ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

 8أﺳﺎب ﺗﻞ اﻟﺎء ﯾﺛ أﻛ ﻣ اﻟﺟﺎل ﻣﺎﻲ ؟

 10ﻧ10:42 - 2019 
أﻛت دراﺳﺎت أوروﺔ وأﻣﺔ ،أن ﻣﺎﺎل ﺣل أن اﻟأة ﺗث أﻛ ﻣ اﻟﺟﻞ ﺻﺢ؛ ﻷن ﺷﻬﺎ وﺣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺔ ﻣﺔ ﻠﻰ ا اﻷﺳﺎس .وأﺑزت اﺎﻣﻬﺎ
ﺑﺎﺻﻞ اﻷﻣر واﺗ %90 ﻣ ﻩ اﻟراﺳﺎت ﻠﻰ أن اﻟأة ﺗث أﻛ ﻣ اﻟﺟﻞ ﺑﺔ  %30ﻞ ﺎم ،وﻟ ﺎك ﻣﺎت أﺧ ﺗث اﻟأة أﻛ ﻣ اﻟﺟﻞ
ﻬﺎ ﺑﺔ  40إﻟﻰ  %50ا  إﻟﻰ ﺣ  ﻠﻰ اﻟﺎدات واﻟﺎﻟ اﻟﺎﺋة ،اﻟﻲ ﺗد ﻼﺔ اﻟ.

اﻟﺎء ﻻ ﺗن ذﻟ
ﺎﻟ دراﺳﺔ ﺑ ازﻠﺔ ﻟ» ﻛﺎردوزو« ﻟﻠراﺳﺎت اﻻﺟﺎﺔ واﻹﻧﺎﻧﺔ واﻟواﺟﺔ :إن اﻟﺎء ﻲ ﺟﻊ أﻧﺎء اﻟﺎﻟ  ﺄﻧﻬ ﯾﺛ أﻛ ﻣ اﻟﺟﺎل وﻟ أل ﻣﻬ،
وذﻟ ﻣ ﺧﻼل اﻟ ﻟﻺﺣﺎﺋﺎت اﻟﺎﻟﺔ واﺳﻼﺎت اﻟأ اﻟﻲ ﺗ ﻲ ﻣﻠ أﻧﺎء اﻟﺎﻟ ﺎ ﯾﻠ ﺑراﺳﺔ ﺷﺔ اﻟأة واﻟﺟﻞ واﻻﺧﻼﺎت ﺑﻬﺎ.
ﺎك أﺳﺎب ﻣﺔ ﻟﻠﺔ ،ﺣ اﻟﺎء اﻟﺎﺿﺎت ﻟﻠراﺳﺔ ،وﻲ اﻻﺧﻼﺎت اﻟﻟﺟﺔ واﻟﺔ ﺑﻬ و اﻟﺟﻞ ،إﺿﺎﺔ ﻟﻼﺧﻼﺎت ﺑ ﺷﺔ اﻟ.

ﻞ ﻩ ﺣﺔ ﺗﻬﺎ اﻟأة؟
ﻣﺎ   ﻲ ا اﻷﻣ أن اﻟأة ﻻ ﺗﻲ اﺎﻣﺎً  اً ﻟﻟ ،أ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗف ﺎ إذا ﺎﻧ ﺗ أو ﻻ ﺗ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣ ﻞ اﻟﺟﻞ واﻟﻊ ﻞ ﺎم ﺄﻧﻬﺎ ﺗث
أﻛ ﻣ اﻟﺟﻞ ،وﻟ أل ﻣﻪ .وﻟﻬﺎ ﺗ ﺄﻧﻬﺎ ﻟ ﺗ  اﻟﯾ إﻟﻰ أن ﺗﻬﻲ اﻟة اﻟﻲ ﺗ ﻧﻠﻬﺎ ﻟﻶﺧ .وﻲ ﻻ ﺗ ﺎ إذا ﺎن ذﻟ ق وﺎً أل،
وﻻ ﯾﻬﻬﺎ اﻟ .ﺣ  ﻣ اﻟاء اﻻﺟﺎ اﻟﺎﻣﻠ ﻲ اﻟ.
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ﺣﺎﻟﺔ واﺣة ﺗﻞ اﻟأة أﻞ ﺣﯾﺎً
ﻩ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺣة اﻟﻲ ﺗﻞ اﻟأة أﻞ ﺣﯾﺎً ﻣ اﻟﺟﻞ ﻲ ﻣﺎ ﺗن ﻣﺎﺔ ﺎﻟض اﻟﻲ اﻟﻰ »اﻻﻛﺎب« .ﺑﺔ ﺗﻞ إﻟﻰ  .%70واﺳر اﻟراﺳﺔ ﺗل إن
ذﻟ ﻻ ﻲ أ إﺟﺎف  اﻟأة ،ﺑﻞ إن اﻟراﺳﺎت أﺎً ﺗل إن اﻻﻛﺎب ﻞ اﻟﺟﻞ واﻟأة ﻠﻰ ﺣ ﺳاء ﺎﯾ ﻟﻠﺔ ﻲ اﻟﯾ أو اﻟﺎم ﺄ ﺷﻲء آﺧ.

