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:مستخلص البحث
,ٓب انطفمًُٕٛ فٚ ٙخ األٔنٗ انزٛ ٔانًؤسسخ االعزًبػ, ثُبء انًغزًغٙ خ فٛرؼذ األسزح انهجُخ األسبس
ًٙضم انسًخ انجبرسح انزٚ ٔثًب إٌ انؼُف.بد األغفبلٛم سهٕكٛ رشكٙخ خبصخ فًْٛخ أٚئخ األسزٛٔاٌ نهج
,ػ ثبنطفم فئٌ ْذِ انذراسخ رٓذف انٗ إنمبء انعٕء ػهٗ يذٖ رؼزض األغفبل نهؼُف داخم األسزحٛرح
زادٛ ٔيب يذٖ ػاللخ ْذا انؼُف ثجؼط انًزغ,خ األغفبلٛٔيب صٕر ْذا انؼُف ٔاَؼكبسبرّ ػهٗ شخص
.خٚخ ٔااللزصبدٛاالعزًبػ
 عبيؼخ/خٛبسٛخ انؼهٕو انسٛ كه,خ انُٓذسخٛ (كهٙ) غبنت ٔغبنجخ ف50( ٍُخ انجحش يٛش ركَٕذ ػٛح
 ٔاٌ انؼُف,٘زؼزظٌٕ نهؼُف األسزٚ ٍٚ ٔلذ رٕصهذ انذراسخ انٗ اررفبع َسجخ األغفبل انذ, )ثغذاد
 يغ. اإلًْبل,٘ ٔانغسذٙ انهفظ,ّ٘ كم يٍ انؼُف انغسذٛهٚ ,ً أكضز إَٔاع انؼُف األسز٘ اَزشبراٙانهفظ
ٍٛخ ثُٕٚٔاٌ ُْبن ػاللخ يؼ.برٓى ثسجت يًبرسخ انؼُفٍٛ رأصزد شخصٚاَخفبض َسجخ األغفبل انذ
 انزؼزض نهًشبكم,ػذد إفزاد األسزح, انًسزٕٖ االلزصبد٘ نألسزح, نألة ٔإالوٙم انذراسٛانزحص
.٘خ ٔدرعخ رؼزض انطفم نهؼُف األسزٚاألسز

Family violence and its impact on the personality of the child
Saba Hassan Abd Ali

Mina Raad Khayoun

Abstract :
The family is the main building block of society, the first social institution
in which a child grows, and the family environment is especially important in
shaping children's behavior. Violence is the hallmark of the child. This study
aims to shed light on the extent to which children are exposed to violence
within the family, What is the extent of this violence and its effects on the
personality of children, and how this violence is related to some social and
economic variables.
The study found that 50% of the students in the College of Engineering,
Faculty of Political Science, University of Baghdad. The study found that the
percentage of children who are exposed to domestic violence is high. Verbal
violence is the most common type of domestic violence, followed by physical
violence, Verbal and physical, neglect. With a low proportion of children whose
personalities were affected by violence. There was a significant relationship
between the educational attainment of the father and the mother, the economic
level of the family, the number of family members, exposure to family
problems and the degree of vulnerability of the child to domestic violence.
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المقدمة
تعد ظاىرة العنؼ االسري احد مالمح العنؼ الذي يؤثر بشكؿ كبير عمى استقرار المجتمع
وتكوينو وشأنو شأف غيرىا مف الظواىر االجتماعية التي تحتاج الى المعرفة بحجميا الحقيقي،

فاالسرة تعتبر مف اوؿ واىـ المؤسسات االجتماعية المسؤولة عف تنشئة االطفاؿ بحكـ كونيا
اوؿ مؤسسة يحتؾ ويتفاعؿ معيا الطفؿ منذ بداية حياتو وبحكـ تأىيميا عمى وضعية الدعاية

والتقويـ اكثر مف أي مؤسسة اخرى في المجتمع ،لذا واجب عمى االسرة معرفة واستيعاب

االس اليب الصحيحة والناجحة لمتنشئة االجتماعية لكي تكوف قادرة عمى تربية ابنائيا ورعايتيـ
وتقويـ سموكيـ وتيئيتيـ الشغاؿ ادوارىـ الوظيفية بصورة ايجابية وفعالة ولكف ليس معظـ
االسر مستوعبة الساليب التنشئة االجتماعية وال مدركة لدور ىذه االساليب في خمؽ

الشخصية السوية القادرة عمى التكيؼ لظروؼ المجتمع والتجارب مع مطالبيو وااليفاء
بااللتزامات السموكية واالخالقية والوظيفية ،وىنا ينبغي تثقيؼ االسر عمى االختالؼ

ال نحداراتيـ االجتماعية ومستوياتيـ الثقافية والمينية باساليب التنشئة االجتماعية لكي يعتمدىا
في عممية تربية وتقويـ ابنائيـ والسير عمى مستقبميـ ووقايتيـ مف عوامؿ الجنوح والجريمة،
ولكف تترؾ األزمات السياسية واالقتصادية التي يعيشيا مجتمعنا العراقي والظروؼ الحياتية
والصحية وغير الطبيعية الناتجة عف الحروب وانعداـ االمف والتيجير لمعوائؿ العراقية

وماشيدتو مف قتؿ واعتقاؿ وازمات نفسية شديدة عمى االفراد الى تشكيؿ مواقؼ احباطية
متكررة تتعرض ليا حاجاتيـ ورغباتيـ وضغوط انفعالية شديدة وقوية تدفعيـ الى حدوث التوتر

النفسي واالضطراب االنفعالي وعدـ االطمئناف لالخريف والخوؼ مف المستقبؿ مما ينعكس

باالساس عمى االسرة وافرادىا وخصوصا الوالديف وعمى دورىـ في اكتساب االبناء لمقيـ

واالتجاىات فنجد اف العنؼ االسري الذي يتعرض لو االفراد في ىذه المرحمة مف حياتيـ

سوؼ ييدد توازنيـ ويعرقؿ مسيرة حياتيـ العممية والعممية ،فالطفولة مرحمة حساسة النيا البنية

االساسية لتشكيؿ دعائـ خبراتو االساسية الفردية واالجتماعية  ،والتي يحصؿ عمييا مف البيئة
االسرية مف خالؿ عمميات التعمـ المتواصمة باستراتيجيات مختمفة وذلؾ مف سياؽ التنشئة

االجتماعية بفضؿ تمثؿ السموؾ والمعمومات مف المحيط واعادة استغاللو في تفاعمو مع
عناصر المحيط االجتماعي والمادي الذي يعيش فيو ،فعميو اف البيئة المحيطة بالطفؿ السيما

البيئة االسرية ليا اىمية بالغة في تشكيؿ سموكياتو االجتماعية التفاعمية ،واي خمؿ عمى ىذا
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المستوى سينعكس ال محالة عمى مجمؿ الجوانب النفسية واالجتماعية لمطفؿ ،فنجد اف العنؼ

يمثؿ السمة البارزه المحيطة بو والشئ الذي يعرقؿ نموه السميـ وينعكس ذلؾ عمى مراحؿ نموه
الالحقة وقد يمتد ىذا التاثير عمى باقي افراد المجتمع ليشكؿ تيديدا حقيقيا لممجتمع برمتو.

أف موضوع العنؼ االسري الموجو ضد االطفاؿ يعتبر حديثا نسبيا ،إذ حيث يقصد

بالعنؼ ضد االطفاؿ استخداـ كافة العقوبة البدنية او النفسية او المفظية مف جانب الوالديف او
احداىما او احد افراد العائمة المحيطو باالطفاؿ بما في ذلؾ العنؼ النفسي (السخرية واالىانو)

وعدـ رعايتيـ مف جميع الجوانب الصحية واالقتصادية ،اضافة الى توجييـ في اعماؿ
التتناسب مع قدراتيـ سواء المعرفية اوالجسدية كما في االساليب العقابية التي تستخدميا
االسر لغرض تربية ابنائيـ وتنشئتيـ تؤثر في نفسية الطفؿ وتؤدي الى نيج االعتداء بديال

لطاقاتو كما تستخدـ بعض االسر الساليب الضرب والطرد والتيديد والتوبيخ ازاء اطفاليـ اذا
ارتكبوا االعماؿ الخاطئة كالرسوب باالمتحاف او االختالط مع ابناء السوء اوالكذب اوالسرقة

وعدـ الطاعة...الخ اواستعماؿ الشدة والقسوة في غير اوقاتيا اواستعماؿ الشدة والقسوة بغير
سبب مثؿ ىذه االمور تضر بحياتيـ وتجعميـ اقؿ كفاءة عمى اداء مياميـ في المستقبؿ واقؿ

تكيؼ لحاجات ومتطمبات المجتمع المعاصر.

