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المستخمص
يعد موضوع ظاىرة العنؼ االسري مف الموضوعات القديمة الجديدة في العالـ أجمع،
عرفيا التاريخ منذ العيود االولى لوجود االنساف  ،نجدىا شائعة في المجتمع العراقي خاصة،
وما ساعد في إشاعة ىذه الظاىرة ىي التنشئة الخاطئة داخؿ األسرة  ،والتربية ونظاـ التعمـ
وأسباب الذاتية الشخصية  ،واالمراض النفسية والعوامؿ االقتصادية واالجتماعية التي تتداخؿ
فيما بينيا وتساعد عمى العنؼ المجتمعي بكؿ أنواعو.
فالعنؼ األسري ىو أحد أنواع االعتداء المفظي أو الجسدي أو الجنسي والصادر مف
قبؿ األقوى في األسرة ضد فرد أو األفراد اآلخريف وىـ يمثموف الفئة األضعؼ في الحياة مما
يترتب عميو أضرار بدنية أو نفسية أو اجتماعية  ،فيي وباء ىاجـ المجتمع بجميع فئاتو وطبقاتو
 ،وطرؽ جميع االبواب والنوافذ في جميع مجاالت الحياة  :في البيت  ،في الشارع  ،في النوادي
 ،ثـ المدرسة وغيرىا مف األطر االجتماعية  ،ويتضمف عػدـ االعتػراؼ باآلخػر ويصاحبو اإليذاء
باليد أو بالمساف بسبب ثالثة عناصر منيا :الكراىية – التيميش – حذؼ اآلخر.
Abstract
The phenomenon of domestic violence is one of the oldest new topics in
the world, known to history since the early days of human existence,
which are common in the Iraqi society in particular, and what helped to
spread this phenomenon is the wrong formation within the family,
education and learning system and causes of personal autonomy,
Economic and social problems that overlap with each other and
contribute to community violence of all kinds
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Family violence is one of the most common forms of verbal, physical or
sexual abuse perpetrated by the strongest in the family against an
individual or other individuals. They represent the weakest category of
life, resulting in physical, psychological or social harm. It is an epidemic
that attacked society in all its classes and classes. In all areas of life: at
home, in the street, in clubs, then in school and other social settings,
including non-recognition of others and victimization by hand or tongue
because of three elements: hatred - marginalization - deletion of the other
المقدمة
الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى أشرؼ األنبياء والمرسميف سيدنا محمد وعمى الو
وصحبو أجمعيف.
يعد العنؼ االسري صنؼ مف أصناؼ العنؼ المجتمعي  ،والذي يقصد بو كؿ ما يحدث داخؿ
جدراف االسرة مف قبؿ أطراؼ ذات السيادة والمنصب والقوة واالمكانية ضد االفراد الضعفاء ذات
طاقات محدودة كالمرأة والطفؿ ينتج عنو أمراض نفسية وايذاء جسدي  ،وقد تناولت ظاىرة
العنؼ االسري بشكؿ مفصؿ وأوضحتو بشكؿ عممي وسيتبيف ذلؾ مف خالؿ البحث  ،فجاء ىذا
البحث بعنواف العنؼ االسري وأثاره فقسمت البحث الى أربع مباحث تناولت في المبحث األوؿ
تعريؼ مفيوـ العنؼ االسري في المغة واالصطالح والنظريات  ،والمبحث الثاني جاء عف
الفئات التي تعرض لمعنؼ وأسبابو  ،والمبحث الثالث تناولت فيو أصناؼ وأشكاؿ العنؼ االسري
وأثاره عمى الفئات  ،والمبحث الرابع تكممت فيو عف مظاىر العنؼ والحموؿ لموقاية منو ،
وختمت الب حث بخاتمة بينت فييا اىـ مظاىر وأسباب العنؼ االسري  ،واخر دعوانا اف الحمد
هلل رب العالميف.
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التػػميي ػػد
إف العنؼ األسري ىو أشير أنواع العنؼ البشري وأخطره وأكثره انتشا اًر في زمننا ىذا ,فيو سموؾ
عنفي غير معمف بسبب تستره داخؿ جدراف المنزؿ وتحوطو بالنسيج األسري  ،وصورة مف صور
القصور الذىني حياؿ موقؼ ،ودليؿ مف دالئؿ النفس غير المطمئنة وصورة لمخوؼ مف الطرؼ
اآلخر ميما تعددت أشكاؿ ذلؾ الخوؼ ،وانعكاس لمقمؽ وعدـ الصبر والتوازف ،ووجو مف وجوه
ضيؽ الصدر وقمة الحيمة ويعد مؤش اًر لضعؼ الشخصية ونقصاف في رباطة الجأش وتوازف

السموؾ .وأياً ما تكوف العمة الفيسيولوجية أو البيئية فالعنؼ مرفوض حضارياً وأخالقياً وسموكياً
واجتماعيا) ، (1فأصبحت ظاىرة العنؼ ظاىرة إنسانية معاصرة تيدد البشرية فيي أسيؿ طريؽ
النحراؼ الشباب وانحدارىـ في أدنى مستويات المجتمع  ،وألىمية األسرة ولما تتعرض لو مف
مشكالت ولضرورة تأسيس رؤية مستقبمية لبناء أسرة سميمة قادرة عمى العطاء لممجتمع والوطف
قمنا بيذا البحث وسأبيف مفيوـ ظاىرة العنؼ االسري وأثاره مف خالؿ المباحث التالية.
المبحث االوؿ  :تعريؼ مفيوـ العنؼ االسري لغة واصطالحا :
تعرؼ العنؼ لغوياً  :عنؼ بو وعميو يعنؼ عنفاًً وعنافة  ،أي  :لـ يرفؽ بو فيو
المطمب االوؿ ّ /
)(2
عنيؼ وعنؼ فالناً :المو وشده وعتب عميو وأعنفو  :عنؼ عميو واعتنؼ األمر :أخذه بعنؼ
بأنو الخرؽ باألمر وقمة الرفؽ بو ،وىو ضد الرفؽ ،وأُعنؼ الشيء :أي أخذه بشدة  ،والتعنيؼ

ىو بمعنى التعبير بالتقريع والموـ .

)(3

المطمب الثاني  /تعريؼ العنؼ اصطالحا :
ىو االستخداـ غير المشروع لمضغط ولمقوة المادية وبأساليب متعددة إللحاؽ األذى باألشخاص
واإلضرار بالممتمكات ,ويتضمف معاني العقاب واالغتصاب والتدخؿ في حريات اآلخريف كما
عده بعضيـ بأنو فعؿ ينطوي عمى إنكار لمكرامة اإلنسانية واحتراـ الذات ,ويتراوح ما بيف االىانة
بالكالـ وبيف القتؿ واإليذاء بدنياً أو نفسياً

)(4

 ،وأما التعريؼ النفسي لمعنؼ ىو نمط مف أنماط

السموؾ ينتج عف حالة إحباط ويكوف مصحوبا بعالمات التوتر  ،ويحتوي عمى نية مبيتو إللحاؽ

ضرر مادي أو معنوي بكائف حي .

)(5
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يرى الباحث أف العنؼ في المغة ضد الرفؽ والتعبير عنو بالتقريع والموـ  ،وأما في االصطالح
مما أجمع عميو عمماء االختصاص أنو أستخدـ غير مشروع لمضغط ولمقوة المالية لألساليب
أللحاؽ االذى باألشخاص واالضرار بالممتمكات .
المطمب الثالث  /أما تعريؼ االسرة لغة واصطالحا :
األسرة بمعناىا المغوي تعني األسر والتقيد ,فأصؿ األسرة ىو التقيد برباط ,ثـ تطور معناىا
ليشمؿ التقيد برباط أو بدوف رباط ,وقد يكوف التقيد أم اًر قسرياً ال مجاؿ لمخالص منو ,وقد يكوف

اختيارياً ينشده اإلنساف ويسعى إليو .

)(6

وأما اصطالحا  :جماعة اجتماعية بيولوج ية نظامية تتكوف مف رجؿ وامرأة (يقوـ بينيما رابطة
زواج مقررة) وأبنائيما ,ومف أىـ الوظائؼ التي تقوـ بيا ىذه الجماعة ىي إشباع الحاجات
العاطفية ,وممارسة العالقات الجنسية ,وتييئة المناخ االجتماعي والثقافي المالئـ لرعاية وتنشئة
وتوجيو األبناء) ،(7والتي يمارس فييا الطفؿ أولى عالقاتو اإلنسانية ,ولذلؾ فيي مسؤولة عف
اكتساب أنماط السموؾ االجتماعي وكثير مف مظاىر التوافؽ أو سوء التوافؽ ترجع الى نوع
العالقات اإلنسانية في األسرة .

