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العنف االسرٍ وتأثريه على صحة الطفل حبث مًدانٌ  /يف قضاء املدائن ملدينة بغداد

م  .دينا داود حممد املوىل  /جامعــــــة بغــــداد /كليـــــــــة الرتبيــــــــة للبنات /قسم اخلدمة االجتماعية

الممخص
اف االطفاؿ ىـ الضحايا االكثر مأساوية ومعاناة مف بيف الفئات االخرى والسيما باستخداـ ابشع االعتداءات مف
قبؿ اسرىـ وذلؾ بسبب الضغوطات االسرية وخاصة االقتصادية الناجمة عف عدـ كفاية دخؿ االسرة وغيرىا مف
العوامؿ االخرى المؤدية الى العنؼ االسري مثال الخالفات العائمية وتفكؾ االسرة وعدـ المساواة والتفرقة بيف افراد
االسرة واستخداـ العنؼ كوسيمة لحؿ المشكالت وىذا ما ينعكس عمى صحة الطفؿ بسبب عمميات التنشئة
االجتماعية قاصرة ومتناقضة وسائبة كاف التعتمد عمى مبادئ العقاب والثواب والتوازف بيف اساليب الميف والشدة
في المعاممة والتفاعؿ مع الطفؿ فسوؼ يتعرضوف الى االنحرافات السموكية في المستقبؿ .

المقدمة

تعد ظاىرة العنؼ األسري مالمح لمعنؼ الذي يؤثر بشكؿ كبير عمى استقرار المجتمع وتكوينو  ,وشأنيا
شأف غيرىا مف الظواىر االجتماعية التي تحتاج الى المعرفة بحجميا الحقيقي والوعي بالعوامؿ الموضوعية لفيميا
وتحميميا بنمط الحياة المعيشية حتى يمكف تحميؿ الظاىرة ضمف سياقيا المجتمعي لموقوؼ عمى مسار تطورىا
والكشؼ عف أسبابيا ليتسنى العمؿ عمى الحد مف انتشارىا ويكمف مصدر الخطر في ظاىرة العنؼ األسري ألنيا
مؤشر ال فشؿ عممية التنشئة االجتماعية في الحفاظ عمى بناء المجتمع وأمنو ,فأف ظاىرة العنؼ ظاىرة قديمة
ولكنيا بدأت تؤثر عمى صحة الطفؿ وحقوقو وافراز ىذه الحقوؽ في وثائؽ دولية  ,فسوء معاممة األطفاؿ تنطوي
عمى خطورة كبيرة مما يتطمب مف االخصائييف اىتمامأ كبير لتعرؼ عمى المشكالت الخاصة التي تصاحب العنؼ
االسري ,فأف العصر الراىف والسيما في العراؽ يقوـ عمى الماديات في التعامؿ بيف ابناء البشر فقد شيدت حالة
األطفاؿ انتكاسة في حمايتيـ  ,بسبب كثرة الحروب  ,واستخداـ اسمحة التدمير الشامؿ مما جعؿ اصابة األطفاؿ
بالقتؿ والتدمير والتشرد  ,كما تفرؽ شرائح المجتمع االخرى  ,لكف تعد الطفولة وردة جميمة عمى مر الزمف النيا
افضؿ لوحة خطتيا يد الرحمة اإلليية في عالـ الوجود والتكويف فاعطاىا اهلل سبحانو كؿ المؤىالت كي تكوف البذرة
الصالحة االنسانية التي يقع عمى عاتقيا النيوض بالمجتمع البشري  ,ثـ اف الطفولة ما زالت تميب قمب االـ
عطفا" وحنانا"  ,ولقد اعطيت الييا االىمية البالغة لدى رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ ) وكؿ العقالء  ,كما
وانيا احيطت بيالة مف استنفار كؿ الطاقات وعمى رأسيا المؤسسات االجتماعية والتعميمية باجيزتيا وكوادرىا
ومؤسساتيا واي نكبة عمى ال طفولة او اي تقصير في شأنيا لو مردودة السمبي عمى مستقبؿ االنساف والعكس
صحيح واذا استعرضنا الواقع العراقي في ظؿ الظروؼ الراىنة سنرى اف الطفؿ بشكؿ عاـ يعاني الكثير مف الحرماف
في الصحة والتعمـ وحرمانو مف التعبير عف رأيو  ,فاالطفاؿ يدفعوف ثمف الظروؼ المريرة التي يعيشوف تحت
وطأتيا في مختمؼ بقاع االرض  ,وتمؾ الظروؼ تتفرع اسبابيا فمنيا الحروب والوفيات الطبيعية والتفكؾ االسري
والمشكالت االسرية كما تتضمنو مف قسوة واىماؿ تجاه االطفاؿ والشباب فال يستطيع معيا عودىـ الفضي عمى
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وجناتيـ الفيحاء الى الشارع كؿ ما تتضمنو مف مح ف واحباط  ,حيث غالبا ما يقوموا في معاشرة اصدقاء السوء
يتعمموف معيـ اليموـ مشكميف ثقافة فرعية مختمفة بديمة عف االسرة االصمية  ,لكف في نزاعات االطفاؿ اليوـ ىـ
الضحايا االكثر مأساويا ومعاناة بيف الفئات االخرى  ,اذ تشيرتقديرات االمـ المتحدة اف اكثر مف ( )11مميوف طفؿ
في العالـ شردو داخؿ او خارج اوطانيـ ,وغالبية ىؤالء االطفاؿ ىـ مف االيتاـ و اطفاؿ الشوارع واطفاؿ العامموف
والمعوقيف  ,واالطفاؿ المتأثريف بمرض نقص المناعة وغيرىـ  ,ولعؿ مف الحقائؽ االمور االشارة الى اف السنوات
التي تمت االحتالؿ ( )1002في العراؽ قد اس يمت بتفكؾ في البنى والوظائؼ والعالقات القيمية لممجتمع بعد اف
تعرض العراقيوف الى االزمات التي مروا بيا منيا الحروب والحصار واالحتالؿ والى الضغوط النفسية متواصمة ادت
تكريس مجموعة مف المشكالت والتعديات باالضافة الى المشكالت االقتصادية المتصمة بالبطالة والفقر وضعؼ
اداء المؤسسات وغياب الشعور باالماف وتدىور الوضع االمني  ,فشكمت قضية الطفولة احد المتغيرات الميمة في
التحوالت المجتمعية وتركت اثار سمبية عمى المؤسسة االسرية وعمى الطفولة بشكؿ خاص  ,فضال عف تعمـ االسرة
وتدني مستواىا العممي والمعرفي وضألو الميارات  ,كميا عوامؿ تقمص نطاؽ المتاحة اماـ االباء واالميات وضعؼ
قدرة االسرة عمى المنافسة في ميداف االسرة والعمؿ الرسمي خارج المنزؿ والحصوؿ عمى وظائؼ تمبي احتياجات
االسرة وتحقؽ ليا المكانة االجتماعية الالئقة مما ينعكس سمبا" عمى اوضاع االطفاؿ فتزيد مف معاناتيـ وتعقد
ظروف يـ  ,فا االسرة ليا الدور االساس في اكتساب الطفؿ ثقافة مجتمعة مف اعراؼ وتقاليد وعادات ومعايير
اخالقية واتجاىات فنمط التنشئة الذي تتبعو االسرة في تربية الطفؿ سيكوف لو دور في خصائصو الشخصية
والمستقبمية .

اوال"  /مشكمة البحث
تعد ظاىرة العنؼ االسري مف الظواىر الميمة التي تشغؿ مساحة كبيرة مف مشاغؿ واىتمامات المختصيف
في العموـ االنسانية منيا عمـ االجتماع والخدمة االجتماعية وعمـ النفس والتربية لما ليا مف ابعاد وما يترتب
عمييا مف اثار في شتى الجوانب االجتماعية واالمنية واالقتصادية فيتناوؿ العنؼ ضد االطفاؿ اشكاؿ متعددة منيا
ما يقع بيف االطفاؿ انفسيـ بسبب المشكالت التي يحممونيا مف بيئتيـ االسرية والعامؿ االقتصادي والحالة
الثقافية وعالقتيا بالعادات والتقاليد  ,فاف الظروؼ المأساوية التي يتعرض ليا االطفاؿ في مجتمعنا العراقي اف لـ
تؤخذ بالحسباف فاف الكمفة االجتماعية ستكوف باىضة في المستقبؿ وربما تسيـ في اثارة العنؼ والتمرد عمى
القانوف  ,فاالطفاؿ الذيف ينشأوف ويترعرعوف خارج اسرىـ ومجتمعيـ المحمي اقؿ قدرة عمى التكامؿ واالندماج في
مواجية العقبات والضغوط االجتماعية في ممارستيا السموكية واقؿ قدرة عمى رؤيتيـ لمصالحيـ في اطار
المحافظة عمى النظاـ االقتصادي والسياسي ،كونيـ مجموعات كاممة لترؾ منازليـ مشكمة مجموعات سكانية كبيرة
مف الميجريف المعرضيف لمخاطر فقداف االماف وسوء التغذية واالمراض وقد امتدت ىذه اليجرة او النزوح الى ما
ىو ابعد منيا بكثير حيث تركت اثار نفسية واجتماعية وصحية عمى اسراالطفاؿ.
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ثانيا"  /اىمية البحث
تعد االسرة مف اوؿ واىـ المؤسسات االجتماعية المسؤولة عف تنشئة االطفاؿ والصغار كونيا اوؿ مؤسسة
يحتؾ ويتفاعؿ معيا الطفؿ منذ بداية حياتو لذا وجب عمى االسرة معرفة واستيعاب االساليب الصحيحة والناجمة
لمتنشئة ا الجتماعية لكي تكوف قادرة عمى تربية ابنائيـ ورعايتيـ وتقويـ سموكيـ وتييئتيـ عمى اشغاؿ ادوارىـ
الوظيفية بصورة ايجابية وفاعمة  ,كما اف استعماؿ التنشئة االجتماعية الخاطئة باستعماؿ الشدة والقسوة الدائمة
في التعامؿ مع االطفاؿ والصغار دوف وجود مبرر ليا يجعؿ الطفؿ ناقما عمى اسرتو ومجتمعو متحديا لطرقيا
التربوية غير متكيؼ لمبيئة والمحيط الذي يعيش فيو ويتعامؿ معو  ,كما اف التساىؿ في تربية الطفؿ والتسامح
معو في كافة االوقات والمناسبات وجعمو ينقاد الى غرائز شيوانية ودوافعو الحيوانية غير ميذبة وعدـ قيادتو
وتوجييو توجييا" ىادفا سيجعؿ منو انسانا" ضعيفا" وذا شخصية ىشة وفطرية ال تقوي عمى تحمؿ الصعاب
ومواجية التحديات واالخطار ومعرضة لمجنوح واالنحراؼ والسير في ميالؾ االنحراؼ والجريمة  ,لذا كاف الزاما
عمى االسرة اعتماد اساليب التنشئة االجتماعية التي توازف بيف اساليب الميف والشدة  ,فاالبواف يستعمالف اساليب
الميف والشدة في اوقاتيا  ,فالميف يستعمؿ عندما تكوف حامد لو والشدة تستعمؿ في وقتيا المناسب .
ثالثا"  /اىداؼ البحث :يستيدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى :
-2

