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العنف هو استخدام الموة بطرٌمة غٌر لانونٌة ،أو
التهدٌد باستخدامها من أجل التس ّبب بالضرر واألذى
عرف العنف فً علم االجتماع على أنّه
لآلخرٌن ،و ٌُ ّ
اللجوء إلى األذى من أجل تفكٌن العاللات األسرٌة؛
كالعنف ضد الزوجة ،أو الزوج ،أو األبناء ،أو كبار
السن ،سواء كان ذلن من خالل اإلهمال ،أو اإلٌذاء
البدنً ،أو النفسً

العنف

تتمثّل فً العادات والتمالٌد التً ٌرثها األبناء عن اآلباء
المورثة ّ
أن للرجل
واألجداد ،ومن هذه المعتمدات الثمافٌة
ّ
لدر عا ٍل من الهٌبة،
الحك فً السٌطرة وإعطاء ّ
رب األسرة ٍ
واالعتماد ّ
بأن ممدار رجولته ٌتمثّل فً ممدار لدرته على
السٌطرة على عائلته بالعنف أو الموة ،بٌنما تمل هذه الدوافع
كلّما زادت نسبة الثمافة والوعً فً المجتمع .و لد نجد بعض
األفراد ال ٌؤمنون بهذه التمالٌد ّ
لكن الضغط االجتماعً من
حولهم ٌدفعهم إلى تعنٌف عائالتهم .و تختلف صور الدوافع
االجتماعٌة المؤدٌة إلى العنف باختالف مستوى تأثّر األسرة
بالمحٌط الخارجً ،وباختالق التمالٌد واألعراف والتنشئة
الخاطئة ألحد الوالدٌن و فمدان لغة التواصل والحوار بٌن
أفراد األسرة ،وضعف الروابط األسرٌة والنزاعات المستمرة
حول أسالٌب تربٌة األطفال

العنف األسري

هو إلحاق األذى بٌن أفراد األسرة الواحدة؛ كعنف الزوج
ضد زوجته ،وعُنف الزوجه ضد زوجها ،وعنف أحد
الوالدٌن أو كالهما اتجاه األوالد ،أو عنف األوالد اتجاه
والدٌهم ،حٌث ٌشمل هذا األذى االعتداء الجسدي ،أو
النفسً ،أو الجنسً ،أو التهدٌد ،أواإلهمال ،أو سلب
الحموق من أصحابها.

الدوافع االجتماعٌة
الدوافع الذاتٌة والنفسٌة
الدوافع االلتصادٌة
ٌدفع الوضع االلتصادي المتدهور
فً حٌاة األسرة الناتج عن فمدان
الوظٌفة ،أو تراكم الدٌون إلى
ممارسة الفرد العنف اتجاه أفراد
أسرته؛ وذلن نتٌجة مشاعر الخٌبة
وارتفاع مستوٌات التوتر بسبب
الحالة اإللتصادٌة

تُعرف الدوافع الذاتٌة بأنّها الدوافع التً تنبع من
داخل اإلنسان وتدفعه نحو ممارسة العنف ،وٌُمكن
تلخٌص هذه الدوافع فً صعوبة التحكّم بالغضب،
وتدنًّ احترام الذات ،والشعور بالنمص،
واضطرابات الشخصٌة ،وتعاطً الكحول والمخدرات
و تظهر هذه الدوافع إما بسبب عوامل خارجٌة
عاشها اإلنسان منذ طفولته ولد تكون رافمته خالل
تعرضه لسوء
مسٌرة حٌاته ،مثل :اإلهمال أو ّ
المعاملة ،فٌلجأ إلى العنف داخل األسرة كما لد تظهر
هذه الدوافع بسبب مشاهدة اإلنسان فً سن الطفولة
للعنف العائلً ،واعتماده مع مرور الولت ّ
أن العنف
وسٌلة لضبط األمور العائلٌة

أنواع العنف األسري
آثار جسدٌة على المدى المصٌر
تتمثّل بظهور الكدمات أو
الجروح أو الكسور
آثار لد تظهر علً المراهمٌن
كتعاطً الكحول والمخدرات ،كما
ٌظهر لدٌهم مشاكل فً تكوٌن
الصدالات ،وٌمل احترامهم لذاتهم

اآار جسدٌة على المدى الطوٌل
مثل ظهور مشاكل صح ٌّة
كالتهاب المفاصل ،ومشاكل
للبٌة ،ولرحة المعدة و غٌرها

العنف الجسدي

العنف النفسً

آثار على الصحة العملٌة مثل فمدان
صعوبة بالتذكّر
الذاكرة أو إٌجاد ُ
والتركٌز ،واضطراب النوم و الملك
واالكتئاب واكتساب أفكار سلبٌّة

آثار لد تظهر لدي األطفال كالتبول
ومص اإلصبع واألنٌن
الالإرادي
ّ
المستمر وعالمات الرعب و التلعثم
اثناء الكالم ومحاولة االختباء .كما
صعوبات فً النوم.
ٌُعانون من ُ
إضطراب أمن المجتمع ,فالمجتمع ال ُح ّر
عرض للعنف ال ٌُعانً أفراده
غٌر ال ُم ّ
أي مستوٌات من التوتر
من ّ
واالضطراب ،فٌكون مجتمعا ً أكثر أمنا ً
واستمرارا ً.

