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Abstract 

The research included the introduction, the importance, the research problem, the 
objectives and hypotheses of the research, as it touched on the state of human 
violence and its history among peoples, nations, cultures and civilizations in the early 
beginnings of the existence of civilization and the existence of man when the first 
murder of a person or a case of human violence in history occurred.  
The research also dealt with the problem of research and its effects in dealing with the 
issue of violence and the effects resulting from that in any society or group dominated 
by violence that becomes subject to dissolution, cracking and deviation, whether it is 
in values, traditions, deviation and divergence of tendencies in society away from 
compassion and loss of spirit of cooperation. 
This exposes the family, which is the basis of society, to fear and failure to meet the 
needs, as it included the importance of identifying the phenomenon of violence 
against women and highlighting the dangers that emanate from the mind as a result of 
violence against women, who are half of society. As well as educating the family 
against this phenomenon, as well as preparing a generation free of defects and 
problems in families, as well as ensuring the objectives, assumptions and interests of 
the phenomenon of violence against women.                                                                                                                     
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ضد المرأة ومدى تأثيره على المجتمع وفق ستراتيجيات الحد من هذه مظاهر العنف 

 الظاهرة

 

 م.م. مصطفى محمد فرعون

 وزارة التربية

 تربية الرصافة الثانية

 البحوث والدراسات التربوية

 

 ص البحثملخ

 

ت إلممح  ةلمم  النقدممم  ألامين مم  ألم ممبح  الهدمم  ألريمدال ألثمم ألي الهدمم      مم  ت   مم دراسمم ال تتضمن 

الع ف اله  ي ألتةريخه لدى ال عوب ألاممم ألالثقةثةت ألالدضةرات ثي الهدايةت امأللمح لووموا الدضمةر  

أل ألووا اإلنسةن ع دمة  دثت رألل و ين   تل لإلنسةن رأل  ةلم  ع مف لإلنسمةن ثمي التمةريض ألريضمة  ت م   

هد  إلح م بح  الدراس  ألتةث  ية ثي معةلج   ض   الع ف ألاآلثةر الن ته  عحح ذلك , ثفي ري مجتنم  رأل ال

ونةع  األاس   يسواية الع ف تصمه  ع ةم  لحندمحل ألالتصمدال ألااندم ال عحمح لمع د القم م ألالتقةل مد 

ن رألح التعمةألن منمة نةي ك عن ب ألز مظمةي  التهمةين بن مول ألاتجةيمةت النجتنم  بع مدا  عمن التم ا م ألثقمدا

ث اايمة   منمة تضمن ت عمد  تحه م  اا ت ةومةت ااسةسم   ميع ي العةئح  التي يي رسةس النجتن  لحتفبك أل

الدراس  ايضة  اين م  التع يمف بظمةي   الع مف ةمد النم ر  ألتسمح   الضموم عحمح النخمةك  التمي منبمن ان 

ةين  ثمي اعمداا و مل يمةلي ممن الع موب تصدر ع هة. ثضح  عن توع   ااس   ةد يمه  الظمةي     أل النسم

اايممدال ألالفمم ألي  الدراسمم  ر امُسمم   ألاينومتهممة , ألمممهلك تضممن تاسممتق األالن ممةمل التممي تممىث  عحممح 

 ألالنعةلجةت النوةوع   لظةي   الع ف ةد الن ر  .

 االول الفصل

 االطار العام للدراسة 

 المبحث االول

 المقدمة وأهمية البحثاوالً : 

ممن الظمواي  التمي ايمهت بةاتسمةال ألالت مور ألاانت مةر ثمي ااألنم  ااي م     م   ف ةد الن ر  العان    

مممن الن ظنممةت الممح ايممحم ااين مم  منممة اعممح العديممد  ألالنجتنعممةت اانسممةن   مةثمم ايمهت تممىر  النىسسممةت 

التمي يصصمت يمو  القصوى لحو ول عحح يه  الظةي   ألالتع يف بهمة مةلجنع م  العنوم م  ل ممم النتدمد  

عنحت يه  الن ظن  عحح     لحقضةم عحح الع ف ةد الن ر   يومة   من مل عة  من شه  ت  ين الثةني 25
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بدمموش شممةمح  مممن يممحل التعممةألن عحممح القضممةم عحممح الع ممف ةممد النمم ر . ألمممن يممحل ذلممك  ةمممت  اومم ام

ألاتخممةذ  ةألمعممداتهغ مم  الدبوم مم  لنع ثمم   جممم يممه  الظممةي   بةلتعممةألن ممم  الومممةات الدألل مم  ألالن ظنممةت 

ث  ثهمو يمى سةم ثي مةث  نوا ي   ةتهن     ي ةل الع ف ةد الن ام  الااو امات الحزم  لدنةي  الن ر  

ث    عحح لدتهة الجسن   أل دراتهة من     ثضح  عن تأعحح ثعةل   الن ام  أليع ل م ةرمتهة النجتنع   

 اشممممةرات التقممممدي ات اذاانجممممةب , ثهممممو مصممممدر لنعةنممممةتهن ال فسمممم   ألالجسممممدي  ألالعةئح مممم  األ ااسمممم ي  

