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 العنف األسري وأثره يف بناء الشخصية
 د. خمائل شاكر الجمالي  م.                                               

 رغد جمال مناف  .دم.                                               
 ث العممي العربي/ مركز إحياء الترا جامعة بغداد                                                    

 المستخمص
، فيي موجودة منذ ُوجد  السمبية ليست بالشيء الجديدالعنؼ  ظاىرة بالرغـ أف ىذه            

 ية أو مألوفة لمف لـ يدرس عموماً ربما تكوف ىذه العبارة منطقو اإلنساف عمى سطح األرض؛ 
ء كاألنثروبولوجيا نشو مختمفة كالبيولوجيا والعموـ التي ليا صمة بالمنطؽ التطوري أو ال

أف بدء ظاىرة العنؼ ) األسري ( كانت موجودة منذ أف وجد ت الباحثة قد أيقنلوالجيولوجيا. 
ال ينحصر في زماف أو مكاف معيف بؿ ىو موجود منذ قصة حيث  اإلنساف عمى األرض. 

 -سو  "قابيؿ وىابيؿ" وحتى يومنا ىذا، ويتوزع جغرافيًا في كؿ بقعة عمى ىذه األرض ويمار 
أفراد منتميف إلى كافة األدياف واألجناس والطبقات االجتماعية واالقتصادية ، ويمكف  -لألسؼ

 لنا أف نقّسـ العنؼ األسري إلى ثالثة أنواع : 
 . العنؼ الموجو ضد المرأة -ٔ      

 .  العنؼ الموجو ضد األطفاؿ -ٕ      
 .  العنؼ الموجو ضد المسنيف -ٖ      

عود مسألة انتشار العنؼ األسري إلى مواكبة وتطور الحياة العصر كأحد أبرز مشاكؿ تو            
ىذه الحياة وتطورىا، إذ إّف الحياة في الماضي كانت مبنية عمى أساس "األسرة الممتدة" والتي 
تتكوف مف األبويف واألبناء وأبناء األبناء ، وكانت توزيع القوة والقرار فييا متساويًا بحيث ال 

 .سّمط األقوى عمى األضعؼ بدوف معيقات أو تدخؿ مف قبؿ أفراد األسرة الممتدة اآلخريفيت
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           Although this phenomenon of negative violence is nothing new, it 

exists since the presence of man on the surface of the earth; This may 

be logical or familiar to those who did not study different sciences such 

as biology and science, which are related to evolutionary logic or 

evolution, such as anthropology and geology. The researcher realized 

that the phenomenon of violence (family) had existed since the man 

was found on earth. Where it is not limited to a particular time or place 

but has existed since the story of "Cain and Abel" to this day, and is 

distributed geographically in every spot on this land and practiced - 

unfortunately - members belonging to all religions and races and social 

classes and economic, and we can divide family violence to Three 

types: 
      ٔ . Violence against women. 
      ٕ . Violence against children. 
      ٖ . Violence against the elderly. 

           In the past, life was based on the "extended family" consisting of 

parents, sons and sons, and the distribution of power and decision was 

equal so that the stronger did not dominate the weakest Without 

obstacles or interference from other extended family members 
 مقدمة : 
، فيي موجودة منذ ُوجد اإلنساف عمى  بالرغـ أف ىذه الظاىرة السمبية ليست بالشيء الجديد        

ربما تكوف ىذه العبارة منطقية أو مألوفة لمف لـ يدرس عمومًا مختمفة و سطح األرض؛ 
جيولوجيا. لقد كالبيولوجيا والعموـ التي ليا صمة بالمنطؽ التطوري أو النشوء كاألنثروبولوجيا وال

أف بدء ظاىرة العنؼ ) األسري ( كانت موجودة منذ أف وجد اإلنساف عمى ت الباحثة أيقن
يرمي لمعنؼ الذي وصـ عالقة ىابيؿ بقابيؿ باعتبار أف مرحمة آدـ ىي مرحمة  ىواألرض. و 

، فإف وجية النظر اإلسالمية التي ربما  اإلنساف الذي مارس العنؼ. فإف صّح ما أشير إليو
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، ليست بالضرورة تعكس حقيقة الظاىرة بالفعؿ مف وجية  كامؿ الحقيقة باحثةفييا ال ترى 
، ولكف  نظر عممية معينة. وىنا أيضًا ال يجب إنكار أف العنؼ حدث في عالقة ىابيؿ بقابيؿ

 ، إال إذانعتقد السابقة أعاله ال تنسجـ كثيرًا مع وجية النظر العممية كما  رةباالعفي  ناهما ذكر 
أف اإلنساف ممتد إلى ما قبؿ آدـ بمراحؿ تطورية جرت خالليا أشكاؿ  باحثتاف ال تاعتبر 

متباينة مف العنؼ التي يمكننا أف نصنفيا نحف بطريقتنا. فيناؾ أبحاث كثيرة أشارت إلى أف 
مممؾ تالعنؼ قد سبؽ مرحمة آدـ ألف آدـ جزء مف سمسمة تطور وليس بداية ليا. وبالتالي ال 

ما يؤيد وجية نظرة عمى أف العنؼ بدأ منذ مرحمة آدـ باعتباره بداية وجود اإلنساف ف باحثتاال
أف  ما، ولكف عميي شاءتطرح وجية نظره كما تأف  باحثتافعمى األرض. بالطبع مف حؽ ال

فيما  اينبغي أف تتقيدبحث عممي  ىو بحثيما بعيف االعتبار أف  تعمى ما يطرح إذا أخذ دلالت
 .المنيج العممي مف حيث جودة االقتباس واإلحاالت العممية كمصادر يرد فييا بمنطؽ