)(8

عرؼ
أما العنؼ العائمي أو األسري  :البعض أسماه بالعنؼ العائمي ولو عدة تعريفات  ،حيث ّ
بأن و ":سموؾ يصدره فرد مف األسرة صوب فرد آخر  ،ينطوي عمى االعتداء عميو بدنيا  ،بدرجة
بسيطة أو شديدة  ،بشكؿ متعمد  ،أممتو مواقؼ الغضب أو االحباط أو الرغبة في االنتقاـ أو
الدفاع عف الذات أو إلجباره عمى إتياف أفعاؿ معينة أو منعو مف إتيانيا  ،قد يترتب عميو إلحاؽ
أذى بدني أو نفسي أو كمييما بو

)(9

 ،فيو االستخداـ المتكرر مف جانب كال الوالديف أو أحدىما

لمعقوبات البدنية كالضرب المبرح والحرؽ والمكـ أو العقوبات النفسية كالسخرية والتوبيخ والسب،
سواء كاف موجياً نحو بعضيا أو نحو أبنائيا )، (10

والمقصود ىنا بالعنؼ األسري Domestic Violenceىنا ىو العنؼ الذي يحدث داخؿ األسرة وقد ال
يشعر بو أحد ألنو يحدث داخؿ جدراف المنزؿ وتحت مظمة الترابط األسري ،إذا فيو سموؾ عنفي
غير معمف بسبب تستره داخؿ جدراف المنزؿ وتحوطو بالنسيج األسري  ،ويقصد بالعنؼ ضد
المرأة ىو  ،أي  :عمؿ عنيؼ عدائي أو مؤذ أو مييف تدفع إليو عصبية الجنس  ،يرتكب بأي
وسيمة بحؽ أي امرأة  ،ويسبب ليا أذى بدنيا أو نفسيا أو معاناة بما في ذلؾ التيديد بأفعاؿ مف
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ىذا القبيؿ  ،أو القسر واإلكراه أو الحرماف التعسفي مف الحرية سواء حدث ذلؾ في الحياة العامة
أو الخاصة  ،والعنؼ ىنا ال يقتصر عمى العنؼ الجسدي والنفسي فقط  ،بؿ يقصد بو جميع
أشكاؿ السموؾ الفردي واالجتماعي المباشر وغير المباشر الذي يناؿ مف المرأة ويحط مف قدرىا،
ويكرس تبعيتيا  ،ويحرميا مف ممارسة حقوقيا المقررة ليا بالقانوف  ،ويحجبيا عف المشاركة
ويمنعيا مف ممارسة كينونتيا بشكؿ طبيعي) ،(11فالعنؼ األسري وفؽ تعريؼ منظمة المنظمة
العالمية لمصحة :ىو كؿ سموؾ يصدر في إطار عالقة حميمة ويسبب أض ار ار أو آالماً جسمي

أو نفسية أو جنسية ألطراؼ تمؾ العالقة

). (12

يرى الباحث أف العنؼ االسري الذي ىو صنؼ مف أصناؼ العنؼ المجتمعي  ،والذي يقصد بو
مايحدث داخؿ جدراف االسرة مف قبؿ أطراؼ ذات السيادة والمنصب والقوة واالمكانية ضد االفراد
الضعفاء ذات طاقات محدودة كالمرأة والطفؿ ينتج عنو أمراض نفسية وايذاء جسدي .
المطمب الرابع /نظريات لتفسير مفيوـ العنؼ :
وىناؾ العديد مف النظريات التي حاولت تفسير العنؼ ،مف حيث دوافعو ومسبباتو ونتائجو،
روادىا ،ولالختالؼ في تركيز كؿ
ويرجع االختالؼ في ىذه النظريات لالختالؼ في خمفيات ّ
(
روادىا بأف السموؾ
منيا ،وأىميا 13)،النظرية االثيولوجية ( )Theory Theologicalالتي يعتقد ّ

العنيؼ ىو جزء مف تراثنا البيولوجي ،أي أف ىناؾ ميالً فطريا لمسموؾ العنيؼ كغريزة فطرية،

روادىا أف السموؾ العنيؼ سمة مف
ونظرية سمات الشخصية ( )Personality Trait Theoryالتي يرى ّ
روادىا
سمات الشخصية  ،ونظرية التعمـ اإلشراطي ( )Learning Theory Operationalالتي ينظر ّ

لمسموؾ العنيؼ عمى أنو سموؾ يتعمّمو الفرد إذا ارتبط بالتعزيز ،ونظرية التعمـ االجتماعي )14

(

روادىا أمثاؿ "بترسوف" "وباندورا" أف يكوف السموؾ العنيؼ
 )(Social Learning Theoryالتي يرفض ّ
وليد دوافع داخمية ،بؿ يعتبروف السموؾ العنيؼ سموكاً مكتسباً متعمماً  ،ونظرية التحميؿ

النفسي )(15) (Psychoanalytic Theoryوالتي يعتقد رّوادىا وأشيرىـ "فرويد" أف العنؼ ليس سموكا
فطريا فحسب بؿ ىو حتمي ،واذا لـ يستطع اإلنساف توجيو العدواف نحو اآلخريف ،فيو سوؼ
يوجيو نحو ذاتو  ،فيما تفسر نظرية اإلحباط -العدواف)16) (Frustration – Aggression Theory

(

السموؾ العنيؼ) (17بناء عمى ما يتعرض لو الفرد مف إحباط  ،فكمّما استجاب كائف بعنؼ،

فسموكو يكوف ناتجا عف اإلحباط .

)(18
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يرى الباحث بقولو تعددت النظريات التي تفسر مفيوـ العنؼ حسب االختصاصات  :فمنيـ مف
قاؿ بأنو شعور فطري يميؿ لمعنؼ  ،وغيره وصفو بأنو شعور مكتسب مف البيئة التي يعيش بيا
الفرد فيكوف تأثيره أما عمى نفسو او عمى االخريف  ،ويكوف ىذا االسموب نتيجة حتمية لظروؼ
محيطة بو مثؿ االحباط والفشؿ او العصبية أو يحدث مف خالؿ ذكريات الطفولة القاسية .
المبحث الثاني /الفئات التي تتعرض لمعنؼ وأسبابو المؤدية لكؿ منيما
المطمب االوؿ  /الفئات التي تتعرض لمعنؼ األسري:
أف العنؼ المجتمعي لو أشكاؿ عدة منيا( :العنؼ األسري  ،العنؼ ضد األقارب والجيراف،
العنؼ في التعميـ ،العنؼ ضد الحيوانات واألشجار والجمادات  ،العنؼ العشائري  ،العنؼ
الديني) وفيما يمي أبرز الفئات التي تتعرض لمعنؼ األسري.
 -1األطفاؿ :ىـ مف أبرز الفئات تعرضاً لمعنؼ ألنيـ األكثر ضعفاً ،كما أنيـ مف أكثر الفئات
حاجة لمرعاية واالعتناء.

 -2النساء :نظ اًر لطبيعة المرأة الضعيفة ولرغبتيا المستمرة في التضحية حفاظاً عمى كياف
أسرتيا ،وأسس بيتيا نجدىا تقبؿ بالتنازؿ عف حقوقيا وترتضي أف تكوف ضحية لمعنؼ األسري

حفاظاً عمى األبناء بالذات .

-3المعاقيف :إف القدرات الكامنة والطاقات المتوىجة في ىذه الفئة تتعطؿ كثي اًر بظمميـ
وتيميشيـ وعدـ المباالة بيـ و تحقيرىـ ،وعزليـ عف المجتمع الخارجي لخجؿ أسرىـ منيـ.

 -4المسنيف :ىـ األكبر سناً بيف أفراد األسرة وممف يحتاجوف لمرعاية واالىتماـ لضعفيـ
الجسدي والذىني 19).

(

الفرع األوؿ  :العنؼ ضد المرأة  :يعد العنؼ ضد المرأة وتمثؿ الزوجات غالبية ضحايا العنؼ
ثـ تأتي بعدىا األميات ثـ البنات ثـ االخوات مف أكثر مظاىر العنؼ الموجودة في المجتمعات
فقد اجريت دراسات كثيرة لمظاىر العنؼ ضد المرأة وخمصت تمؾ الدراسات إلى نتائج متعددة
منيا) ، (20ويكوف عمى اشكاؿ متعددة فقد يكوف عف طريؽ الشتـ والسب واليجر والحرؽ والذبح
والطعف والخنؽ والضرب بآلة حادة ودس لمسـ ليا في الطعاـ  ،وما ىو أقؿ الدرجات مثؿ السب
والشتـ واليجر ومنيا ما قد يصؿ إلى أقصى الدرجات مثؿ القتؿ والحرؽ والصعؽ بالتيار
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الكيربائي وغيرىا ، (21)..ويقصد بالعنؼ األسري ىو أحد أنماط السموؾ العدواني الذي ينتج عف
وجود عالقات قوة غير متكافئة في إطار تقسيـ العمؿ بيف المرأة والرجؿ داخؿ األسرة )،(22
-1

أسباب العنؼ االسري  :وىنالؾ أسباب او عوامؿ أو دوافع عديدة لمعنؼ االسري تساعد عمى

ظيوره ومنيا:
أوال  -أسباب ذاتية  :ويرجح أحيانا إلى ممارسة العنؼ مف قبؿ الرجؿ ضد المرأة داخؿ األسرة
إلى دوافع تنبع مف ذات اإلنساف نفسو والتي تقوده نحو العنؼ األسري نتيجة لتناولو الكحوؿ
أو المخدرات .
ثانيا  :األسباب االجتماعية منيا :
 -1تعاطي المخدرات وادماف الكحوؿ  :فاإلدماف ىو أكبر وأوؿ وأىـ مسبب لمعنؼ األسري في
كافة المجتمعات أيا كاف نوعيا  ،وىذا ما أكدتو رئيسة لجنة األسرة بجمعية حقوؽ اإلنساف حيث
أوضحت أف مف أىـ األسباب التي تدفع ممارسي العنؼ الستخدامو ىو تعاطي المخدرات)، (23
وىذا أكده ن ائب رئيس قسـ مكافحة المخدرات بعدف ،تبيف "اف جرائـ االعتداء عمى المحرمات في
اليمف كاف معظميا بسبب تعاطى الخمر وقمة الوازع الديني 24).

(

 -2األمراض النفسية  :وىو وجود اضطرابات نفسية لدى الشخص المتسبب بالعنؼ) ،(25ويورد
الدكتور الزىراني أحد حوادث العنؼ األسري التي نشأت عف ىذا السبب  " :عاشت زوجتو
المسكينة سنوات متحممة وحشيتو وانحرافو واعتداءاتو ،إلى أف قررت الرحيؿ فتـ طالقيا ،وانفرد
الرجؿ بعدىا ببناتو ،فاستعمؿ معيف كؿ أنواع اليمجية ،بما في ذلؾ حمؽ رؤوسيف ،وحبس
بعضيف في أقفاص الدجاج  ،وتجرعت البنات تمؾ الويالت مف العنؼ واالعتداءات الوحشية،
حتى فقدف صبرىف ،وقادىف القدر إلى لجنة إصالح ذات البيف التي اتخذت كؿ اإلجراءات
لتخميصيف مف ذلؾ الوحش الكاسر) ،(26ومف نماذج االمراض النفسية التي قد تؤدي الى العدواف
السيكوباتية 27).