ممن ال سمةم  مول العمةلم %( 3لمدى م ظنم  الصمد  العةلن م  ان ألا مد  ممن ممل ثمحش نسمةم   ألاا صةمات

 .تتع ي لحع ف الجسدي ألالج سي عحح يد الزألج األ ال  يك س نة اايل ااس     

 الهمدايةت إلمح ألالدضمةرات امممملمدى ممل  التمةريض سمجحهة ب م ي ع مف  ةلم  رألل ان ألمن الجمدي  بةلمهم 

 ب م ي ع مف  ةلم  رألل ثمنن أللمهلك   ع مدمة  تمل  ةب مل مي مه يةب ملامري  عحح ياإلنسةن حوووال امأللح

 .رس ية   ع فة   مةنت يضالتةر سجحهة

عمد   ممةاا  ا  مووموا أليظمل ألسم هقح ألالدراسم  التدقم    مد يمزال ا اإلنسمةن مي مه اإلنسمةنع مد   مفعالأل   

 تعه م ا   الع مف ممةن ألإذا .ألالج مون العقل ب ن النتواود بةلص اال ة  م يون ألس ظل ينموووا هألذ ألال التعقل

 ل ةعتمه تسمخ  يمممن اومل  ال مةس ممن غ م   عحمح السم     ثي اإلنسةن استخدمهة ألس ح  مةن رأل  ةل  عن

 امسم ي لحع مف ة  تع ةم ال مةس ألال فمل ألالنسم  ن ألالنعمة  ن احموا رمثم  النم ر  ثمنن مصمةلده ألتدق م 

 رغحمب رممة  امسم   اايمل ممن تبمونيمه  الفامةت  لهمة تتع ي التي الع ف  ةات رغحب إن      ألةدةية 

  لهلك ابمد ممن المدار القموان ن الصمةرم  امس   يةرج من ثتبون ال وةل لهة يتع ي التي الع ف  ةات

النجتن . ألتهدا لعحج يه  الظةي   التي تهد 
 2) 

 ألالنستقهل الدةة  ثي الهعض بعضهم م  امث ااب ن  عح   عحح سحهة   ا   مىث الع فألمة يو مع ألل رن     

 النجتنعةت ب ن العح ةت رمن ثي ريضة   سحهة   أليىث  ااوتنةعي رأل امس ي رأل ال خصي النستوى عحح سوام

 .عةلن ة   ألاممم

 عحمح ألتصم  فه النوةموال تقسم م ثمي ااوتنمةال عحنمةم هري ألربعةا  ألرسهةبه الع ف ووانب اتسةال ألنظ ا     

..... رلمض. ألممن ي مة بم زت رين م  الدبمومي ألالع ف اإلعحمي الع ف   ااس ي  لع فا   ن ر ال ةد الع ف

معةلج  مظةي  الع ف ةد الن ر  ألمدى تأث    عحمح مت حهمةت النجتنم  ألثم  سمت ات ج ةت الدمد ثي الهد  

 . ه  الظةي   من ي

 يمو نواعمهر ب تح النختحف أل  النت وع لع فمظةي  يها ا لور أل بعض من ال و بحانة  ال هع ةت تأل مة ت

 التي النتوازن  غ  ااوتنةع    ألالت  ا  الس ا  امس ي  الت ب   لظ ألل ا  مهةش  سههة   يعته  موا فه ول ثي

 ال التدول بعد اا تحل ألسقوك ال ظة .ثي  ن ر ال هةتعةش

 في ما يلي:  البحث هذا أهميةلذلك تكمن    

التفبمك لنمة ي تجمه ممن ي م   ممن ةأل نةيتهم ن ر ال ةدامس ي  الع ف اةي   ووانب عحح التع ل .1

ااسهةب الوا ع   النىاي  الح الع ف أل ألةم  الدحمول الح ألبةلتةلي الولول اثةر نفس   ألاوتنةع   

 .لنعةلجتهة 
ثمي    ااسم  مسمةعد سمحو  الع مف ألم ف م   عحمح الضموم تسمح  ألنخمةك  الع مف امسم   بتوع م   .2

 سحوم ةتهم ألثقة  ل سحوب الت بوي.
                                                           

 .9، ص2012األمني اإلعالم مركز البحرين األمنية انعكاساته األسري العنف ، الرميحي داود سالم محمد (2)
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 : مشكلة البحث ثانياً:

ة اعم التميااوتنةع م   الظمواي  رمثم  ممنتعمد  ألالتميالنت تهم  عح مه  مثةراأل ةلع فمإن معةلج  م بح  مة    

لهمه   الفهمم لتعن م  تهمدل التمي اابدمةش النوةموع   من عدا إلو ام الهة ث نالنختص ن أل من العديد ال هة

لهمة  ثمي ريم هألو ألا ع م   حمول جمةايإل ألالتدم ي بةلجديم  تتسمم التمي التدح ح   سةتاالدرمن يحل  الظةي   

 عن العقل يبف     بونيأل ألالجنةع  الف ا به يتسم اله  ي  ال ه ع  سنةت من ةلع فث. العةلم رندةم ون  