(( الفصل االول ))
لتعريؼ بالبحث
اوال/مشكمة البحث

مف أبرز ما يعوؽ التنمية السميمة لمطفؿ في العصر الراىف واستنادا عمى معطيات حياتنا

االجتماعية اليومية نجد العنؼ،يعني ىذا المفيوـ بصفة عامة كؿ ما ييدد توازف اإلنساف سواء

ﻜاف ماديا أو معنويا .والطفولة مرحمة حساسة النيا المبنة االساسية لتشكيؿ دعائـ خبراتو
الفردية واالجتماعية ،والتي يحصؿ عمييا انطالقا مف البيئة األسرية ،مف خالؿ عمميات التعمـ
المتواصمة باستراتيجيات مختمفة .وعميو ،فﺈف البيئة المحيطة بالطفؿ خاصة البيئة االسرية

اىمية بالغة في تشكيؿ سموﻜاتو االجتماعية التفاعمية ،وأي خمؿ عمى ىذا المستوى سينعﻜس

ال محالة عمى مجمؿ الجوانب النفسية واالجتماعية لمطفؿ .يؤدي بنا ىذا الوضع لى التمعف
في نمط حياة الطفؿ في مجتمعنا ،فنجد أف العنؼ يمثؿ السمة البارزة المحيطة بو ،الشيء
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الذي يعرقؿ نموه السميـ ،وينعﻜس ذؾ عمى مارحؿ نموه لالحقة ،وقد يمتد ىذا التأثير عمى
باقي أفاردالمجتمع ليشكؿ تيديدا حقيقيا لممجتمع برمتو.

إف موضوع العنؼ الموجو ضد األطفاؿ يعتبر حديثا نسبيا ،حيث يقصد بالعنؼ ضد األطفاؿ

استخداـ ﻜافة أشﻜاؿ العقوبة البدنية أو النفسية أو الفظية مف جانب الوالديف أو أحدىما أو
احد افراد محيطو عمى األطفاؿ ،بما في ذلؾ لعنؼ النفسي (السخرية واالىانة ) وعدـ

رعايتيـ مف جميع الجوانبالصحية واالقتصادية ،اضافة الى استغالليـ في اعماؿ ال تتناسب
وقدارتيـ سواء المعرفية او الجسدية .والمشكمة قد تبدو معقدة إذا عممنا أف العنؼ ضد الطفؿ

يتـ في بيئة مغمقة ،فيو في جزء كبير منو متﻜتـ عميو ،فالعنؼ ىو كؿ تصرؼ يؤدي الى

إلحاؽ األذى باآلخريف سواء كاف األذى جسدياً أو مادياً أو معنوياً  ،وخاصة نحف نعيش وقتنا
الحاضر في زمف العولمة الذي يتسـ بالعديد مف الخصائص والظواىر والصراعات التي تعد

مف أكثر المشكالت التي تستدعي الى الدراسة والتحميؿ .
ثانيا/اىمية البحث

تتضح اىمية ىذه الدراسة مف نواح متعددة مف ابرزىا ما يمي:

 -1تنوع حاالت العنؼ ضد االطفاؿ ،واختالؼ مجاالتيا مما يجعميا عرضة لتزايد
المشاكؿ الناجمة عنيا وارتفاع وتيرتيا ،وتصاعد حدتيا بحيث تصبح مف اشرس

المشاكؿ المخمة باالمف في المجتمع.

 -2اف ابراز ىذا الموضوع واالىتماـ ،والعناية بو يؤدي الى نشر الوعي في المجتمع ،مما
يساعد عمى الحد مف انتشار ىذه الظاىرة.

 -3االىتماـ بيذا الموضوع مف قبؿ الراي العاـ ،وتبني بعض الييئات الحكومية والمدنية
مكافحة ىذه الظاىرة ومعالجتيا ،واستصدار االنظمة والموائح الحاكمة ليا.

ثالثا /اىداؼ البحث

ييدؼ البحث بوجو عاـ الى القاء الضوء عمى ظاىرة العنؼ الموجو ضد االطفاؿ،

ومحاولة تبصير االولياء بخطورة ممارسة العنؼ والذي يؤدي اضطرابات سموكية عند االبناء

قد يستمر معيـ مدى حياتيـ والتعرؼ عمى إشكاؿ العنؼ األسري ضد الطفؿ واآلثار
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االجتماعية لمعنؼ األسري ضد الطفؿ واآلثار النفسية لمعنؼ األسري ضد الطفؿ محاولة تقديـ

حموؿ ومقترحات لألسرة مف خالؿ تقديـ برامج خاصة بالطرؽ الصحيحة لمتنشئة االجتماعية
رابعاً /فرضيات البحث

الفرضية االولى :اليوجد تأثير لمعنؼ االسري عمى حياة االطفاؿ.
الفرضية الثانية :يوجد تأثير لمعنؼ االسري عمى حياة االطفاؿ.

(( الفصل الثاني ))

اوالً :المفاهيم

اوالً -العنف:
العنؼ لغويا :ىو الخرؽ باالمر وقمة الرفؽ بو وضد الرفؽ واعنؼ الشي اي اخذه بشدة
والتعنيؼ ىو التقريع

والموـ(.ميسـ ياسيف:2009،ص)11

ويعرؼ المعجـ الفمسفي العنؼ ىو مضاد

لمرفؽ ومرادؼ لمشدة والقسوة والعنيؼ ىو المتصؼ بالعنؼ ،فكؿ فعؿ شديد يخالؼ طبيعة

الشي يكوف مفروضا عميو مف الخارج فيو بمعنى ما فعمو
:2009ص)310

عنيؼ(.ىبو مؤيد واسماء عبد الحي،

ويعرؼ العنؼ ايضا ىو كؿ ضغط اليحتمؿ يمارس ضد الحرية الشخصية

ومجمؿ اشكاؿ التعبير عنيا بيدؼ اخضاع طرؼ لصالح طرؼ اخر في اطار عالقة قوة
غير متكافئة سياسيا او اجتماعيا اواقتصاديا اوغيره

(.سوسف شاكر:2008،ص)37

ويقصد بالعنؼ أيضاً ىو الممارسة المفرطة لمقوة بشكؿ يفوؽ ما ىو معتاد عميو ومقبوؿ

اجتماعيا وىو يتضمف لغة التداوؿ في األوساط والجماعات سواء كانت إجرامية أو مسمحة،

وقد يكوف العنؼ عمى شكؿ كالـ أو أفعاؿ ( د.مىن يونس حبري ,نازل عبد الرمحن :2011,ص.)115

التعريؼ النظري لمعنؼ  :ىو كؿ فعؿ او سموؾ مقصود يتسـ بالعدواف والقوة والشدة في

التعامؿ مع االخريف و يؤدي الى ضرر جسماني او مادي لمشخص مثؿ الصفع عمى الوجو

او الركؿ بالقدـ وتحطيـ الممتمكات العامة وغير ذلؾ مف مظاىر العنؼ.
ثانياً :العنؼ االسري:

يعرفو كاظـ الشيب()2007بأنو ( استخداـ القوة البدنية او المفظية او السمطوية او النفسية مف
قبؿ االنساف البالغ في العائمة ضد افراد اخريف مف ىذه العائمة ،ويتراوح بيف البسيط الذي
يفضي غضب المعتدي عميو ،والشديد الذي يقضى
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كمايعرؼ بانو عنؼ الزوج اتجاه زوجتو وعنؼ الزوجة اتجاه زوجيا وعنؼ الوالديف اتجاه

اوالدىما وبالعكس  ،كما انو يشمؿ العنؼ الجسدي والجنسي والمفضي بالتيديد  ،والعنؼ
االجتماعي

والفكري(.رابط عمى االنترنيت)

ويعرؼ العنؼ االسري ايضاً بعدة مسميات:االساءة

االسرية او االساءة الزوجية وىو شكؿ مف اشكاؿ التصرفات المسيئة الصادرة مف احد او كال
الشريكيف في العالقة الزوجية او االسرية .ولو عدة اشكاؿ منيا االعتداء الجسدي (كالضرب

والركؿ والعض والصفع والرمي باالشياء و ...الخ) او التيديد النفسي (كاالعتداء الجنسي او

االعتداء

العاطفي)(.رابط عمى االنترنيت)

التعربؼ النظري لمعنؼ االسري :الحاؽ االذى بدرجة ىامة او الفشؿ في منعو او التيديد بو
مف قبؿ فرد مف افراد االسرة ضد النفس او ضد االخريف ،بحيث يشمؿ االذى الجسدي او

النفسي او العاطفي او اىماؿ او اي شكؿ مف اشكاؿ السموؾ القسري لمسيطرة عمى احد افراد

االسرة او االساءة المفظية او التيديد بأي مف ىذه االفعاؿ مف قبؿ احد افراد االسرة تجاه فرد

اخر.

ثالثاً:الطفل
الطفؿ في المغة ىو" المولود حتى البموغ ،والطفولة ىي مرحمة مف الميالد الى البموغ"(.رابط عمى

االنترنيت)

والطفؿ عند عمماء االجتماع يعرؼ في ثالثة أوجو ىي -:

األولى:ىي مف مرحمة التكويف ونمو الشخصية وتبدأ مف الميالد حتى طور البموغ.

الثانية:إف الطفولة تتحدد حسب السف حيث يسمى طفالً مف لحظة الميالد حتى سف الثانية
عشر مف عمره.