العنؼ االسري ضد االطفاؿ .

-1

االسباب التي تدفع االسرة لممارسة العنؼ ضد ابنائيا .

-2

الحماية لالطفاؿ عمى المستويات كافة ابتداء مف االسرة وصوال" الى مستوى التشريع الوطني.

-3

تمكيف كؿ طفؿ ميما كاف العمر والجنس مف االستفادة مف فرص التعميـ لتحقيؽ حاجاتو االنسانية .

-4

توعية االسرة والمجتمع بحؽ االطفاؿ في المعب والترويح والترفيو وباىمية دور نشاطات المعب في تنشئة

مف حيث تمبيتيا لحاجاتيا النفسية والجسدية والتاكيد عمى تجنب العنؼ في ىذه االلعاب .

رابعا  /منيجية البحث

اف صيغة المنيج في ىذا البحث ىو المنيج الوضعي فقد قمنا باستعماؿ طريقة المسح االجتماعي
بواسطة العينة النيا تمثؿ تمثيال" د قيقا" لممجتمع المبحوث مف حيث الخصائص النفسية واالجتماعية واالقتصادية
كما تـ استخداـ االستبانة لمحصوؿ عمى المعمومات التي يحتاج الييا الباحث ويتطمب بتدويف سمسمة مف االسئمة
والمواقؼ التي تتضمف بعض الموضوعات االجتماعية والنفسية والتربوية التي ينطبؽ عمى عينة مف اسر االطفاؿ
في منطقة المدائف والبالغ عددىـ ( )10اسرة .

خامسا  /تحديد اىـ المفاىيـ والمصطمحات العممية
اف تحديد المفاىيـ والمصطمحات امر ضروري في البحث العممي يقع ضمف واجب الباحث فعميو تحديد
المفاىيـ والمصطمحات التي يستخدميا وكمما اتسـ التحديد بالدقة والوضوح سيؿ عمى القراء الذيف يتابعوف البحث
ادراؾ المعاني واالفكار التي يريد الباحث التعبير عنيا  ,فالمفيوـ ما ىو اال رموز مجردة تعكس مضموف فكرة
وسموؾ موقؼ االفراد الذيف وقع عمييـ البحث( خميؿ )22 :2872,
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فالمفاىيـ بمثابة مرتكزات اساسية نستطيع مف خالليا رسـ صورة واضحة لمفيوـ البحث واىدافيا ليكوف
القارىء عمى بينة واضحة سواء كاف متخصصا" او غير متخصص  ,وسوؼ نركز اىتمامنا عمى المفاىيـ
والمصطمحات التي ليا صمة بالموضوع البحث وىي :
 / 2األسرة
اختمؼ الكثير مف الباحثيف العامميف بيذا المجاؿ في استعماؿ مصطمح االسرة  ,فبعضيـ مف استعمؿ
مصطمح العائمة سواء في مؤلفاتيـ وفريؽ اخر استعمؿ مصطمح االسرة والعائمة  ,حيث يتضمف كؿ منيا الزوج
والزوجة واالطفاؿ  ,اذ عادة ما تبدأ الدراسات والبحوث يتبع النحت المغوي لياتيف المفظيف قبؿ اف تشرع بسيط
مفيوميا وتقدير دورىا ووظا ئفيا داخؿ النسيج المتبقي فترى اف االشتقاؽ المغوي لمفظة االسرة مشتؽ مف
( االسر ) الذي يرافؽ العبودية او العائدية قديما تعود لفظة العائمة الى الفعؿ ( عاؿ -يعيؿ ) الذي يشير الى
عالمة االعتماد واالتكاؿ  (.العزيز )856 :1001,
ويرى اوكبرف ا ف االسرة ىي اصغر خمية اجتماعية تتالؼ مع ابسط حاالتيا مف االب واالـ واالدىما وتقوـ
فييا عالقة االبوة وعالقة االخوة الى جانب عالقة الزواج  (.عوده )427 :1003 ,
اما التعريؼ االجرائي لمفيوـ االسرة ىي جماعة اجتماعية صغيرة تتكوف عادة مف االب واالـ واالبناء  ,حيث تقوـ
االسرة بتربية االبناء وتوجيييـ وضبط سموكيـ ليصبحوا اعضاء صالحيف في المجتمع .
 /1التنشئة االجتماعية
جاءت كممة التنشئة لغويا بػ شأ – نشأ عضو ناشىء اذا كبر وشب الناشئ الغالـ والجارية جاو از حد
الصغر  (.حمادي )234 :1002,
كما تعرؼ التنشئة االجتماعية بأنيا (( العممية التي يتـ فييا تشكيؿ شخصية الطفؿ عبر عمميات تفاعمو
مع المحيط الذي يعيش فيو لكي يكوف كائنا" اجتماعيا" مكتمال"))  (.الجوىري )148 :1002 ,
اما التعريؼ االجرائي لمفيوـ التنشئة االجتماعية ىي العممية الت ي تـ مف خالليا اكتساب شخصية الطفؿ
سموكو ومعاييرا" وقيما" داخؿ األسرة والمدرسة التي يشيد ليـ التعامؿ مع البيئة االجتماعية .
 / 2العنؼ
يعرؼ العنؼ لغويا بانو (( الخرؽ باالمر وقمة الرفؽ بو  ,وىو ضد الرفؽ  ,واعنؼ الشيء :اي اخذه بشدة
 ,والتعنيؼ ىو التقريع والموـ ))(.ابف منظور )146: 2845,
وفي المعجـ الفمسفي العنؼ (( مضػاد لمرفػؽ ومػرادؼ لمشػدة والقسػوة والعنيػؼ ىػو المتصػؼ بػالعنؼ  ,فكػؿ
فعػػػػػؿ شػػػػػديد يخػػػػػالؼ طبيعػػػػػة الشػػػػػيء ويكػػػػػوف مفروضػػػػػا" عميػػػػػو خػػػػػارج فيػػػػػو بمعنػػػػػى مػػػػػا فعػػػػػؿ عنيػػػػػؼ )).
( حميبية )221 : 2871,
اما التعريؼ االجرائي لمفيوـ العنؼ ىو كؿ فعؿ او سموؾ مقصود يتسـ بالعدواف والقوة والشدة والشيرة
في التعامؿ مع االخريف اللحاؽ االذى والضرر المادي والمعنوي بيـ.
 / 3األطفاؿ
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اف التعريؼ المغوي لمفيوـ االطفاؿ كما جاء في قواميس المغة العربية ويقصد بالطفؿ المولود والجمع
( اطفاؿ ) الصغير مف كؿ شيء او المولود الطفؿ الولد حتى البموغ ويستوي فيو ذكر واالنثى  (.عبد القادر
) 283: 2872,
ويعرؼ اصطالحا" (( بانيا فترة الحياة التي تبدأ مف الميالد حتى الرشد وىي تختمؼ مف ثقافة الى اخرى فقد
تنتيي الطفولة عند البموغ او عند الزواج او عمى سف محدودة ليا (.غيث )48 :2878,
اما التعريؼ االجرائي لمفيوـ االطفاؿ اف حياة الطفؿ في المجتمع يمكف ارجاعيا الى طبيعة التنشئة التي
تمقاىا في السنوات المبكرة االولى مف حياتيـ  ,فالطفؿ منذ والدتو حتى سف السادسة يتعرض الوليد نمو وتغيرات
ىائمة فاذا اشتممت تمؾ الفترة مف حياة الطفؿ عمى رغـ نمو المعرفة والمغة وميارات الحركة وميارات التكيؼ
واالداء الوجداني االجتماعي .

