
دورة العنف األسري

المدربة رحاب علي عمران



مقدمة

من المواضیع الھامة حالیاً مع اتساع االھتمام بتحسین حیاة 
العنف و ( البشر و تطویرھم تحت مسمى التنمیة البشریة 

)االرھاب
ھذا الموضوع ھام جداً و یحتاج لكثیر من االھتمام ألن آثاره 

.تكون ھائلة و ذات تأثیر امتدادي بحیاة االنسان النفسیة 
و یعتبر العنف األسري ھو األشھر من أنواع العنف البشري 
انتشاراً ، و رغم عدم وجود دراسات دقیقة تبین نسبتھ و لكن 

.ھآثاره التي بدأت تظھر بشكل ملموس تؤكد على ارتفاع نسبت



مقدمة
:و قبل الحدیث عنھ بشكل مفصل سأستعرض محاور الدورة 
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تعریف العنف
یعني مصطلح العنف األسري كل ما یحدث من سلوك عنیف او 

.اساءة ألي شخص من األسرة
یتضمن العنف األسري االساءة في المعاملة داخل نطاق األسرة بین 

أطرافھا و یتمثل بعدة أشكال كالعنف بین الزوجین و العنف من 
اآلباء تجاه أبنائھم و من األبناء تجاه اآلباء و األجداد و من الزوج 

.الخ من أشكال للعنف األسري...... تجاه الزوجة 
و قد تمت دراسة العنف ضد األطفال بشكل مفصل و العنف ضد 

النساء و لكن باقي أشكال العنف الذي قد یمارسھ اآلباء 
....و األمھات تجاه أوالدھم و العكس لم یتم دراستھا

حتى وجود حاالت العنف التي قد تمارسھا المرأة أیضاً لم تدرس 
.بشكل جّدي



تعریف العنف

: تعّرف منظمة الصحة العالمیة بأّنھ * 
واًء ، أو القدرة س) الماّدیة(االستعمال المتعّمد للقوة الفیزیائیة 

بالتھدید أو االستعمال المادي الحقیقي ضد الذات أو ضد شخص 
أو ( آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع ، بحیث یؤدي إلى حدوث 

إصابة أو موت أو إصابة نفسیة أو سوء النمو ) احتمال حدوث
.أو الحرمان 

و یشّكل ھذا التعریف، اإلطار الدولي لتعریف العنف داخل 
.األسرة



تعریف العنف

:كما یعّرف العنف األسري إجرائیاً 
بأّنھ االعتداء أو االساءة الحسیة أو المعنویة أو الجنسیة أو 

البدنیة أو النفسیة ، التي تحدث من أحد أفراد األسرة تجاه فرد
. آخر من األسرة سواء الزوجة أو األطفال أو المسنین



انواع العنف

و للعنف األسري أنواع و أشكال مختلفة یمكن تقسیمھا على النح
:التالي

:من حیث األشخاص الذي یمارسون العنف-1
:و ھنا لھ أشكال تتمثل بما یلي

: العنف بین الزوجین -أ
و تتنوع أشكالھ . و لھ أشكال كثیرة أغلبھا ما یكون ضد المرأة 

من ضرب و سّب و إكراه في العالقة الجسدیة بینھما أو المنع 
من الخروج من المنزل ، و الھجر و غیر ذلك من أشكال 

.جسدیة أو نفسیة



انواع العنف

:العنف بین اآلباء و األبناء -ب
.حیث یكون إما من اآلباء تجاه األبناء أو بالعكس 

و لھ أشكال تتمثل بالضرب و االیذاء و تشغیل األبناء بأعمال ال
تتناسب مع أعمارھم و لیاقتھم الجسدیة و العدوان علیھم بكافة 

.األشكال الجسدیة و  النفسیة
و أیضاً ضرب األبناء آلبائھم و تجریحھم و السخریة منھم و 

.عدم االھتمام بھم بعد كبرھم و اھمالھم و غیر ذلك



انواع العنف
:العنف بین األخوة -جـ

.و أیضاً لھ أشكال عدة جسدیة و نفسیة و مقاطعة و غیر ذلك
:من حیث نوع العنف -2

:و تتلخص باألشكال التالیة
و ھو كل ما یكون ملموساً و یكون أثره واضحاً : العنف الجسدي -أ

.كآثار الضرب أو اإلعاقة الجسدیة و غیر ذلك من أمراض جسدیة
ن و یتم فیھ االساءة بالكالم و المعاملة ، و تكو:  العنف النفسي -ب