(

 -3النظرة الدونية لممرأة  :ولألسؼ بدأنا نعود لمجاىمية بسبب أفعاؿ وأقواؿ بعض السفياء الذيف
نشروا ىذه النظرة بيف شبابنا وأسسوىـ عمييا وىي النظر لممرأة نظرة محقرة وبأنيا مخموؽ أقؿ
مف الرجؿ بؿ وبأنيا مخموؽ قذر !! فالمرأة نصؼ المجتمع ولكنيا تعاني مف تسمط النصؼ
اآلخر فيو يريد لمتجبر والسيطرة أف يستم ار 28).

(
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 -4الضغوط االجتماعية  :مف الطبيعي مع زيادة أعباء الحياة وتعقُّد الحياة المعيشية أف تنشأ
ضغوط متعددة مع توتر العالقات البينية لممجتمع في المحيط األسري بشكؿ أخص ,وال يعني
ىذا بشكؿ مف األشكاؿ تبرير قضايا العنؼ واإلساءات السموكية لممجتمع أو األسرة ) ،(29وكأي
شخص طبيعي سوؼ يبحث عف متنفس ولف يخرج المتنفس في الغالب عف ممارسة العنؼ ضد
أفراد أسرتو ) (30حتى يشعر بالراحة بحسب تفكيره واعتقاده .
 -5نظرية التعمـ(31) :ىناؾ احتماؿ كبير حوؿ انتياج الشخص الذي عانى مف العنؼ نفس
النيج الذي مورس ضده ،األمر الذي يؤدي إلى تفكؾ الروابط األسرية  ،ومف بعض أىـ
الفرضيات التي تقوـ عمييا ىذه النظرية  :إف العنؼ األسري يتـ تعممو داخؿ األسرة والمدرسة
ومف وسائؿ اإلعالـ ،والسموكيات العنيفة التي يمارسيا الوالديف تبدأ كمحاوالت لمتأديب  ،واساءة
معاممة الطفؿ تؤدي إلى سموؾ عدواني تبدأ بذوره في حياتو المبكرة). (32
ثالثا  -المشكالت االقتصادية  :مف بطالة وفقر وديوف وما إلى ذلؾ مف امور تزيد مف
الضغوط النفسية عمى الزوج وتزيد مف شعوره بالعجز والضعؼ33) .

(

رابعا -التأثر بما تعرضو وسائؿ اإلعالـ  :مف مشاىد تشجع عمى العنؼ ،ومف ذلؾ مشاىدة
األفالـ العنيفة التي تدفع الزوج إلى تطبيؽ ما رأى عمى أسرتو) ،(34وقد دلت األبحاث عمى وجود
عالقة بيف ارتفاع نسبة الجريمة وبيف العنؼ التمفازي عمالً بنظرية التعمـ االجتماعي  ،مف
أعماؿ العنؼ في سائر العالـ سببيا العنؼ في التميفزيوف والسينما 35) .

(

وتتعدد وتتداخؿ العوامؿ التي تسيـ في رفع درجة العنؼ في المجتمع ،منيا العوامؿ االجتماعية
مثؿ :األسرة ،والمدرسة ،والجامعة .وعوامؿ ذاتية نجد مصدرىا في الفرد ذاتو ،وىى الشعور
المتزايد باإلحباط وضعؼ الثقة بالنفس ،وضعؼ الوازع الديني ،وحالة الحي والمسكف ،وجماعة
الرفاؽ ،ووسائؿ اإلعالـ ،والبطالة .

)(36

خامسا -األسباب الثقافية منيا:
 1ضعؼ الثقافة القانونية  :مف المشاكؿ الحقيقية التي تواجو النساء في مجتمعنا ،الذي يؤديإلى ضياع حقوقيف بسبب الجيؿ بالقانوف.
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 -2نقص الوعي بالتعاليـ اإلسالمية واساءة فيـ معنى القوامة  :قمة الوازع الديني لدييـ سبب
ىاـ مف أسباب العنؼ األسري نقص وعي الرجاؿ بتعاليـ دينيـ .
 -3الرجولة والعنؼ  :اف التربية الخاطئة نجد الرجؿ ال يحس باكتماؿ رجولتو إال ضرب وخاصـ
ليقوؿ عنو محيطو بأنو رجؿ شديد قوي مع زوجتو وأىمو .
 -4غياب الرادع  :اف العنؼ سيزيد ويكبر بالقدر الذي يسمح بو المجتمع والنظاـ  ,وذلؾ عف
طريؽ السكوت وعدـ األخذ بيد الذي يمارس العنؼ وردعو .
 -5الثقافة القبمية  :عامؿ ميـ في حدوث الضغط النفسي والقير تجاه المرأة حيث بعض
القبائؿ البدوية التي لـ تسكف المدف تنظر إلى المرأة وكأنيا مخموؽ خمؽ لمخدمة والطاعة دوف
أي حؽ أو أي رحمة فيمارس ضدىا شتى أنواع العنؼ 37) .

(

يرى الباحث أف االسباب المؤدية الستخداـ العنؼ بشتى أنواعو ضد المرأة تارة تعمؽ بشخصية
المعنؼ الذاتية مف فشؿ واحباط وتربية وبيئة التي يعيش بيا  ،والنظرة الدونية لممرأة وغياب
الرادع القانوني الزاجر لدفع العنؼ  ،وتارة أخرى االدماف عمى المخدرات والكحوؿ  ،واالمراض
النفسية مف أىـ االسباب أو العوامؿ التي تسبب اعتداءات وحشية ضد المرأة خاصة  ،واعباء
الحياة وضغوطاتيا  ،وأيضا الفقر والبطالة والكثافة السكانية وحجـ االسرة

ودور المجتمع

واالعالـ  ،وكميا أسباب تتداخؿ فيما بينيا فتؤثر عمى نفسية االنساف وتدفعو الى سموؾ عدواني
ضد نفسو أو نحو االخريف .
الفرع الثاني -العنؼ ضد االطفاؿ :
مما يشير أف األسرة قد أصبحت أشبو بميداف لممعركة يمتمئ بكثير مف مظاىر العنؼ

)(38

 ،واف

وجود آباء وأميات متزمتوف ال يسمحوف لمطفؿ بالحرية ويتدخموف في جميع شؤوف الطفؿ
فيقتموف بذلؾ الشعور باالستقالؿ واالعتماد عمى النفس وىذا بدوره يؤدي إلى أف يقؼ الطفؿ في
مستوى محدود مف التكامؿ وىو بال شؾ عداء في لباس الحب ىؤالء اآلباء واألميات يقودوف
أطفاليـ نحو الحضيض بتزمتيـ وسموكيـ ذاؾ

)(39

 ،وكذلؾ بينت الدراسات أف نسبة األحداث ىـ

الذيف يقوموف مع أسرىـ في حجرة واحدة والذي يسيـ في ىربيـ مف المنزؿ لعدـ توفر وسائؿ
الراحة إلى الشارع الذي مف خاللو يتعمموف الجريمة

)(40
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 ،ويعتبر العنؼ المفظي أكثر أنواع العنؼ
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انتشا اًر ضد األطفاؿ وينخفض معدؿ تعرض األطفاؿ لمعنؼ بازدياد المستوى التعميمي لموالديف،
وقد تبيف أف األميات الغير عامالت يمارسف العنؼ ضد الطفؿ أكثر مف األميات العامالت

وكذلؾ مستوى العنؼ الذي يتعرض لو األبناء في الريؼ أكثر مف المدينة) ،(41ويرى كثير مف
المتخصصيف أف العنؼ يولد العنؼ  ،فاألسرة التي يسود طابع العنؼ في العالقات بيف أفرادىا
 ،وغالباً ما يكوف اطفاليا مياليف إلى السموؾ العنيؼ .
-1

)(42

العوامؿ التي تساعد عمى ظيور العنؼ ضد االطفاؿ  :إف أكثر الدراسات التي تناولت العنؼ

األسري الذي يشير إلى وجود مجموعة مف العوامؿ التي تساعد عمى وضوح العنؼ في ىذه األسر
). (43
 - 1العوامؿ الشخصية :والتي مصدرىا الفرد وىي ( :الشعور المتزايد باإلحباط  ،وضعؼ الثقة
بالنفس ،واالضطرابات النفسية واالنفعالية  ،وارتفاع قوة األنا واألنانية في الفرد.
 -2العوامؿ العائمية ( :الخالفات األسرية ،حجـ األسرة  ،صراع الدور االجتماعي).
 -3العوامؿ النفسية  :تؤكد الكثير مف الدراسات االرتباط الوثيؽ بيف العنؼ واالضطرابات
النفسية.
 -4العوامؿ االقتصادية  :وتشمؿ البطالة والفقر ،فمعاناة أفراد األسرة مف البطالة وخصوصاً
األب ىو سبب مباشر لمعنؼ

).(44

 – 5العوامؿ االجتماعية  :معظـ السموؾ العنيؼ متعمـ مف العائمة نفسيا إذ اف قبوؿ او رفض
الطفؿ ب عد الوالدة والعقاب البدني والتيديد والوعيد مف قبؿ العائمة كميا تشجع الطفؿ عمى سموؾ
العنؼ .

)(45

المبحث الثالث /أصناؼ العنؼ واشكالو وأثره عمى الشخصية
المطمب االوؿ  /أصناؼ العنؼ الموجو ضد المرأة والطفؿ وغيرىـ ويقسـ الى:
أوال -العنؼ المادي ويقسـ الى :
-1

العنؼ البدني أو الجسدي :ويقصد بو ىو السموؾ العنفي الموجو نحو الذات أو اآلخريف

إلحداث األلـ أو األذى أو المعاناة لمشخص ,ومف أمثمة ىذا النوع مف العنؼ الضرب والدفع والركؿ
)(47
...الخ ، (46).يرافقو غالبا نوبات مف الغضب الشديد موجيا ضد مصدر العنؼ والعدواف.
ً
ً
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-2

العنؼ المفظي :فوسيمة العنؼ ىنا الكالـ وىو كالعنؼ البدني مف حيث تأثيره عمى نفسية

الشخص المعنؼ  ،وييدؼ ىذا النوع مف العنؼ الى التعدي عمى حقوؽ اآلخريف بإيذائيـ عف طريؽ
)(48

الكالـ واأللفاظ الغميظة النابية  ,وغالباً ما يسبؽ العنؼ المفظي العنؼ الفعمي أو الجسدي.