        
 

 المبحث األول :         
 أواًل : مفهوم العنف األسري          

العنؼ األسري بشكؿ عاـ وىو: استعماؿ  القّوة المادّية أو القوة المعنوية بشكؿ عدواني            
،  ؼ األسري إذًا ىو: استعماؿ القوة واالعتداء المفظيإللحاؽ الضرر بأي شخص آخر. فالعن

أو الجسدي، أو الجنسي مف قبؿ أحد أفراد األسرة تجاه فرد آخر في داخؿ األسرة نفسيا والتي 
تتكّوف مف الزوج والزوجة واألبناء، مّما يترّتب عميو ضرر واضطراب نفسي، أو اجتماعي، أو 

 (  ٖ-ٔ، ص  ٖٕٔٓ) بوطباؿ و معوشة ، جسدي. 
 

 أشكال العنف األسري ثانيًا:          
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العنؼ األسري ال ينحصر في زماف أو مكاف معيف بؿ ىو موجود منذ قصة "قابيؿ وىابيؿ"         
أفراد  -لألسؼ -وحتى يومنا ىذا، ويتوزع جغرافيًا في كؿ بقعة عمى ىذه األرض ويمارسو  

تماعية واالقتصادية ، ويمكف لنا أف نقّسـ منتميف إلى كافة األدياف واألجناس والطبقات االج
 العنؼ األسري إلى ثالثة أنواع : 

 . العنؼ الموجو ضد المرأة -ٔ      
 .  العنؼ الموجو ضد األطفاؿ -ٕ      

 (  ٗٔ -ٕٔ، ص ٖٕٔٓ) أبو طباؿ و معوشة ، .  العنؼ الموجو ضد المسنيف -ٖ      
انتشار العنؼ األسري إلى مواكبة وتطور الحياة  أسباب العنؼ األسري تعود مسألة           

العصر كأحد أبرز مشاكؿ ىذه الحياة وتطورىا، إذ إّف الحياة في الماضي كانت مبنية عمى 
أساس "األسرة الممتدة" والتي تتكوف مف األبويف واألبناء وأبناء األبناء ، وكانت توزيع القوة 

وى عمى األضعؼ بدوف معيقات أو تدخؿ مف قبؿ والقرار فييا متساويًا بحيث ال يتسّمط األق
أسباب انتشار العنؼ األسري عمى لمباحثة أف توضح  أفراد األسرة الممتدة اآلخريف ، و يمكف

  النحو التالي:
 
 

 أسباب اجتماعية   -1
تبدأ مف نشأة الطفؿ وأسموب التربية واالىتماـ بو، مرورًا بالتفرقة في المعاممة والتمييز         
، واألبناء بشكؿ عاـ وتشجيع سموكّيات العنؼ والحّث عمييا بشكؿ  يف اإلخوة، واألخواتب

مباشر أو غير مباشر، وكثرة الخالفات بيف الزوجيف والتيديد المستمر باالنفصاؿ أو حتى 
 االنفصاؿ الفعمي.

 أسباب اقتصادية  -2 
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ة بعدد أفرادىا في ظّؿ سكف ىي تمؾ التي نالحظ وجودىا بشكؿ أكبر في األسر المكتظّ        
صغير ال يكاد يّتسع، إذ ال يستطيع رب األسرة سد حاجة أفرادىا ومتطمباتيـ بسبب الدخؿ 

 ، فيمجأ أفراد األسرة إلى السموؾ العنيؼ لحؿ مشكالتيـ . المتدني
 أسباب سياسية  -3

سياسة االضطياد سواء كاف ذلؾ في البمداف التي تتعرض لالحتالؿ أو التي تمارس فييا        
السياسي مف قبؿ حكومات ىذه البمداف المستبدة ، إذ يالحظ أف كثيرًا ممف مورس بحقيـ 
التعذيب واالضطياد السياسي مف قبؿ حكوماتيـ أو حكومة االحتالؿ في السجوف وغير 
السجوف عادة ما يتّعرضوف إلى صدمة نفسية تؤّثر عمى سموكيـ الفردي واالجتماعي تجاه 

 ويمجؤوا إلى العنؼ كوسيمة لحّؿ مشكالتيـ.اآلخريف 
 األسباب الثقافية  -4

عادة ما تكوف مرتبطة باإلعالـ وكيفية توجييو لعقوؿ المتابعيف والجميور، وعوامؿ        
أخرى مثؿ الحسد، وعدـ القناعة، والكراىية، والغيرة، وضعؼ دور األدياف، والوازع الديني 

 في توجيو فكر األفراد .
العنؼ المنزلي، منيا النظريات  توضح لنا أسبابىناؾ نظريات مختمفة عديدة عف يبدو أف         

, وكذلؾ النظريات  النفسّية التي تدرس الّسمات الشخصّية والخصائص العقمّية لمرتكب الجريمة
،  ؛ مثؿ كياف األسرة االجتماعية التي تنظر في العوامؿ الخارجية لبيئة مرتكب الجريمة

 والتعّمـ االجتماعي.  ، الضغط
؛ ال يوجد منيج كامؿ بإمكانو تغطية كؿ  كما في كؿ الظواىر المتعمقة بالتجربة البشرية           

الحاالت. بينما ىناؾ الكثير مف النظريات حوؿ األسباب التي تدفع أي فرد لمتصرؼ بعنؼ 
وؿ الدورات الظاىرة بيف تجاه شريكو العاطفي أو أفراد عائمتو, ىناؾ أيضًا اىتماـ متزايد ح