اع آثاره غیر واضحة و لكن یكون تأثیره كبیر و یعتبر من أكثر أنو
العنف األسري غموضاً و صعوبة و قد یؤدي إلى نتائج أخطر من 

.نتائج العنف الجسدي



انواع العنف

:العنف الجنسي -3
تعد ممارسة الجنس أو الحدیث عنھ من األمور الحساّسة ، و 

.تزداد ھذه الحساسیة باختالف المجتمعات و نظرتھا للجنس
إال أن جمیع الدیانات السماویة و األعراف و القوانین تجّرم 

الممارسات الجنسیة في إطار العالقات األسریة في غیر إطار 
ھ ھي فإّن العنف الجنسي غالباً ما تكون ضحیت. العالقة الزوجیة 

و أكثر ما تحصل مع األطفال . الحلقة األضعف في األسرة 
.باعتبارھم ال یدركون مفھوم الجنس و ال یقدرون على المقاومة



انواع العنف

:العنف االقتصادي -4
و یظھر بأشكال مختلفة كالبخل على الزوجة او االبناء و 

.حرمان العائلة من المصروف أو حرمان الزوجة من راتبھا 
و أسبابھ تعود للفقر المادي أو الحاجة المادیة أو أسباب أخرى 

......تعود لتكوین كل شخص 



اسباب العنف 
..العنف ینتقل من شخص آلخر حیث یلّقن لألبناء من آبائھم 

:و یمكن عرض أسبابھ و دوافعھ كما یلي
:األسباب االجتماعیة-1

تعّد األسباب االجتماعیة من أھم المؤثرات في وجود العنف 
بكر و تبدأ بعمر م. األسري، و ھي تتعلق بطریقة التربیة و التنشئة 

ایة حیث یجب االھتمام و التركیز على الجانب النفسي للطفل في بد
اضح تربیتھ، ألن طریقة المعاملة في الصغر تنعكس بشكل كبیر و و

كذلك اإلھمال و . على معاملتھ لآلخرین و سلوكھ في المجتمع 
لجفاء الرفض العاطفي و التفرقة بالمعاملة و التمییز بین األبناء ، و ا
و الغلظة و تمجید سلوك العنف و استحسانھ ، و القمع الفكري 

.لألطفال



اسباب العنف

كما أن الشعور بعدم االستقرار األسري نتیجة لكثرة المشاجرات
و التھدید باالنفصال، و فقدان الحنان جراء الطالق ، و جعل 
ان األبناء ضحایا للعناد و الشقاق الحاصل بین الوالدین ، أو فقد

م كما أن نوع الثقافة السائدة في بعض البیوت التي تقو. أحدھما
على التمییز بین الذكور و االناث و تعطیھم الحق في ممارسة 

التعنیف و الضرب ، ھي ظاھرة تشكل صورة من صور العنف 
األسري ، و ھي حرمان البنات من حقوقھن المشروعة كالتعلیم 

.و العمل و المیراث و الزواج و غیرھا



اسباب العنف
:األسباب االقتصادیة -2

االقتصاد من أھم ركائز استقرار المجتمع ، فالمجتمعات التي یمتاز اقتصادھا بالقوة توصف
ویر بأّنھا مجتمعات متطورة ، و االقتصاد یعمل على تحسین الثقافة االجتماعیة للشعوب و تط

.دورھا اإلنساني ، خصوصاً عندما تكون معتمدة على أسس سلیمة و مستقلة
و من المالحظ أن كثیراً من الدول العربیة ما زالت تعاني من ضعف االقتصاد و انتشار 
الفقر، و البطالة ، و غالء المعیشة ، و أثر ذلك على مستوى معیشة األفراد ، و تدني في 

الخدمات الطبیة ، و أصبح یشكل عبئاً ثقیالً على أفراد المجتمع، مما انعكس سلباً على
.حیاتھم

ات و ھنا تأتي النتائج السلبیة للمشاكل االقتصادیة ، حیث تسبب العجز عن تلبیة احتیاج
االسرة بسبب تدني المستوى االقتصادي و كثرة عدد أفراد األسرة، و ھنا یمیل أفراد األسرة 

.للعنف، و أیضاً العیش في حیز مكاني ضیق للفرد یؤدي لتبني سلوك العنف 
بالتالي فإّن العنف األسري قد یمارس على أحد أفراد األسرة أو أغلبھم كرّدة فعل للوضع 

قر و یكون على شكل تفریغ شحنة الغضب و الخیبة و الیأس بسبب الف. االقتصادي السيء 
.و العجز و ضعف ذات الید



اسباب العنف
:األسباب السیاسیة -3

االحتالل سبب مھم و أساسي في انتشار العنف األسري ، و ذلك أن 
كل أصناف القھر و الظلم و االستبداد و القمع التي یعیشھا األفراد 