 ةمط  ألمنمة يمو معم ألل ثمةن الع مف يتصمف ببونمه المهات  لتأم مد اإلنسمةن ث حجأ اا ت ةال رأل اإل  ةال  در 

.تدم    رأل عح ه الس     بقصد اإلنسةن له ث     ونةعي رأل ث ايمع وي ذأل كةب   رأل وسني
 3)

  

  اندم الاأل اندحلاأل لحتصدال ع ة  تصه ث هة  الع ف يسوا التي جنةع ال رأل نجتن رن ال ن ىلهلك   

 التبةثل عن اائنة  ا  بع د لع فا ثنجتن    ااتجةيةت ألتهةين الن ول ألل اال ألامع ال الق م انعدا  من يحل

 إشهةال ثي تنبن التي امم   الب ين  ااوتنةع   الد ة  مقومةت ريم ل ث اا يوث  ا منه  ألالتعةألن ألالت ا م

 ألامسم   الفم ا عحمح امثمةر ممن العديمد لهمة م مبح  ثمةلع ف  ا ت ةومةتهم ريمم ألتحه م  يموثهم ألتمأم ن ووعهم

  بأمنحه لنجتن األ

ألثم  سمت ات ج   الدمد ممن ,  ن ر ال ةد امس ي الع ف ألاةي  م بح   س وة  الهد  بهها ثنن ة ي ة ألمن  

 . يه  الظةي   ثي النجتن  الع ا ي.

                                                           

 .17، ص1992بيروت،  العربية،  النهضة دار ، والعقلية النفسية الصحة – عيسوي الرحمن عبد (3)  
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 : البحث أهداف ثالثاً:

 اسمت ات ج ةتألثم   النجتنم  عحح ألرث   ن ر ال ةد الع ف بظةي   التع يف الهد  لهها ال ئ سي الهدل    

تعتهم  الندمور النهمم لهمه  الظمةي    ث ع م  ريمدال ال ئ سي الهدل يها تدت ألت درج الظةي   يه  من الدد

 م هة:

 . ةد الن ر  الع ف اةي   إلح تىاي التي العوامل -1

 .ن ر ال ةد امس ي الع ف ألرشبةل رل ةلالتع ل عحح رنواال أل -2

 يةل  الع ف ةد الن ر . أل النجتن  عحح امس ي الع ف آثةر عن الب ف -3

  .لن ر ةد ا الع ف اةي   من الدد ست ات ج ةت توة   -4

 

 : فروض البحث رابعاً:

  ؟ الع ف اةي   إلح تىاي التي العواملالتع ل عحح . 1 

 ؟ امس ي الع ف ألرشبةل رل ةل مة. 2

 .؟  النجتن عحح امس ي الع ف رث  مة. 3

؟ الع ف اةي   ثي التدبم ست ات ج ةت مة. 4

 

 :والمفاهيم  مصطلحاتالخامساً: 

 يبن لم إذا ع  ف أليو به ال ث  أل ح  بةمم  الخ   أليو( ل – ن – ال   مةا من يو : العنف .1
 : ال  يف الددي  منة اشةر رم   ثي رث قة  

 }العنف على يعطي ال ما الرفق على يعطي و رفيق يحب الرفق  هللا إن{

.  سو  أل ب د  أل ريضعه ري ع فة   عح ه رأل به ألع ف 
 4)

 

 ألرعت م  م يهمة . ألااري ال عمة  عت فرأل . به اراي  أل عحم عحح ألل بن ألرتة  بع ف ريد  امم  ألرعت ف  

.عح ه نفسهة امري
 5)

  

 القمو  رأل الضمط  اسمتخدا  بأنمه بمدألي زممح ر نمد   ااوتنةع م  العحمو  معجمم ثمي ومةم منمة ألالم ح ة     

 .مة ا ث راا ر عحح التأث   شأنه من لحقةنون م ةب  غ   رأل م  ألال غ   استخدامة  

                                                           

 ، الجامعيوة ديووان المببوعوات حوداد سوليم ترجموة ) االجتموا  لعلوم النقودي المعجوم : ( فرنسووا بوريكوو : بودون ديموون  (4)
 .711، ص1986الجزائر، 

 .231، 1999قباء، القاهرة   دار ، األسري العنف : إسماعيل جالل  (5)
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 ألامة ار بةمشخةص امذى ألإلدة  متعدا  ألبأسةل ب النةاي  لحقو  الن  ألال غ   يوااستخدا ألالع ف     

 ثعل بأنه بعضهم ع ثه منة اآلي ين   يةت ثي ألالتديل ألااغتصةب  العقةب معةني أليتضنن بةلننتحبةت

 بمدن ة   امهيمألام القتمل ألبم ن اإليةنم  بم ن ممة أليت األح الهات  ألا ت ا  اإلنسةن   الب ام  انعبةس عحح ي  وي

 رومل ممن النةايم  اإلمم ا  لوسةئل القةنوني غ   ااستعنةل بةنه القةنون   ال ة    من الع ف يع ل   ألألنفس ة  