الفصؿ الثاني /لمحة تاريخية عف العنؼ االسري ضداالطفاؿ
اف المجتمعات القديمة كانت تقوـ عمى اساس تقسيـ المجتمع الى طبقتيف احرار وعبيد اال اف المجتمع
العربي شيد انظمة حكـ قبمية خففت شدة ىذا التقسيـ ومنحت طبقة العبيد حماية معينة تقوـ عمى القيـ واالخالؽ
الفضيمة  ,فالطفؿ عندما يعيش في كنؼ عشيرة معينة فاف افرادىا متساووف ال يوجد فييـ مف ىو فاضؿ عمى
غيره وتصاف حقوؽ الطفؿ داخؿ االسرة وداخؿ العشيرة كأي فرد مف افرادىا وعممت الدوؿ القديمة التي حكمت في
وادي الرافديف ووادي النيؿ عمى حماية الطفؿ الضعيؼ وضمنت حقوقو اذ وضعت الشرائع القديمة قواعد صارمة
في حماية حقوؽ الط فؿ ومنعت االعتداء عميو وفي حالة فقداف الطفؿ احد ابويو فاف الدولة تتولى رعاية وحماية
حقوقو واموالو عف طريؽ القضاء العادؿ الذي يتابع حالة الطفؿ وتحميو وكاف لحضارة وادي النيؿ الدور البارز في
حماية الطفؿ وضماف حقوقو وعمى الرغـ مف خضوع مصر لمحكـ الروماني واليوناني  ,اال اف التشريع المصري
القديـ كاف المؤثر في ىذه الدوؿ وبالنظر الى سيادة النظاـ االقتصادي في اوربا وتقسيـ المجتمع الى طبقتيف
احرار وعبيد فاف المجتمع الغربي لـ يعمؿ عمى حماية الطفولة اال في النصؼ الثاني مف القرف العشريف فظيرت
قواعد قانونية دولية واقميمي ة لحماية الطفولة  ,اما عف حقوؽ الطفؿ في شرائع وادي الرافديف تتعزز حقوؽ
االنساف بصورة عامة وحقوؽ الطفؿ بصورة خاصة  ,عندما يكوف ىناؾ قانوف يحدد بوضوح الحقوؽ التي يتمتع
بيا االنساف بصورة عامة او الطفؿ بصورة خاصة وقضاء يحقؽ العدؿ ورد المظالـ عف االطفاؿ  ,فالطفؿ ال
يستطيع اف يدافع عف حقوقو بشكؿ سميـ  ,واذا استرجعنا التاريخ االنساني عف الشرائع القديمة التي اولت الطفؿ
حماية ورعاية  ,فاف تاريخ حضارة وادي الرافديف حافؿ بحماية انسانية متطورة لمطفؿ فقد وضعت قواعد قانونية
لحماية حقوؽ الطفؿ لـ يشيد التاريخ االنساني مثيال " ليا  ,واف حضارة وادي الرافديف جاءت باحكاـ تفصيمية
لحماية الطفؿ لـ تتمكف القوانيف الغربية المعاصرة مف مسايرتيا واالخذ بما جاءت بو مف احكاـ  ,فمف يق أر الشرائع
العراقية القديمة يشعر انيا وضعت مف اجؿ الطفؿ وفي كؿ نص شرع فييا وكانو وضع لحماية الطفؿ واف في
حم اية الرجؿ تعني حماية االبوه التي ىي عبارة عف حماية الطفؿ  ,وحماية االـ تعني حماية اـ الطفؿ  ,فالطفؿ
في الشرائع العراقية القديمة ىو اقوى فرد في االسرة  ,وتناولت الشرائع جميعيا مسألة حماية الطفؿ عف طريؽ
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حماية االنساف نفسو والمحافظة عمى حقوقو  ,واقامت قضاء عادال" لضماف ممارسة ىذه الحقوؽ وتطبيقيا بشكؿ
عممي وفؽ القوانيف التي تناولت حماية حقوؽ الطفؿ (رشيد )51 :2868,
كما تناولت حماية حقوؽ الطفؿ منيا -:
اوال"  /قانوف عشتار  -:كتب بالمغة السومرية عمى الرغـ مف مشروعو مف اقوى الجزيرة العربية فاف القانوف فقد
العديد مف نصوصو ما تبقى منيا يستشؼ منو بانيا ضمنت حقوؽ الطفؿ في كنؼ والديو يتمتع بمركز قانوني
متميز واف حماية االسرة يعني حماية حقوؽ الطفؿ وقد وردت نصوص عديدة لحماية االـ واالب وتماسؾ االسرة
وفرضت عقوبات عديدة في حالة االعتداء عمييا  ,او تفتيت وحدة العائمة ,وحماية حقوؽ الطفؿ الذي فقد والديو ,
او احدىما او انتزاع منيما واصبح دقيقا" وفرض العقاب في حالة االعتداء عمى الطفؿ  ,او قتمو ومنعو بعض
الحقوؽ الخاصة بو .
ثانيا"  /قانوف ايشنونا  -:منع ىذا القانوف االعتداء عمى الطفؿ او قتمو  ,او سرقو اموالو بوصفو شخصا" يحميو
القانوف وما اقره مف حماية الشخصية واالمواؿ لحماية الجميع يسري عمى االطفاؿ ومنحيـ بعض الحقوؽ الخاصة
بيـ ,وكاف الروماف يعدوف اوالدىـ وزوجاتيـ عبيدا" يحؽ ليـ بيعيـ وقتميـ وحرمانيـ مف الميراث وكانوا يميزوف
بيف االناث والذكور والعالقة الزوجية في القانوف الروماني عالقة غير متوازنة مما يؤثر تاثيرا" كبيرا" عمى االوالد ,
فيجرد المرأة مف معظـ حقوقيا المدنية في مختمؼ مراحؿ حياتيا فمـ تكف ليا اىمية او شخصية قانونية ورتب
القانوف الروماني مرك از قانونا" عاليا" لرب االسرة ومنحو سمطة االليو المعروؼ بما في ذلؾ استقاللية بارزة لرب
ا السرة  ,ىذه االستقاللية كانت تتيح لو حالة مف حاالت الربوبية الى درجة اف يعبد مف اىؿ بيتو تماما كعبادتو ىو
لمف تقدـ مف ابائو  ,ولرب االسرة مشيئة نافذة صارمة عمى اىؿ بيتو زوجو وابناء حتى درجة السماح لو بايقاع
عقوبة القتؿ عمى اي فرد مف افراد اسرتو ولـ يسمح لم مرأة واطفاليا باالستقالؿ في امورىـ عمى اي وصفة كانت ,
وفي ظروؼ كيذه كاف مسموحا"اف تتـ عالقة غير مشروعة  ,بيف المحارـ تحت والية لرب البيت  ,والمرأة
واالطفاؿ في ظؿ القانوف الروماني  ,مجرد طفيمة تابعة لو زماـ حيمتيـ وارادتيـ بيد رب االسرة يفعؿ بيا ما يريد
بيع ا وىبو واقراضا لمتمتع وسدادا" لمديف  ,ولو الحؽ قتميـ  ,اما عف حقوؽ الطفؿ في االسالـ جاءت الشريعة
االسالمية بقواعد تفصيمية لحماية االنساف وحفظ كرامتو وتعد جميع نصوص القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة
قواعد لحماية االنساف فحرمت االعتداء عمى االنساف واموالو  ,وشخصو  ,واف كاف ىذا االعتداء مف االنساف
نفسو  ,فميس لممسمـ اف يقتؿ نفسو او يجرحيا او يحط مف كرامتيا ,وليس لو اف يبدد اموالو بشكؿ غير شرعي
واقر االسالـ حماية االنساف وحفظ كرامتو حتى في حالة الحرب  ,فالحرب في االسالـ اباء وترفع وفضيمة بالنظر
الى اف الطفؿ يتمتع بحماية والديو او احدىما  ,فاف الشريعة االسالمية تتدخؿ لحماية الطفؿ مف االستقالؿ ,
ويتمتع الطفؿ بالحماية طبقا" الحكاـ الشريعة االسالمية واف كاف جنينا" في بطف امو  ,وتستمر الحماية حتى سف
البموغ  ,وقد اقرت الشريعة االسالمية لمطفؿ العديد مف حقوؽ عمى والديو وعمى الدولة  ,وال يجوز لموالديف التمييز
بيف اطفاليـ اال لضرورة تقتضييا ظروؼ بعضيـ مما يتطمب منيـ رعاية خاصة (.جبار )26 :1008,
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التنشئة االجتماعية االسرية وتأثيرىا عمى صحة الطفؿ