في البلدان التي تمارس في حقھا ھذه السیاسات ، یعانون من ضغط 
.نفسیة و اجتماعیة كبیرة، و فائقة التوقع

فالعنف و.و أكبر مثال ما یعانیھ أبناء الشعب الفلسطیني من ظلم 
الظلم السیاسي قد یسبب في حدوث صدمة عند األفراد، و یكون 

ن و یكو... تأثیر الصدمة شدیداً على المستوى النفسي و االجتماعي
واضح المعالم مثل البقاء و الشعور باألمان ، حیث یكون الشخص 

في حالة من عدم االستقرار و خوف و قلق على حیاتھ و حیاة 
.عائلتھ



اسباب العنف
:األسباب الثقافیة

یقوم للثقافة و االعالم تأثیر كبیر في الناس ، فثقافة العنف تنمو و تكبر مع الطفل ، حیث
فكم من قصة حدثت بسبب . بتقلید ما یراه على التلفاز أو ما یقرأه من قصص و مجالت 

محاكاة ما یراه الطفل على التلفاز ، و كم من جرائم مورست بسبب االستعمال الخاطئ 
يء للتكنولوجیا المتاحة بین أیدینا من محطات متلفزة ، و انترنت ، حیث تنشر المفید و الس
في نفس الوقت و من ذلك نشر مشاھد تجعل الشباب ینحرفون و یعتبر التلفاز سبب في

.انحراف الكثیر من الناس 
و انتشار ظاھرة العنف األسري لھا ارتباط وثیق مع الثقافة و االعالم و یؤثر على نفسیة 

الذي قد یتطور مع الوقت ولالجرامالطفل و شخصیتھ و ینمي لدیھ السلوك العدواني و المیل 
یتحول الى ارتكاب الجرائم بشكل أكبر و أوسع ، كالقتل و السرقة و االغتصاب و تعاطي 

.المسكرات ، و المخدرات 
..... و مثال على ذلك االرھاب المنتشر في بالد الوطن العربي تحت مسمى الربیع العربي 

..ید طویلة في نشره و مساعدتھ للتطور و االنتشارلالعالمالذي كان 
...و بث أفكار ال عالقة لھا باألخالق او التشریعات السماویة 



اسباب العنف
: أسباب أخرى 

:اضافة الى ما سبق من أسباب یمكن اضافة االسباب التالیة
ضعف الوازع الدیني ، و تدني المستوى األخالقي ، و االبتعاد عن قیم -1

.المجتمع و مبادئھ، كل ذلك یدفع لممارسة العنف بكل أنواعھ
الكره و الحقد الموجودان داخل فرد في األسرة ضد فرد آخر مما یدفع -2

.لممارسة العنف ضده
الغیرة و الحسد بین األخوة مما یؤدي الى ممارسة العنف ضد فرد من فرد او -3

.من كل اخوتھ
.عدم التكافؤ بین الزوجین-4
.خلل في القدرة على حل المشاكل و التعامل معھا بعقالنیة-5
.االدمان على تعاطي المخدرات و المسكرات -6
.العدوانیة و الغضب و القلق لعدم وجود ملجأ نفسي یطمئن لھ الشخص-7



تحلیل العنف االسري

نظراً ألھمیة معالجة ظاھرة العنف األسري و تفسیرھا ، و فھم 
ھناك نظریات عدیدة . األشخاص المرتكبین لھذا النوع من السلوك 

.تفسر ظاھرة العنف األسري
ه و لكن لن نتطرق إلیھا حالیاً ، بل سیتم تحلیل العنف من خالل ھذ

حیث تم االھتمام بالطرق التي تحافظ بھا على توازن . النظریات 
عناصر المجتمع ، و أنماط السلوك و التكافل و الثبات النسبي 

و العنف من وجھة نظر بعض المختصین ھو نتاج . للمجتمع
لظروف اجتماعیة تتمثل في األوضاع العائلیة و ظروف العمل و 

ضغوطھ ، و حاالت البطالة ، و التفرقة بأشكالھا المختلفة ، و غیر 
. ذلك من عوامل اجتماعیة و اقتصادیة 



تحلیل العنف االسري
و یكمن الحد من تفشي ھذه الظاھرة في زیادة التوعیة و الترابط االجتماعي 

ي ، حیث تتقلص حدة العنف بزیادة ارتباط االشخاص بالجماعات األولیة الت
ة و تعمل على إشباع احتیاجاتھم النفسیة و االجتماعیة و تغرس القیم الدینی