 -3العنؼ الداللي أو الرمزي :ويسمى العنؼ التسمطي ,وذلؾ لمقدرة التي يتمتع بيا الفرد الذي
ىو مصدر ىذا النوع مف العنؼ والمتمثمة في استخداـ طرؽ تعبيرية أو رمزية تحدث نتائج
نفسية وعقمية واجتماعية لدى الموجو إليو العنؼ.
 -4العنؼ المباشر :وىو العنؼ الموجو نحو الموضوع األصمي المثير لالستجابة العدوانية .
 -5العنؼ غير المباشر :وىو العنؼ الموجو الى احد رموز الموضوع األصمي ,أي ليس
لموضوع اإلثارة واالستجابة العدواني.

)(49

ثانيا-العنؼ االسري المعنوي والحسي الموجو ضد المرأة والطفؿ ويكوف عمى :
-1اإليذاء المفظي  :وىو عبارة عف كؿ ما يؤذي مشاعر الضحية مف شتـ وسب أو أي كالـ
يحمؿ التجريح.
-2الحبس المنزلي أو انتقاص الحرية :والحبس المنزلي قد يشيع لدى بعض األسر وذلؾ اتقاء
لشر الضحية ويمارس ضد اإلناث .
-3الطرد مف المنزؿ  :فيذا النوع مف العنؼ يمارس ضد الذكور  ،وىذا النوع مف العنؼ يعد
الطمقة األخيرة التي يستخدميا األبواف عند عدـ التمكف مف تيذيب سموؾ االبف الضحية.

)(50

المطمب الثاني  /أشكاؿ العنؼ االسري الموجو ضد الفئات :
أوال  :إشكاؿ العنؼ المنزلي الموجو ضد المرأة  :وىنالؾ مف قسـ أسباب العنؼ الى مباشر -
لفظي ،وغير مباشر –جسدي )(51وأىميا ىي:
( -1العػنػؼ الجسدي/ويشمؿ الضرب ،الخػنؽ ،الحػػرؽ  ,القتؿ)
( 2العنؼ النفسي  /التيديد بالسالح أو بالعقاب أو بالقتؿ ،االحتجاز واستخداـ ألفاظ مبتػذل ػػة )(-3العنؼ العاطفي  /ويشمؿ حرماف المرأة مف الحب والحناف والعطؼ واالحت ػراـ(
(-4العنؼ االجتماعي  /حرماف الفتاة مف التعميـ والرعاية الطبية واإلكراه عمى الزواج(
(-5العنؼ الجنسي /ويشمؿ ممارسػػة بعػض األف ػعػػاؿ الجنسية باإلكراه )). (52
ثانيا  /أما إشكاؿ العنؼ ضد األطفاؿ ويقسـ الى :
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أوالً :االعتداء أو األذى الجسدي  :ىو أي اعتداء ُيمحؽ األذى بجسـ الطفؿ سواء باستخداـ اليد
أو بأية وسيمة أخرى ،ويحدث رضوض أو كسور أو خدوش أو حروؽ أو جروح ،وقد يصؿ
األمر إلى االعتداء الجسدي إلى "الخنؽ" أو القتؿ.
ثانياً :االعتداء أو األذى الجنسي  :ىو شكؿ مف أشكاؿ االعتداء الجسدي ،ويقصد بو استخداـ
الطفؿ إلشباع الرغبات الجنسية لشخص آخر ،وىذا سيؤدي بال شؾ إلى عدة آثار سمبية خطيرة

عمى الطفؿ .
ثالثاً :االعتداء أو األذى العاطفي  :ىو إلحاؽ الضرر النفسي واالجتماعي بالطفؿ ،وذلؾ مف

تيديدا لصحتو النفسية ،بما يؤدي إلى قصور في نمو
خالؿ ممارسة سموؾ ضد الطفؿ يشكؿ
ً
الشخصية لديو ،واضطراب في عالقاتو االجتماعية باآلخريف ,مثؿ الحرماف مف الحب والحناف
والمعاممة القاسية وحرمانو مف التعميـ .

رابعاً :اإلىماؿ ) :(53اإلىماؿ نمط سموكي يتصؼ بإخفاؽ أو فشؿ أو ضعؼ في األسرة والمدرسة
في إشباع كؿ مف االحتياجات البيولوجية واالحتياجات النفسية.

)(54

المطمب الثالث /آثار العنؼ االسري عمى الفئات التي تعرض لو:
وباإلجماؿ فإف الدراسات تؤكد عمى آثار صحية عديدة تظير نتيجة العنؼ الممارس في األسرة
فقد أبرز التقرير الذي صدر عف منظمة الصحة العالمية في  24تشريف الثاني2665 -ـ
تتسبب في آثار صحية وخيمة ) ،(55وكذلؾ جاء في دراسة
أف ظاىرة العنؼ المنزلي ّ
جنيؼ/لندف ّ
اخرى  :اف المشقة المزمنة الناجمة عف التعرض لمعنؼ والخوؼ المتواصؿ مف حدوثو يدفع
بالضحايا الى التردد عمى عيادات األطباء طمبا لمعالج مف بعض األعراض النفسجسمية ،
كالصداع والسعاؿ والشعور بالوخز والتنميؿ واألرؽ ونقص الوزف) ، (56وفي محاولة لذكر بعض
ىذه اآلثار التي تظير عمى المرأة والطفؿ والمسف يالحظ ما يمي:
أوال-آثار العنؼ عمى المرأة :تتراوح اآلثار النفسية لمعنؼ عمى المرأة بيف أمراض نفسية وأخرى
نفس -جسدية  Psychosomatiqueكالمشكالت النسائية واألمراض الصدرية شأف مرض الربو ...
والى ما ىنالؾ مف أمراض ال أساس عضوي ليا) ،(57ومف اىـ اآلثار النفسية التي تبدو عمى
المرأة الشعور بالخوؼ بعد تعرضيا لمعنؼ أو أثناء االعتداء عمييا .وقد يعترييا الشعور بالذنب
حتى دوف أف تكوف قد ارتكبت خطأ .فقد تشعر بأنيا مسؤولة عف ىذا العنؼ  ،وقد تشعر بالفشؿ
66

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثالث عشر
واإلحباط كامرأة وكزوجة ،وقد تشعر أنو تـ استدراجيا ليذا الزواج وأنيا أصبحت ال حوؿ ليا وال قوة
) ، (58وقد تشعر أخي ار بالوحدة وباالفتقاد إلى الممجأ والى الخوؼ مف الموت ) ،(59وفقداف المرأة
لثقتيا بنفسيا ،وكذلؾ احتراميا لنفسيا ،شعور المرأة بالذنب إزاء االعماؿ التي تقوـ بيا،
واحساسيا باالتكالية واالعتمادية عمى الرجؿ ،وشعورىا باإلحباط والكآبة ،واحساسيا بالعجز،
واحساسيا باإلذالؿ والميانة  ،عدـ الشعور باالطمئناف والسالـ النفسي والعقمي ،اضطراب في
الصحة النفسية ،وفقدانيا االحساس بالمبادرة  ،ومف اآلثار االجتماعية لمعنؼ :الطالؽ ،التفكؾ
األسري ،سوء واضطراب العالقات بيف اىؿ الزوج وأىؿ الزوجة وتسرب االبناء مف المدارس عدـ
التمكف مف تربية األبناء وتنشئتيـ تنشئة نفسية واجتماعية متوازنة60) .

(

ثانيا -آثار العنؼ ضد المسنيف :تختمؼ نتائج العنؼ الممارس ضد كبار السف عف العنؼ
الممارس ضد الطفؿ او المرأة ،فأنيـ ال يبرأوف أبدا مف آالميـ الجسدية أو النفسية  ،فقد
وجدت الدراسات أف ىناؾ عالقة طردية بيف سوء معاممة

المحيطيف بالمسف ،والمشكالت

النفسية التي يعاني منيا واحساسو بالترابط األسري) ،(61ومف مظاىرر سوء المعاممة التي تظير
عمى المسف ما يمي:
 -1عدـ االلتزاـ بتناوؿ األدوية.
 -2عدـ انتظاـ المواعيد في المراجعات الطبية .
-3

االصابات الجسمانية المتكررة بدوف اسباب واقعية وذكر تبريرات واىية ليا.

-4العزلة االجتماعية .
-5

لشعور بالخوؼ الدائـ .

-6

التردد في الحديث والشعور بفقداف المساعد

-7
-8

تكرر الزيارات الفردية لألطباء والشكوى مف أعراض جسمانية مختمفة.
)(62
الشعور باالكتئاب النفسي والقمؽ عند زيارة األطباء.

ثالثا -آثار العنؼ عمى الطفؿ :لقد أودع اهلل تعالى العقؿ قدرات دفاعية غريزية؛ فالتعرض
لمعنؼ يحدث تغيي ار باطنيا الإراديا في طرؽ التفكير واالستجابة لمتعدي ورد الفعؿ الدفاعي عف
النفس؛ التي أصبحت في موقؼ الضحية المعتدى عمييا .ولكف إذا وقع العنؼ عمى الرضيع ،
فإف أثره يتضح في البكاء وعبوس الوجو أو الصراخ أو في التمرير والتغييب اآللى لما وقع عميو
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مف ىجوـ .أما في مرحمة النمو فإف االستجابة لإلستثارة تصبح عف طريؽ ردة الفعؿ االنفعالية
القوية .وتعتبر المرحمة األولى لإلستثارة المستمرة عبارة عف إنذار استغاثي لمركز الجياز
العصبي وىوامشو ،والتي تحث المخ لمدفاع واالنتباه والتأىب في حالة الشعور بالتيديد واإلثارة
والقمؽ ،وىذه االنفعاالت تؤثر أيضا عمى القشرة الدماغية .إف استجابة المخ تتخذ ىذه الصورة
التى تسمى حالة "االستثارة التفاعمية المتواصمة" ، continuum hyperarousalوقد أثبت العمـ أف
اإلنساف لو عقؿ يفكر وعقؿ يشعر وتقع في مقدمة الفص األمامي لممخ  ،وىي التي تمثؿ
المخزف الذي يحتفظ فيو اإلنساف بخبراتو التي يكتسبيا عما يفضمو وعما يرفضو خالؿ حياتو.