اف التنشئة االجتماعية ىي سمسمة مف العمميات التربوية االجتماعية والتانيسية التي يتعرض ليا الفرد منذ
الصغر والتي تحدد انماط السموكية وطبيعة الشخصية واالدوار االجتماعية والوظيفية التي يشغميا في المجتمع
والتي مف خالليا تحدد واجباتو وحقوقو وعالقاتو االجتماعية  ,وال تكوف التنشئة االجتماعية بمرحمة واحدة وانما
تكوف بمراحؿ مختمفة كؿ مرحمة ليا فترتيا الزمنية المحددة كالمرحمة الفمية وشرجية والسبات الجنسي ومرحمة
المراىقة ومرحمة النضوج واالكتماؿ اثناء مراحؿ التنشئة االجتماعية يتعمـ الطفؿ ميارات السير والكالـ والتفاعؿ مع
االخريف واداء االعماؿ والمياـ ويتعمـ مبادىء الديف والعادات والتقاليد والقيـ والمقاييس االجتماعية  ,فاالسرة في
كافة المراحؿ ليا الدور الكبير في عممية التنشئة االجتماعية فاذا كانت صالحة لمطفؿ يتمقى منيا دروسو االولى
في الثقة بالنفس واالعتماد عمييا والشجاعة واالقباؿ والتسامح والتضحية واالىتماـ واحتراـ االخريف  ,اما اذا كانت
االسرة غير صالحة في جوىا وعالقاتيا واساليب تربيتيا فانيا ال تنتج عادة اال شخصا مضطربا"
))Johnson,1987,p118
وىكذا يتضح لنا اف الشخص ال يتاثر في سموكو االجتماعية بخبراتو الحاضرة في االسرة بؿ يتاثر بخبرات
طفولتو الماضية  ,فالفرد المدلؿ والمبالغ في رعايتو في عيد طفولتو يضؿ عادة طفال" غير ناضج في مراىقتو
وشبابو فيعجز عف االعتماد عمى نفسو ويتقيقر او ينيار اماـ كؿ ازمة تواجو ويشعر بالنقص عندما التجاب لو
رغباتو ويسعى ذلؾ كمو في ت كيؼ اجتماعي خاطىء مريض  ,اما الطفؿ الميمؿ مف قبؿ اسرتو في طفولتو يثور
في مرحمة المراىقة والشباب ويميؿ الى المشاجرة والمعاداة والخصومة ويحاوؿ جذب انتباه االخريف بفرط نشاطو
وسموكو وكؿ ذلؾ ينتج في سوء تكيفو االجتماعي وجنوح سموكو وحقوقو في ىاوية الشر والجريمة
(الحسف )11 :2872 ,
كما اف ىناؾ اربعة انواع مف اساليب التنشئة االجتماعية التي تختصرىا االسرة في تربية ابنائيـ ورعايتيـ
والحفاظ عمييـ مف شرور االنحراؼ والجنوح  ,ومف ىذه االساليب االربعة ىي كاالتي :
-2

تحقيؽ التوازف بيف اساليب الميف وا لشدة في تربية االبناء وصقؿ مواىبيـ واالستفادة مف قدراتيـ (حميد

)246 :2872,
-1

اعتماد صيغ الثواب والعقاب في تربية الجيؿ الجديد .

-2

اتباع اسموب الرعاية المكثفة في التربية االجتماعية السموكية االخالقية .

-3

خمؽ المناخ االجتماعي المناسب لعممية التربية االجتماعية وتوفير المستمزمات المادية واالجتماعية التي

تعزز

دور

التربية

في

خمؽ

المسؤولية

االجتماعية

والحضارية

الممقاة

عمى

عاتقيا

() mays,1988,p8
اما عف اساليب االباء الذيف تعرضو لمقسوة والعنؼ في صغرىـ وىـ يطبقوف ذلؾ عمى زوجاتيـ واطفاليـ
وليا اثار في المستقبؿ  ,فيناؾ عوامؿ عديدة منيا :
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عوامؿ االقتصادية  :فغالبا عندما يكوف الوضع االقتصادي االسرة متدنيا يمجأ االب االـ بممارسة اشكاؿ

مف العنؼ ضد االطفاؿ .
-1

الحالة الثقافية لموالديف  :فغالبا ما يمارس العنؼ عمى االطفاؿ عندما تكوف الحالة الثقافية متدنية لدى

االب واالـ  ,اضافة الى وجود بعض العادات والتقاليد التي تجيز ضرب االطفاؿ في بعض المجتمعات مف اجؿ
التربية والتعميـ  ,فيو الذي يزيد التوسع فيو فمنذ القديـ تـ ربط التعميـ بمقولتي الثواب والعقاب ورأو فييما وسيمة
ضرورية لتحقيؽ التعمـ والوصوؿ باالطفاؿ الى ما يبتغيو الكبار  ,وبالتالي فيما قوة توجيو وتاثير في اكتساب
المعمومات وىكذا نستنبط التربية القديمة كمما فرقت بيف عممية الثواب وتوجيو العقاب مع العمـ اف العقاب لو مكاف
(احمد )38 :2866,
ومف اساليب التنشئة ا الجتماعية المغموطة استعماؿ الشدة والقسوة والصرامة في غير اوقاتيا  ,واستعماؿ
الشدة والقسوة الدائمة في التعامؿ مع االطفاؿ ,فالبد مف استخداـ اساليب الناجحة في عممية التنشئة االجتماعية
اعتماد اساليب العقاب والثواب في تربية النشىء الجديد  ,وعندما يقوـ الطفؿ بعمؿ جيد كاجتياده وسعيو ونجاحو
في االمتحانات وحدقو في اقوالو واعمالو والنزاىة بالقيـ السموكية الجيدة فاف ابويو يجب اف يحثوا عميو ويمدحوه
اماـ االخريف ويقدموا لو المكافأة المادية او المعنوية التي يشخصيا ومف جية ثانية عندما يرتكب سموكا" خاطئا"
ومموما" كاختالطو بابناء السوء وتعممو العادات المذمومة كالكذب والنفاؽ والسرقة  ...الخ فاف ابويو يجب معاقبتو
وتاديبو لكي يكؼ عف مثؿ ىذه االفعاؿ السيئة وال يكررىا بالمستقبؿ  ,ذلؾ اف ثواب الطفؿ عمى الفعؿ الجيد
يشجعو عمى القياـ بمثؿ ىذا الفعؿ وعقابو عمى الفعؿ الردىء سيمنعو مف القياـ بيذا الفعؿ وعدـ تكراره مستقبال"
 ,لكف عندما تكوف عمميات التنشئة االجتماعية قاصرة ومتناقضة وسائبة كاف ال تعتمد عمى مبادىء العقاب
والثواب  ,كما اف اساليب الميف والشدة في المعاممة والتفاعؿ مع الصغير او المراىؽ وال تتمكف صيغ الرعاية
االجتماعية المكثفة وال تيىء الظروؼ والمستمزمات االساسية التي يتطمبيا التنشئة االجتماعية الناجحة والفاعمة
فاف الصغار الذيف يمروف مثؿ ىذه العمميات التنشيئية والتربوية يتعرضوف الى االنحرافات السموكية والتفاعمية
والتي قد يقودىـ الى االفعاؿ السموكية والتفاعمية المتعاطفة مع القوانيف والقيـ ومثؿ مقاييس المجتمع وىنا ال
يتعرض الصغار فقط الى الضرر بؿ يتعرض معيـ المجتمع  ,كما اف انعكاسات الجريمة ال تصيب المجرميف
وحدىـ بؿ تصيب مجتمعيـ المحمي  ,كما ا ناي شمؿ او مشكمة يتعرض ليا الصغير في مراحؿ التنشئة االجتماعية
كؿ ذلؾ كسب لفراغات ومشكالت سموكية تاثر تاثيرا" سمبيا" في تفاعالتو اليومية (الحسف )62 :1007,
كما اف عامؿ كثرة اطفاؿ االسر وقمة مواردىا االقتصادية منيا وثقافتيا ومستواىا العممي ىو مف اىـ العوامؿ
المسؤولة عف مثؿ ىذه االسرة في تربية ابنائيا وصغارىا تربية صالحة وبالتالي انحراؼ سموكية ىؤالء االبناء
الصغار وسقوطيـ في ىاوية الشر والجريمة  ,وينعكس اىماؿ االسرة وقصورىا في تربية اطفاليا في فشميـ
الدراسي وعدـ استقرارىـ عمى اكتساب الميارة والخبرة  ,التي مف خالليا يقدموف الخدمات الجميمة والنافعة
لممجتمع  ,كما اف ىناؾ مؤشرات مادية باف العديد مف االسر العراقية ال تعتمد اساليب الثواب والعقاب في تنشئة
ابنائيا فيي تثمف وال تنشىء وال تمدح الصغير اذا قاـ بالفعؿ الجيد والمفيد وال تعاقبو وال تؤنبو اذا قاـ بالفعؿ
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السىء لكف معظـ االسر الطبقة الوسطى تعتمد االساليب القاسية والمتشددة في تربية ابنائيا وتقويميـ وتيديدىـ
 ,فيي ال تتورع عف استعماؿ اساليب الضرب والطرد والتيديد والوعيد والتوبيخ ازاء اطفاليا اذا ارتكبوا االعماؿ
الخاطئة كالرسوب في االمتحانات واالختالط مع ابناء السوء والكذب والسرقة وعدـ اطاعة الوالديف  ...الخ  ,ومف
جية ثانية تعمؿ معظـ العوائؿ العمالية اال ساليب المينة والمتساىمة في تربية وتانيب ابنائيا فيي ال تشجعيـ وال
ترشدىـ الى اعتماد الصيغ السموكية الفاضمة وال تجادؿ زرع المفاىيـ والقيـ االيجابية بينيـ مثؿ ىذه االمور تضر
بقياميـ وتجعميـ اقؿ كفاءة عمى اداء مياميـ واقؿ تكيفا لحاجات ومتطمبات المجتمع المعاصرة وبعض االسر
يستخدـ اسموب العقاب والشدة والقسوة الصارمة عمى الطفؿ في كؿ اوقاتيا وىذا ما يؤثر عمى مستقبمو
(الحسف )48 :2870,
كما اف ىنالؾ اشكاؿ عديدة مف العنؼ التي يتعرض ليا االطفاؿ مف قبؿ اسرىـ ومنيا:
-2