% مف ٘ٚنسبتو  ؛ تـ تحديد أف ماعمى سبيؿ المثاؿ   أستراليا األجياؿ في العنؼ المنزلي. في
خدمات لضحايا العنؼ المنزلي مثؿ "أطفاؿ  , بدأت ضحايا العنؼ األسري ىـ مف األطفاؿ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
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مشرقوف" تركز عنايتيا عمى األطفاؿ الذيف تعرضوا لمعنؼ المنزلي. ترجح االستجابات التي 
ركزت عمى األطفاؿ أف خبرات الفرد طواؿ حياتو تؤثر عمى نزعتو لممارسة العنؼ األسري 

ة أنو مف المفيد التفكير بثالثة )سواء ضحية أو جاٍف?(. تقترح الدراسات المؤيدة ليذه النظري
مصادر لمعنؼ المنزلي: التنشئة االجتماعية لمرحمة الطفولة, التجارب السابقة لمعالقات الثنائية 

ات التوتر في حياة الفرد الحالية. إف األشخاص الذيف راقبوا ، ومستويالمراىقة? في مرحمة
عنؼ والدييـ تجاه بعضيـ،? أو تعرضوا ىـ أنفسيـ لمعنؼ قد يمارسوا العنؼ في سموكيـ 

 (  ٕٓٔ -ٜٛ، ص  ٜٕٓٓ) احمد ،  .ضمف عالقاتيـ التي يؤسسونيا كبالغيف
 

 سري أشكال العنف األثالثًا: 

ليا ىدؼ واحد وىو كسب السيطرة عمى الضحية والحفاظ  األسري إف جميع أشكاؿ العنؼ        
المعتدوف أساليًبا كثيرًة لممارسة قوتيـ عمى الزوج أو الشريؾ: كالسيطرة،  ؿمعيستو عمييا. 

 واشكاؿ العنؼ األسري ىي :   .واإلذالؿ، والعزؿ، والتيديد، والتخويؼ، والحرماف، والموـ
 جسدياً   -1     

 ، واأللـ لجسدي ىو عنؼ يتضمف احتكاؾ ييدؼ إلى التسبب في الشعور بالخوؼالعنؼ ا         
، أو األذى الجسدي. يشمؿ العنؼ الجسدي  ، أو التسبب في المعاناة الجسدية ، والجرح

الضرب، الصفع، المكـ، الخنؽ، الدفع، الحرؽ، وغيرىا مف أنواع االحتكاؾ التي تؤدي إلى 
أف يشمؿ العنؼ الجسدي سموكيات أيضًا مثؿ حرماف  اإلصابة الجسدية لمضحية. ويمكف

الضحية مف الرعاية الطبية عند الحاجة، وحرماف الضحية مف النوـ أو وظائؼ أخرى 
ضرورية لمعيش، أو إجبار الضحية عمى االنخراط في استخداـ المخدرات والكحوؿ ضد 

و عنًفا جسدًيا. ىذا إرادتيا. إذا كاف الشخص يعاني مف أي أذى جسدي فيذا يعني أنو يواج
العنؼ يمكف أف يواجيو في أية مرحمة. ويمكف أف يشمؿ أيضًا توجيو األذى الجسدي عمى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D8%A9
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أىداؼ أخرى مثؿ األطفاؿ، أو الحيوانات األليفة وذلؾ مف أجؿ إلحاؽ األذى النفسي 
 .بالضحية

 
 جنسياً  -2   

لتيديد مف أجؿ الحصوؿ عمى العنؼ الجنسي ىو أي وضع يتـ فيو استخداـ القوة أو ا          
مشاركة في نشاط جنسي غير مرغوب. إجبار الشخص عمى االنخراط في ممارسة الجنس، 

رغمًا عنو، حتى لو كاف ىذا الشخص ىو الزوج أو الشريؾ الحميـ الذي سبؽ أف مارس 
الجنس بالتراضي، فيو عمؿ مف أعماؿ العدواف والعنؼ. وتعرؼ منظمة الصحة العالمية 

أي فعؿ جنسي، أو محاولة لمحصوؿ عمى فعؿ جنسي، أو • لجنسي عمى أنو: العنؼ ا
تعميقات أو تحرشات جنسية غير مرغوب فييا، أو أفعاؿ مشبوىة أو موجية بطريقة أخرى، 

ضد الحياة الجنسية لمشخص باستخداـ اإلكراه، مف قبؿ أي شخص بغض النظر عف عالقتو 
المنزؿ والعمؿ. االغتصاب الزوجي، والمعروؼ  بالضحية، وفي أي مكاف، إْذ ال تقتصر عمى

أيضا باسـ االغتصاب الزواجي، ىو عدـ الرضا بممارسة الجنس في حاؿ كاف المرتكب ىو 
زوج الضحية. وعمى ىذا النحو فيو يعتبر شكاًل مف أشكاؿ اغتصاب الشريؾ، والعنؼ 

االغتصاب الزوجي غير المنزلي، واالعتداء الجنسي. في الواليات المتحدة األمريكية يعتبر 
، ٖٜٛٔقانوني في جميع الواليات الخمسيف. وفي كندا، تـ تجريـ االغتصاب الزوجي في عاـ 

عندما تـ إجراء تغييرات قانونية عديدة، بما في ذلؾ تغيير قانوف االغتصاب إلى االعتداء 
األمر في والية الجنسي، وجعؿ القوانيف محايدة بيف الجنسيف. أما في أستراليا فقد بدأ تجريـ 