.قیم االنتماء للمجتمع في نفوسھم
و نرى أن الجانب المتغیر في العنف ھو االنسان المتقلب المزاج 

و األھواء و الرغبات بحسب الظروف الزمانیة و المكانیة 
......و االجتماعیة 

و باعتبار أن ظاھرة العنف األسري یكتنفھا الغموض و السریة في غالب 
المجتمعات لكونھا مسألة خاصة و ال یقوم أحد بالحدیث عنھا و یتوجھ 

.الكثیرون إلخفائھا
....... و ھنا نرى أنھ ظاھرة تستحق االھتمام و الدراسة 



كیف نعالج أسبابھ
:تتم معالجة أسباب العنف األسري و الوقایة منھ بطرق منھا

عن طریق التأكید على تعالیم الدیانات السماویة التي: االلتزام الدیني -1
تؤكد على اھمیة العطف على الصغیر و احترام الكبیر و طاعة الوالدین و 

.عدم التمییز بین االبناء 
االھتمام ببناء األسرة و المحافظة على العالقات الطیبة بین : األسرة-2

أفرادھا و التأكید على أن األسرة ھي النواة األولى في التنشئة و اكساب 
.افرادھا السلوك القویم 

و ھنا یتم التركیز على دور االعالم الھام في توجیھ : االعالم -3
و ھنا یمكن توجیھ االعالم لنشر الثقافة االسریة . السلوكیات و تقویمھا 

قي حول احترام الجنس اآلخر و التقریب بین الجنسین بأسلوب ثقافي و اخال
.بدالً من نشر ثقافة العنف و الخوف من التعامل المباشر بینھما 



كیف نعالج أسبابھ

التأكید على دور المدرسة البارز في التوعیة : المدرسة -4
المجتمعیة و توجیھ السلوك لدى األفراد من خالل ما تعّده من برامج 

.و تتبناه من مشاریع
:المؤسسات الحكومیة-5

و ھنا تلعب دور بعض المؤسسات الحكومیة بدور اشرافي او رقابي 
على التعامل األسري وحمایة ضحایا العنف االسري

و تأھیلھم و مساعدتھم لتخطي المشاكل الناجمة عن العنف ، 
و تأھیل المتزوجین و الحد من البطالة و تقدیم مساعدات مادیة 

. و تعریف الفرد في المجتمع بحقوقھ و واجباتھ . و معنویة لألسر



المرأة و العنف

48أنھ في 2002لقد بّین تقریر منظمة الصحة العالمیة لعام 
من النساء 69دراسة مسحیة حول العالم فإّن ما بین عشرة من 

. یتعرضن الى عنف جسدي من قبل الشریك 
و تعّد المرأة ھي األكثر تعرّضاً للعنف العائلي و خاصة 

الزوجة، رغم الموروثات الثقافیة و الدینیة التي أمرت باحترام 
. المرأة بشكل خاص و تقدیرھا كأم و زوجة وأخت و ابنة

و العنف ضد المرأة عامًة ، و الزوجة خاصًة ، إنما ھو تتابع 
.للتراكمات الثقافیة و العرفیة المتعلقة بالقوامة الذكوریة 



المرأة و العنف

ت و یشیر التعریف الذي تبنتھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة و وافق
علیھ جمیع الدول األعضاء في األمم المتحدة ، إلى أّن العنف ضد 

أي فعل عنیف ینجم عنھ أو من المحتمل أن یؤذي « المرأة ھو 
ثل ھذا المرأة جسدیاً أو جنسیاً أو نفسیاً ، أو یشمل التھدید بارتكاب م

اة الفعل أو اإلكراه أو حرمان المرأة تعسفیاً من الحریة سواًء في الحی
.العامة أو الخاصة

و تعزیز ثقافة أن المرأة ضلع قاصر أیضاً یعمل على السماح 
بطریقة أو بأخرى على تقلیل شأن المرأة و التأكید على تبعیتھا 

ل للذكر و السماح ضمنیاً باعتبارھا شيء ممتلك أو كیان غیر مستق
...في المجتمع 



الخاتمة

مما تقّدم نرى أن العنف األسري ظاھرة اجتماعیة جدیرة 
بالدراسة و وضع آلیة لمعالجتھا أمر ھام جداً ألّن آثارھا على 

.ةالمجتمع كبیرة و أھمیة التربیة و التنشئة األخالقیة و الدینی
و ھنا من المھم بتمكین كل عناصر المجتمع ، و العمل على 
توعیة األفراد بحقوقھم و واجباتھم تجاه األسرة و المجتمع و 

.تجاه أنفسھم قبل كل شيء
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