العقاب البدني  :اف اكثر الطرؽ المستخدمة في المجتمع بيف كؿ شرائحو منزؿ  ,مدرسة  ,شارع ,

مؤسسة تربوية  ,باف افراد المجتمع يروف اف ىذه الطريقة ىي االنجح لتربية الطفؿ وتقويـ سموكو فيؤكد
( ساؿ سفير ) في كتابو كيؼ تكوف قدوة حسنة البنائؾ اف العديد مف االباء يقتفوف خطأ التركيز عمى العقاب اكثر
مف التركيز عمى سموؾ الشىء ذاتو عندما تعاقب طفمؾ خمس او  5مرات في اليوـ عمى العادة السيئة نفسيا
فاعمـ اف عقابؾ ال يؤدي غرضو ولو انؾ تستمر في زيادة العقاب يستمر السموؾ السيء ذاتو فاف عقابؾ ال يؤدي
ميمتو واالمر الميـ في ذلؾ ىو السموؾ السيء ذاتو واف لـ يتـ ذلؾ فعميؾ اف تجرب شيئا" اخر فقد تضف اف
الصياح والتيديد والتوبيخ جميعيا اشكاؿ مف العقاب في ىذه االشياء لفترة قصيرة قد تغير لكف العقاب والغضب ال
يجتمعاف في وقت واحد (ساؿ )233 :1001,
-1

العقاب النفسي  :نالحظ في مرحمة الطفولة المتوسطة ( )21-6سنة ستشيد تطو ار" في مدركات الطفؿ ,

فيصبح عمى وعي بالكممات التوبيخية التي يطمقيا االىؿ لذلؾ ينصح عمى صعيد العقاب بتوجيو الكالـ الالذع
بعيدا" عف الكالـ البذيء وغير الالئؽ وفيما يتعمؽ بمرحمة الطفولة المتأخرة ( )24-21سنة حيث يبدأ الطفؿ
باالنتقاؿ الى مرحمة المراىقة ويشعر بنوع مف االستقالؿ بشخصيتو وتزداد تصرفاتو الخاطئة ال سيما مع ازدياد
االحتكاؾ مع المحيط سواء في المدرسة اـ في الحي وفي ىذه المرحمة فاف استخداـ العنؼ الجسدي ضد الطفؿ
بدفعو الى نوع مف اليروب مف خالؿ التدخيف مثال" او االبتعاد عف المدرسة واالىماؿ في الواجبات الدراسية كنوع
مف االنتقاـ يقوده الى نوع مف الالمباالة  ,وبشكؿ عاـ فاف جميع انواع العقاب سوؼ يقود الطفؿ الى المراوغة
والتحايؿ والكذب  ,فال بد مف تجنب العقاب الف اذا بالغ في استخدامو يؤثر عمى الناحية الجسدية فيظير عميو
الوىف واعتالؿ الصحة (حمزة )37 :1002,
ك ما اف ىناؾ بعض مف الدراسات االجتماعية قد كشفت نتائجيا عف اف تكرار استخداـ االباء لمعقاب ال
سيما العقاب الجسماني يشجع في الواقع عمى ظيور سموؾ العنؼ عند االطفاؿ  ,وقد يكوف العقاب ضروريا"
بحفظ النظاـ  ,وربما كاف السبب االساسي في اتباع الناس لمنظـ االجتماعية وتمسكيـ بيا ىو الخوؼ مف
التعرض لمعقوبات التي تتضمنيا الجزاءات االجتماعية اال اف نتائج الدراسات المختمفة تشير الى اف تشدد في
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استخداـ العقاب يؤدي الى ظيور سموؾ العنؼ  ,وتشير نتائج بعض الدراسات االجتماعية التي قاـ بيا بعض
الباحثيف امثاؿ بسيرو والمبوت وايتنج ال ى اف معاممة االبويو القاسية خالؿ فترة الطفولة تؤدي الى معتقدات ثقافية
باف العالـ الخارجي عدواني مدمر يسوده القسوه والعدواف (.غيث )22-8 :2886,
وعمى الرغـ مف ىذه الوظائؼ التي تقدميا االسرة لمفرد والمجتمع عمى حد سواء اال اف جزء كبيرا" منيا
يتعرض لمعنؼ داخؿ اطارىا ومعظـ العوامؿ االسرية المساىمة في سموؾ العنؼ عند الطفؿ نجدىا تتشكؿ بواسطة
عمميات التنشئة االجتماعية اذ يتوقؼ قدر كبير منيا عمى الطريقة التي تمارس مف خالليا الضبط االجتماعي ,
فالمواقؼ العاطفية التي يتخذىا االبواف ازاء الطفؿ والحرماف العاطفي والتفرقة بيت االبناء لو اثر بالغ االىمية في
تييئة الفرد الرتكاب العنؼ (جميؿ )44 :1006,
عمى رأي ( شولماف ) تمعب االسرة دورا" كبيرا" في تنشئة االطفاؿ ورعايتيـ مف مخاطر االنحراؼ والتشرد ,
كما تعمؿ عمى تدريبيـ عمى اقامة عالقات اجتماعية سميمة
وتغرس فييـ القيـ الروحية واالخالقية فالوالداف يمكف اف يكوف مصدر اماف وعطؼ وثقة لمطفؿ او يكوف سببا" في
خيبة اممو مف خالؿ اساليب المعاممة التربوية التي يتمقاىا الطفؿ سواء كاف ذلؾ ثوابا" او عقابا"
(محمد )57 :2873,
اف معاممة الوالديف ليا دور كبير في تكويف السمات الشخصية السوية او المضطربة  ,بما اف الطفؿ
يقض اكثر اوقاتو في البيت مع ابويو واخوتو لذلؾ يكوف لمبيت تاثير كبير في حياتو  ,وحياة االبناء  ,وتفرض
بتطبيقيا اقامة عالقات اجتماعية اساسيا تاميف الحاجات بواسطة االفراد القادريف عمى تمينيا  ,مما يجعؿ لالبويف
دورا" اساسيا" في ىذه العالقات وبيذا االعتبار تكوف المعاممة الوالديو الطريقة الرئيسة التي تستخدـ في تربية
وتترؾ اثارىا في شخصية االبناء (لفتو )2 :2862,
كما اف الوسط االسري واستقراره يساعد عمى نمو الطفؿ نموا" سميما"وتكيفو مع الوسط االجتماعي الذي يعيش فيو
بشكؿ مناسب  ,ويترؾ العنؼ اثار سمبية عمى االسرة منيا احتالؿ البيئة العائمية وتفككيا بالعالقة واالنفصاؿ
وفقداف االنسجاـ مما يضعؼ العالقات العائمية بيف االباء واالبناء ويؤشر عمى تنشئتيـ لكف اذا كاف ىناؾ خالفات
مس تمرة وصراع مستمر بيف الزوجيف او بيف الوالديف واالبناء ىذا مما يؤدي الى تصدع الكياف االسري واضطرت
اغمب الدراسات التي بحثت عف عوامؿ التشرد والجنوح فظيرت االسرة ليا االثر الكبير في التشرد ابنائيـ وجنوحيـ
حيث اف اغمبيـ يعيشوف في اسر متصدعة وغير مستقرة بعكس اال سرة المستقرة التي يقدـ البنائيا العاطفة
وتحقؽ ليـ االماف اما اذا كانت البيئة العائمية مضطربة وكاف ىناؾ اختالؼ في االتجاىات في تنشئة الطفؿ فاف
ذلؾ يؤدي الى سوء التوافؽ النفسي واالجتماعي (الزغبي )28 :1001,
مما يدؿ عمى اف االنسجاـ العائمي لو اثر في وحدة االسرة بحيث تكوف متماسكة بعيدة عف الخالفات العائمية
والطالؽ مما سبب بدوره اشكاالت تنعكس سمبا" عمى االبناء ومنيا مشكمة التشرد ( صالح )75 :1003,
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النظريات المفسرة لمعنؼ االسري ضداالطفاؿ
ومف اىـ النظريات التي تفسر العنؼ االسري ضد االطفاؿ ومف اىميا - :
اوال"  /النظريات االجتماعية  -:يعرؼ الدارسوف في مجاؿ العموـ االجتماعية ثالث صور اساسية لمعنؼ ومف
اىميا - :
النظرية البنائية الوظيفية -:

-2

ترى ىذه النظرية اف ظاىرة االنحراؼ بما يتضمنو مف سموؾ عنيؼ تنجـ عف التوترات وجوانب الخمؿ
الييكمية واالفتقار الى اليات التنظيـ والضبط االجتماعي في المجتمع (غنديز )172 :1004,
فالعنؼ داخؿ االسرة ال يكفي اف نتعامؿ فقط مع مظاىر العنؼ مثؿ ( العنؼ الجسدي لالبناء والشجار بيف
االزواج والزوجات ) اذ اف جذب االنتباه نحو االسباب المباشرة لمعنؼ يماثؿ التعامؿ مع اعراض المرض كما
اوضح (دوباش ) انو مف الضروري فيـ االطفاؿ التي تدور حوؿ مواقؼ العنؼ والبيئة التي تحدث فييا مف اجؿ
الوصوؿ الى فيـ حقيقي  (.اسماعيؿ)12 :2888,
النظرية التفاعمية الرمزية -:

-1

التفاعؿ ىو البنية واالستجابة المتبادلة لالشخاص في موقؼ عالقة اجتماعية وتحدث عندما يكوف
شخصاف او اكثر في اتصاؿ مباشر او غير مباشر بحيث يشعر كؿ منيما باالخر ويتاثر ىذا التفاعؿ بالعادات
والمعايير وعمميات االخذ والعطاء بيف االفراد (عطية )36 :1002,
فاف النظرية التفاعمية الرمزية بالنسبة لالسرة تركز عمى عمميات التفاعؿ التي تشمؿ عمى االدوار االسرة
واتخاذ الق اررات كما تيتـ بالتنشئة االجتماعية وتقميد الدور وتركز عمى العمميات الداخمية لالسرة فالرموز والمعاني
المشتركة التي يتعمميا االنساف بكتسابيا مف المحيط االجتماعي والتفاعؿ مع االخريف تساعد عمى فيـ السموؾ
المنمط داخؿ ا السرة وما يؤثر فييا مف مؤثرات تجعميا خمية دينامية في حيويتيا وتطورىا ويتحوؿ الطفؿ الى كائف
اجتماعي بعد ما يخضع لمؤشرات عممية التفاعؿ االجتماعي التي تحصؿ بينو وبيف اسرتو ويشير في ذلؾ (
والردولمر ) الى اىمية دور االسرة كونيا النافذة الكبيرة التي يطؿ عف طريقيا الطفؿ ويتعمـ معظـ ضوابط وقيود
المجتمع عمى سموكو وتؤىمو ليتعامؿ مع االخريف خارج نطاؽ االسرة واكتسابو لعممية التحفيز واالستجابة
واالستبداؿ واالمتصاص النفسي واالجتماعي التي بواسطتيا تتولد لديو حاجات عاطفية ونفسية وثقافية تبني
عممية فيما بعد شخصيتو (خميؿ )215 : 2883,
النظرية الصراعية -:

-2

يشير مفعوؿ الصراع الى حالة مف التوتر الداخمي التي تحوؿ بيف الفرد وبيف استمراره في السموؾ المؤدي
الى تحقيؽ ىدؼ ويحدث الصراع نتيجة تصارع بيف الميوؿ والرغبات والدوافع المتعارضة في داخؿ الشخص نفسو
مسببا" تصادـ تمؾ الرغ بات مع القيود الصارمة التي تعرضيا الذات العميا او الضمير عمى االنساف كي تمنعو مف
االنحراؼ

(محمد )60 :,1002,

142

2017

جملة البحىث الرتبىية والنفسًة

العدد ( )54

وتفسر لنا النظرية لماذا يحوؿ بعض االشخاص االحباط الى عدواف ضد االخريف ولكنيا ال تفسر لنا لماذا ال يفعؿ
االخريف مثؿ ذلؾ فالرجؿ الذي يتعرض لمصراعا ت في مجاؿ عممو ويشعر باالخوة في التحكـ في عممو او التعامؿ
مع زمالئو او اي عناصر اخرى في البيئة الخارجية فانو عندما يعود الى المنزؿ يمارس القوة عمى افراد اسرتو اي
انو يحاوؿ تحويؿ االحباط الخارجي الى قوة داخؿ اسرتو ىذا مف ناحية ومف ناحية اخرى نجد انو عندما تصفع
االـ طفميا الذي يصرخ فاف ذلؾ قد يرجع الى اف الطفؿ ىو المصدر الحقيقي لعدوانيتيا النيا ال تستطيع اف تتحمؿ
الضوضاء اكثر مف ذلؾ وتشعر بالجو اتجاه منعو او ىذا يشكؿ الوسيمة االولى لمتعبير عند العدوانية حسب رأي
كوزر (الخولي )246 :2884,
ثانيا"  /النظريات النفسية -:
ىي النظرية التي تفسر لنا العنؼ االسري واثرىا عمى صحة االطفاؿ ومف اىميا  -2 :نظرية التحميؿ
النفسي:اف النظريةتؤكدعمى الظروؼ البيئية االقتصادية واالجتماعية ما ىي اال عوامؿ معجمة تندفع في اعقابيا
االنحرافات ولكف العامؿ المسبب ىو االضطراب العاطفي في عيد الطفولة المبكرة ويوضح ذلؾ فرويد بقولو
( اف االضطراب في الشخصية نتيجة كبت عنيؼ في الطفولة المبكرة مع احباط شديد في الكبر ) .الحجازي
)283 :2875,
وعميو باف التكويف النفسي لشخصية الطفؿ في عممية التنشئة االجتماعية يتحوؿ بالتدريج مف سموؾ غير
مقبوؿ ال يعبأ بشيء سوى اشباع رغباتو وتجنب االلـ والحصوؿ عمى المذة بصورة مستمرة وبعد ذلؾ يوجو الفرد
طاقاتو نحو اىداؼ خاصة تتفؽ مع واقع( .محمود )48 :2886,
نظ رية التعمـ االجتماعي :تركز نظرية التعمـ بصورة رئيسة عمى العالقة مثيرات محددة واستجابات معينة تصدر عنا
كما انيا تحمؿ السموؾ االنساني الى انماط وعالقات واستجابات صادرة في االساس عف االستجابة عشوائية تكررت
وتـ تعزيزىا (محمد )231 :2881,
ويشير ( باندو ار ) الى اف االنساف يتعمـ السموؾ مف خالؿ مراقبة محاكاة االخريف اي اف الطفؿ يتعمـ
سموكو عف طريؽ مالحظة سموؾ الوالديف وتصرفاتيـ وبالتعزيز ( العقاب او الثواب ) يستمـ االنساف ما يشاىده
مف خبرات شخص اخر ويمكف اف يتـ تعديؿ سموكو مف خالؿ عممية التعزيز ويرى ( اسيتس ) اف التعمـ في جوىرة
عممية تكويف ترابطات عند االقتراف وتخزينيا في الذاكرة والتعزيز لو اثار الحاجة في اداء السموؾ فاذا حصؿ عمى
مكافأة فاف ذلؾ يزيد مف استجابة المالحظة لذلؾ السموؾ اما اذا حصؿ عمى المعاممة القاسية والعقاب فاف ذلؾ
مف شانو يقمؿ مف عدد االستجابة لذلؾ السموؾ (ىولس )31 :2872,
فتعمـ الطفؿ في مرحمة طفولتو االولى انو يعتمد عمى االعتماد عمى بيئتو في اشباع حاجاتو بطرائؽ مريحة
باعثة عمى الثقة والحب ويتعمـ كافة انماط السموؾ عف طريؽ مالحظة االخريف وىـ يستخدمونو فيروف نماذج
تحتذى ال يمكنو اف يتعمـ وسائؿ التفكير والتصرؼ الى مف شانيا اف تجعؿ منو عند البموغ فردا" سويا" في
المجتمع (ىاجيف ,بال سنة )40 :
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وتعد نظرية التعمـ اكثر النظريات شيوعا" فيي تفترض اف االشخاص سيتعمموف العنؼ بنفس الطريقة
التي يتعمموف فييا انماط السموؾ االخرى واف عممية التعمـ تكوف داخؿ االسرة سواء في الثقافة الفرعية او الثقافة
ككؿ فبعض االباء يشجعوف ابنائيـ عمى الضرب العنيؼ في مواقؼ اخرى باالضافة الى تعمـ العنؼ عف طريؽ
المدرسة ووسائؿ االعالـ المختمفة وقد اظيرت العديد مف الدراسات اف االفراد الذيف يعيشوف في اسر يسودىا
العنؼ يكونوا ىـ انفسيـ عدوانييف في تصرفاتيـ (محمد )425 :1004,
لذلؾ فاف االستجابات التي تكافيء تصبح سموكا" ثابتا" اما االستجابة التي يعاقب الطفؿ بسببيا فانيا تضعؼ
غالبا" وتختفي وليس العقاب ىنا المقصود بو القوة والشدة والقسوة اذا اثبت اف ىذا النوع مف العقاب لو
مضاعفات قد تصيب الطفؿ بالخوؼ والق مؽ والعدوانية والعنؼ وال تؤدي الى اليدؼ المقصود في اصالح االخطاء
واثبتت الدراسات اف االباء الذيف يمارسوف قسوتيـ عمى اطفاليـ ىي نتيجة حرمانيـ ونبذىـ في اياـ طفولتيـ
فياتي ذلؾ الحرماف عمى شكؿ اسقاطات مف قبؿ االباء عمى االبناء (الفاعوري )25 :,2883,
-2

نظرية االحباط والعدواف -:
يقصد بالعدواف شعور الكائف باالحباط والفشؿ في تحقيؽ حاجاتو اي انو اسموب ناتج عف االحباط

