يف حاالت اترؼلية معينة.التحقيق بُت 

برزت يف حدوث فجوة بينها وبُت زوجها نتيجة آاثر التغيري يف األدوار اجلندرية على عالقة ادلرأة بزوجها:أظهرت الدراسة أن    
القة اجلنسية لتغيَت ادوارىا اجلندرية، وتراجع مكانتو االجتماعية نتيجة حلالة اللجوء،عرب عنها الزوج ابلعنف اجلسدي،وضعف الع

بينهما بسبب تفاقم اخلالفات اليت حدثت نتيجة لتغَت ادوار ادلرأة الالجئة،واليت مل تلقى اي تشجيع ،اظلا تغَتت معاملة زوجها ذلا 
بتغَت اسلوبو معها يف احلوار وجتنب احلديث معها كثَتا،وتعرضها للعنف اللفظي ايضا ،زلاوال ان يفرض سلطتو عليها مبنعها من 

الط ابالخرين،اضافة اىل جتاىل او نفي قيمة ماتقوم بو من ادوار تلخص يف ان الزوج مل يشعرىا بقيمة نفسها،او اعليتها  االخت
 كامرأة تقوم ابلعديد من االدوار يف نفس الوقت.

ل منذ ؽلكن تفسَت النتيجة وفقا لنظرايت متعددة، فبدءا من نظرية التنشئة االجتماعية واليت تتمحور حول تنشئة الرج
طفولتو بناءا على جنسو واليت تكون بطريقة مقصودة من خالل اسرتو أو مدرستو، أو بطريقة غَت مقصودة من خالل التلفاز و 
وسائل االعالم، انتقاال اىل األدوار اجلندرية اليت يقوم هبا الرجل بناء على تنشئتو االجتماعية واليت تفسرىا نظرية الدور ، واليت 

لالجئة منو نتيجة ظروف اللجوء وىذا يولد بدوره صراعا يسبب فجوة ما بُت ادلرأة الالجئة وزوجها وغلعلها عرضة أخذهتا ادلرأة ا
للعنف اللفظي واجلسدي من قبلو، وتتفاقم اخلالفات الزوجية فيما بينهما، وتفًت العالقة اجلنسية وغَت ذلك، وىذا ما تفسره نظرية 

ة اجتماعية وموقف ػلاول فيو طرفان أو أكثر، سواء كانوا افرادا أومجاعات أن ػلقق أىدافو الصراع واليت مت تعريفها أبهناعملي
ومصاحلو، وعرقلة اآلخرين وحتقيق ذلك، وحىت ولو اقتضى األمر القضاء عليهم أو حتطيمهم " ويعٍت ايضا: " ادلنافسة الواعية بُت 

ؽلكن أن أيخذ الصراع عدة أشكال منها ادلنافسة واجلدال، وؽلكن أن أفراد ومجاعات هبدف ىزؽلة اخلصم وحتطيمو أو إخضاعو ... و 
 يصل إىل ادلواجهة والتخريب والثورة واحلرب.

وعلى صعيد آخر، فإن نتائج ىذه الدراسة تبُت أبن الرجل قد يكون متقبل للدور اجلديد لزوجتو الالجئة ولو بشكل غَت 
ادلرأة للعنف اجلنسي، وال يهددىا ابلطالق، وال أيخذ مجيع ما حتصل عليو من  مباشر، حيث تبُت من اجاابهتن أبن الزوج ال يعرض

نقود عملها، وىذا حبد ذاتو قد يفسر أبن الزوج حباجة  الدور اجلندري اجلديد لزوجتو برغم ما مت تنشئتو عليو والدور الذي يفًتض 
 ء ، حيث انو مل يزيدىا احًتاما وزلبة ذلا رغم كل ماتبذلو من ان يقوم ىو بو، اال انو يتفاعل مع ذلك التغيَترلربا بسبب ظرف اللجو 
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جهود، علما أبن عملها قد جعلها عرضة للشك والغَتة من الزوج حيث كان ذلك دافعا لو ليمنعها من االختالط  
اء كان لفظيا او جسداي ابلناس ويدفعها اىل العزلة، اضافة اىل شعوره بزعزعة سيطرتو وكان ذلك زلرضا رئيسيا لو لتعريضها للعنف سو 

توصلت الدراسة اىل ان ادارة االموال وعدم وجود دعم اسري ( حيث 2012تتفق النتائج مع دراسة ميلنر واخلواجا )اوكالعلا معا.
   من ابرز االسباب واكثرىا اليت تؤثر على العالقات الزوجية.