 تموث  مم  ت ف مه  يمتم سمحو  " رنمه عحمح رألسمت األس و ح  يع ثه منة  اوتنةع   رأل شخص   رغ اي تدق  

"آي  ل خص وسني ة ر بن داش القصد
 6)

 

   

 ر مد  همل ممن العةئحم  إكمةر ثمي تدمدش التمي الع مف سمحوم ةت ممل: أليمو  األسفر  العنفف .2
ي امسمم  ألالع ممف   عح ممه بممةلنج ح عح مم  ري رأل رألل مم  سممح   مممن لممه بنممة العةئحمم  رثمم اا

   م  لهمة النبونم  امكم ال مجنوعم  بم ن امسم   ن مة  اايمل النعةمحم  ثمي إسمةم  يتضمنن
  تمح اآلبمةم اتجمة  ألامب مةم   المزألو ن بم ن الع مف لمور  ثمي امسم ي الع مف نجمد رن ينب  مة
.اموداا

 7)
 

تع يف الع ف ةد الن ر  بأنَّه السحو  الع  ف الهي يقو  عحح رسمةس التعصمب لحجم إذ إذ إنَّمه ايضة  يُنب  ة 

س ةممد النمم ر   ث حدمم  امذى ال فسممي ألالجسممدي ألالج سممي بهممة. ثممم إنَّ   مممةن النمم ر  مممن  قو هممة   يُنممةر 

انتهةٌ  لم يٌ  لدقمو   : ديدية بأي ك يق  مةنت  رثعةٌل تُعدُّ من منةرسةت الع فذ إذا  يوألالتدبم ث هة  ألته

ل عةئقة  يقف ثي ألوه  صولهة عحح  قو هة الن  ألع  ألالهديه    ثضح    اإلنسةن  ثهو يع     يتهة  ألي ب ِّ

النجتنم  بأمنحمه بمدما  عن رنَّ آثةر  السحه   ا تقف ع د الن ر  ثدسب  بل تم عبإ ب مبل سم س ألسمحهي عحمح 

من امس  .
 8)

 

 

 

                                                           

 .20، ص1989القاهرة،  الجامعي المعارف دار ، االجتما  علم بالغيث عابف محمد  (6)
 .499، صهـ1323اإلنساني،  الوعيالتربية،  ، أصول ناجي ابراهيم  (7)
 للعلووم العراقيوة الجمعيوة فوي نودوة منشوور بحوث . واالبفوال الزوجوة علو  األسوري العنوف توداعيات ، المشوهداني كوريم فهيموة.   (8)

 .12، ص2006،  .بغداد جامعة االجتماعية
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 الثاني الفصل                          

 

 المبحث االول                                        

 

 الدراسات المشابهة اوالً: 

  (العراق( واألطفال على الزوجة األسر  العنف ( تداعيات2006المشهداني ) كريم فهيمة دراسة 

 عحمح الع مف يمها آثةر عحح التع ل   ألامكفةل الزألو  ةد امس ي الع ف رسهةب الدراس  يه  استهدثت -

 .التسةؤات بعض عن اإلوةب  يحل من ألامكفةل الزألو 

 النقةبحم  ألمةنمت النعحوممةت لجنم  التمةريخي ألالنم ه  الدةلم  اراسم  مم ه  إلمح الدراسم  يمه  ألاسمت دت  

 ممن تألفمت أل صمدي  ع  م  الهة ث  ستخدمتا  د أل . النعحومةت لجن  النستخدم  اماألات ريم من ألالنح ظ 

 . بطداا مدي   من متزألوةت من ثق ( 20 

 ممن الهة ثم  بهة ي وت التي ااست تةوةت ايم رمة   الناوي  ال سب استخدمت قد  ثالعةم  اله ةنةت ألتدح ل   

 :ثهي الدراس 

 ربمةت يمن النهدوثمةت رغحمب ألرن   المزألو ن بم ن التعح نمي النستوى ثي تهةين ألووا عحح الدراس  رمدت -

 . لديهن ألا ف  رأل عنل ألا ب وت

 الد مة  يصولم ةت ثمي اميمل تمديل يمي ألركفةلهمة الزألوم  ةمد الع مف رسمهةب ريمم رن الدراسم  رممدت -

 .الزألو  

 .الزألج  هل من ةدين الع ف زيةا  رسهةب ر د مةن ألريواته الزألج ر  تسح  رن الدراس  رمدت منة -

 الزألوم  تعم ي زألوهمة؟ ي ةنم  ممن ألشمبومهة الزألوم  ألغ م   ألعح هنمة زألوهمة من الزألو  غ    ريضة -

 .س  ااسةس   لح  ت ةوةتاا توث   ألعد  لحه ةل 

 المزألج ي مع   مد الضم ألري  الد ة  مت حهةت مث   من ألالد مةن الفق  من النهدوثةت رس  معةنة  ثنن لها   

 (. ركفةله أل زألوته ةد الع ف استخدامه يىاي منة بةلدألن  

 العنف ضد المرأة داخل االسرة  مفهومثانياً: 

  