الثالثة:الطفولة ىي مدة الحياة مف الميالد الى الرشد ،وتختمؼ مف ثقافة الى أخرى وقد تنتيي
عند البموغ أو عند الزواج

(ىبو ابراىيـ القشقشي :1993 ,ص.) 499

وتعرؼ الطفولة ايضا ىي" احدى مراحؿ االساسية التي يمر بيا الكائف الحي اثناء تطوره
ونموه وتتميز مرحمة الطفولة عف غيرىا مف المراحؿ بمرونتيا وقابميتيا

بشير :1963،ص.)45

لمنمو"(.اقباؿ محمد

وتعرؼ الطفولة ايضاً ىي "مرحمة ميمة مف مراحؿ حياة الفرد النفسية

واالجتماعية والبايموجية وتقسـ الى ثالث مراحؿ وىي:الطفولة المبكرة ،الطفولة المتوسطة،
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الطفولة المتأخرة وتعتبر حجر االساس التي تبنى فيو اوؿ لبنة في الشخصية

عبد الحي :2009 ،ص.)312

"(.ىبو مؤيد واسماء

التعريؼ االجرائي لمطفولة :وىي المرحمة التي تتميز بتغيرات جسمانية معينة تتغير كمما كبر

الشخص وتختمؼ مراحؿ الطفولة مف طفؿ الخر مف حيث مدة كؿ مرحمة.
رابعاً :الشخصية

ىي التكامؿ الشخصي واالجتماعي لمسموؾ عند الكائف اإلنساني معب اًر عنو فػي عػادات

وشعور واتجاىات وأراء وتشتمؿ الشخصية كذلؾ عمى القيـ ،كؿ نواحي السموؾ ووجياتو ويبدو
الجانػػب االجتمػػاعي مػػف نموىػػا فػػي المواقػػؼ االجتماعيػػة والتص ػرفات

رشواف :2005،ص.)104

واألفعػػاؿ (حسػػيف عبػػد الحميػػد

الشخصػػية مصػػطمح نسػػتخدمو كثيػػر فػػي تعاممنػػا مػػع النػػاس ،وفػػي معظػػـ االحيػػاف يكػػوف

معنػػاه إيجػػابي ،فيػػو يسػػتخدـ لداللػػو عمػػى شػػخص فػػي حسػػف تعاممػػو مػػع النػػاس اجتماعيػػا" .امػػا
عالـ النفس فينظر لمصطمح الشخصية مف خالؿ كونػو موضػوعا لمدارسػة ،لػو عالقػة بالسػموؾ

اإلنساني المعقد بما في ذلؾ العواطؼ ،واألفعاؿ ،والعمميػات الفكريػة أو المعرفيػة

ص)8

(صػالح :2008 ،

والشخصية ىي مجموعة مف الصفات التي يتميز بيا كؿ فرد مف البشر عف األخر ،فقد

اتضح أالف عمماً إف البشر يختمفوف في تكويف شخصيتيـ فمف النادر إف نجد اثنيف مف البشر

يتشابياف في شخصياتيـ تشابياً تاماً ،فالبد إف يكوف ىناؾ شيء مػف االخػتالؼ

(د .عمػي الػوردي،

الطبيعة البشرية ،ص.)56

العوامؿ المؤثرة في حدوث العنؼ
اوالً -:العنؼ المنتقؿ عبر االجياؿ:

تعطي الدراسات اىمية كبيرة لالحداث والخبرات التي تعرض ليا المعتدى عميو اثناء

طفولتو ويؤكد ذلؾ كابالت ورفاقو في دراستو حيث وجد اف(  )%90مف االباء المعتديف عمى
اطفاليـ ىـ انفسيـ تعرضوا لالعتداء البدني الشديد مف ابائيـ وكذلؾ ىيرماف حيث وجد

النسبة(  )%22وال يختمؼ ديبي ار وزمالئو عف االخريف في الرؤيا واف كاف يختمؼ عنيـ في
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النسبة وترى بعض الدراسات تعرض الشخص الساءة المعاممة اثناء الطفولة لو تأثير محدود

عمى قيامو بالسموؾ عند الرشد وتوصؿ ايجالند واخريف في دراستيـ عمى االميات حيث وجد

اف(  )%26مف االميات لف يتعاممف بالعنؼ مع اطفاليف رغـ وجود تاريخ سابؽ لالساءة
الييف اثناء الطفولة وتؤكد الدراسات اف االباء الذيف كسرو دائرة العنؼ ( لـ يتعاممو بالعنؼ

مع اطفاليـ رغـ تعرضيـ لمعنؼ اثناء

الطفولة)(.عمي اسماعيؿ عبد الرحمف ،بال سنة)

ثانياً: -:مظاىر العنؼ األسري الموجو ضد األطفاؿ

برز االىتماـ بالعنؼ ضد األطفاؿ انطالقا مف مما توصؿ إليو الطب الشرعي في

تقاريريو حوؿ وفيات بعض األطفاؿ ،حيث خمصوا الى وجود آثار لمعنؼ الجسدي عمييـ،
وىذا ما سوؼ نتطرؽ اليو مف اشكاؿ ومسببات لمعنؼ ضد االطفاؿ.

 -1العنؼ الجسدي :ويشمؿ االعتداء البدني عمى الطفؿ الرضوض والكسور والجروح
والخدوش والقطع والعض وأية إصابة بدنية أخرى .ويعتبر اعتداء كذلؾ كؿ عنؼ

يمارسو أحد والدي الطفؿ أو ذويو إذا تسبب فيو أذى جسدي بالطفؿ ويشمؿ ذلؾ

ضربة بأداة أو بقبضة اليد والطـ والحرؽ والصفع والتسمـ والخنؽ والغرؽ.فﻜؿ ىذه

اعتداء بحد
الممارسات واف لـ تسفر عف جروح او كسور بدنية ظاىرة ولكنيا تعتبر
ً
ذاتيا ،واف بعض االميات اكدف بأنيف يعاممف ابناءىف بالعدواف المفظي ،ويستخدمف

العنؼ الجسدي في تعامميف مع أوالدىف حيف يخطئوف .ومف أشﻜاؿ ىذا العنؼ
الجسدي نجد  :الضرب باليد ،بخرطوـ الماء ،بالعصا ،بالحذاء ،لبربط والتقييد ،الرفس

والركؿ ،بؿ وحتى االحراؽ بالنار ،كما أف بعض اآلباء يعامموف أطفاليـ معاممة قاسية

شديدة( سوسف.)69 :2006،

ينتشر العنؼ الجسدي الموجو ضد األطفاؿ في حياتنا االجتماعية بﻜثرة ،بؿ يعد

أداة تربوية وفؽ اعتقادات تقميدية خاطئة ،حيث يﻜوف ىذا العنؼ مف الوالديف لكف
بدرجات متفاوتة.

 -2االىماؿ العائمي :نتشر في محاكمنا الدعاوي القضائية المرفوعة مف طرؼ الزوجات
تجاه أزواجيف بفعؿ إىماليـ العائمي ،والتخميعف واجباتيـ في رعاية أطفاليـ وتركيـ

يواجيوف مصيرىـ المجيوؿ ،فيناؾ مف اآلباء مف ييجر أطفالو وال يسأؿ عنيـ
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إطالقا ،حيث أف السمطة األبوية ضرورة في ألنيا تمثؿ الرقابة وتشﻜيؿ وتعديؿ
السموكيات غير المرغوبة اجتماعيا ،يﻜوف اإلىماؿ العائمي معقدا بفعؿ طالؽ

الوالديف ،خاصة إذا أعاد كؿ منيما الزواج والتفت لحياتو الشخصية ،ىنا يصبح

الطفؿ غير مرغوب فيو مف الجانبيف ،الشيء الذي يتسبب في عدـ تمبية حاجاتو
الضرورية المادية منيا والعاطفية ،فينمو الطفؿ معقدا ناقما عمى وضعيتو والمتسبب

فييا وفؽ مدركاتو ،كؿ ىذه العواطؼ تجعؿ الطفؿ غير متوازف نفسيا واجتماعيا(.سعد
الديف بو طباؿ وعبد الحفيظ معوشة)5 :2013 ،

 – 1نظرية الضغط البيئي:

النظريات المفسرة لمعنؼ االسري

وىذه النظرية ترى اف الضغوط البيئية المختمفة سواء كانت ازدحاـ اوضوضاء او تموث

وخالفو مف الضغوط البيئية الفيزيقية وىذه الضغوط إذا ازدادت عف مقدار قدرة االنساف عمى

التحمؿ سوؼ تؤدي ىذه الضغوط الى انفجار االنساف وقيامو باعماؿ العنؼ وبمعنى اف
االنساف الي يعيش في بيئة تعاني مف مشكالت بيئية مثؿ اسكاف المناطؽ العشوائية التي

تعاني مف ازدحاـ وسوء حالة السكف ونقص الخصوصية والخدمات تدفع االنساف الى العنؼ
ومف الطبيعي اف يوجو ىذا العنؼ لمضعيؼ وفي مقدمتيـ النساء واالطفاؿ ويمكف النظر
لنظرية الضغط البيئي مف منظور البيئة االجتماعية بمعنى اذا زادت الضغوط االجتماعية

تؤدي الى قياـ االنساف بالعنؼ مثؿ مشكالت نقص الدخؿ والبطالة والخالفات الزوجية

والتضخـ وكؿ ىذه المشكالت اذا توافرت تساعد عمى زيادة العنؼ نحو المرأة والطفؿ بوجو

خاص.