،أن ىذه التغَتات اليت  ار اجلندرية على عالقة ادلرأة ابألسرةآاثر التغيري يف األدو ويف مجلة ما توصلت اليو الدراسة من       
ساعلت يف تعدد ادلسؤوليات اجلديدة ادللقاة على ادلرأة آثرت على قيامها بواجباهتا جتاه اسرهتا، فهناك ادوار جديدة اصبحت 

ئها بسبب احلرب، يف حُت اصبح أتخذ مساحة على حساب دورىا االصلايب والذي كان الدور الرئيسي للمرأة الالجئة ،قبل جلو 
عملها االنتاجي احد اسباب ادلشاكل اليت حتدث السرهتا ،بسبب انشغاذلا عن دورىا االصلايب، رغم اطلراطها فيو، اال انو ابت 
من الصعب عليها قضاء كامل وقتها فيو، حيث مل تعد تستطيع منح اسرهتا وقتا كافيا، فتغيَت ادوارىا قد شغل مساحات اخرى 

يها كانت على حساب ذلك الدور ،حىت وان استطاعت التوفيق بُت تلك االدوار اال انو محلها مزيدا من العبئ اجلسدي لد
وادلعنوي،تلخص يف شعورىا ابلعجز عن مواجهة مشاكل ابناءىا واستخدام العنف والضرب يف حال اخطأوا، اضافة اىل عدم 

رغم حتملهم مسؤولية انفسهم يف غياهبا،ورغم تعاوهنم معها يف شؤون البيت احياان تقبل ابناءىا غياهبا عن البيت وانشغاذلم عنها، 
اخرى،اال ان كل ذلك مل يؤثر يف سيطرهتا على دورىا االصلايب، حيث بقيت تسيطر على موقفها كأم ينصاع ابناءىا لتوجهيتاىا 

بو من ادوار مبعاملتها بشكل افضل تقديرا  ويعودون اليها يف امورىم الشخصية كالسابق، ويقدرون من جهة اخرى ما تقوم
 جلهودىا ،حىت وان مل يتقبلوا ذلك التغيَت يف دورىا.

توضح النتائج آاثر التغيَت يف األدوار اجلندرية للمرأة الالجئة على األسرة، أبنو رغم انتقال ادلرأة الالجئة من الدور االصلايب 
الصلايب ىو ادلسيطر على حياهتا اجتماعيا، ورغم أهنا اخذت من الرجل مهماتو حُت اىل الدور االنتاجي واجملتمعي، اال أن دورىا ا

تغَت دورىا اجلندري حيث برزت يف االدوار االخرى )انتاجيا ورلتمعيا(من خالل عملها، اال أن الرجل مل يتقاسم معها اي شيء من 
 الدور اإلصلايب .

ر بشكل سليب اجتاه اسرهتا، وأن ابناءىا ال يتقبلون غياهبا عن البيت، وأن شلا يتضح أبن تعدد ادلسؤوليات للمرأة الالجئة اثّ 
ليس لديها وقت كاف للجلوس معهم، وال تستطيع حل مجيع مشاكلهم او حىت اجللوس معهم لسماعهم، واهنا قد تستخدم الضرب 

 جلسدي على االبناء.يف حال أخطأ االبناء وقد يكون تفسَت ذلك أبهنا تعرب عن ضغوطاهتا ابلعنف اللفظي وا

كل ىذا يؤكد أن ادلرأة الالجئة تكبدت عبئا اضافيا وادوارا جندرية اضافية، دون أن يتعاون زوجها او افراد عائلتها 
ابلتزامتها ادلنزلية، شلا ادى النعكاس سليب على اسرهتا، ومن جهة أخرى فانو مل يكن امام ادلرأة االجئة خيارات سوى العمل الذي 

عالتها السرهتا والذي قدرتو اسرهتا رغم عدم تقبلهم  لذلك الدور وما يعكسو من نتائج داخل البيت، من اجلدير ابلذكر ساىم يف ا
 ان حتمل االبناء مسؤولية انفسهم وتعاوهنم يف غياب االم يف العمل، ساىم يف تعزيز تغيَت دورىا حىت وان مل يتقبلو ذلك.
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