فمدينا عقالف؛ عقؿ يفكر وعقؿ يشعر وينفعؿ وىما يبنياف حياتنا العقمية ) ،(63أي  :تبدأ نتائج ىذا
العنؼ تظير عمى األطفاؿ في سف مبكرة عندما يكونوف أجنة فى بطوف أمياتيـ حيث
يصابوف بأذى نتيجة ضرب آبائيـ أمياتيـ  ،وبعد والدة ىؤالء األجنة فاف الخطر يتسع )،(64
ومف الدراسات التي تناولت آثار العنؼ عمى األطفاؿ اثنتاف :واحدة قاـ بإجرائيا المركز
القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية في مصر تحت عنواف" ظاىرة العنؼ داخؿ األسرة
المصرية  ،تبيف فييا أف األطفاؿ الذيف يتعرضوف لسموؾ عنؼ(ضرب ،جرح ،إىماؿ  ،قسوة في
المعاممة) ال يزدىروف عاطفيا ،واليستجيبوف الحتياجات أطفاليـ العاطفية ،،فيياجموف أطفاليـ
أو ييممونيـ

)(65

 ،أما الدراسة الثانية ورد فييا ذكر آلثار وعواقب إساءة معاممة األطفاؿ والتي

تشمؿ  ":العواقب العصبية ،والعقمية ،والتربوية ،والسموكية والعاطفية ،فقد ينتج عف اإلساءة
ا لعاطفية سموكيات إنعزالية سمبية ،أو عدائية ،او نشاط مفرط" ويرافؽ ذلؾ التبوؿ الالإرادي ،
نوبات الغضب ،عدـ احتراـ الذات  ،تأخر في الدراسة وحذر مف الكبار .وينتج عف اإلساءات
الجسدية إعاقات دائمة نتيجة إصابات الرأس وارتفاع معدالت االنتحار والتفكير بيا .أما االساءة
الجنسية ،فينتج عنيا توتر ،خوؼ ،قمؽ ،غضب ،سموكيات جنسية غير مناسبة) ،(66لذا نرى
البنات يمتنعف عف الزواج ويرفضف أي شاب يتقدـ لخطبتيف ألنو برأييف يمثؿ صورة األب
الظالـ والعنيؼ ،وأف حياة العزوبية ( مع السعي إليجاد وظيفة أو مينة) ىي ارحـ بكثير مف
الحياة الزوجية .

)(67
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رابعا  :تأثيرات العنؼ المنزلي عمى األسرة :
.1

يؤثر العنؼ عمى الصحة النفسية ألفراد األسرة والتي قد تتطور وتتفاقـ إلى حاالت مرضية

أف الطفؿ يرى عالمو في أسرتو ووجوده في بيئة مشحونة بالعنؼ ينيار فجأة ىذا
أو إجرامية  ،إذ ّ
العالـ الصغير اآلمف لمطفؿ فيرزح تحت شعور ثقيؿ بالخوؼ  ،كذلؾ يولد لدى المرأة الشعور
باإلحباط وفقداف األمف داخؿ بيتيا .
.2

يولد لدى الفرد نزعات تميؿ إلى االنتحار واالكتئاب وفقداف الثقة بالنفس واليروب مف المنزؿ

واالنحراؼ السموكي والميوؿ نحو ارتكاب أعماؿ إجرامية داخؿ األسرة .
.3

خمؽ أفراد ينتيجوف أساليب العنؼ ذاتيا التي عاشوىا داخؿ األسرة  ,فالمشاجرة بيف الوالديف

أماـ أطفاليـ قد تؤثر سمباً في الحياة الزوجية ألبنائيـ مستقبالً.
.4

العنؼ األسري يؤدي إلى تشويو صورة العائمة التي مف المفروض أف تكوف قائمة عمى أساس

مف المحبة واالنسجاـ واالحتراـ المتبادؿ .فعندما يعتدي الرجؿ عمى حقوؽ المرأة ممارساً معيا العنؼ

الجسدي أو حتّى المفظي فإف ىذا دوف شؾ سيؤدي إلى إحداث شرخ في العالقة الزوجية.
.5

انعداـ اإلحساس باألماف داخؿ األسرة والتي قد تصؿ إلى درجة التفكؾ األسري وتشريد
)(68

األبناء أو تؤدي بيـ إلى انحرافات سموكية خطيرة .
خامسا  :تأثيرات العنؼ المنزلي عمى المجتمع :

أف العنؼ األسري وما يولده مف انحرافات سموكية وعدائية واجرامية لدى األفراد  ,سيجعؿ
المجتمع عرضة لمخمؿ االجتماعي بسبب تفكؾ النسيج االجتماعي  ,كذلؾ يسبب العنؼ
داخؿ المنزؿ إلى ظيور أفراد لدييـ نزعات تميؿ إلى التدمير والتخريب  ,وعرضو لالستغالؿ في
العمميات اإلرىابية اإلجرامية .

)(69

بناءا عمى ما تقدـ أنفا أف لمعنؼ أثار تتبايف مع كؿ صنؼ مف أصناؼ المجتمع بدء مف المرأة:
فاألثار جمة تسبب ليا عقد نفسية وأمراض جسمية ومشاعر متفاوت ما بيف الفشؿ واالحباط
والكأبة والذلة  ،وأما الطفؿ فاآلثار عمى نفسيتو جسيمة منذ بداية أطوار حياتو الجنينية مما يؤثر
عمى ردود أفعالو وىو رضيع مثال البكاء والصراخ وعبوس الوجو وغيرىا  ،وأما كبار السف
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فنتائج ممارسة العنؼ ضدىـ تكوف مضاعفة لما يحصؿ لمطفؿ أو المرأة وتظير مف خالؿ
االمراض النفسة وعدـ االلتزاـ بتناوؿ االدوية والعزلة والتردد في الحديث والشعور الخوؼ والعزلة
والقمؽ  ،وأما أثار العنؼ عمى المجتمع فأثاره صعبة لتداخؿ االفراد فيما بينيـ مما يؤدي الى
انحالؿ االجتماعي ونزعات تميؿ الى الخراب والتدمير .
المبحث الثالث /مظاىر العنؼ االسري  ،والحموؿ لموقاية منو .

َّ
بالمعنؼ :تساىـ بعض االعتقادات الخاطئة والتصرفات السيئة التي
المطمب االوؿ /أسباب تتعمؽ
تقوـ بيا الضحية سواء كانت المرأة او الطفؿ الذيف يتعرضوف لمعنؼ األسري  ،ومف ىذه
االعتقادات والتصرفات:
-1
ٍ
استيانة بالجاني ومحاولة التقميؿ مف شأنو أماـ اآلخريف مما يدفعو إلى االنتقاـ منو ،كػ
مجادلة الزوج  ،ومف ىذه النماذج ايضا استفزاز األبناء لوالدييـ (70) .
-2

تبمد الزوجة الجنسي

ج -المعتقدات الشاذة لمزوجة التي تعتقد أنيا بمعاندتيا لزوجيا تثبت ذاتيتيا واستقالليتيا وذلؾ
تطبيقاً لمنظريات "التحررية" التي ينادي بيا فريؽ مف الناس.

د -رضا الضحية بالعنؼ الممارس ضدىا  ،ومف ىذه المعتقدات التي يمكف مالحظتيا ما يمي

 :اعتقاد بعض الضحايا أف العنؼ ىو دليؿ حب الجاني لمضحية .

)(71

المطمب الثاني  /إما الظروؼ المييأة لمعنؼ فيي :
-1العمر الذي يشاىد فيو الطفؿ العنؼ ,كمما تقدـ العمر كمما كاف الطفؿ أكثر قدرة عمى عدـ
التأثر وحماية نفسو .
-2عامؿ الجنس أو النوع ,حيث إف الذكور أكثر قابمية لمسموؾ اإلجرامي مف اإلناث.
-3الحالة المزاجية ,حدة المزاج قد ترتبط بالعنؼ .
-9

)(72

الذكاء  ،قد يجنب صاحبة ارتكاب األخطاء التي تجنب الضرر ،والموافقة العقمية

أوالمعرفية.

)(73

المطمب الثالث  /مظاىر العنؼ  :لقد توصؿ الباحث خالؿ المشاىدات الميدانية والمقابالت
الرسمية وغير الرسمية الى عدة مظاىر لمعنؼ وىي :
 -1تيديد االفراد والمسؤوليف بالقتؿ واالغتياؿ عبر الرسائؿ .
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-2االختطاؼ مف اجؿ الفدية واالرىاب والتخويؼ .
 -3زرع المتفجرات وااللغاـ في االبنية والساحات والشوارع العامة .
 -4واستعماؿ السيارات المفخخة ضد تجمعات االفراد .

)(74

المطمب الرابع  /سبؿ الوقاية مف العنؼ األسري:
-1

أف لمعنؼ االسري عدة وسائؿ لموقاية منو أو معالجتيا وىي :

أوالً :االلتزاـ الديني :أف أىـ الحموؿ تكمف في االلتزاـ بتعاليـ اإلسالـ وتطبيقيا في الحياة
األسرية ،سواء كاف ذلؾ عمى صعيد اختيار الزوجيف ،أو تسمية األبناء ،أو تربيتيـ والتعامؿ

معيـ ،أو احتراـ األبويف.
ثانيا :األسرة الصالحة  :لكوف األسرة ىي النواة األولى في التنشئة واكساب أفرادىا السموؾ
القويـ ،ومف تمؾ المسئوليات :المساواة في التعامؿ مع األبناء  ،واشباع احتياجات األبناء النفسية
واالجتماعية والسموكية والمادية ،والتقميؿ مف مشاىدة مناظر العنؼ عمى أجيزة التمفزة  ،والحد
مف ظاىرة الطالؽ ،فإذا ساد الحب والتفاىـ والتعاوف بينيـ  ،أدى ذلؾ إلى اجتناب العنؼ
واالنحراؼ .