والعدواف حسب رأي ( الفريد ادلر ) تعبير عف ارادة القوة اما ( فرويد ) فيعبر عف العدواف بانو اي سموؾ واع
شعوري ناتج عف غريزة الموت التي افترض ( فرويد ) وجودىا المسؤوؿ عف سموؾ العدواف والحرب والتدمير اما
( ىميجارد ) فتشير الى العدواف عمى اساس انو نشاط ىداـ او تحزيبي مف اي نوع او انو نشاط اللحاؽ االذى
بشخص اخر عف طريؽ الجرح الفيزيقي او عف طريؽ االستيزاء او السخرية ويحدد ( جيمس دريفز) معنى
العدواف بالقوؿ بانو اليجوـ عمى االخريف الذي يرجع في الغالب وليس دائما" الى المعارضة
( عيسوي )68 :2873,
ويرافؽ السموؾ العدواني الشخص منذ طفولتو االولى وىذا يبيف اىمية التربية في التعبير عف العدوانية
ويرى ( الفريد ادلر ) اف القي ود الكثيرة في مجتمعاتنا الحديثة تظمـ الطفؿ وتضعو في حالة نقص فانعداـ الحب
والقيود المعروضة بقسوة مفرطة تزيد مف شدة العدوانية مما يسعى الطفؿ الشديد التعقيد وراء التعويض عف نقصو
اما بمجوئو الى عالـ الخياؿ واما بتاكيد شخصيتو او بتصرفات منحرفة (فيميب )62 :2874,
كما اف تدىور اوضاع االسرة االجتماعية او االقتصادية واصابتيا بالعديد مف المشكالت التي تيدد كيانيا يؤدي
الى اف يسود فييا اجواء العنؼ والعدواف نتيجة لظروؼ الفقر والحرماف العاطفي والقسوة التي تعيشيا  ,فغريزة او
ميؿ العدواف عند االنساف تنشأ بسبب الظروؼ ولعوا مؿ البيئة التي يتعرض ليا فالتنشئة القاسية التي يتمقاىا
الطفؿ مف االبويف او اولياء االمور والفقر والحرماف وغياب وسائؿ الضبط االجتماعي والسموؾ العدواني ال يؤدي
الى االنحالؿ بطبيعة الحياة االجتماعية فحسب بؿ يؤدي ايضا" الى تفكؾ اسري العالقات االنسانية بيف االفراد
والجماعات وسيطرة اساليب العنؼ واستعماؿ القوة وتفشي الجريمة (محمد)200 :2867,
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الفصؿ الخامس

تعد البيانات األولية عف المبحوثيف وعوائميـ بمثابة المفتاح أو المدخؿ األساسي لمتعرؼ عمى ىوية
المبحوثيف مف حيث الجنس والعمر والتحصيؿ الدراسي والمينة ومثؿ ذلؾ البيانات األولية سواء كانت عف
المبحوثيف أـ عف عوائميـ ضرورية  ،ألنيا تساعدنا الحقاً في الوقوؼ عمى حقيقة دور العنؼ االسري وتأثيره
عمى صحة األطفاؿ .
-2

الجنس  -:يؤثر الجنس (ذكر أـ أنثى) تأثير مباش ارً في طبيعة اإلجابات التي يدلي بيا المبحوثيف .

الجدوؿ رقـ ()2
يوضح جنس المبحوثيف

انجنس
ركر
أنثى
انًجًىع

اننسجخ انًئىٌخ
%33
%53
%022

انعذد
00
9
02

تشير نتائج البحث الميداني في جدوؿ ( )2أف ( )22مف المبحوثيف وبنسبة ( )%44كانوا مف الذكور مف مجموع
( ، )10في حيف أف ( )8مف المبحوثيف وبنسبة ( )% 34كانوا مف االناث  ،وعميو تبيف أف نسبة العنؼ االسري
الذي تنتشر في الذكور أكثر مف اإلناث .
-1

العمر -:

تعني بالعمر المدة الزمنية التي عاشيا الفرد مف حيث يتزود بالمعمومات والخبرات والتجارب لذلؾ يشكؿ العمر
أىمية خاصة في إجابات المبحوثيف .
جدوؿ رقـ ()1
يوضح التوزيع العمري لممبحوثيف

انفئخ انعًرٌخ
09-02
59-52
59-52
انًجًىع

اننسجخ انًئىٌخ
%53
%53
%02
%022

انعذد
7
9
5
02

مف خالؿ مالحظة البيانات الواردة في الجدوؿ أعاله نجد أف عدد المبحوثيف ( )6ونسبة ( )%24تتراوح أعمارىـ
( )18-10سنة  ،وأف مف المبحوثيف وبنسبة ( )%34تتراوح أعمارىـ ( )28-20سنة  ،مف حيث االعمار التي
تتراوح مف ( )38-30بمغ عددىـ ( )3وبنسبة ( )%10تبيف مف ذلؾ بأف مف خالؿ االستطالع عمى عينة مف
األطفاؿ يتبيف بأف أكثر مرحمة التي تتعرض لمعنؼ ىي مرحمة المراىقة يكوف أكثر تعرضاً لمعنؼ مف قبؿ االسرة
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بسبب التصرفات التي يتصرفيا أبنائيـ قد ال تعجب الوالديف ويكوف األطفاؿ في ىذه المرحمة معرضيف االنحراؼ
مما يسيؿ اغوائيـ ويقعوف فريسة في ىاوية الشر والجريمة .
-2

التحصيؿ العممي -:

نقصد بالتحصيؿ العممي ىو الحصوؿ عمى البيانات الثقافية والتعميمية التي تميز وحدات العينة والمعطيات التربوية
التعميمية لممبحوثيف والتي تحدد مستواىـ التربوي والتعميمي .
جدوؿ رقـ ()2
يوضح التحصيؿ العممي الفراد العينة
انزحصٍم انعهًً
أيً
ٌقرأ وٌكزت
اثزذائً
يزىسطخ
إعذادٌخ

انعذد
03
0
5
-

اننسجخ انًئىٌخ
%73
%02
%03
-

ثكبنىرٌىس
انًجًىع

02

%022

مف خالؿ البيانات الواردة في الجدوؿ أعاله نجد أف ىناؾ تيايناً دائماً في مستويات التعميـ  ،وبمغ عدد األمييف
( / 24وبنسبة ( ، )%64وبمغ عدد مف يق أر ويكتب ( )1وبنسبة ( ، )%20وىذا يشير إلى تدني التحصيؿ العممي
لألسر العينة مما أدى إلى ارتفاع نسبة.
-3

المينة :

الجدوؿ رقـ ()3
يوضح مينة المبحوثيف

انًهنخ
كبست
يىظف
ال ٌعًم
انًجًىع

اننسجخ انًئىٌخ
%03
%03
%02
%022

انعذد
3
5
00
02

لممينة أثر بالغ في تحديد أسموب حياة الفرد وتؤثر أيضاً عمى مستويات سموكو وانماط تفاعمو االجتماعي مع
االخريف  ,يوضح الجدوؿ رقـ ( ) 3نوع المينة التي يمارسيا المبحوثوف حيث تبيف مف نتائج البحث الميداني أف
( )4مف المبحوثيف وبنسبة ( )%14كاف كاسب  ،بينما الموظفيف يوجد ( )2وبنسبة ( ، )%24ويوجد ( )21مف
المبحوثيف الذيف ال يعمموف وبنسبة ( )%50وىذا يدؿ عمى ارتفاع نسبة الذيف ال يعمموف نحو ( )%50مما يؤدي
إلى ارتفاع العنؼ عند الذيف ال يعمموف بسبب صعوبة الحياة عند الذيف ال يجدوف عمؿ مما يؤدي كثرة المشاكؿ
االسرية بسبب مستواىـ االقتصادي الضعيؼ وىذا ما ينعكس عمى صحة اطفاليـ .
-4

عدد أفراد االسرة أوصفت نتائج البحث مؤشرات زيادة حجـ االسرة التي تـ توزيعيا في صحتو فئات

والجدوؿ رقـ ( )4يوضح لنا ذلؾ
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جدوؿ رقـ ()4
يوضح عدد افراد االسرة لدى افراد العينة

عذد أفراد االسرح
5-0
3-5
8-7
02-9
 02فأكثر
انًجًىع

اننسجخ انًئىٌخ
%03
%52
%53
%022

انعذد
3
0
9
02

عف طريؽ البيانات الواردة في الجدوؿ أعاله نجد أف عدد أفراد االسر األطفاؿ ضمف ( )2-1بمغ ( )4وبنسبة
( ، )%14أما عدد أفراد االسر ضمف ( )4-3بمغ ( )5وبنسبة ( ، )%20وأف عدد أفراد االسر ضمف ( )7-6بمغ
( )8وبنسبة ( ، )% 34وىذا يشير إلى أف أغمب المبحوثيف ينحدروف مف اس ر كبيرة الحجـ ولكف انخفاض موارد
ونفقات االسر وعدـ توفر احتياجات أبنائيـ قد يؤدي إلى عصبية الوالديف ويمارسوف العنؼ اتجاه أبنائيـ بسبب
كثرة عددىـ وعدـ قدرة الوالديف عمى سد احتياجاتيـ بسبب الظروؼ االقتصادية السيئة .
-5ىؿ دائماً كثرة المالمة والسب والشتـ داخؿ االسرة ؟
جدوؿ رقـ()5
يوضح كثرة المالمة والسب والشتـ داخؿ االسرة لممبحوثيف

هم دائًب ً كثرح انًاليخ وانست
ونشزى داخم االسرح
نعى
كال
انًجًىع

انعذد

اننسجخ انًئىٌخ

09
0
02

%93
%3
%022

الجدوؿ ( ) 5يوضح كثرة المالمة والسب والشتـ داخؿ االسرة وتشير النتائج البحث الميداني اف ( )28مف
المبحوثيف وبنسبة ( )% 84مف االسر التي تتعرض إلى السب والشتـ داخؿ االسرة  ،بينما يشار إلى ( )2مف
المبحوثيف وبنسبة ( )% 4مف االسر التي ال تتعرض إلى السب والشتـ  ،وىذا يدؿ عمى ارتفاع نسبة العنؼ ضد
األطفاؿ مف قبؿ االسر إلى السب والشتـ وكثرة المالمة عمى أطفاليـ وىذا ما قد يؤثر عمى صحة أطفاليـ
وانجرافيـ إلى الشارع مع أصدقاء السوء وىذا قد يؤثر عمى مستقبميـ .
-6كثرة ضغوط الحياة عمى رجؿ البيت قد يكوف سبب في ممارسة العنؼ عمى اطفالو
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جدوؿ رقـ ()6