. ومنعت ٕٜٜٔإلى  ٜ٘ٛٔ، وتمتيا كؿ الواليات األخرى مف عاـ ٜٔٛٔنيو ساوث في عاـ 
. وفي إنجمترا ٜٜٓٔ، ومنعتو إيرلندا في عاـ ٜ٘ٛٔنيوزلندا االغتصاب الزوجي في عاـ 

، وذلؾ عندما تـ إلغاء إعفاء ٜٜٔٔوويمز، أصبح االغتصاب الزوجي غير قانوني في عاـ 
أنواع  .R v Rالزوجي مف قبؿ لجنة االستئناؼ في مجمس الموردات، في حالة االغتصاب 
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استخداـ القوة الجسدية إلجبار الشخص عمى المشاركة في فعؿ  -ٔاالعتداء الجنسي ما يمي: 
محاولة أو اكتماؿ ممارسة  -ٕجنسي ضد رغبتو أو رغبتيا، سواء اكتمؿ الفعؿ أو لـ يكتمؿ. 

در عمى فيـ طبيعة أو حالة الفعؿ، أو غير قادر عمى رفض الجنس بمشاركة شخص غير قا
المشاركة، أو غير قادر عمى إيصاؿ فكرة عدـ الرغبة في المشاركة في ممارسة الجنس، عمى 
سبيؿ المثاؿ، بسبب عدـ النضج لكونو دوف السف القانونية، أو بسبب المرض، أو العجز، أو 

. ) كاتبي ،    أو بسبب التيديد أو الضغطكونو تحت تأثير الكحوؿ أو المخدرات األخرى 
 ( ٔٛ -ٜٚ، ص  ٕٕٔٓ

 

 

 

 أو الفكري العنف النفسي يسمى أيًضا) العنف العاطفي ) -3  

ذاللو إما سرًا أو عمناً           , التحكـ بالممارسات التي يمكف  ويشمؿ االعتداء عمى الضحية وا 
ء بعض الحقائؽ عف الضحية, تعمد إحراجو أو أو ال يمكف لمضحية القياـ بيا, إخفا

االنتقاص مف قيمتو, أيًضا عزؿ الضحية اجتماعًيا بإبعاده عف عائمتو وأصدقائو باإلضافة 
مف حولو متى ما شعر بالسعادة واالستقالؿ  األخريفإلى ذلؾ يتـ ابتزاز الضحية بإيذاء 

حية وكؿ ما قد يحتاجو مف الذاتي. مف صور االعتداء العاطفي أيًضا الحيمولة بيف الض
موارد أساسية في حياتو كالماؿ مثاًل. ىذا وكؿ ما قد يتسبب بإىانة اإلنساف يندرج تحت 
مسمى العنؼ العاطفي. العنؼ العاطفي يتضمف أي إساءة لفظية يمكف أف تحمؿ خالليا 

مف صور  تيديًدا لمضحية, أو إخافتو, أو التقميؿ مف قيمتو أو ثقتو بذاتو أو تقييد حريتو.
: ييدد الضحية  العنؼ العاطفي أيًضا أف يتـ تيديد الضحية مع إيذائو جسدًيا كمثاؿ لذلؾ

ذلؾ ييدد الضحية  فضاًل عفبأنو سيقتؿ في حاؿ فكر بأف يتخمى عف عالقتو بالجاني. 
بأنو سوؼ يفضح عمًنا إذا ما أقبؿ عمى ىكذا تصرؼ. مف الصور األخرى لمعنؼ 

طالؽ بعض العاطفي ىو االنتقاد ا لمستمر بتوجيو الشتائـ المستمرة إلى الضحية وا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
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العبارات عميو مما مف شأنو أف يقمؿ مف ثقتو بنفسو وىذا ما يسمى بالعنؼ المغوي 
العاطفي. أيًضا غالًبا ما يقوـ الجاني باستخداـ األطفاؿ لمتمادي في العنؼ العاطفي عمى 

ية لترديدىا عمى مسامع الضحية. مف الضحية وذلؾ بتمقيف األطفاؿ بعض العبارات القاس
جانب أخر نرى أف الجاني يقوـ بتضميؿ الضحية بأف يتصرؼ تصرفات ليست منطقية 

ويقصد  شيئاً أخر أو يفعؿ  شيئاً وىو يعني  شيئاً بغرض تشتيت تركيز الضحية كأف يقوؿ 
فعاًل  أخر وفي المقابؿ يشعر الضحية بعدـ األماف ويبدأ بمسائمة نفسو ىؿ ىو شيئاً منو 

يتعرض لعنؼ عاطفي أـ ىو متوىـ بذلؾ أو قد يشعر بأف ما يتعرض لو مف عنؼ 
عاطفي ما ىو إال بسببو. يقوـ الجاني في العنؼ العاطفي بجيد كبير لفصؿ الضحية 
وعزلو وعدـ السماح لو بالتواصؿ مع عائمتو وأصدقائو وىذا يتسبب بإبعاد الضحية عف 

 و بالتخمي عف العالقة التي تربطو بالجاني. أي شخص قد يكوف لو دور في إقناع
مف األساليب المتبعة في العنؼ العاطفي إبعاد الضحية عف أي موارد قد تشكؿ  أيضاً          

مصدر قوة يعود إلييا إذا ما قرر التخمي عف العالقة. كؿ ذلؾ يتسبب لمضحية بالعزلة 
خمية, لذلؾ كثير ما نجد نتيجة لمضرر الذي أدى إلى شؾ الضحية بمقدار قوتو الدا

ضحايا العنؼ العاطفي في حالة مف اليأس واإلحباط ويصور ليـ استحالة اليرب مف 
 وضعيـ الحالي. 