اوتنةع   السمحه    ألالتمي تجحمب العمةر لبث م ا ممن النجتنعمةت  ألتتعمد ا  لع ف ةد الن ر  من الظواي ا     

مظةي  الع ف ةد الن ر   ثح ت نل الض ب رأل القتل ثق   ألإن نة لهة رشبةلا رُي ى من ال تم ألاله  ألالقدح  

ألممة إلممح ذلممك ريضمة  مممن التدق مم   ألالتجةيمل  ألاازارام  بةإلةممةث  إلممح   مةنهمة مممن  قو هممة  ألمصممةار  

رااتهممة  ألاعتهةريمممة مةئ مممة  مدمممدألا القمممدرات ثمممي التفب مم  رأل العنمممل  إلمممح وةنمممب الع مممف الج سمممي   ُمنمممثح  إ
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ل عحممح رسممهةب الع ممف ةممد النمم ر   ألنُقممد  بعممض  الهدمم بةاغتصممةب رأل التدمم ف  ألثممي يممها  سممول نتعمم  

الدحول الُنقت   .
 9)

  

 ب مةم ثمي امسةسم   العواممل ر مد ألتعتهم    امثم اا بننجمةب تقمو  النجتنم  مىسسمةت إ مدى يي ةمس  ث    

 كموال لهمم محزمم  تهقمح التمي العمةاات ألإمسمةبهم ل ثم اا ااوتنمةعي الت هم  عنح م  ألإيجمةا الت بوي الب ةن

.ال خص   ألب ةم الف اي ال نو تبوين ثي رث  من لهة بنة   ةتهم
 10)

  

 ألم مف ال همة بةانتنةم  ع تأل ن ر ال ث هة ع شت التي امأللح اإلنسةن   الجنةع  بأنهةايضة   امس   لألتع   

 مختحمف ع همة ألت  مأ النجتنم  ثمي امسةسم   اله ةئ   ااوتنةع   الو د  أليي من يحلهة اآلي ين م  تعةملت

 امثم اا سمحو  ألت ظم م تو  مد  أل النجتن  ت ور عن ال ئ س   النسىألل  نة ص أليي ااوتنةع   التجنعةت

.اماألار يحئم بنة
 11)

  

ثنن الن ظور ااوتنةعي  السوس ولووي( ت    محن  "اس  " الح مع    ال ول ألالنم ر  معمة  عحمح اسمةس 

الممديول ثممي عح مم  و سمم   يق يممة النجتنمم  ألمممة يت تممب عحممح ذلممك مممن  قممو  أل ألاوهممةت م عةيمم  ااكفممةل 

  هنمة يمو "النموا  ألت ب تهم , ثةسةس   ة  ااس   يو الزألاج ث  بل بهلك وزمان متبةمحن اسةس العح   ب

ألال  ن  " 
 12)

ألمن يها التع يف نجد ان ال  ن  ألاملف  يي العنوا ااسةس لق ة  ااس   ألاينومتهة بع دا   

 عن الع ف ألاثةر  الندم   لهها الب ةن ااوتنةعي النهم .

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

                                                           

 .9، ص1962مصر،  . ، المعارف دار مكتبة ، األول الجزء ، اإلجرامي السلوك دراسة في مقدمة: خليفة محمد احمد (9)
، 2006اإلسوكندرية،  ، والتوزيو  والنشور للببو  الجامعيوة المعرفوة دار ، االجتموا  علوم قاموس : غيث عابف محمد  (10)

 .109ص

 .157ص  .1، ب2012 ، بيروت ، العربية النعمة دار ، والقرابة والعائلة األسرة مفاهيم : بربية مأمون  (11)
: اسووهامات الخدمووة االجتماعيووة فووي مجووال االسوورة والسووكان ا دار المعرفووة الجامعيووة ا االسووكندرية ا سوويد رمضووان   (12)

 .25ا ص 1999
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 المبحث الثاني

 

 مرأةال ضد العنف لظاهرة المؤدية واالسباب العوامل  

 

 :السائدةــ الثقافة والعادات المجتمعية 1

 ألااتجةيمةت القم م ثمي منثحمه ث مه عم شي هيالم لحنجتنم  امسةسم   الخصمةئص الفم ا سمةبتإم عنح م  أليمي

 عنح م  أليمح   النجتنم  يمها ثمي الن غموب ااوتنمةعي السمحو  ألمعمةي   ت مةمجتنع ثمي السمةئد  ألامعم ال

. ألثةته إلح الف ا   ة  من امأللح الحدظةت من تهدر متصل زمن عه  مستن  
 13) 

إن  بعض ال عوب تُعةني ممن م مةمل مث م   م همةذ الفقم   ألالنم ي  ممة وعمل الجهمل ألمظمةي  التخحمف     

ااوتنةعي ألالفب ي  تست  ي بسهول  ب ن ال ةس  ألتدثعهم لحتعةمل م  الن ر  من م ظمورا ةم  ا لحطةيم     

عتهمةر بعمض ُمهنمة  ثمي يمه  الظمةي   ريضمة   مأ السمةئد  تحعمب األرا     ألالثقةث  ال معهثةلنعتقدات ااوتنةع   