(عمي اسماعيؿ عبد الرحمف ،بال سنة)

 -2نظرية االحباط :رفضت ىذه النظرية القوؿ باف العنؼ والعدواف يتولد اساساً مف االستعداد
الفطري او الغريزي وتفترض ىذه النظرية اف سموؾ العنؼ والعدواف ينبثؽ اساساً مف التعرض
لألحباط الناتج عف اعاقة السموؾ الموجو ومنعو كما يؤدي الى اثارة لمعنؼ وتختمؼ شدة

العنؼ والعدواف باختالؼ كمية االحباط ويعتبر االختالؼ في كمية االحباط دالة لثالثة عوامؿ
ىي:
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 – 1شدة الرغبة في استجابة المحبط  – 2مدى التداخؿ او اعاقة استجابة المحبط  -3عدد
المرات التي احبطت فييا االستجابة .وقد يكوف ىذا االحباط ناتج عف المعاقبة الشديدة الغير
صحيحة لسموؾ العنؼ والعدواف في المنزؿ مما يسبب ظيوره خارج المنزؿ ومما تجدر االشارة

اف العنؼ والعدواف وفقاً ليذه النظرية قد اتجو اتجاه مباش اًر نحو االحباط وقد يتجو الى ىدؼ

اخر تعبي اًر عف الخوؼ مف مواجية مصدر االحباط او ىروباً مف مواجية االزمة الى العدواف
عمى الذات كبديؿ لمرد عمى مصدر االحباط.

 – 3نظرية الميمشيف:

(عمي اسماعيؿ عبد الرحمف ،بال سنة)

ىذه ا لنظرية ترى اف البيئات اليامشية تساعد عمى العنؼ الف االحياء اليامشية التي

تنشأ عمى اطراؼ المدف او القرى وتعاني مف اىماؿ الدولة وعدـ اىتماميا بمدىا بمرافؽ

وخدمات ويتولد لدى سكاف ىذه المناطؽ الشعور بالتجاىؿ وعدـ االىتماـ مما يؤدي الى
شعورىـ بالضعؼ والرغبة في االنتقاـ فيتوجيوف لمعنؼ كما اف الميمشيف اجتماعياً مثؿ فئة

رجاؿ القمامة وخالفيـ تتولد لدييـ نفس الشعور ويكونوف اكثر عنفاً مف
رابط عمى النت)

غيرىـ(.اقباؿ السالموطي،

 – 4نظرية الحرماف البيئي:

وترى ىذه النظرية اف البيئة التي ال تشبع احتياجات افرادىا سينتج عنيا شعور

بالحرماف يدفع االفراد نحو العنؼ.

(صاحب اسعد ويس الشمري)232-231 :2012 ،

 – 5نظرية الدونية االجتماعية:

وىذه النظرية ترى اف الصراع بيف البشر يزداد مع زيادة السكاف بمعدؿ اكبر مف معدؿ

تزايد البيئية ومف ىنا يحتـ الصراع والتنافس بيف البشر حوؿ الموارد المحدودة ويتحوؿ الى
عنؼ وىذا انطبؽ عمى مايحدث في مصر االف حيث اف رقعة مصر الزراعية تبدو مف بعيد

في حدود ( 6مميوف) فداف ثـ تضاعؼ عدد السكاف عدة مرات فيما لـ تزداد ىذه الرقعة بشكؿ
مؤثر وذلؾ يالحظ انخفاض نصيب الفرد مف الدخؿ القومي مما يساعد في النياية في ازدياد

ظاىرة العنؼ في مصر بوجو عاـ ونحو المرأة والطفؿ بوجو خاص النيما الفئة

االضعؼ(.رابط عمى االنترنيت)
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اوالً :الدراسة المحمية
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ثانياً :دراسات سابقة

 -1دراسة (محمد.)2009 ،

تناولت ائار العنؼ واساءة معاممة االطفاؿ عمى الشخصية المستقبمية (دراسة عف الحصار

االقتصادي والحروب عمى العراؽ) وىدفت الدراسة التعرؼ عمى :

 -1انماط اساءة المعاممة لمطفؿ _2 ،العوامؿ المسببة الساءة الطفؿ-3 ،الضغوط
االجتماعية.

وخرجت الباحثة بالنتائج المترتبة عف اساءة معاممة االطفاؿ عمى شخصياتيـ المستقبمية وىي:
-1ضعؼ الثقة بالنفس -2الشعور باالحباط _3العدواف _4القمؽ -5المشكالت النفسية
والسموكية الطويمة االمد _6سموكيات شاذة وغريبة
ومف التوصيات التي وضعتيا الباحثة ىي:

 -1ضرورة رفع الحصار الظالـ عمى العراؽ ورفع المعاناة عف االطفاؿ _2توعية االسرة
والمجتمع ببنود اتفاقية حقوؽ الطفؿ  -3ضرورة مكافحة العنؼ وكافة اشكاؿ االساءة
والمعاممة السيئة لالطفاؿ مف خالؿ اجيزة االعالـ المختمفة -4تفعيؿ دور المؤسسات

الدينية التثقيفية والتوعوية في مكافحة العنؼ واالساءة ضد االطفاؿ -5ضرورة قياـ

المؤسسات االعالمية بفحص االفالـ والبرامج الخاصة باالطفاؿ ومراعاة خموىا مف
العنؼ واالساءة لالطفاؿ -6االىتماـ بتعييف المرشديف التربويف في المدارس االبتدائية
لمتدخؿ في معالجة مشكالت االطفاؿ المساء الييـ(.ىبو مؤيد ،د.اسماء عبد

الحي)321-320 :2009،

 – 2دراسة (الخفاجي.)2004 ،

ىدفت ىذه الدراسة في كونيا تتناوؿ بالدراسة والتحميؿ طاقات بشرية في مجتمع مارس العنؼ
في مرحمة مبكرة فيما عرض حياتيـ لمخطر واصبحت ىذه الفئة معطمة وغير منتجة فتكوف
بذلؾ عالة عمى عاتؽ المجتمع ولذلؾ يجب االخذ بيد ىؤالء االطفاؿ وذلؾ عف طريؽ فتح

رعاية متخصصة بايواء ىذه الشريحة والعمؿ عمى تقديـ الخدمات التي يحتاجونيا ومف ىنا
تبرز ىذه الدراسة بالتعرؼ عمى االطفاؿ الذيف يمارسوف العنؼ في ىذه المرحمة مف العمر
369

العذد ()25

مجلة العلوم النفسية

والصعوبات التي يواجيوىا  ،وتـ اختيار(  )50طفالً مشرداً ارتكبو جرائـ مختمفة منيا جرائـ

السرقة وايذاء االخريف واحياناً جرائـ القتؿ ،وتـ استخداـ المقابمة لجمع البحث والمتضمف
االطفاؿ المشرديف وتـ استخداـ االستبانة المعدة لمدراسة لجمع المعمومات وىي -:

 – 1اظيرت النتائج اف بسبب ممارسة االطفاؿ لمعنؼ كاف يعود بالدرجة االساس الى فقداف

الرعاية االسرية.

 -2بينت الدراسة اف اغمب المشرديف يعانوف مف التفكؾ االسري اما بالطالؽ او وفاة احد
الوالديف او كالىما.

 – 3يعاني المبحوثيف مف مشكالت داخؿ االسرة منيا صعوبة التكيؼ داخؿ الدار بنسبة

( )%26ومف االنطواء والعزلة بنسبة (  )% 4ومنيـ كانوا يشعروف بالندـ نتيجة ىروبيـ مف
اسرىـ وممارسة انواع مختمفة مف العنؼ بنسبة (  )%4ومنيـ لدييـ الشعور بالغيرة مف

االخريف.

 – 4اتضح اف ( )% 74مف المبحوثيف ال توجد لدييـ اعماؿ عنؼ قوية تمارس تأثيرىا عمى
االفراد او المجتمع ولكف لدييـ اعماؿ عنؼ بنسبة قميمة تبمغ ( )%26يتمتعوف باعماؿ عنؼ

مختمفة.

(رقية نجـ محمد)6-1 :2004 ،

ثانياً :الدراسات العربية

 -1دراسة (الدفراوي وآخروف :)1997
التي تـ الحصوؿ عمة بياناتيا مف خالؿ إعداد استمارة استبياف ومقابمة األميات الالتي

لدييف أطفاؿ تحت سف الثامنة عشر مف العمر في محافظة اإلسماعيمية والبالغ عددىف

( ،)800حيث وجد إف  %46مف األميات يستخدمف العنؼ المعنوي  ،و %42منيف
يستخدمف العقاب البدني البسيط والمعتدؿ كوسيمة لمتربية ،واف  %12منيف يستخدمف اإليذاء

البدني الشديد( الدفراوي وآخروف.) 283 :1997،

 -2دراسة (ىدى يوسؼ وآخروف عاـ  )1998عمى ( )2017طالب وطالبة يمثموف طالب
مدارس التعميـ األساسي والمتوسط في ( )18مدرسة حكومية بمحافظة اإلسكندرية في الفئة
العمرية مف عشر سنوات ونصؼ الى عشريف سنة ،حيث وجد اف  %74مف الطالب
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يتعرضوف لمعقاب البدني مف األىؿ ،واف  %26منيـ يتعرضوف الى عقاب لفضي فقط .حيث

يتبيف مف البيانات أعاله إف العقاب البدني ىو األكثر انتشا اًر في األسر التي يقؿ فييا

المستوى التعميمي لإلباء واألسر الكبيرة العدد واألسر ذات المستوى االقتصادي واالجتماعي

المنخفض(.ىدى يوسؼ واخروف)55 :1998،
ثالثاً .:الدراسة االجنبية:

دراسة (ستيوارت وجيميس  Gellesعاـ  ) 1980لقياس معدؿ انتشار العنؼ ضد األطفاؿ
وىي دراسة تعتمد عمى التقرير الذاتي لمشخص وقد أجريت الد ارسة عمى  2143شخص،

سجؿ  %58منيـ أنيـ يقوموف ببعض العنؼ نحو أطفاليـ إثناء عاـ الدراسة ،واف %71
قاموا بذلؾ في مرحمة ما إثناء سف الطفولة ،وبحسب البيانات التي أدلى بيا المبحوثيف فقد

استخدموا أنواع مختمفة مف العقاب والعنؼ ضد أطفاليـ(Gelles,1980,232 (.