غالًبا ما يشعر ضحايا العنؼ العاطفي بأنيـ ال يمتمكوف أنفسيـ ودائًما ما يشعروف بأنيـ      
تعرضوا لالعتداء التامة. الرجاؿ والنساء عمى حد سواء ممف  األخريفتحت سيطرة 

العاطفي عادًة ما يعانوف مف االكتئاب وذلؾ يزيد مف احتمالية تعرضيـ لالنتحار, 
 .إضرابات األكؿ, إدماف المخدرات والكحوليات
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 لفظياً   -4      

اإلشارة ىانة المفظية ىي نوع مف أنواع العنؼ العاطفي وتشمؿ استخداـ المغة، ويمكف اإل          
ليا أيضًا عمى انيا فعؿ تيديد، فعف طريؽ تيديد شخص ما، أنت تقوؿ لو بشكؿ صريح 

ساءة وىذا لغة اإلعماؿ وقد يشمؿ ذلؾ است  عنؼ، دوواضح انؾ قد تؤذيو بطريقة ما وىذا ُيع
الشتائـ. االىانة المفظية قد تشمؿ أفعاؿ عدوانية كالشتـ  عماؿ أو عدـ است عماؿيحدث باست

والسخرية واالزدراء واالنتقاد، ولكف ىناؾ أيضًا اشكاؿ اقؿ وضوحًا لإلساءة المفظية،  والموـ
ساءة ظاىريًا قد تحمؿ في طياتيا محاوالت التعبيرات المفظية التي تبدو سميمة وخالية مف اإل

غير مرغوبة أو ألشعارىـ بآنو  بأفعاؿأو لالتياـ ظممًا أو لمتالعب باآلخريف لمقياـ  لإلىانة
ر مرغوب بيـ أو انيـ غير محبوبيف أو لتيديد اآلخريف ماليًا أو لفصؿ الضحايا عف غي

مصادر الدعـ. في سموكيات )جيكؿ وىايد(، المعتدي قد يتقمب ما بيف نوبات غضب مفاجأة 
وبيف بشاشة كاذبة باتجاه الضحية أو قد ُيظير "وجو" آخر مختمؼ جدًا إلى العالـ الخارجي، 

المفظي ىو األكثر شيوعًا مف أنواع االىانة المفظية، اال انو يشمؿ أيضًا  االتصاؿف أفي حيف 
 .االتصاؿ التعسفي بشكؿ مكتوب

 

 مادياً  -5    
إلساءة المادية ىي نوع مف أنواع العنؼ عندما يسيطر أحد األطراؼ في العالقة الزوجية ا          

اإلساءة المادية قد تشمؿ منع  عمى مقدرة الطرؼ اآلخر في الوصوؿ إلى الموارد المالية.
الطرؼ اآلخر مف امتالؾ الموارد المالية أو تقنيف مقدار الموارد الُمستخدمة مف قبؿ الضحية 
أو استغالؿ موارده المالية، الدافع وراء منع الطرؼ اآلخر مف اقتناء الموارد المالية ىو الحد 

عتماد ماديًا عمى الجاني وىذا مف قدرة الضحية عمى اعالة نفسو بحيث يتـ اجباره عمى اال
يشمؿ منع الضحية مف الحصوؿ عمى التعميـ أو البحث عف وظيفة أو الحفاظ أو التقدـ 
وظيفيًا أو الحصوؿ عمى الممتمكات. باإلضافة إلى ذلؾ، قد يحد المعتدي مف مصروؼ 
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دي الضحية، ليراقب كيفية صرؼ الضحية لمماؿ أو صرؼ ماؿ الضحية بدوف موافقتو مما يؤ 
) بوطباؿ ،  .إلى مديونية الضحية أو صرؼ مدخراتو كاممة لمحد مف الموارد المالية المتاحة لو

 ( ٙٔ -ٖٔ،ص  ٖٕٔٓ
 

 المبحث الثاني 

 : أثار العنف األسري  
 اآلثار النفسيةأواًل :         

 فاجأ الضحايا بحقيقة حجـ ومدى ما سمبيـ االعتداء مف استقاللية حيف يقرروف ىجرقد يت 
  المعتديف 

، فعادة ال يمتمؾ الضحايا  لالستغالؿ والعزلة االقتصادية التي فرضت عمييـ مييـ. ونظراً ع .1
الماؿ واألشخاص الذيف يمكنيـ االعتماد عمى مساعدتيـ ليـ. وقد تبيف أف ىذه  إال القميؿ مف

جر أعظـ العقبات التي تواجو ضحايا العنؼ المنزلي، وأقوى عامؿ يمكف أف يثنييـ عف ى
 سريالمعتديف عمييـ. وباإلضافة إلى افتقادىـ لموارد مالية، فعادة ما يفتقد ضحايا العنؼ األ

لمميارات المتخصصة والتعميـ والتدريب الالـز لمحصوؿ عمى وظيفة، وقد يكوف لدييـ عدة أطفاؿ 
ف العنؼ ، أٖٕٓٓمدينة مف كبرى مدف الواليات المتحدة األمريكية في العاـ  ٖٙيعيمونيـ. أعمنت 

أحد أبرز أسباب ظاىرة التشرد في ىذه المدف. كما تمت اإلشارة أيضا إلى أف واحدة مف  سرياأل
ذا ما تمكنت  بيف ثالث نساء مشردات فقدت مأواىا بسبب قطعيا لعالقة شابيا العنؼ المنزلي . وا 