النجتنعةت عنل الن ر  يةرج الن زل رم ا  غ   ة ألري  منة تد ِّ  بعمض الن مةك   تمح الو مت الدمةلي 

ال سةم من التعح م  رأل    ايت ةر الزألج  نةي ك عن تزألي  بعضهن ثي عن  ال فولم   اممم  المهي تعتهم   

الدألل   ُم ةث ة  لجن   النواث   الدألل    التي ت ص عحح  قو  ال فل ألالن ر  ريضة  الن ظنةت 
 14)

 

 : االدمان واالنحراف السلوكي -2

 لحع مف ألارتبةبمه نفسمه الفم ا سمحو  عحمح مه م  آثم  لهمة يبمون ألالتمي مصدرية الف ا يبون عوامل أليي    

 عمد  ألممهلك ااوتنةع م  لحنعمةي   ااسمتجةب   حم أل بمةل فإ الثقم  ةمعفأل بةإل همةك النتزايمد ال معور ألم هة

 مةلنخمدرات  هولهمة يصمعب ألرشم ةم نن وعمةتالبسمهب  السمح ن  لن مبحت الد مة   نواوهم ال عحمح القمدر 

.مثح
 15) 

س نة مة يعةن ه مجتنع ة ثي  ريضة   الع ف إلح تىاي التي ال ئ س  العوامل منألرنت ةرية  النخدرات لها ثةن   

 نفسم   ةم  ابةتاالو ت ال اين من انت ةر اثم  النخمدرات ألالنن وعمةت بم ن ثام  ال مهةب ألممة تسمههه ممن 

 ألالقحم  بةاكنا مةن ال عور ألعد    الوا   م  التب ف عحح الف ا  در  عد  إلح بدألرية تىاي التيألسحوم   

                                                           

 العلووم كليوة موتتمر مقارنوة، دراسوة ، للبفول باإلسواءة المتعلقوة الشخصوية المتغيورات بعو  : القشقشوي إبوراهيم هبة  (13)
 .5-6، ص1993الكويت،  ، االجتماعية

 .13، ص1985 القاهرة، ، الجامعية المعرفة دار ، االجتماعية العلوم مصبلحات : االجتما  علم أساتذة نخبة  (14)
 .218، ص1993الكويت،  ،4  نفسية، دراسة ، األبفال معاملة إساءة : السيد حزين صالح (15)
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 يبههت عحح يعنل بدألر  الهي الدي ي الوعي ةعف ثضح  عن  ألارتبةبه اثعةا  عدألان   تحد  ااذى بةلط  

(16 . هسحوم عحح الس     أل التدبم عحح تعنل ألرث ع  سةم     م هألامتسةب الف ا سحو 
  

ه ةل  الالفق  ألالعةئح  الع ا    ألم هة  اايل النخدرات اةي   رانت ة تعزيز ثيعد   عوامل تضةث ت أل د    

   م  ألالدم ألب الس ةسم   صم اعةتلح نتةومةت ون عهمة ال فسم   ألاممم ايد ممةن ألال تألعمد  النسمةألا

 بسمهبأل تدنحهمة  مةن ام ممن مث م  ثمي يصمعب مىلنم  ألموا مف  ةس   لخه ات تن رث اا النج ث هة يتع ي

الظمةي   يمه   التمي اات المح بم ألز ألالته يمب اإلتجمةر   مم  ةمه  ألعمن  مدألاية  نةي  عن الدألل  عجز

 . الخ    

 : في المجتمع االلتزام الديني ضعف  ــــ3

 ثمي النقهولم  امثبمةر رأل ااتجةيمةت رأل السحوم ةت ايت ةر ثي تسةعديم النجتن  امث اا منع ةر الق م تعنل  

 بعمض ع مد القم م مقدمم  ثمي اا تصمةاي  القم م تبمون ثقمد القم م ت ت مب ثمي النجتنعمةت تختحمف أل مد النجتنم 

 اإلنسمةن   القم م تتقمد  أل مد اميم ى النجتنعمةت ثمي غ  يمة عحمح الدي  م  القم م تتقمد   مد ب  نمة النجتنعمةت

.آلي  مجتن  من الق م تختحف أليبها .... ألالدضةري  العحن   الق م عحح ألااوتنةع  
 17)

  

 ت ه قه ألعد  الدي    ألالق م بةلدين الف ا تنسك  ل محنة يزاااان ألااند ال الع ف إن الدراسةت رثهتت أل د    

 ألاايح  القواعد الف ا نفإ ثي تط س الدي    التعةل م عن العبس   العح   يه  ألتفس   ألث ألةهة لتعةل نهة

.ألااند ال الع ف عن ألتهعد  القويم السحو  عحح ألتدثه
 18) 

 : االقتصادية اسباب متعلقة بالحالة ـــ4

  ع ف ثق     ألةنن ا ألل ا تصةاي  ةت رنَّ ال سةم الحواتي يع ن ثي مجتنعة اا تصةاي  رمة من ال ة   