العنف الجنسً

لد تلحك أضرار نفسٌة
بكبار السن الذٌن
ٌتعرضون للعنف األسري
ّ
كمشاعر الخجل والعجز و
الخوف والملك التً تؤدي
إلى االكتئاب وزٌادة
مستوٌات التوتر ،ك ّما ّ
أن
مشاعر الٌأس واإلحباط
والضٌك تُصٌب كبار
السن؛ لعدم استطاعتهم
على دفع العنف وحماٌة
أنفسهم














السبٌل الوحٌد للخروج من دائرة العنف المنزلً هو اتخاذ إجراء عملً وعدم إخفاء المشكلة والسكوت
علٌها
ً
عزٌزا أو موفر الرعاٌة
الخطوة األولى هً إخبار شخص ما بشأن اإلساءة ،سواء كان صدٌمًا أو لرٌ ًبا
مستشارا دٌنًٌا أو أي شخص آخر موثوق.
الصحٌة أو
ً
وتعتبر االستجابة لمواجهة العنف المنزلً جهدًا مشتركًا بٌن الرعاٌة الصحٌة والخدمات االجتماعٌة وإنفاذ
المانون
تعالج العدٌد من حاالت العنف الجسدي من لبل طبٌب األسرة أو غٌره من ممدمً الرعاٌة الصحٌة ،ولكن
معظم الضحاٌا ال ٌرغبون بمنالشة المضٌة مع األطباء الذٌن ٌعالجونهم.
ٌنبغً على المعالجٌن تمٌٌم الحاالت المرتبطة بعنف منزلً لكل من الضحٌة والجانً ،وتمدٌم االستشارات
الالزمة.
ٌجب تمدٌم النصح للمعتدٌن ،والتمصً عن أسباب السلون العدوانً لدٌهم ومعالجتها.
وضع خطة سالمة للضحٌة ،حٌث تسمح خطة السالمة بالتخطٌط للموالف الخطرة التً ٌمكن أن تواجهها
الضحٌة إذا ولعت حادثة حادة فً المنزل مرة أخرى ،ووضع استراتٌجٌات لضمان سالمتهم.
تعدٌل السلوكٌات السلبٌة لؤلطفال الذٌن تعرضوا للعنف أو شاهدوه.
ٌحتاج الضحاٌا الذٌن تعرضوا لمراحل متمدمة من العنف األسري إلى عالج وظٌفً لتطوٌر مهاراتهم
لٌصبحوا لادرٌن على المشاركة فً العمل وتنفٌذ المهام الٌومٌة بشكل جٌد ،وٌتم ذلن من خالل تمكٌنهم
من ابتكار أدوار جدٌدة واكتساب الكفاءة الذاتٌة الالزمة للتغلب على آثار العنف األسري ،وبالنسبة
للضحاٌا األطفال ٌجب تعزٌز المهارات التعلٌمٌة واللعب والمهارات االجتماعٌة المالئمة لسنهم لتسهٌل
النمو السلٌم والنجاح فً األنشطة المدرسٌة.
ٌمكن اللجوء إلى السلطات الحكومٌة والمحاكم فً حال استمرار العنف للحصول على أمر لانونً ٌمٌّد
الشخص المعتدي أو ٌجبره على االبتعاد عن الضحٌة ،وٌمكن نزع والٌة األسرة منه إذا ثبت عدم كفاءته
للمٌام بذلن وإلزامه بدفع النفمة

•

نشر الوعً األسري وأهمٌة التوافك والتفاهم بٌن أفراد األسرة ،واالتفاق على نهج
تربوي واضح بٌن الوالدٌن ،وإٌجاد نوع من التوازن الممكن بٌن العطف والشدة،
وبٌن الحب والحزم

•

التثمٌف المبكر للزوجٌن لبل الزواج ومعرفة الحٌاة الزوجٌة وأنها ال تخلو من
مكدرات ،وأن الواجب على كال الزوجٌن ممابلة ذلن بالصبر ،كما ٌجب على كل منهما
معرفة ما له وما علٌه من حموق وواجبات زوجٌة.

•

توعٌة المجتمع إعالم ًٌا لتغٌٌر النظرة السائدة تجاه العنف ضد األطفال التً ترى أن
األمر طبٌعً ،وبخاصة لبول العنف الجسدي.

•

توعٌة المجتمع إعالم ًٌا حول لٌمة المرأة فً المجتمع وأهمٌتها ،وأنه من غٌر
المسموح أن تُمارس علٌها أفعال جائرة من العنف بصفتها إنسانًا لها ما للرجل من
حموق ،وعلٌها ما علٌه من واجبات.

•

لٌام المؤسسات الدٌنٌة بدورها فً تكرٌس مفهوم التراحم والترابط األسري ،وبٌان
نظرة األدٌان للمرأة واحترامها وتمدٌرها لها.

•

التوعٌة والتثمٌف عن طرٌك المؤسسات التعلٌمٌة عبر المناهج الدراسٌة والندوات
العلمٌة والمحاضرات الثمافٌة ،لتوضٌح اآلثار السلبٌة من جراء انتشار ظاهرة العنف
األسري كإحدى المشكالت واألمراض االجتماعٌة وآثارها على المجتمع.