يعتمد  الضحية مف تأميف سكف باإليجار، فمف المرجح أف المجمع السكني الذي تقطنو الضحية
تسامح قطعيا" مع الجرائـ، وىذه السياسة يمكف أف تؤدي إلى مطالبتيـ بإخالء السكف -سياسة "الال

حتى لو كانوا ىـ ضحايا العنؼ )وليسوا المعتديف أنفسيـ(. وفي حيف ارتفع بشكؿ متنامي عدد 
ييا عدد ، فإف ىذه الجمعيات لدسري المالجئ والموارد المجتمعية المخصصة لضحايا العنؼ األ
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قميؿ مف العامميف فييا مقابؿ المئات والمئات مف الضحايا الذيف يمتمسوف المساعدة، األمر الذي 
 مف الضحايا بدوف المساعدة التي يحتاجونيا .   يؤدي إلى بقاء العديد

  )calvert ، 1974: p: 88 -91       ( 

 

 ثانيًا : اآلثار الصحية 
وآالـ الظير وآالـ البطف واأللـ الميفي العضمي واالضطرابات  تشمؿ اآلثار الصحية الصداع       

المعدية المعوية ونقص القدرة عمى التحّرؾ وتدىور الحالة الصحية عمومًا. وقد ُيسّجؿ، في 
مكف أف يؤدي العنؼ  .  بعض الحاالت، وقوع إصابات مميتة وغير مميتة عمى حد سواء

جنسي إلى حدوث حاالت الحمؿ غير المرغوب الممارس مف قبؿ الشريؾ المعاشر والعنؼ ال
فيو والمشاكؿ الصحية النسائية وحاالت اإلجياض المتعّمدة وأنواع العدوى المنقولة جنسيًا، بما 

. كما يؤدي العنؼ الممارس مف قبؿ الشريؾ المعاشر أثناء فترة اإليدزفي ذلؾ عدوى فيروس 
إلمالص والوضع قبؿ تماـ فترة الحمؿ الحمؿ إلى زيادة احتماؿ وقوع اإلجياض التمقائي وا

االكتئاب،   يمكف أف يؤدي ىذاف الشكالف مف العنؼ إلى  .وانخفاض وزف الطفؿ عند الميالد
، والضيؽ  ، واضطرابات األكؿ ، ومشاكؿ النوـ واضطرابات اإلجياد التي تمي الرضوح

، إلى  ا أثناء الطفولة، السيم ، ومحاوالت االنتحار. يمكف أف يؤدي العنؼ الجنسي االنفعالي
دماف المخدرات والكحوؿ وانتياج سموكيات جنسية خطرة في مرحمة  زيادة احتماؿ التدخيف وا 
الحقة مف العمر. كما توجد عالقة بيف التعّرض لذلؾ العنؼ في الصغر وممارستو )فيما 

  .فيما يخص اإلناث( عند الكبر يخص الذكور( أو الوقوع ضحية لو )
 

 آلثار االجتماعية واالقتصاديةًا : اثالث         

يؤدي العنؼ الممارس ضد المرأة إلى تكّبد تكاليؼ اجتماعية واقتصادية ضخمة تخّمؼ           
فقد تعاني النساء مف العزلة وعدـ القدرة عمى العمؿ وفقداف  .  آثارًا عديدة عمى المجتمع قاطبة
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التمّكف مف االعتناء بأنفسيف وأطفاليف األجر ونقص المشاركة في األنشطة المنتظمة وعدـ 
 .إاّل بشكؿ محدود

                                                                  (calvert,1974,p:92-93 ) 
 آلثار بعيدة المدى:  اً رابع       

مغاية ألي قد يؤدي العنؼ المنزلي إلى ردود أفعاؿ مختمفة لدى الضحايا، وكميا ميمة ل         
شخص مختص يعمؿ مع أحد ىؤالء الضحايا. وتشمؿ العواقب الرئيسية لتجريـ العنؼ 
المنزلي: قضايا الصحة النفسية والعقمية ومشاكؿ صحية جسدية مزمنة. إف افتقار الضحية 

 .الكامؿ لمموارد المالية يؤدي بو إلى الوقوع في براثف الفقر والتشرد
 م مها األطفالاآلثار التي يتحخامسًا :     

ا في أسر ينتشر فييا العنؼ الممارس مف قبؿ اؤ مف المرّجح أف يواجو األطفاؿ الذيف نش        
الشريؾ المعاشر طائفة مف االضطرابات السموكية والعاطفية يمكف أف تؤدي بيـ إلى اقتراؼ 

وجود تـ الكشؼ أيضًا عف   .ذلؾ العنؼ أو الوقوع ضحية لو في مرحمة الحقة مف حياتيـ
عالقة بيف العنؼ الممارس مف قبؿ الشريؾ المعاشر وارتفاع معدالت وفيات الرّضع واألطفاؿ 

.    ومعدالت إصابتيـ باألمراض )مثؿ أمراض اإلسياؿ وحاالت سوء التغذية
(sara,2009,p: 14-16 ) 

 
 آثار المدى الطويلسادسًا :     

ا يعيشوف مع المعتديف عمييـ، إلى نسبة عالية يتعرض الكثير مف الضحايا الذيف ما زالو           
، كما ينتشر االكتئاب بينيـ حيث يتـ دفع الضحايا لمشعور  جًدا مف التوتر والخوؼ والقمؽ

معاممتيـ وبذلؾ يتعرضوف النتقادات شديدة. وقد  ليسيءبالذنب لقياميـ "باستفزاز" المعتدي 
معايير التشخيصية لالكتئاب سواًء أثناء % مف الضحايا تنطبؽ عمييـ الٓٙأفادت تقارير بأف 