مع ةممةٌت لحع ممف رمثمم  مممن ال سممةم الحممواتي يع ممن ثممي رألةممةال رثضممل ألرغ ممح  ألذلممك منَّ ال سممةم ثممي تحممك 

الظ ألل يتع ةن لحستطحل ب بل رمهم   أليُجهم ن عحمح المزألاج النهبم   ألالمهي ت عمدُّ  الن ظنمةت الدألل م  

اله ةلم  ريضمة  تُعمدُّ ممن امسمهةب اا تصمةاي  الن ته م  بمةلع ف ب مبل م ةث ة  لبل القوان ن ألامع ال. ثم إنَّ 

مهةش   ألالتي يظه  رث ية عه  الع ف امس ي ألتزألي  القةلم ات. ألإةمةث   إلمح يمها محمه  يحعمب الوةم  

اا تصةاي األرا  مه  ا  ثي تقهُّل ال سةم لحع ف  ثفي  ةل  الزألوةت  تجد مث  ات م هنَّ مجه ات عحح الهقةم 

 هول الع ف  منَّهنَّ غ    ةارات عحح إنهةم عح تهنَّ الزألو   رغم تع م فهنَّ  بسمهب  مةوتهنَّ إلمح السمبن أل

ألال عة  ألالنةل
 19)

. 

 :الرضا باألمر الواقع ــ 5

                                                           

 االتصوال حوول الووبني الاواني المتلقوي البفول ضود الموجوه األسوري العنوف ، معوشة الحفيظ ،عبد بوببال الدين سعد (16)
 .419، ص2013غليدان،  الجامعي المركز األسرة، حياة وجودة

المجلود  والتريبوة االمنيوة العربيوة للدراسوات المجلوة ، العربيوة نوايف جامعة ، الريا  ، األسري العنف : المرواتي محمد بن نايف (17)

 .8، ص2010العدد  ، 26

 .89، ص1999القاهرة،  ، والتوزي  والبباعة للنشر قباء دار ، األسري العنف ، حلمي اسماعيل جالل (18)
 االجتماعيوة للعلووم الجمعيوة المصورية نودوة فوي منشوور بحوث األبنواء، ضور  ظواهرة ، األبفال ضد العنف ، عيس  فتاد رنا .  (19)

 . 43.ص2010المنصورة،  جامعة
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تحعب بعض ال سةم األرا  ُمهنة   ثي ت ور ألن وم اةي   الع مف ةمدين  ألذلمك ممن يمحل اا ت مةال بمةمم  

ةمهن  ثم ح  الوا    ألعد  التصمدي لهمه  الظمةي   بمأي شمبلا منبمن   بعمض الزألومةت يصمنتن عمن تع  

ي ن فسم    امكفمةل لحع ف الجسدي  من رول الهقةم إلح وةنب ركفمةلهن   مم  العحمم رن  سمبوت الزألوم   يُعم  

لحض ر الفةاح  بفعل الضطوك البه    التي ي  أ ال فل أليي تُد  ه من مل  لوب  منة  مد تصمنت النم ر  

مل اانسمدةب ممن العنمل  بمدا   العةمح  عن تد ف مواف رأل مدي  بهة  ي    يسةر  الوا ف   رأل رن هة تُفض 

ألم امز اامن النسىألل  عن يه  الدةات من تقديم شبوى لإلاار   رأل  سم اآلااب العةم  ثي النخةث 
 20)

  

 

 : عوامل متعلقة بالوضع السياسي واالمني ــ 6

 

 مختحمف ثميألممة ن مهد    ألالدزبي ثي النجتنم  الع ا مي الس ةسي الص اال مك ال ألالعدألان العدام ان   

 ع  مف و مل تأس إ اتجة  ثي معة   تتدد النع  ةت يه  مل ألالدمةر  ألالقتل الع ف م ةيد من اإلعح  ألسةئل

عداأل  ةد الن ر  أليىسمإ ايضمة  لنعتقمدات شمةذ  ألغ م  سموي  تجعمل ممن الع مف ألاايمهام  يزااا رن يدتنل

 .ي ةرا  اثهةت الهات ألث ي الس     عحح ااي  س نة الن ر  

                                                           
 .71، ص1973 ، لبنان ، للبباعة الفكر دار ، الرازي أبوبكر محمد ، العر  لسان : الصاح مختار  (20)
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 المبحث الثالث

 ضد المرأة العنف وصور ومظاهر انواع

 انواعه : : أوالً 

 :الجسد  أو البدني العنف - أ

 معةنمة  رأل امذى رأل املمم إل مداش اآليم ينال خص ذاته  رأل الهات ندو النووه الع في السحو  به أليقصد   

.ألال مل ألالدثع  الض ب الع ف من ال وال يها رمثح  ألمن . ال خص
 21)

 غةلهمة   ي اثقه الع ف من ال وال أليها 

.ألالعدألان الع ف مصدر ةد مووهة   أليبون ال ديد الطضب من نوبةت
 22)

  

  :ياللفظ العنف - ب

.النع ف ال خص نفإ عحح تأث    ي ة الع ف ثوس ح    بةلحف  يبون رنه تسن ته من يتض     
 23)