 -2دراسة ( جؿ  Gillعاـ  ) 1965حيث تعد مف أوؿ الدراسات في الواليات المتحدة
األمريكية حيث تـ تسجيؿ نتائجيا عاـ  1970وعاـ ،1973حيث أجريت الدراسة عمى

 1520شخصاً عف مدى ما يعرفونو مف معمومات عف العنؼ والخدمات التي تقدـ لممعرضيف
لو وتوجيات األشخاص نحو ىذه المشكمة ونوع ىذه الخدمات التي تقدـ ،وقد أظيرت النتائج

إف  % 8فقط يعرفوف المعمومات عف العنؼ ولكف ال يعرفوف أي معمومات عف الخدمات

المقدمة والمتاحة ،واف  %15مف المبحوثيف يستخدموف العنؼ مع أبنائيـ ،واف %66
يفضموف مراقبة اإلباء وعالجيـ نفسياً ،واف  %11يروـ حبس اإلباء الذيف يستخدموف العنؼ

مع أبنائيـ) GiLL.D.1975 : 343-346(.
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الفصؿ الثالث

منيجية البحث واجراءاتو
اوالً .:نوع الدراسة

وتعد الدراسة الحالية دراسة وصفية تيدؼ الى التعرؼ عمى اىـ اسباب العنؼ االسري وتأثيره

عمى حياة الطفؿ ومف خالؿ جمع المعمومات المتعمقة بالدراسة ،وىناؾ عدة أنواع مف
الدراسات منيا دراسات استطالعية ووصفية ودراسات تجريبية تختبر فروض سببية.

(عبد الباسط

محمد حسف)247 :1982 ،

ولما كاف لمستمزمات الدراسة الوصفية التحميمية تحديد ىدؼ البحث ومفاىيمو ومنيجيتو

وادواتو ومجاالتو  ،وتـ جمع البيانات وتعريفيا او تبويبيا وتحميميا واخي اًر كتابة النتائج

والتوصيات وكتابة تقرير البحث (.رابط عمى االنترنيت) فقد عمدت ىذه الدراسة الى االستبقاء بيذه
الشروط جميعاً

ثانياً :مناىج الدراسة

اف تقدـ العمـ مقترف بتقدـ وتطور المناىج وىنا يقوؿ ديكارت ( ،النستطيع اف نفكر في بحث

حقيقة ما اذا ما كنا سنبحثيا بدوف منيج الف الدراسات واالبحاث بدوف منيج تمنع العقؿ مف

الوصوؿ الى الحقيقة ) .

حيث يعرؼ المنيج باتو الطريؽ المؤدي الى الكشؼ عف الحقيقة في العموـ بواسطة مجموعة

مف القواعد العامة التي تسيطر عمى سير العقؿ وتحدد عممياتو ،لكي يصؿ الى نتيجة
معمومة( .ستيفف كوؿ )30 :1989،والمنيج مجموعة مف القواعد واالجراءات واالساليب التي تجعؿ
العقؿ يصؿ الى معرفة تامة لجميع االشياء التي يستطيع الوصوؿ الييا دوف اف يبذؿ
مجيودات غير نافعة ،ويعد المنيج االداء والوسيمة االساسية التي تعتمد وترتكز عمييا

المجتمعات لتحقيؽ

اىدافيا(.عبد الباسط محمد حسف)30 :1998 ،

ثالثاً :مجاالت الدراسة

 – 1المجاؿ البشري:ويقصد بو االفراد الذيف ستجرى عمييـ الدراسة الميدانية  ،تحددت بعينة
تكونت مف ( )50مبحوث ومنيـ ( )26مف النساء (كمية اليندسة) و( )24مف الرجاؿ (كمية

العموـ السياسية ).

372

العذد ()25

مجلة العلوم النفسية

 – 2المجاؿ المكاني :ويقصد بو التحديد الجغرافي لممنطقة التي اجريت فييا الدراسة وتنحصر

الدراسة في (جامعة بغداد مجمع الجادرية ).

 – 3المجاؿ الزماني .:ويقصد بيا تحديد المدة الزمنية التي استغرقتيا الدراسة بجانبييا
النظري والميداني والمدة الزمنية لمدراسة امتدت مف ( )2016/10/5الى (( )2017/3/30

خمسة اشير).

رابعاً:عينة الدراسة

كثي اًر ما يجد الباحثوف االجتماعيوف صعوبة في إجراء البحوث الميدانية الشاممة لجميع
مفردات البحث ألسباب تتعمؽ بالوقت واإلمكانات المادية وطبيعة موضوع الدراسة ،وبما إف

العينة ىنا صغيرة ويمكف حصرىا فقد اضطر الباحث الى دراسة العينة.

العينة ىي اختيار مجموعة مف رياض األطفاؿ قي مركز مدينة الحمة  ،بحيث إف

البيانات التي سنأخذىا عف مجتمع البحث يمكف تعميميا عمى المجموعة السكانية ،إذ يجب

إف تقدـ العينة خصائص المجموعة السكانية نفسيا واف تكوف ممثمة

)37

ليا (.بنياميف ماتموف:1986،

واف استخداـ العينة يسيؿ مف عممية التوصؿ الى النتائج بالسرعة الممكنة.

الفائدي)42 :1994 ،

(محجوب عطية

وقد تـ تحديد مجتمع البحث متمثالً بالطمبة في كمية اليندسة وكمية العموـ

السياسية في جامعة بغداد وبمختمؼ المستويات االقتصادية واالجتماعية.

خامساً :أدوات البحث :يشير ىذا المفيوـ الى الوسيمة التي يجمع بيا الباحث البيانات التي
تمزمو(.عبد الباسط محمد حسف)134 :1998،

وتعد االستبانة مف األدوات الشائعة لجمع البيانات

الالزمة في البحوث االجتماعية والتي تتطمب تدويف سمسمة مف األسئمة أو المواقؼ التي

تتضمف بعض الموضوعات النفسية واالجتماعية والتربوية فضالً عف البيانات الشخصية التي
تعد بمثابة المفتاح في التعرؼ أو حؿ بعض المشكالت التي

)95

تواجييـ(.محمود عبد الحميـ:2000 ،

تعد االستبانة مف الطرائؽ العممية التي تعيف الباحث في الحصوؿ عمى البيانات التي

يتطمبيا البحث  ،فاالستبانة ىي الوسيمة الوحيدة المويسرة لتعريض المستجيبيف

مختارة ومرتبة بعناية.

لمثيرات

(مرواف عبد المجيد ابراىيـ)157 :2000 ،

سادساً:الوسائل اإلحصائية لمبحث :يعد اإلحصاء مف الوسائؿ العممية الميمة في البحوث

االجتماعية وذلؾ لمساىمتو الفاعمة في الحصوؿ عمى نتائج دقيقة ،ودوره في القدرة عمى الربط
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بيف المتغيرات وأيضاً وصؼ البيانات التي يتـ الحصوؿ عمييا وتحميميا تحميالً عممياً

ودقيقاً(.زيد عبد الباقي)121 :1980،

وقد استخدـ الباحث في وصؼ وتحميؿ البيانات الوسائؿ

اإلحصائية التالية -:

( فتحية عبد العزيزابو راضي)77 :1989،

 -1النسبة المئوية

الجزء

النسبة المئوية ______________ 100 x
2

الكؿ

 -2اختبار مربع كاي(كا)

2

مج( التك اررات المشاىدة  .التك اررات المتوقعة)

_________________________________________ = 2

كا

التك اررات المتوقعة

الفصل الرابع

تحميل البيانات إحصائيا
ىذا الفصؿ يوضح أىـ المعمومات التي حصؿ عمييا الباحث مف خالؿ األسئمة التي
حددت في استمارة االستبياف في جزئيا الخاص بالمعمومات األولية عف المبحوثيف ،والتي
مكنتنا مف التعرؼ عمى التفاصيؿ الميمة عف مجتمع البحث،ونقؿ صورة األفكار النظرية إلى

حيز االختبار الميداني ،وذلؾ انسجاماً مع ما اتفؽ عميو عمماء االجتماع مف ضرورة اىتماـ
الباحثيف بالعالقة المتفاعمة بيف النظرية والتطبيؽ عند دراسة المشكالت والظواىر االجتماعية،
واف ال يكتفي الباحث في الدراسات االجتماعية بالحصوؿ عمى البيانات المتعمقة بعينة