العالقة أو بعد قطعيا، ولدييـ ميؿ متزايد لإلقداـ عمى االنتحار. وباإلضافة إلى االكتئاب، 
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كثيًرا ما يصاب ضحايا العنؼ المنزلي بحاالت مزمنة مف القمؽ والذعر، وغالًبا ما تنطبؽ 
"اضطراب اليمع". وأكثر اآلثار النفسية عمييـ المعايير التشخيصية لػ "اضطراب القمؽ العاـ" و

أىـ ما يميز  .(PTSD) "لمعنؼ المنزلي شيوعا وانتشارا ىو "اضطراب ما بعد الصدمة
اضطراب ما بعد الصدمة )الذي يمر بو الضحايا( ىو استرجاع الذكريات الماضية )إرجاعات 

ابيس، وتجنبيـ لألعماؿ زمنية(، والصور الممحة، وردات الفعؿ المفاجئة والمبالغ فييا، والكو 
التي قد تؤدي لتعرضيـ لإلساءة. ويستمر الضحية بشكؿ عاـ في الشعور بيذه األعراض لفترة 
طويمة مف الزمف بعد ابتعاده عف الوضع الخطير. يؤكد العديد مف الباحثيف عمى احتمالية أف 

، سريؼ األاضطراب ما بعد الصدمة ىو أفضؿ تشخيص لمف يعانوف مف اآلثار النفسية لمعن
 .حيث أنو المسؤوؿ عف العديد مف األعراض الشائعة التي يمر بيا ضحايا الصدمات النفسية

 (sara,2009,p: 19-23 ) 
 ملاالحسابعًا: آثاره عمى المرأة      

ترتفع مخاطر العنؼ األسري عمى الصحة خالؿ فترة الحمؿ، إذ أف تعرضت المرأة              
اؿ العنؼ سواًء الجسدي أو المفظي أو العاطفي يؤدي إلى آثار الحامؿ ألي شكؿ مف أشك

سمبية عمى األـ والجنيف. يصنؼ العنؼ المنزلي خالؿ فترة الحمؿ مف إساءة المعاممة لممرأة 
الحامؿ، حيث يمكف أف يتغير نمط العنؼ حسب حدتو وتكرره. إساءة المعاممة يمكف أف تكوف 

ية الممتدة حتى حدوث الحمؿ أو قد تبدأ خالؿ فترة مشكمة طويمة األمد في العالقة الزوج
الحمؿ. بالرغـ مف حدوث حاالت عنؼ مف المرأة ضد الرجؿ إال أف أسوأ حاالت العنؼ 

بسبب الحمؿ  ألسريىي التي تمارس مف قبؿ الرجؿ ضد المرأة. يمكف أف يثار العنؼ ا اأسري
راه، وظاىرة منع حؽ اختيار لعدة أسباب. الحمؿ بحد ذاتو يمكف أف يكوف نوعًا مف اإلك

الشخص في اإلنجاب أو عدمو يطمؽ عمييا )تخريب التحكـ باإلنجاب(، أو اإلكراه عمى 
اإلنجاب. تشير الدراسات عمى تخريب التحكـ باإلنجاب الذي يتـ ممارستو مف قبؿ الرجاؿ 

التحكـ عمى النساء تشير تمؾ الدراسات إلى وجود عالقة قوية بيف العنؼ المنزلي وتخريب 
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باإلنجاب. يمكف لمحمؿ أف يؤدي إلى توقؼ العنؼ المنزلي مؤقًتا نظرًا لعدـ رغبة المعنؼ في 
، ٕٛٓٓ)طارؽ ،  .أذية الجنيف عندىا يكوف خطر العنؼ المنزلي مضاعفًا بعد الوالدة مباشرة

 ( ٕ٘ -ٕٗص 
 

 عمى االطفالثامنًا : آثاره       

العنؼ المنزلي في الواليات المتحدة. وىناؾ زيادة في مميوف طفؿ سنويا يشيدوف           3.3
الطفؿ الذي يتعرض لمعنؼ المنزلي أثناء تربيتو سيعاني في حياتو التنموية  بأف اإلقرارات

والنفسية. ونظًرا لموعي بالعنؼ المنزلي اضطر بعض االطفاؿ لممواجية, والعنؼ المنزلي 
جتماعًيا, سموكًيا وكذلؾ إدراكًيا. وبعض عموًما يؤثر عمى كيفية تطور الطفؿ عاطفًيا, ا

المشاكؿ العاطفية والسموكية قد تكوف ناتجة بسبب العنؼ المنزلي وتشمؿ زيادة في العدوانية 
,القمؽ، وتغيرات في تفاعؿ الطفؿ مع األصدقاء, العائمة, والسمطات. وتسبب ىذه التجارب 

ه المشاكؿ في المدارس لعدـ وجود المؤلمة االكتئاب, وىبوط في احتراـ الذات. وتتزايد ىذ
لقد ُوجد ارتباط بيف تجربة االعتداء واإلىماؿ في مرحمة  الميارات مثؿ ميارة حؿ المشاكؿ.