)(75

ثالثاً :اإلعالـ :دور االعالـ يتبمور في اآلتي  :تخصيص قنوات إعالمية تساعد األسرة في
تخطي العنؼ األسري ،ونشر الثقافة األسرية حوؿ احتراـ الجنس اآلخر ،والكشؼ عف األسباب

التي تؤدي لمعنؼ مع الوقاية منو ،وتوعية األسر بنتائجو النفسية واالجتماعية وآثارىا السمبية
عمى المجتمع والفرد.
رابعاً :المدرسة :ترى دور المدرسة في الوقاية مف العنؼ األسري يتبمور في ما يمي :االىتماـ
بتوعية اآلباء واألميات  ،ومحاربة السموكيات الدخيمة عمى المجتمع.

خامساً :المؤسسات الحكومية  :وقد تمثمت األدوار المناطة بيـ في اآلتي :تخصيص مواقع

عمى اإلنترنت لتقديـ االستشارات األسرية ،تقديـ الخدمات القانونية ،وسف القوانيف لحماية األسرة
وأفرادىا مف العنؼ األسري ،ومتابعة تنفيذىا تسخير ،وسائؿ االتصاؿ لتوعية األسر وتبصيرىا
بالعنؼ األسري مف خالؿ الرسائؿ القصيرة  ،واقامة الدورات التدريبية لألبويف حوؿ السيطرة عمى
االنفعاالت الجسدية والنفسية والمفظية  ،وتوضيح القوانيف والعقوبات لدى األفراد عمى مستخدمي
العنؼ ضد األبناء .

)(76
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ومعالجة الظاىرة مف الجانب الوقائي والعالجي ؟

 - 1الجانب الوقائي  :وذلؾ بمكافحة العوامؿ المسببة لمعنؼ و التي مف أىميا  :نشر ثقافة
التسامح ونبذ العنؼ ونشر ثقافة حقوؽ اإلنساف  ،وعمؿ ورشات ولقاءات لألميات واآلباء ،
والتشخيص المبكر لألطفاؿ الذيف يقعوف تحت ظروؼ الضغط  ،وجعؿ الطالب يمارس األنشطة
الرياضية واليوايػات المختمفػة .
 - 2الجانب العالجي :بعػد تشخيص ومعرفة األسباب نستخدـ أساليب تعديؿ السموؾ و البعد
عف العقاب عف طريؽ  :تعميـ التالميذ ميارة أسموب حؿ المشكالت  ،المساندة النفسية  ،تعميـ
التالميذ طرؽ ضبط الذات  ،تغير المفاىيـ والمعتقدات الخاطئة عند بعض التالميذ فيما يتعمؽ
بمفيوـ الرجولة .
 -3طريقة العالج القصصي  :فالقصص تساعػد عمى التخمص مف عوامػؿ اإلحباط وتعمؿ
عمى تطوير القدرات اإلدراكية  ،وليدرؾ الطفؿ أف ىناؾ العديد مف األطفاؿ ليـ نفس مشكالتو
 ،وتفجر القصص المشاعػر المكبوتة  ،وضبط السموؾ وتحديػد عواممو وأسبابو .

)(77

الحموؿ المقترحة لمواجية العنؼ األسري :
-1

لما كانت ظاىرة العنؼ األسري ترجع لمفاىيـ خاطئة في المجتمع لمفيوـ الرجولة ولمنظرة

الدونية لممرأة  ،فإف الخطوة األولى لمواجية ىذه الظاىرة ىي تغيير النظرة الدونية لممرأة مف خالؿ
المناىج الدراسية ووسائؿ اإلعالـ ومنابر المساجد  ،وتمكيف المرأة واعطاؤىا الكثير مف الفرص
التعميمية والوظيفية التي تساعدىا لممساىمة في مختمؼ مجاالت العمؿ المتاحة لتحسيف وضعيا
المادي واستقالليتيا .
-2

وضع قوانيف صارمة لحماية المرأة  ،وال يكتؼ بأف يوقع الرجؿ عمى تعيد بعدـ ضرب المرأة

مرة أخرى  ،ألنو في معظـ الحاالت يكرر الرجؿ الضرب لعدـ وجود رادع لو .
-3

إزالة الموائح التي تحوؿ دوف تمتع المرأة بحقوقيا كإنسانة  ،ووضع اآلليات التي تساعدىا

عمى االستمتاع بحقوقيا التي تمنعيا منيا العادات والتقاليد .
-4

توفير مراكز تثقيفية وتأىيمية لمرجاؿ العنيفيف أو الذيف يستخدموف العنؼ ضد الزوجة بشكؿ

مؤثر لمساعدتيـ عمى تخطي حالة االنفعاؿ ىذه بما يمكنيـ مف تجنب تكرار العنؼ ضد الزوجة أو
أي فرد آخر في المجتمع الذي يعيشوف فيو  ،بما يساعد في المحافظة عمى األسرة ككياف واحد.
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أذف مف أىـ الحموؿ التي تعالج العنؼ االسري ىي  :االلتزاـ بتعاليـ الديف الصحيحة مف خالؿ
اختيار الزوجيف الف تكويف االسرة نواة المجتمع الصغيرة واالشباع العاطفي لألبناء والمساواة
بالتعامؿ معيـ  ،ومراقبة وسائؿ االعالـ  ،والتعاوف مع المدرسة والمؤسسات الحكومية لمقضاء
عمى العنؼ  ،وأما العالج الوقائي لو مكانة ميمة وخاصة لمتغمب عمى العنؼ مف خالؿ نشر
ثقافة التسامح ونبذ العنؼ واالىتماـ بحقوؽ االنساف  ،وأما العالج القصصي لو تأثير فعاؿ عمى
شخصية الطفؿ لمتخمص مف عوامؿ االحباط .

)(78

ال ػخػات ػػمة
-1

أف العنؼ في المغة ضد الرفؽ والتعبير عنو بالتقريع والموـ  ،وأما في االصطالح مما أجمع

عميو عمماء االختصاص أنو أستخدـ غير مشروع لمضغط ولمقوة المالية لألساليب أللحاؽ االذى
باألشخاص واالضرار بالممتمكات .
-2

تبيف العنؼ األسري ىو أحد أنواع االعتداء المفظي أو الجسدي أو الجنسي والصادر مف

قبؿ األقوى في األسرة ضد فرد أو األفراد اآلخريف وىـ يمثموف الفئة األضعؼ ،مما يترتب عميو أضرار
بدنية أو نفسية أو اجتماعية.
-3

توضح أف لمعنؼ أثا ار عديدة عمى المرأة نفسيا  ،ومف ثـ عمى عائمتيا وأطفاليا ،وبالتالي

عمى المجتمع بأسرة  ،فمثال أثار العنؼ عمى المرأة تجعميا تشعر بعدـ الثقة بالنفس وعدـ القدرة عمى
تربية األطفاؿ  ،واألدماف والتأذي الجسدي والذي قد يصؿ إلى حاالت  :اإلصابة الشديدة أو إعاقات
دائمة وكره المؤسسة الزوجية وبالتالي الوصوؿ إلى الطالؽ .
-4

تؤكد أف طبيعة األسرة قد تدفع الطفؿ إلى السموؾ العدواني وقد وجد أف الطفؿ الذي يتمقى

القميؿ مف التقبيؿ ويشعر أنو مرفوض مف قبؿ األسرة يميؿ إلى القياـ بالسموكات العدوانية  ،وا ّف
االضطرابات السموكية واإلمراض النفسية التي تصيب الطفؿ في حداثتو والرجؿ في مستقبمو  ،ماىي
اال سببيا المعاممة الخاطئة لألبويف التي تخمؽ الجو العائمي المتوتر الذي يسمب الطفؿ األمف النفسي
.
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-5

توصمت الى أف القير االجتماعي مف أىـ مكونات العنؼ ،ليس لمفرد فحسب بؿ في

المجتمع أيضاً فمف عدـ المساواة الشخصية والنبذ االجتماعي وانعداـ العدالة في بعض المواقؼ
اإلدارية والتربوية والقانونية كميا عناصر مولدة لمعنؼ والعدواف .

-6

تبيف أف األسباب التي تؤدي إلى استخداـ الشخص لمعنؼ إلى اعتقادات الجاني التي تمقاىا

والتي تصور لو فعؿ العنؼ وكأنو أمر طبيعي  ،وتفريغ االنفعاالت التي مر بيا واالسباب النفسية
وغيره.
-7

أف أشكاؿ العنؼ تبدا منذ الوالدة ،الزواج المبكر ،سوء المعاممة ،العنؼ المنزلي ،االساءة

الجسدية ،العنؼ القانوني ،ويكوف العنؼ أيضا مف خالؿ التجاىؿ الكالـ  ،وكؿ مرة كانت تمحؽ
بالمراة اذية يدخؿ ضمف نطاؽ االذية  ،ومف صور العنؼ أيضا الضرب  ،والتعدي عمى اإلناث في
األسرة  ،واالغتصاب ،والعنؼ غير الزوجي ،المضايقة الجنسية ،واألرىاب والتخويؼ في العمؿ ،
واالتجار بالنساء .
-8

العنؼ ىو محصمة مجموعة مف العوامؿ المتعددة والمتشابكة يرجع بعضيا الى عوامؿ

بيولوجية وبعضيا األخر الى عوامؿ نفسية ,كما يرجع بعضيا األخر الى عوامؿ اجتماعية واقتصادية
واضطرابات نفسية وأسباب ذاتية والبيئة المحيطة بالمعنؼ والتربية والتعميـ وغيرىا. ...
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ماجستير ,جامعة نايؼ لمعموـ األمنية ,دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ,عماف2666 ,ـ.81 ,
( )47ينظر  :خولة احمد ،االضطرابات السموكية واالنفعالية ,دار الفكر لمطباع  ,عماف 2662 ,ـ,
. 47
( )48ينظر  :حسيف محمد الطاىر :األساليب التربوية الحديثة في التعامؿ مع ظاىرة العنؼ
الطالبي ,و ازرة التربية ,إدارة التطوير والتنمية ,الكويت 1997,ـ.2 ,
( )49ينظر  :ظريؼ شوقي  :عمـ النفس االجتماعي  ,مركز النثر بجامعة القاىرة 1994-ـ :
.122
) (5