الدراسة ،وانما عميو أف يسعى إلى تفسيرىا وتحميميا مف خالؿ االستعانة باألدوات اإلحصائية
والتعرؼ عمى إبعادىا (النوعية،والعمرية ،والمينية ،والتعميمية ،واالجتماعية،

كارؿ منيايـ)174 :1993،
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 -1المستوى االقتصادي لالسرة
جدوؿ رقـ ( )1يوضح المستوى االقتصادي لألسرة
ت

المستوى المعيشي

التكرار

النسبة المئوية

1

متدني

2

%4

2

متوسط

28

%56

3

جيد

18

%36

4

عالي

2

%4

5

المجموع

50

%100

نالحظ مف بيانات الجدوؿ رقـ ( )1الخاص بالمستوى المعيشي اف ( )28مبحوثا

وبنسبة شكمت ( )%56مف عينة البحث تعيش بمستوى اقتصادي متوسط ،واف ( )18مبحوثا
وبنسبة شكمت( )%36مف العينة كانت ىي األخرى تعيش بمستوى اقتصادي جيد ،،إما األسر

التي كانت تعيش بمستوى اقتصادي ضعيؼ فكاف عددىا ( )2وبنسبة شكمت ( )%4مف

العينة والواضح مف البيانات أعاله إف غالبية األسرة كانت تعيش بمستوى اقتصادي يساعدىا
عمى العيش بصورة جيدة في المجتمع ويمكنيا التغمب عمى مصاعب الحياة وسد كافة أو

معظـ متطمبات األسرة وخاصة األطفاؿ ،وىنا أيضاً يعتبر ىذا العامؿ (االقتصادي) مف

العوامؿ التي ليا أيضاً دور في تقميؿ مستوى العنؼ داخؿ األسرة.

 -2ىؿ تؤدي الظروؼ المعيشية الصعبة الى العنؼ االسري ؟
جدوؿ رقـ ()2

ت

مقياس الفقرات

1

نعـ

18

2

كال

4

3

احيانًا

28

%56

50

%100

4

المجموع

التكرار

النسبة المئوية
%36
%8

نالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )2اف اعمى نسبة كانت الحياناً اذ بمغت نسبتيا ( )%56وتكرار

( )28ومف ثـ تمييا نعـ بنسبة ( )%36وتكرار ( )18ومف ثـ تمييا كال بنسبة ( )%8وتكرار
(.)4
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 -3ىؿ ىناؾ عالقة بيف البطالة والعنؼ االسري؟
جدوؿ رقـ ()3

ت

مقياس الفقرات

التكرار

النسبة المئوية

1

نعـ

20

%40

2

كال

6

%12

3

احيانًا

24

%48

50

%100

المجموع

4

نالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )3اف اعمى نسبة كانت الحياناً اذ بمغت نسبتيا ( )%48وتكرار

( )24ومف ثـ تمييا نعـ بنسبة ( )%40وتكرار ( )20ومف ثـ تمييا كال بنسبة ( )%12وتكرار
(.)6
 – 4ىؿ يكوف العنؼ النفسي اكثر ضر اًر مف العنؼ الجسدي؟
جدوؿ رقـ ()4

ت

مقياس الفقرات

1

نعـ

36

2

كال

4

3

احيانًا

المجموع

4

التكرار

النسبة المئوية
%72
%8

10

%20

50

%100

نالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )4اف اعمى نسبة كانت لنعـ اذ بمغت نسبتيا ( )%72وتكرار ()36
مما يؤكد اف العنؼ النفسي اكثر ضر ار مف العنؼ الجسدي عمى االطفاؿ ومف ثـ تمييا احياناً

بنسبة ( )%20وتكرار ( )10ومف ثـ تمييا كال بنسبة ( )%8وتكرار (.)4
 – 5ىؿ يؤثر العنؼ االسري عمى حياة االطفاؿ ؟

جدوؿ رقـ ()5

ت

مقياس الفقرات

1

نعـ

35

2

كال

2

3

احيانًا

4

المجموع

التكرار

النسبة المئوية
%70
%4

13

%26

50

%100

نالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )18اف اعمى نسبة كانت لنعـ اذ بمغت نسبتيا ( )%70وتكرار

( )35حيث يؤثر العنؼ االسري عمى حياة االطفاؿ ومف ثـ تمييا احياناً بنسبة ()%26
وتكرار ( )13ومف ثـ تمييا كال بنسبة ( )%4وتكرار (.)2
376

العذد ()25

مجلة العلوم النفسية

 – 6ىؿ كثرة االطفاؿ في االسرة الواحدة قد يكوف سبباً مف اسباب العنؼ؟
جدوؿ رقـ ()6

ت

مقياس الفقرات

التكرار

النسبة المئوية

1

نعـ

14

%28

2

كال

20

%40

3

احيانًا

16

%32

50

%100

المجموع

4

نالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )6اف اعمى نسبة كانت لكال اذ بمغت نسبتيا ( )%40وتكرار ()20

ومف ثـ تمييا احياناً بنسبة ( )%32وتكرار ( )16ومف ثـ تمييا نعـ بنسبة ( )%28وتكرار

(.)14

 -7ىؿ يساعد الوعي الثقافي في منع انتشار العنؼ االسري ؟
جدوؿ رقـ ()7

ت

مقياس الفقرات

التكرار

النسبة المئوية

1

نعـ

46

%92

2

كال

0

0

3

احيانًا

4

%8

50

%100

المجموع

4

نالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )7اف اعمى نسبة كانت لنعـ اذ بمغت نسبتيا ( )%92وتكرار ()46
حيث يساعد الوعي الثقافي في منع انتشار العنؼ ومف ثـ تمييا احياناً بنسبة ( )%8وتكرار

(. )4

 -8ىؿ ينخفض العنؼ االسري بسبب ارتقاء مستوى التعميـ ؟
جدوؿ رقـ ()8

ت

التكرار

مقياس الفقرات

1

نعـ

النسبة المئوية
34

%68

2

كال

2

%4

3

احيانًا

14

%28

50

%100

4

المجموع

يبيف مف الجدوؿ رقـ ( )8اف اعمى نسبة كانت لنعـ اذ بمغت نسبتيا ( )%68وتكرار ()34

ومف ثـ تمييا احياناً بنسبة ( )%28وتكرار ( )14ومف ثـ تمييا كال بنسبة ( )%4وتكرار (.)2
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 – 9ىؿ ىناؾ اىمية ألمية التعميـ في حدوث العنؼ االسري

؟

جدوؿ رقـ ()9

ت

مقياس الفقرات

التكرار

النسبة المئوية

1

نعـ

26

%52

2

كال

5

%10

3

احيانًا

19

%38

50

%100

المجموع

4

يبيف مف الجدوؿ رقـ ( )9اف اعمى نسبة كانت لنعـ اذ بمغت نسبتيا ( )%52وتكرار ()26

ومف ثـ تمييا احياناً بنسبة ( )%38وتكرار ( )19ومف ثـ تمييا كال بنسبة  )%10وتكرار

(.)5

 -10ىؿ يؤثر العنؼ االسري عمى المستوى الدراسي لمطفؿ ؟
جدوؿ رقـ ()10

ت

مقياس الفقرات

التكرار

النسبة المئوية

1

نعـ

39

%78

2

كال

2

%4

3

احيانًا

9

%18

50

%100

المجموع

4

نالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )10اف اعمى نسبة كانت لنعـ اذ بمغت نسبتيا ( )%78وتكرار

( )39ومف ثـ تمييا احياناً بنسبة ( )%18وتكرار ( )9ومف ثـ تمييا كال بنسبة ( )%4وتكرار
(.)2

 –11ىؿ تعد حاالت جرائـ العنؼ االسري ضد االـ ىي اكثر انتشا اًر؟
جدوؿ رقـ ()11

ت

مقياس الفقرات

النسبة المئوية

التكرار

1

نعـ

25

%50

2

كال

4

%8

3

احيانًا

21

%42

50

%100

4

المجموع

نالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )11اف اعمى نسبة كانت لنعـ اذ بمغت نسبتيا ( )%50وتكرار
( )25ومف ثـ تمييا احياناً بنسبة ( )%42وتكرار ( )21ومف ثـ تمييا كال بنسبة ( )%8
وتكرار (.)4
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 –12ىؿ يؤدي العنؼ االسري الى الجريمة والجنوح؟

جدوؿ رقـ ()12

ت

التكرار

مقياس الفقرات

1

نعـ

النسبة المئوية
%54

27

2

كال

4

%8

3

احيانًا

19

%38

50

%100

المجموع

4

نالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )12اف اعمى نسبة كانت لنعـ اذ بمغت نسبتيا ( )%54وتكرار

( )27ومف ثـ تمييا احياناً بنسبة ( )%38وتكرار ( )19ومف ثـ تمييا كال بنسبة ( )%8
وتكرار (.)4

 –13يعد ايذاء الزوجة مف قبؿ الزوج شكؿ مف اشكاؿ العنؼ االسري؟
جدوؿ رقـ ()13

ت

التكرار

مقياس الفقرات

1

نعـ

النسبة المئوية
40

%80

2

كال

1

%2

3

احيانًا

9

%18

50

%100

4

المجموع

نالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )13اف اعمى نسبة كانت لنعـ اذ بمغت نسبتيا ( )%80وتكرار
( )40ومف ثـ تمييا احياناً بنسبة ( )%18وتكرار ( )9ومف ثـ تمييا كال بنسبة (  )%2وتكرار
(.)1