يوضح كثرة ضغوط الحياة عمى رجؿ البيت

كثرح ضغىط انحٍبح عهى رجم
انجٍذ
نعى
كال
انًجًىع

انعذد

اننسجخ انًئىٌخ

05
0
02

%03
%52
%022

يوضح جدوؿ ( )6اف كثرة ضغوط الحياة عمى رجؿ البيت قد يكوف بسبب في ممارسة العنؼ فقد أجاب ( )22مف
المبحوثيف وبنسبة ( )%54مف المبحوثيف  ،بينما لـ يذكر سوى ( )5مف المبحوثيف وبنسبة ( )20مف االسر التي
ال تؤثر ضغوط الحياة عمى رجؿ البيت وتشير نتائج البحث الميداني ال ى اف كثرة ضغوط الحياة قد تكوف سبباً في
ممارسة العنؼ عمى أطفاليـ .
-7ىؿ العنؼ االسري يؤثر عمى شخصية الطفؿ بيف اقرانو ؟
جدوؿ رقـ ()7
يوضح أف العنؼ االسري لو تاثير عمى شخصية الطفؿ بيف اقرانو

انعنف االسري نه ربثٍرعهى
شخصٍخ انطفم ثٍن اقرانه
نعى
كال
انًجًىع

انعذد

اننسجخ انًئىٌخ

08
0
02

%92
%02
%022

تشير نتائج البحث الميداني أف ( )27مف المبحوثيف وبنسبة ( )%80أف العنؼ يؤثر عمى شخصية الطفؿ بيف
اقرانو  ،وىذا يدؿ عمى اف العنؼ يؤثر تأثير كبير عمى شخصية الطفؿ بيف اقرانو ويصبح الطفؿ مكسو ارً اماـ
اقرانو وضعيؼ الشخصية واف العنؼ ضدالطفؿ سوؼ يفقد ثقتو بنفسو ويصبح غير قادر عمى الدفاع عمى نفسو
الف ىناؾ مف حطـ شيء في نفسو يعيد احالميا اما الذيف اجابوا (كال)مف المبحوثيف عددىـ ()1بنسبة (.)%20
 -8مف برأيؾ اكثر شخص يستخدـ العنؼ ضد اطفالو داخؿ االسرة ؟
جدوؿ رقـ ()8
يوضح اكثر شخص يستخدـ العنؼ ضد اطفالو داخؿ االسرة

اكثر شخص ٌسزخذو انعنف
ضذ اطفبنه
االة
االو
األخ
انًجًىع

انعذد

اننسجخ انًئىٌخ

00
0
5
02

%33
%52
%03
%022
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الجدوؿ رقـ ( )8يوضح رأي اكثر شخص يستخدـ العنؼ ضد اطفالو داخؿ االسرة فقد أشار ( )22مف المبحوثيف
وبنسبة ( )%44يكوف االب واف ( )5مف المبحوثيف وبنسبة ( )%20تكوف االـ  ،وقد أشار إلى ( )2مف
المبحوثيف وبنسبة ( )% 24يكوف األخ وىذا يشير إلى اف اكثر شخص يستخدـ العنؼ ضد اطفالو ىو االب لو
السيطرة عمى اطفالو داخؿ االسرة وىو المسؤوؿ عف واجبات وحاجات افراد اسرتو ومايمربو مف ظروؼ صعبة في
حياتو قد تكوف اقتصادية او سياسية او نفسية فيعكسيا عمى اسرتو واطفالو بدرجة االولى .
 -20ما ىي أسباب العنؼ ضد الطفؿ مف قبؿ االسرة بوجيو نظرؾ ؟
جدوؿ رقـ ()20
يوضح أسباب العنؼ ضد الطفؿ مف قبؿ االسرة

أسجبة انعنف ضذ انطفم ين
قجم االسرح ٌىجهه نظرك
رفرٌغ ضغىط خبرجٍخ
رنبول يسكراد
ضعف انىعً انثقبفً وانذٌنً
انًجًىع

انعذد

اننسجخ انًئىٌخ

00
3
5
02

%33
%03
%02
%022

الجدوؿ رقـ ( )20يوضح أسباب العنؼ ضد الطفؿ فقد أشار ( )22مف المبحوثيف وبنسبة ( )%44يكوف تفريغ
ضغوط خارجية  ،وأكد ( )4مف المبحوثيف وبنسبة ( )%14يكوف تناوؿ مسكرات  ،فقد أشار ( )3مف المبحوثيف
وبنسبة ( )% 10يكوف ضعؼ الوعي الثقافي والديني وتشير النتيجة إلى اف اكثر االسر تستخدـ العنؼ لتفريغ
الضغوط الخارجية التي تواجو الشخص في الحياة او بسبب المشاجرات الزوجية فقد يواجو الطفؿ العنؼ مف قبؿ
اال سر بواسطة الضرب أو التوبيخ او الشتـ وغيرىا مف العقوبات التي تؤثر عمى حياتو.
الفصؿ السادس /المبحث االوؿ /النتائج
-2

نستنتج مف البيانات أف غالبية المبحوثيف وعددىـ ( )22ونسبتيـ كانوا مف فئة الذكور

-1

نستنتج مف البيانات اف غالبية المبحوثيف ونسبتيـ ( )%34كانوا في عمر يتراوح ما بيف (.)28-20

-2

نستنتج مف البيانات أف غالبية المبحوثيف في التحصيؿ العممي واف نسبتيـ ( )%64ىـ مف االميوف التي

ترتفع عندىـ العنؼ بسبب ضعؼ التعميـ الثقافي.
-3

يتبيف مف البيانات أف غالبية المبحوثيف ال يعمموف ونسبتيـ ( )%50واف لممينة تأثير عمى مستويات

سموؾ االفراد تفاعميـ االجتماعي وما يؤدي إلى ارتفاع العنؼ عند الذيف ال يعمموف بسبب صعوبة الحياة .
-4

مف خالؿ البيانات في الجدوؿ اف غالبية المبحوثيف كاف عدد افرادىـ ( )8ونسبتيـ ( )%34واف ىذا يشر

الى اف اغمب المبحوثيف ينحدروف مف اسر متوسطة الحجـ .
-5

عف طريؽ البيانات في الجدوؿ اف غالبية المبحوثيف وعددىـ ( )28ونسبيـ ( )%84الذيف اجابو بنعـ

اف كثرة المالمة والسب والشتـ داخؿ االسرة تؤدي الى العنؼ .
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نستنتج مف البيانات اف غالبية المبحوثيف وعددىـ ( )22ونسبتيـ ( )%54إجابة بنعـ اف كثرة ضغوط

الحياة عمى رجؿ البيت قد يكوف سبب في ممارسة العنؼ عمى اطفالو وىذا يكوف سبب في ممارسة العنؼ عمى
اطفالو لتفريغ مف الضغوط التي تواجيو في الحياة .
نستنتج مف البيانات اف غالبية المبحوثيف وعددىـ ( )10ونسبتيـ ( )%200اجابوا بنعـ اف العنؼ يؤثر

-7

عمى شخصية الطفؿ بيف اقرانو.
يتبيف مف البيانات اف غالبية المبحوثيف ونسبتيـ ( )%44اف اكثر شخص يستخدـ العنؼ ضد اطفالو

-8

داخؿ االسرة ىو االب الف لو السيطرة والتحكـ داخؿ االسرة .
يتضح مف البيانات اف غالبية المبحوثيف وعددىـ ( )22ونسبتيـ ( )%44يكوف أسباب العنؼ ضد

-20

اطفالو ىو تفريغ ضغوط خارجية .

المبحث الثاني :التوصيات

العمؿ عمى حماية الطفؿ بالتنسيؽ والتعاوف بيف الجيات وذلؾ بانشاء مراكز خاصة تفي بالمتابعة

-2

النفسية لالطفاؿ ضحايا العنؼ االسري .
-1

تفعيؿ دور المؤسسات عف طريؽ ورشات العمؿ والدورات المختصة في العمؿ االسري .

-2

عمؿ برنامج مف قبؿ وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية لتوعية االزواج بخطورة العنؼ االسري وعالقتو

باالطفاؿ .
-3

تفعيؿ دور العبادة في نشر الوعي الديني لالبتعاد عف العنؼ ضد االطفاؿ.

-4

العمؿ عمى مناقشة ظاىرةالعنؼ ضد االطفاؿ مف قبؿ االسرة مف منظور نفسي او اجتماعي عبر وسائؿ

االعالـ .
Summary
Children are the victims most tragic and suffering among the other categories,
particularly using the ugliest attacks by their families because of the Family
pressures of economic and especially resulting from inadequate family income
and other factors leading to domestic violence, for example, family disputes and
the disintegration of the family, inequality and segregation between family
members and the use of violence as a means to solve problems and this is what
is reflected on the child's health due to the processes of socialization inadequate
and contradictory and loose had not depend on the principles of punishment and
reward and imponderables between soft and intensity of treatment and methods
of interaction with the child would be exposed to behavioral abnormalities in the
future.
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