0

)(51

ينظر  :عبد اهلل بف أحمد العالؼ ، 32:والعنؼ تعريفو وانواعو واسبابو وطرؽ التدخؿ .65:
ينظر  :محمد عمى محمد  ،عمـ االجتماع ومشكالت وقت الفراغ  ،المجمعية االسكندرية-

دار المعرفة39 :
( )52ينظر  :أنس عباس غزواف :العنؼ األسري ضد األطفاؿ وانعكاسو عمى الشخصية 2163:
وغيرىا  ،وفلاير الكعبي  :العنؼ األسري ودور التربية المنزلية في تغير الصورة النمطية لممرأة ،
( )53ينظر  :مدحت أبو النصر :مفيوـ واشكاؿ العنؼ ضد الطفؿ ,مجمة خطوة ,العدد ,28
2668ـ .59 ,
( )54ينظر  :أنس عباس غزواف  :العنؼ األسري ضد األطفاؿ وانعكاسو عمى الشخصية :
.2169
)(55

ينظر  :العنؼ الزوجي وآثاره الصحية ،دراسة لمنظمة الصحة العالمية ،موقع مكتوب ،عالـ

الحياة الزوجية عمى الشبكة العنكبوتيةwww. arb3. maktoob.com ،
)(56

ينظر  :طريؼ شوقي محمد فرج ،العنؼ في األسرة المصرية.4 -3 :
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)(57
)(58

ينظر  :زويا روحانا  ،المرأة مرآة  ،العنؼ ضد المرأة وتأثيره عمى تماسؾ األسرة .48 :
ينظر  :صبري مرسي الفقي ،حموؿ اسالمية لمشاكؿ اسرية ،دار ابف الجوزي ،السعودية ،

2665ـ .123 :
)(59
) (6

0

ينظر  :المصدر السابؽ .47-46 :
ينظر  :ىالة القيشاوي جبر  :العنؼ الموجو ضد المرأة و تمكيف المرأة  ،مركز شؤوف المرأة -

غزة
) (61ينظر  :حممي ساري  :األثار النفسية و االجتماعية و االقتصادية لمعنؼ األسري عمى المرأة
والمجتمع المحمي .43:،
) (62ينظر  :ابراىيـ الخضير ،سوء معاممة المحيطيف بالمسف واثرىا عمى مشاكمو النفسية ،موقع
المستشار عمى الشبكة العنكبوتيةwww.almostshar.com ،
) (63ينظر  :سوء معاممة كبار السف ،موقع و ازرة الصحة مممكة البحريف عمى الشبكة العنكبوتية،
www.moh.gov.bh
) (64ينظر  :نبيؿ حاجى نائؼ" ،فى دماغنا عقالف" باب الصحة والحياة العرب األسبوعية 2668
ـ.28 :
)(65
)(66

ينظر  :شوقي محمد فرج طريؼ  ،العنؼ في األسرة المصرية . 5-4 :
ينظر  :احمد المجذوب ،ظاىرة العنؼ داخؿ األسرة المصرية ،المركز القومي لمبحوث

االجتماعية والجنائية ،القاىرة2663 -ـ ، 6 :وىالة القيشاوي جبر  :العنؼ الموجو ضد المرأة و
تمكيف المرأة .22:
)(67

ينظر  :سامي عجـ رجاء مكي ، ،اشكالية العنؼ ،العنؼ المشرع والعنؼ المداف ،المؤسسة

الجامعية لمدراسات والنشر ،بيروت –2668 ،ـ 166 :
)(68

ينظر :جميؿ وديع شكور :العنؼ والجريمة ،الدار العربية لمعموـ1997 ،ـ ،113 : .و سپوؽ

 :مشاكؿ اآلباء في تربية األبناء ،المؤسسة العربية لمدراسة والنشر  1986ط ، 3:45وفلاير الكعبي
 :بحث العنؼ األسري ودور التربية المنزلية في تغير الصورة النمطية لممرأة  ،23:ورشا عمر
دسوقي  :العنؼ االسري ضد االطفاؿ وعوائؽ تحقيؽ ميمة االستخالؼ التعبدي والمقاصد العميا
لمشريعة  ،االمارات – مجمع الفقيي االسالمي . 45:
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( 69ينظر  :لمدكتور سپوؽ :مشاكؿ اآلباء في تربية األبناء  ، 45 :وفلاير ألكعبي  :العنؼ األسري
ودور التربية المنزلية في تغير الصورة النمطية لممرأة .32:
) (70ينظر  :بحث بعنواف  ، :فلاير ألكعبي  :العنؼ األسري ودور التربية المنزلية في تغير الصورة
النمطية لممرأة .
 )1( 7ينظر :طريؼ شوقي محمد فرج :العنؼ في األسرة المصرية2662 ،ـ 26-19 :
) (7

2

ينظر  :طريؼ شوقي محمد فرج :العنؼ في األسرة المصرية : 21.

)73ينظر  :عبد الرحمف محمد العيسوي  :دوافع المجرميف ,منشورات الحمبي الحقوقية 2664 ,ـ ,
188 .
) (74ينظر  :أنس عباس غزواف  ،العنؼ األسري ضد األطفاؿ وانعكاسو عمى الشخصية دراسة
اجتماعية.43:
) (75ينظر  :احساف محمد الحسف  ,العنؼ في الحياة الجامعية  ، 136 ,ورباح أحمد ميدي  :اثر
العنؼ التمفزيوني في األسرة العراقية .33:
)(76ينظر  :فيد بف عمي عبدالعزيز الطيار  ،رسالة ماجستير ،العوامؿ االجتماعية المؤدية لمعنؼ
لدى طالب المرحمة الثانوية ( دراسة ميدانية لمدار س شرؽ الرياض ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ
األمنية2665 ،ـ  ، 82 :وصالح نجيب الدؽ :ظاىرة العنؼ :أسبابيا وعالجيا:
http://www.alukah.net :
)(77

ينظر  :عبد اهلل بف أحمد العالؼ  :العنػ ػ ػػؼ األسػ ػ ػػري وآثاره عمى األسرة والمجتمع .34

)(78

ينظر  :بحث العنػ ػ ػػؼ الم ػ ػ ػػدرسي www.education39.net/،

86

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثالث عشر
)(78ينظر  :العنؼ األسري ضد المرأة في مدينة الرياض  ،دراسة لبعض حاالت المترددات عمى
مستشفى الرياض المركزي  ،والمركز الخيري لإلرشاد االجتماعي واالستشارات األسرية  ،أ.د.
سموى عبد الحميد الخطيب  ،مجمة مركز بحوث مركز الدراسات الجامعية لمبنات .رقـ . 26
المعنفات
 2665ـ  ، 34:والعنؼ ضد الزوجة وعالقتو بالصحة النفسية لدى الزوجات العربيات
ّ
في مدينة (مالمو) بالسويد رسالة الماجستير في عمـ النفس  ،مف الطالبة  ،قدرة عبد األمير ،

إشراؼ  :الدكتور أسعد شريؼ االمارة  2668ـ ،34 :العنؼ الموجو ضد المرأة و تمكيف المرأة
 ،ىالة القيشاوي جبر ،مركز شؤوف المرأة – غزة.13 :
الم ػصػػادر والػػم ارج ػػع
بع ػػد الػ ػػقرأف ال ػػكري ػػـ
-1

ابف منظور  :لساف العرب ،دار صادر لمطباعة والنشر 1956 -ـ .

-2

احمد المجذوب ،ظاىرة العنؼ داخؿ األسرة المصرية ،المركز القومي لمبحوث االجتماعية

والجنائية ،القاىرة2663 -ـ.
احمد محمد خميفة  :مقدمة في دراسة السموؾ اإلجرامي ,مكتبة دار المعارؼ  ,مصر-
-3
1962ـ.
-4

انتوني غدنز ،عمـ االجتماع  ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت2665 -ـ .

-5

بطرس البستاني  :محيط المحيط  ,ساحة الصمح لمنشر  ,بيروت – 1997ـ.

-6

بيناـ رمسيس  :المجرـ تكوينا وتقويما  ،منشأة دار المعارؼ ،االسكندرية ػ مصر.

-7

جميمة عبد القادر شعباف الرفاعي  :العنؼ المجتمعػي ماىيتو ،وأشكالو ،وأسبابو وواقعو في

االردف
حسيف محمد الطاىر :األساليب التربوية الحديثة في التعامؿ مع ظاىرة العنؼ الطالبي,

-8

و ازرة التربية ,إدارة التطوير والتنمية ,الكويت 1997-ـ.
-9

حممي ساري :األثار النفسية و االجتماعية و االقتصادية لمعنؼ األسري عمى المرأة

والمجتمع المحمي
-16

خولة احمد ،االضطرابات السموكية واالنفعالية ,دار الفكر لمطباعة والنشر  ,عماف ,

2662ـ.
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-11

سامي عجـ رجاء مكي ، ،اشكالية العنؼ ،العنؼ المشرع والعنؼ المداف ،المؤسسة

الجامعية لمدراسات والنشر ،بيروت –2668 ،ـ .
 -12سامية مصطفي الخشاب :النظرية االجتماعية ،دار المعارؼ ،القاىرة 1993 -ـ.
-13
-14

سپوؽ  :مشاكؿ اآلباء في تربية األبناء  ،المؤسسة العربية لمدراسة والنشر 1986ـ.
ستور أنتوني  :العدواف البشري  ،ترجمة محمد أحمد غالي  ،إليامي عبد الظاىر عفيفة

 ،الييئة المصرية العامة لمكتاب  ،القاىرة -مصر 1975 ،ـ .
-15
.

سموى عبد الحميد  ،العنؼ االسري ضد المرأة في مدينة الرياض ،مكتبة الشقرى 2662،ـ

-16

سيكولوجية العدواف :خميؿ قطب أبو فورة 1996ـ -مكتبة الشباب .