اﻷﺳﺎب اﻟﻲ ﺗﻞ اﻟأة ﺗث أﻛ وﻞ أل ﻣ اﻟﺟﻞ
أوردت اﻟراﺳﺔ داً ﻣ اﻷﺳﺎب اﻟﻲ ﺗﻞ اﻟأة ﺗث أﻛ وأل ﻣ اﻟﺟﻞ .وﻩ اﻷﺳﺎب ﺟﺎءت ﻠﻰ أﻟﺔ آﻻف ﻣ اﻟﺎء اﻟﻠاﺗﻲ أﺧت آراؤ  ،اﻹﻧﻧ ﻣ
ﺟﺎت ﻣﻠﺔ ﺣل اﻟﺎﻟ .ﺎ ﻲ ﻩ اﻷﺳﺎب؟

أوﻻً ،دﻣﺎغ اﻟأة ﻣ ﻠﻰ ﻩ اﻟﺎﻛﻠﺔ
اﻟﺎء اﻟﻠاﺗﻲ ﻟ   رأ ﻣد ﺣل ا اﻟﺿع ﻠ إن دﻣﺎﻬ ﻣ ﻠﻰ ﻩ اﻟﺎﻛﻠﺔ ،وﻻ  أﺳﺎﺎً أﺧ ﺗﻠﻬ ﯾﺛ أﻛ ﻣ اﻟﺟﻞ.

ﺛﺎﻧﺎً ،ﺗن  أﻧﻬ أﻛ
ﻧﺎء ات ﻠ إن اﻟ اﻟﺋﻲ ﻻﺗﻬﺎم اﻟأة ﺄﻧﻬﺎ ﺗث أﻛ وأل ﻣ اﻟﺟﻞ  ،أﻧﻬﺎ ﺗ اﻟ  ﻧﻬﺎ أﻛ وﻞ أﻞ.

ﺛﺎﻟﺎً ،ﻲ ﻠ اﻟﺟﻞ ج  ﺻﻪ
ﺎﻟﺟﻞ ﻻ  ﺎدة اﻟﯾ  اً؛ ﻷﻧﻪ  أن اﻟأة ﺗﻠ» ﻟﺎﻧﺎً ﻼً« وﺗث أﻛ ﻣ اﻟﻼزم .ﻬ ﯾﺛ أﻛ ﻹﺧاج اﻟﺟﻞ  ﺻﻪ وﺟﻠﻪ ﯾث  اﻵﺧ.

راﺎً ،ﺣ اﻟﺎﺻﻞ
ﻧﺔ ة ﻣ اﻟﺎء ا ﺄﻧﻬ  اﻟﺎﺻﻞ ﺣل اﻟﻠﻣﺎت اﻟﻲ ﯾ ﺗﻠﻬﺎ ،و ﺗﻠ ح اﻷﺳﻠﺔ واﻟ ﻣ اﻷﺳﻠﺔ ﻣ أﺟﻞ ﻣﻬﺎ أﻛ  أ ﻣﺿع
ﺎن.

ﺧﺎﻣﺎً ،ﻲ ﻠ اﻟﺟﺎل  إﻟﻬ
ﺈذا ﺗﺛ ﻠﻼً ﺈن اﻟﺟﻞ رﺎ ﻻ ف  أ ﺷﻲء ﯾﺛ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻊ وﻟ اﻟﯾ  اً وﻟ أل ﻩ ﻠﻰ اﻻﺳﺎع ﻣ أﺟﻞ إﺑاء رأﻪ أﺎً وﻧﻬﺎء اﻟﯾ
ﺄﺳع ﻣﺎ .
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ﺳﺎدﺳﺎً ،ﯾدن ﻣﺎرﺔ اﻟﻠﻣﺎت ﻣﻊ اﻟ اﻵﺧ اﻟ ﻻ ن ﻣﻬﺎً
ﺎﻟ ﻣﺔ ة ﻣ اﻟﺎء ﻲ اﺳﻼﺎت اﻟأ اﻟﻲ ﺎﻧ ﺟءاً ﻣ اﻟﻲ ﺣل ا اﻟﺿع إن اﻟأة ﺗث ﻞ أﻛ وأل ﻣ أﺟﻞ ﻣﺎرﺔ اﻟﻠﻣﺎت ﻣﻊ
اﻟﺟﻞ وﺟب اﺎﻣﻪ.

ﺳﺎﺎً ،ﻟﺎﺔ اﻟﺟﻞ وﺟﻠﻪ ﺎً إذا ﺎن ﺻﻪ أﻛ ﻣ اﻟﺎد
ﻣﺎت ﺻة ﻣ اﻟﺎء ﯾﺛ ﻞ أﻛ وأل  ﺣﻬ أﺣﺎﻧﺎً ﻟﺎﺔ اﻟﺟﻞ وﺟﻠﻪ  ﺎﻟﺔ ،وﺎﺻﺔ أوﻟ اﻟﺟﺎل اﻟﯾ ون ﺻﺎﻣ أﻛ ﻣ
اﻟﻼزم.

ﺛﺎﻣﺎً ،ﻷﺟﻞ اﻟار وذﻟ ﻟﻠﻬ ﺄن اﻟﺟﻞ ﻻ ﯾﻪ  اً ﻷﺣﺎدﯾﻬ
د  ﻣ اﻟﺎء أﺷن إﻟﻰ أﻧﻬ رن اﻟ ﻣ اﻷﺎر؛ ﻟﻠﻬ أن اﻟﺟﻞ ﻻ ﯾﻪ  اً إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻟﻪ اﻟأة .ﻬ  أﺣﺎﻧﺎً إﻟﻰ ﺗار ﺣﯾ ﻣﺎ ﻣﺗ أو ﺛﻼﺛﺔ أو
أرﺔ؛ ﺣﻰ ن ﺄﻧﻪ ﺑأ ﯾﻪ.
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