الطفولة وارتكاب العنؼ المنزلي واالعتداء الجنسي في سف البموغ. باإلضافة إلى ذلؾ, في 
طفؿ عمًدا إلحداث إثر بعض الحاالت يقوـ المعتدي باالعتداء عمى األـ أو األب أماـ ال

يذاء  األطفاؿ الذيف يشيدوف االعتداء  بإففي ذات الوقت. وقد ُوجد  ضحيتيفمضاعؼ، وا 
عمى أحد الوالديف ىـ األكثر عرضة لظيور أعراض اضطراب ما بعد الصدمة. ومف المرّجح 

ى أف تكوف العواقب أكثر شدة عمى األطفاؿ إذا تطورت اضطرابات ما بعد صدمة االعتداء عم
األـ ولـ يسعوف لمعالج بسبب صعوبة مساعدة األـ لطفميا لمعالجة تجربتو في مشاىدة العنؼ 
المنزلي. وقد بدأ برنامج منع العنؼ العائمي في أستراليا ودوؿ أخرى بالتركيز عمى دورات كسر 
الحواجر بيف األجياؿ, ووفقًا لمعايير(أوست( الوطنية لمعمؿ مع األطفاؿ المعرضيف لمعنؼ 
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) مجمة جامعة  عائمي مف الميـ أف تقر بإف العنؼ األسري ىو إساءة في معاممة األطفاؿ. ال
 ( ٕ٘ٔ، ص ٕ٘ٔٓبابؿ ، ، ص 

 
 اآلثار الالحقةتاسعًا :    

ساءة المعاممة           تشير دراسات حديثة إلى وجود صمة قوية بيف التعرض لمعنؼ األسري وا 
لمحاالت المزمنة. وأكبر دليؿ عمى ذلؾ يأتي مف بمختمؼ أشكاليا وبيف المعدالت العالية 

سمسمة دراسات ُأطمؽ عمييا )التجارب السمبية لمرحمة الطفولة( والتي تظير العالقة بيف 
التعرض لسوء المعاممة والتجاىؿ وبيف المعدالت العالية لمحاالت المزمنة في مرحمة الرشد 

قصر العمر. تراكمت األدلة عمى باإلضافة إلى السموكيات عالية المخاطر عمى الصحة و 
ارتباط الصحة الجسدية بالعنؼ المنزلي ضد النساء منذ بدايات التسعينات الميالدية. باإلضافة 
إلى ذلؾ مف الميـ األخذ باالعتبار أثر العنؼ األسري ومضاعفاتو النفسية الجسدية عمى 

 ا بعد الصدمةالنساء أميات األطفاؿ والرضع. أشارت دراسات متعددة أف اضطراب م

(posttraumatic stress disorder)  المرتبط بالعنؼ في شخصية األـ يمكف أف يتدخؿ في
استجابة الطفؿ لمعنؼ المنزلي واألحداث الصادمة األخرى، بالرغـ مف محاوالت األـ 
المصدومة عدـ حدوث ذلؾ. لذلؾ فإف وكاالت الخدمات والممارسيف الميتميف باحتياجات 

المنزلي يستحسف أف يقوموا بتقييـ ضحية العنؼ عمى أنو أحد الوالديف وتقييـ ضحايا العنؼ 
سالمة ورفاه األطفاؿ في المنزؿ. مؤخرًا، أعماؿ الباحث كورسو بدأت في تحديد حجـ التأثير 
االقتصادي لمعنؼ وسوء المعاممة كميًا. أحد آخر اإلصدارات )التكاليؼ المخفية لمرعاية 

ساءة المعاممة( تشير أعمالو إلى أف التعرض لمعنؼ الصحية: التأثير االق تصادي لمعنؼ وا 
ساءة المعاممة يمثؿ قضية ىامة ومكمفة لمصحة العامة والتي يجب االنتباه ليا مف قبؿ نظاـ  وا 

 ( ٔٔٔ، صٜٕٓٓ. )احمد ،  الرعاية الصحية
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    الخاتمة :
بأشكالو ومستوياتو لدرجو يقاؿ  سرةاألإلي انتشار العنؼ في  الغربيةتشير نتائج البحوث          

 األسري العنؼ  عمؿيستو  ،  ؛أصبحت مف أكثر مؤسسات العنؼ في المجتمع األسرةمعيا اف 
ساءات صريحة ، كما تميؿ التعاريؼ  في كثير مف األحياف لوصؼ حوادث عنؼ محددة وا 

حدوث مثؿ ىذه  القانونية إلى األخذ بيذا المنظور. عمى أي حاؿ فإف اآلثار المترتبة عمى
قد تستمر حتى بعد انتياء ىذه الحوادث.  بيف األسرة  السموكيات العنيفة والمسيئة في العالقة

 .باعتباره نمط مف أنماط السموؾ األسريويشير المحاموف والمستشاروف إلى العنؼ 
 
 

 المصادر
 

موـ  األمنية ، أبو السعود ، طارؽ . وسائؿ مواجية العنؼ ، اكاديمية سعد العبد هلل لمع -ٔ
ٕٓٓٛ  . 

 ةمكتب، الناشر، جامعو حمواف،  الفرد ةخدم يف ةعمميات الممارس. فاطمو اميف  احمد، -ٕ
 .  ٜٕٓٓ  دار السحاب ،

بوطباؿ ، سعد الديف ، عبد الحفيظ معوشة . العنؼ األسري الموجو ضد الطفؿ ،  -ٖ
 .          ٖٕٔٓجامعة قاصدي مرياح ،  

العنؼ األسري وعالقتو بالوحدة النفسية ، مجمة جامعة دمشؽ ، العدد كاتبي ، محمد  .  -ٗ
 . ٕٕٔٓ،  ٕٛاألوؿ ، المجمد 

،  ٗمجمة جامعة بابؿ . العنؼ األسري ضد األطفاؿ وانعكاساتو عمى الشخصية  ،  العدد -٘      
ٕٓٔ٘ . 
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