 –14ىؿ تعد حاالت اعتداء االبناء عمى الوالديف شكؿ مف اشكاؿ العنؼ؟
جدوؿ رقـ ()14

ت

مقياس الفقرات

التكرار

النسبة المئوية

1

نعـ

42

%84

2

كال

4

%8

3

احيانًا

4

%8

50

%100

4

المجموع

نالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )14اف اعمى نسبة كانت لنعـ اذ بمغت نسبتيا ( )%84وتكرار

( )42ومف ثـ تمييا كال واحياناً بنسب متساوية اذ بمغت نسبتيما ( )%8وتكرار (.)4
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 –15ىؿ يوجد فرؽ في مستوى العنؼ االسري بداخؿ االسرة والنوع االجتماعي؟
جدوؿ رقـ ()15

ت

التكرار

مقياس الفقرات

1

نعـ

النسبة المئوية
%62

31

2

كال

3

%6

3

احيانًا

16

%32

50

%100

المجموع

4

نالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )15اف اعمى نسبة كانت لنعـ اذ بمغت نسبتيا ( )%62وتكرار

( )31ومف ثـ تمييا احياناً بنسبة ( )%32وتكرار ( )16ومف ثـ تمييا كال بنسبة ( )%6
وتكرار (.)3

 – 5ىؿ يكثر العنؼ االسري في المجتمعات العربية اكثر مف المجتمعات الغربية؟
جدوؿ رقـ ()16

ت

مقياس الفقرات

النسبة المئوية

التكرار

1

نعـ

36

%72

2

كال

2

%4

3

احيانًا

12

%24

50

%100

4

المجموع

نالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )16اف اعمى نسبة كانت لنعـ اذ بمغت نسبتيا ( )%72وتكرار
( )36حيث تؤكد اف العنؼ االسري يكثر في المجتمعات العربية ومف ثـ تمييا احياناً بنسبة
( )%24وتكرار ( )12ومف ثـ تمييا كال بنسبة (  )%4وتكرار (.)2
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أوالً  /االستنتاجات

العذد ()25

الفصل الخامس

 -1اظيرت نتائج البحث اف ( )%56مف المستوى المعيشي كانت لممتوسط.

 -2اظيرت نتائج البحث حوؿ ىؿ تؤدي الظروؼ المعيشية لالسرة الى العنؼ االسري
كانت بنسبة ( )%56وتكرار ( )28وقد اجابو باحياناً.

 -3اظيرت نتائج البحث حوؿ ىؿ ىناؾ عالقة بيف البطالة والعنؼ االسري وكانت بنسبة
( )%48وتكرار ( )24وقد اجابو احياناً.

 -4اظيرت نتائج البحث حوؿ ىؿ يكوف العنؼ النفسي اكثر ضر اًر مف العنؼ الجسدي
وكانت بنسبة ( )%72وتكرار ( )36وقد اجابوا بنعـ.

 -5اظيرت نتائج البحث حوؿ ىؿ يؤثر العنؼ االسري عمى االستقرار العائمي وكانت
بنسبة ( )%70وتكرار ( )35وقد اجابو بنعـ.

 -6اظيرت نتائج البحث حوؿ ىؿ كثرة االطفاؿ في االسرة الواحدة قد يكوف سبب مف
اسباب العنؼ وكانت بنسبة ( )%40وتكرار ( )20وقد اجابوا كال.

 -7اظيرت نتائج البحث حوؿ ىؿ تساعد الوعي الثقافي في منع انتشار العنؼ االسري
وكانت بنسبة ( )%92وتكرار ( )46وقد اجابو ا نعـ.

 -8اظيرت نتائج البحث حوؿ ىؿ خفض العنؼ االسري بسبب ارتقاء مستوى التعميـ
وكانت بنسبة ( )%68وتكرار ( )34وقد اجابو ا نعـ.

 -9اظيرت نتائج البحث حوؿ ىؿ ىناؾ اىمية ألمية التعميـ في حدوث العنؼ االسري
وكانت بنسبة ( )%52وتكرار ( )26وقد اجابو ا نعـ.

 -10اظيرت نتائج البحث حوؿ ىؿ يؤثر العنؼ االسري عمى المستوى الدراسي لمطفؿ
وكانت بنسبة ( )%78وتكرار ( )39وقد اجابو ا نعـ.

 -11اظيرت نتائج البحث حوؿ ىؿ تعد حاالت جرائـ العنؼ االسري ىي االكثر انتشا اًر
وكانت بنسبة ( )%50وتكرار ( )25وقد اجابو ا نعـ.

 -12اظيرت نتائج البحث حوؿ ىؿ يؤدي العنؼ االسري الى الجريمة والجنوح وكانت
بنسبة ( )%54وتكرار ( )27وقد اجابو ا نعـ.
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 -13اظيرت نتائج البحث حوؿ يعد ايذاء الزوجة مف قبؿ الزوج شكؿ مف اشكاؿ العنؼ
االسري وكانت بنسبة ( )%80وتكرار ( )40وقد اجابو ا نعـ.

 -14اظيرت نتائج البحث حوؿ ىؿ تعد حاالت اعتداء االبناء عمى الوالديف شكؿ مف
اشكاؿ العنؼ وكانت بنسبة ( )%84وتكرار ( )42وقد اجابو ا نعـ.

 -15اظيرت نتائج البحث حوؿ ىؿ مكانة االسرة االجتماعية تمنع لتبميغ عف حاالت
العنؼ في االسرة وكانت بنسبة ( )%52وتكرار ( )26وقد اجابو ا نعـ.

 -16اظيرت نتائج البحث حوؿ ىؿ يكثر العنؼ االسري في المجتمعات العربية اكثر
مف المجتمعات الغربية وكانت بنسبة ( )%72وتكرار ( )36وقد اجابو ا نعـ.

ثانياً :التوصيات

 – 1العمؿ عمى زيادة الوعي االسري وذلؾ مف خالؿ تكثيؼ البرامج المتعمقة باالسرة
والمجتمع عف طريؽ وسائؿ االعالـ المختمفة .

 – 2تفعيؿ دور القانوف واالنظمة الخاصة لمتعامؿ مع حاالت االطفاؿ المتعرضيف لمعنؼ.

 – 3نشر الوعي بيف افراد المجتمع وتزويدىـ بمعمومات صحيحة حوؿ مدى انتشار العنؼ
االسري ودوافعو وسبؿ التعامؿ مع مرتكبيو وايضاح كيفية تحكـ الفرد في تصرفاتو

العنيفة.

 – 4توفير خدمات التاىيؿ النفسي والجسدي لالطفاؿ المعنفيف.
 – 6دعـ دور المرشد التربوي والنفسي كمعالج لالطفاؿ المعنفيف في المدرسة والمنزؿ.

 -7التنسيؽ بيف المؤسسات المجتمعية في سبيؿ معالجة ظواىر العنؼ االسري ومخاطره.

 -8التركيز عمى دور اإلعالـ في نشر أساليب التربية الصحيحة وتجاوز مرحمة العنؼ في
التعامؿ مع األطفاؿ ضمف محيط األسرة والمؤسسات التربوية والتعميمية .
ثالثاً :المقترحات

 -1التاكيد عمى االباء واالميات بتنشئة ابنائيـ التنشئة الدينية الصحيحة واتباع سنة
خير االناـ عميو افضؿ الصالة والسالـ واالقتداء بسيرتو العطرة.
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 -2محاولة تصحيح العادات والتقاليد التي ال تزاؿ ىي المتحكـ في معظـ تصرفاتيـ حيث
بمقتضاىا نجد التسمط والعنؼ والتزويج باالكراه واالنحياز لمذكور عمى حساب االناث

وىذا التسمط يختمؼ وفقاً لمستوى ثقافة االسرة .

 -3العمؿ بشكؿ تدريجي مف استخداـ العقاب البدني لالطفاؿ ونحاوؿ قدر االمكاف
الوصوؿ الى طرؽ اخرى لمعقاب بدالً مف الضرب كالحرماف مف االمور التي يرغبيا
الطفؿ عمى اف ال تكوف مف االمور االساسية.

 -4وضع قوانيف رادعو تتضمف التأكيد عمى الحؽ الخاص والعاـ وتعريؼ النساء
واالطفاؿ بحقوقيـ وكيفية المجوء الى الحماية اذ تعرضوا ألي عنؼ اسري.

 -5محاولة ابعاد االطفاؿ قدر االستطاعة عف مشاىدة العنؼ المعروض في الفضائيات
وبعض االلعاب االلكترونية.

 -6نحاوؿ قدر االستطاعة اف نبتعد عف كؿ الضغوطات التي تسبب في لجوئنا لمعنؼ
واف نخمؽ جواً اسرياً سميماً قائماً عمى المحبة والحوار اليادئ البعيد عف التشنج.

 -7تقديـ استشارات نفسية واجتماعية واسرية لالفراد الذيف ينتموف الى االسر التي ينتشر
فييا العنؼ.

 -8الوعظ واالرشاد الديني لحماية المجتمع مف مشكالت (العنؼ االسري) .اذ اف تعاليـ
الديف االسالمي توضح اىمية التالحـ والترابط االسري.