-17

صبري مرسي الفقي ،حموؿ اسالمية لمشاكؿ اسرية ،دار ابف الجوزي،السعودية ،

2665ـ.
-18

طريؼ شوقي  :العنؼ في األسرة المصرية  ( ،التقرير الثاني ) دراسة نفسية استكشافية ،

القاىرة  ،المركز القومي لمبحوث الجنائية –قسـ بحوث المعاممة الجنائية 2666 ،ـ.
-19

طريؼ شوقي  :عمـ النفس االجتماعي  ,مركز النثر بجامعة القاىرة ,القاىرة 1994,ـ.

-26

عبد الرحمف محمد العيسوي  :دوافع المجرميف ,منشورات الحمبي الحقوقية 2664 ,ـ.

 -21عدلي السمري وآخروف ،عمـ اجتماع الجريمة ،دار المسيرة ،عماف 2616 :ـ.
 -22العنؼ الموجو ضد المرأة و تمكيف المرأة  ،ىالة القيشاوي جبر ،مركز شؤوف المرأة – غزة
.
 -23فلاير الكعبي  :بحث العنؼ األسري ودور التربية المنزلية في تغير الصورة النمطية لممرأة
.
 -24كاظـ الشبيب  :العنؼ األسري قراءة في الظاىرة مف أجؿ مجتمع سميـ  ,المركز الثقافي
العربي 2667 ,ـ
 -25محمد ابف ابي بكر الرازي  :مختار الصالح  ,دار الفكر لمطباعة  ,لبناف 1973 -ـ
-26

محمد بف عبد الرحمف الحضيؼ  :كيؼ تؤثر وسائؿ االعالـ ،مكتبة العبيكاف  ،الرياض

1994 ،ـ.
-27

محمد تقي فمسفي ،الطفؿ بيف الوراثة والتربية ،مطبوعات دار األندلس ،بيروت 2668ـ.
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 -28محمد عاطؼ غيث :قاموس عمـ االجتماع ,دار المعرفة الجامعية لمطبع والنشر والتوزيع
,اإلسكندرية2666 ,ـ
-29

محمد عمى محمد :عمـ االجتماع ومشكالت وقت الفراغ  ،المجمعية االسكندرية -دار

المعرفة..
 -36محمد نبيؿ عبد الحميد :اإلساءة الوالدية ،مرآز الكتاب لمنشر ،القاىرة 2666 -ـ.
-31

مرواف كجؾ  ،األسرة المسممة أماـ الفيديو والتمفزيوف  ،دار الكممة الطيبة ،القاىرة ػ مصر،

1986ـ.
 -32منيرة محمد جواد الصميدعي  :أثر البيئة في التنشئة االجتماعية لمطفؿ (األسرة أنموذجاً)"
دراسة نظرية2613 ، ،ـ جامعة الكوفة  -كمية التربية األساسية.
 -33نادية بشناؽ وآخروف  :دليؿ ارشادي لمتعامؿ مع العنؼ االسري  ,مركز التوعيو واالرشاد
االسري  ,عماف 1995 -ـ .
-34

نب يؿ حاجى نائؼ" ،فى دماغنا عقالف" باب الصحة والحياة العرب األسبوعية السبت

 2668ـ.
 -35نجيب أسكندر  :معجـ المعاني  ،مطبعة المزمار ،بغداد 1979-ـ
 -36نخبة مف أساتذة عمـ االجتماع  :مصطمحات العموـ االجتماعية ,دار المعرفة الجامعية ,القاىرة
1985ـ. -37ىاللي عبد اهلل أحمد :تجريـ فكرة التعسؼ ،دار النيضة العربية ،القاىرة2666 -ـ .
-38

وديع شكور ،العنؼ والجريمة ،الدار العربية لمعموـ 1997 ،ـ.

 -39رشا عمر دسوقي  :العنؼ االسري ضد االطفاؿ وعوائؽ تحقيؽ ميمة االستخالؼ التعبدي
والمقاصد العميا لمشريعة  ،االمارات – مجمع الفقيي االسالمي.
-46

ورقة عمؿ لػ د .جبريف الجبريف  ،أسباب العنؼ األسري 2668 ،ـ  ،وفي ندوة العنؼ

األسري جامعة الممؾ سعود الرياض .
 -41ورقة عمؿ مقدمة مف دار التربية لمفتيات /الشارقة في المؤتمر العربي اإلقميمي لحماية
األسرة .المقاـ في األردف .

83

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثالث عشر
 -42يامف سييؿ مصطفى :العنؼ األسري وعالقتو التوافؽ النفسي ،كمية التربية ،جامعة
دمشؽ2669،ـ.البحوث المنشورة في المجالت المحمية والعالمية
أنس عباس غزواف :بحث العنؼ األسري ضد األطفاؿ وانعكاسو عمى الشخصية  ،دراسة
-1
اجتماعية ميدانية في مدينة الحمة  ،مجمة بابؿ ،مجمد – 23العدد.)2615( -4
-2

إياد محمد حمادنة و محمد سميماف بني خالد  :بناء مقياس اتجاىات نحو العنؼ اإللكتروني

لدى عينة مف مستخدمي مواقع التواصؿ االجتماعي بجامعة آؿ البيت  ،مجمة المنارة المجمد 19ع-3
2613ـ.
-3

رباح أحمد ميدي  :اثر العنؼ التمفزيوني في األسرة العراقية ،الجامعة المستنصرية  -كمية

اآلداب  ،مجمة االداب  ،العدد . 96
-4

العنؼ االسري الموجو نحو االبناء وعالقتو بالوحدة النفسية –دراسة ميدانية  ،محمد عزت

عربي ،مجمة دمشؽ  ،مج -28ع2612-1ـ .
-5

مدحت أبو النصر :مفيوـ واشكاؿ العنؼ ضد الطفؿ ,مجمة خطوة ,العدد 2668 ,28ـ .

سارة بنت فيد بف عبداهلل السديري  :بحث العنؼ األسري أسبابو وعالجو دراسة مقارنة:
-6
 ،جامعة الممؾ سعود.
-7

كريـ محمد حمزة  :العوامؿ االجتماعية لظاىرة العنؼ ضد األطفاؿ  ,بحث مقدـ الى مؤتمر

ىيئة رعاية الطفولة الذي نظمتو و ازرة العمؿ والشؤوف االجتماعية  ,بغداد 2664 -ـ
الرسائؿ واالطاريح المنشورة
-1

سعد بف محمد اؿ رشود :اتجاىات طالب المرحمة الجامعية نحو العنؼ ,رسالة ماجستير,

جامعة نايؼ لمعموـ األمنية ,دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ,عماف2666 ,ـ.
-2

سيير عادؿ العطار ،األسرة نظاـ لمضبط االجتماعي ،رسالة دكتوراه ،جامعة عيف شمس،

القاىرة 1994 ،ـ
-3

صالح محمد رفيع العمري  ،العودة إلى االنحراؼ في ضوء العوامؿ االجتماعية  ،رسالة

ماجستير جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية  ،الرياض .
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-4

عبد المحسف المطيري  :العنؼ االسري وعالقتو بانحراؼ االحداث لدى نزالء دار

المالحظة والرعاية االجتماعية – رسالة ماجستير –السعودية 2666 ،ـ .
-5

عمي الشيري  ،العنؼ لدى طالب المرحمة المتوسطة في ضوء المتغيرات النفسية

واإلجتماعية في مدينة جدة (رسالة ماجستير) جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة ( 2669ـ ).
-6

مسفر الغامدي،العالقة بيف العنؼ األسري والعنؼ المدرسي لدى عينة مف طالب المرحمة

المتوسطة بمدينة جدة (رسالة ماجستير) جامعة أـ القرى -مكة المكرمة( 2669ـ) .
-7

فيد بف عمي عبدالعزيز الطيار  ،رسالة ماجستير ،العوامؿ االجتماعية المؤدية لمعنؼ لدى

طالب المرحمة الثانوية ( دراسة ميدانية لمدار س شرؽ الرياض ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية،
2665ـ .
المواقع االنترنيت
محاسف الحواتي ،العنؼ العائمي مظاىرة ومعالجاتو  ،موقع أماف عمى الشبكة العنكبوتية،
-1
.www.amanjordan.org
مشعؿ القدىي ،المواقع اإلباحية عبر شبكة اإلنترنت وأثرىا عمى الفرد والمجتمع 2661ـ ،
-2
.www.minshawi.com/gadhi.htm
ابراىيـ الخضير :سوء معاممة المحيطيف بالمسف واثرىا عمى مشاكمو النفسية ،موقع
-3
المستشار عمى الشبكة العنكبوتيةwww.almostshar.com ،
سوء معاممة كبار السف ،موقع و ازرة الصحة مممكة البحريف عمى الشبكة العنكبوتية،
-4
www.moh.gov.bh.
صالح نجيب الدؽ  :ظاىرة العنؼ :أسبابيا وعالجيا ا : http://www.alukah.net/
-5
العنؼ الزوجي وآثاره الصحية ،دراسة لمنظمة الصحة العالمية ،موقع مكتوب ،عالـ الحياة
-6
الزوجية عمى الشبكة العنكبوتيةwww. arb3. maktoob.com ،
عبد اهلل بف أحمد العالؼ ،العنؼ األسري وآثاره عمى األسرة والمجتمع ،موقع صيد الفوائد
-7
عمى الشبكة العنكبوتيةwww.saaid.net ،
بحث العنػ ػ ػػؼ الم ػ ػ ػػدرسي www.education39.net،
-8
موقع مكتوب 2668/12/31com.maktoob.helwa://httpـ.
-9
 -16موقع نافذة العرب 2668/12/31com.nafithat.www://httpـ.
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موقع جريدة الجزيرة 2668/12/31com.jazirah-al.www://httpـ.
موقع الفريؽ االجتماعي 2669/1/3com.team-social.www://httpـ
موقع جريدة الشرؽ األوسط 2669/1/7asharqalawsat.com//:ـ.

-14

موقع و ازرة الصحة السعودية 2669/1/7http://www.moh.gov.sa/vb/showthreadـ.

-12
-13
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