 -9اجراء دراسات وابحاث حوؿ ىذه الظاىرة لتحديد انواعياؿ واسبابيا وصوؿ لمعالجتيا
ومنع حدوثيا.

 -10بناء برنامج ارشادي لخفض السموؾ العدواني لدى االطفاؿ.

 -11اجراء عدد مف الدراسات المسحية التي تستيدؼ معرفة حجـ ظاىرة العنؼ ضد
االطفاؿ.
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اليوامش
 -1عبيد ،ميسـ ياسيف  ،دور العنؼ االسري في تشرد االطفاؿ  ،رسالة ماجستير ،
بغداد،2009،ص11
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المصادر والمراجع
االية القرانية
 -1الكتب

( )1احسبٌ يحًذ انحسٍ ٔ ,ػجذ انًُؼى انحسُ , ٙغزق انجحش االعزًبػ , ٙدار انكزت نهطجبػخ  ,عبيؼخ
انًٕصم  ,انؼزاق 1982 ,
( )2انجٛزيبَ ,ٙكٕاكت  ,اثزسبو ْبد٘ ,انزُشئخ االعزًبػٛخ نهطفم,يغهخ انجحٕس انززثٕٚخ ٔانُفسٛخ  ,انؼزاق,
انؼذد انضبَٔ ٙانؼشزٌٔ2009,
( ) 3انخفبع , ٙرلٛخ َغى يحًذ  ,ػُف االغفبل  ,دائزح انزػبٚخ االعزًبػٛخ  ,لسى دٔر انذٔنخ  ,ثغذاد,
,2004
( )4انزاشذاٌ  ,ػجذهللا ساْ,ٙانززثٛخ ٔانزُشئخ االعزًبػٛخ ,دار ٔائم نهُشز 2005,
( )5انصذٚم ,ٙسهٕٖ ػضًبٌ لعبٚب االسزح ٔانسكبٌ يٍ يُظٕر انخذيخ االعزًبػٛخ ,اسكُذرٚخ 2001,
( )6انؼشث , ٙسُٚت اثزاْٛى ,ػهى االعزًبع انؼبئه , ٙثُٓب  ,ثال سُخ
( )7الجبل يحًذ ثشٛز ,انخذيخ االعزًبػٛخ ٔيغبل انزػبٚخ انطفٕنخ ,يكزجخ انغبيؼ ٙانحذٚش ,اسكُذرٚخ1963,
( ) 8انؼٕٚع, ٙإنٓبو ثُذ يصطفٗ ثٍ يحًذ ,أصز اسزخذاو اإلَززَٛذ ػهٗ انؼاللبد األسزٚخ ث ٍٛأفزاد األسزح
انسؼٕدٚخ ف ٙيحبفطخ عذح ,عذح ,2004,
( ) 9عٕدح  ,ايبل  ,انٕحذح انُفسٛخ ٔػاللزٓب ثًفٕٓو انذاد نذٖ االغفبل ثًحبفظخ غشح  ,انًؤرًز انززثٕ٘
انضبَ , ٙانغبيؼخ االساليٛخ  ,فهسط2005 , ٍٛ
( ) 10د .سٓٛم رسق دٚبة  ,يُبْظ انجحش انؼهً ,ٙغشح  ,فهسط2003 , ٍٛ
( )11د.يحغٕة ػطٛخ انفبئذ٘ ,غزق انجحش انؼهً ٙف ٙانؼهٕو االعزًبػٛخ ,يُشٕراد عبيؼخ ػًز انًخزبر,
انجٛعبء ,نٛجٛب1994 ,
( )12د.ػجذ انجبسػ يحًذ حسٍ  ,اصٕل انجحش االعزًبػ , ٙغ , 13يكزجخ ْٔجخ  ,انمبْزح 1998 ,
( )13دَذ٘,اًٚبٌ رافغ ,اسبنٛت انزُشئخ االسز٘ ٔػاللزٓب ثًفٕٓو انذاد ٔانسهٕن انؼذٔاَ ٙنذٖ غهجخ انصف
االٔل ,ديشك2010,
( )14سٚذاٌ ػجذ انجبل ,ٙلٕاػذ انجحش االعزًبػ , ٙيطجؼخ انسؼبدح  ,يصز 1980 ,
( ) 15سزٛفٍ كٕل  ,يُٓظ انجحش ف ٙػهى االعزًبع  ,رزعًخ  :د.ػجذ انٓبد٘ انغٕاْز٘ ٔاخزٌٔ  ,يكزت
َٓظخ انشزق  ,انمبْزح ,1989 ,
( )16ػجذ انزحًٍ ثذٔ٘  ,يُبْظ انجحش انؼهً , ٙغٔ , 3كبنخ انًطجٕػبد انكٕٚذ 1977 ,
(  )17ػجذ انزحًٍ ,ػهٗ اسًبػٛم انؼُف االسز٘ االسجبة ٔانؼالط  ,يكزجخ االَغهٕ انًصزٚخ  ,انمبْزح  ,ثال
سُخ
( )18ػًز ,يؼٍ خهٛم ر ,ػهى انًشكالد االعزًبػٛخ  ,دار انشزٔق نهُشز ٔانزٕسٚغ ,ػًبٌ 1998 ,
( ) 19فبٌ دان ٍٛن ٕٛثٕد ,يُبْظ انجحش ف ٙانززثٛخ ٔػهى انُفس ,رزعًخ يحًذ َجٛم ,انمبْزح  ,يكزجخ االَغهٕ
انًصزٚخ1984,
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( )20يغبْذ  ,ػه ٙاسًبػٛم  ,رحهٛم ظبْزح انؼُف ٔاصزِ ػهٗ انًغزًغ  ,ثال سُخ

( )21يحًذ ػهٗ يحًذ  ,ػهى االعزًبع ٔانًُٓظ انؼهً , ٙدراسخ غزائك انجحش ٔاسبنٛجّ  ,دار انًؼزفخ
انغبيؼٛخ  ,االسكُذرٚخ 1988 ,
( )22يزٔاٌ ػجذ انًغٛذ اثزاْٛى  ,اسس انجحش انؼهً ٙالػذاد انزسبئم انغبيؼٛخ  ,غ , 1يؤسسخ انٕراق
نهُشز ٔانزٕسٚغ  ,ػًبٌ 2000 ,
( )23يغٛذ ,سٕسٍ شبكز,انؼُف ٔانطفٕنخ دراسبد َفسٛخ ,دار صفبء نهُشز ٔانزٕسٚغ ,ػًبٌ2008,
المجالت .:
( ) 1انشًز٘  ,صبحت اسؼذ ٔٚس  ,اسجبة انؼُف نذٖ انزاليٛذ انًزحهخ االثزذائٛخ يٍ ٔعٓخ َظز انًؼهًٍٛ
ٔانًؼهًبد  ,يغهخ انذراسبد انززثٕٚخ  ,انؼذد  , 18سبيزاء 2012 ,
( )2انكؼج ,ٙاثزاْٛى يحًذ ,انؼٕايم انًغزًؼٛخ نهؼُف االسز٘ ف ٙانًغزًغ انمطز٘ ,يغهخ عبيؼخ ديشك,
يغهذ  , 29انؼذد  , 4-3ديشك 2013 ,
( )3يحًذَ.,سز ٍٚعٕاد شزل,ٙدٔر االسزح ٔانًذرسخ ف ٙانًؤسسبد انززثٕٚخ,لسى انجحٕس
انززثٕٚخ,ثغذاد2010,
( )4يحًذْ ,جخ يؤٚذ ٔ د .اسًبء ػجذ انح , ٙانؼُف االسز٘ ظذ االغفبل  ,يغهخ انجحٕس انززثٕٚخ ٔانُفسٛخ ,
انؼزاق  .انؼذد 2009 , 20
( )5يٕح ,ٙحُبٌ ػه,ٙاصز انؼُف انؼبئه ٙػُف اسبنٛت انًؼبيهخ انٕانذٚخ,يغهخ انجحٕس انززثٕٚخ
ٔانُفسٛخ,انؼزاق ,انؼذدانخبيس ٔانؼشزٌٔ2010,
الرسائل واالطاريح .:
( )1سهًٛبٌَ ,ذٖ رحٛى,اسبنٛت انزُشئخ االعزًبػٛخ ف ٙدٔر انذٔنخ ,انؼزاق,رسبنخ يبعسزٛز1999 ,
( )2ػجٛذ ,يٛسى ٚبس , ٍٛدٔر انؼُف االسز٘ ف ٙرشزد االغفبل  ,رسبنخ يبعسزٛز  ,ثغذاد2009,
البريذ االلكتروني .:
انسًبنٕغ , ٙالجبل (1) Swmsa.net,
com .www.alghad

راثػ ػهٗ االَززَذ ()2

 http://sumsa.net/forum/archive/inex.php/t-2691.html.راثػ ػهٗ االَززَذ ()3
( )4راثػ ػهٗ االَززَذ http://www.alukah.net/social/0/44786/
( )5راثػ ػهٗ االَززَذ http://mohtwa.net/node/1202
( )6راثػ ػهٗ االَززَذ https:\\m.facebook.com
()7راثػ ػهٗ االَززَذ
( )8راثػ ػهٗ االَززَذ
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https://ra.m.wikipedia.org
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