 ال وال ثهها 

 يسمو  ممة ألغةلهمة ال ةب م  الطح ظ  ألاالفةا البح  ك ي  عن بنيهائهم اآلي ين  قو  عحح التعدي إلح يهدل

  م  ان يمها ال موال ي ت م  ألب مبل مه م  اايمل النجتنم  ألعحمح  ألالجسمدي الفعحي الع ف إلح الحفظي الع ف

 .مةث  االعد  سوام اايل الس   األ يةروهة 

  : والرمز  الداللي العنف -ج

 الفم ا بهمة يتنتم  التمي لحقمدر  ألذلمك  التسح ي الع ف تسن   ال فإ عحنةم عح ه ي ح  الع ف من ال وال يها   

 أل ألعقح م  نفسم   نتمةئ  تدمدش رمزيم  رأل تعه  يم  كم   اسمتخدا  ثمي ألالنتنثحم  الع ف يها مصدر يو الهي

.الع ف إل ه النووه لدى وتنةع  
 24) 

 :المباشر العنف -د

 .العدألان   لحستجةب  النث   املحي النوةوال ندو النووه الع ف أليو    

 

 : المباش غير العنف - ه

.ألااستجةب  اإلثةر  لنوةوال ل إ اي املحي النوةوال رموز ر د إلح النووه الع ف أليو    
 25)

  

                                                           
 .14صا مصدر سابق ا   ضر  ظاهرة ، األبفال ضد العنف ، عيس  فتاد رنا (21)

 / بابول جامعوة مجلوة . العلووم ، كليوة الكوفوة جامعوة الشخصوية علو  وانعكاسوه األبفال ضد األسري العنف ، غزوان عباس أنس (22)

 .18ص2015.، العدد23المجلد ، االنسانية العلوم

 .59، ص1990.، االجتما  علم قاموس ، غيث عابف (23)

 .12، ص2008 العدد خبوة مجلة ، البفل ضد العنف واشكال مفهوم . النصر ابو مدحت (24)
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 ً  وصوره مظاهره : ثانيا

 سموام النم ر  بجسمم امذى يحدم  اعتمدام ري أليمو الجسمدي امذى رأل ااعتمدام: االعتفدا  الجسفماني – أ

   وم ألح رأل أل  أل  يدألشأ رأل ألمسور رةوةأ ذلك رث  عحح أليددش ري ى ألس ح  بأي رأل ال د بةستخدا 

 .القتل رأل الخ   إلح الجسدي ااعتدام ثي امم  يصل أل د

  .آي  ل خص الج س   ال غهةت إلشهةال ن ر ال استخدا  به يقصد شبل يو : الجنسي األذى أو االعتدا - ب

 بمح سم ىاي هايمأل  نم ر ال مم  مةمل ب بل الج إ منةرس  إلح الج سي التد ف من الج سي ااعتدام أليهدر

 .ن ر ال عحح ي     سحه   آثةر عد  إلح شك

 منةرسم  يمحل ممن ألذلك ن ر بةل ألااوتنةعي ال فسي الض ر إلدة  يو  :العاطفي األذى أو االعتدا  - ج

 الد مةن مثل بةآلي ين ااوتنةع   عح ةته ثي ألاة  اب ال فس    ةلصدته تهديدا   ي بل ن ر ال ةد سحو 

 .ةد الن ر  القةس   ألالنعةمح  ألالد ةن الدب من

 اا ت ةومةتعمد  تحه م  أل امسم   ثمي ةمعف رأل بنيفمة  يتصمف سمحومي ننم  يمو ألاإلينمةل : اإلهمفال- د

.س نة من ال  يك تجة  ش يبته ا ال فس   ألاا ت ةوةت اله ولوو  
 26)

 

 

 

 ضد المرأةعنف لل التبعات النفسية واالجتماعيةثالثاً: 

بنختحف رشبةله عحح   ة  امث اا ألب    النجتنعةت  ألغةلهة  مة تبون  س نة ةد الن ر  يىث  الع ف امس ي

عوا هه ألي ن  سوام  من ال ة    ال فس    أل ااوتنةع    ألنهم  ث نة يأتي مة  د يُخح فه الع ف امس ي من 

يه  ال وا ي 
 27)

 

 

 من الناحية النفسيةــ 1

  :مس   بدةل  من اإل هةك ألي ه  يىاي الع ف امس ي إلح شعور رث اا ا الشعور باإلحباط

امملذ بسهب عد  تدق  اممن ثي امس    ألال عور بةلظحم  ألعد  القدر  عحح إشهةال  ةوةتهم 

 ألرغهةتهم  أل د يُىاي زيةا  اإل هةك إلح م ةمل نفس   ري ى  مثل: القح   ألاامتاةب  ألالتوت .

  :بةلقح  ألااة  ابذ نت ج  لتولُّد  د يُسةيم الع ف امس ي ثي شعور الف ا  القلق واالضطراب

امألية  النه ج  الدايح   لديه  أليها ال عور يددش غةلهة  لحن ر  التي لم تدظح بقدرا مةلا من 

                                                                                                                                                                                     

 األبفوال لحمايوة مواجهوة العاموة فوي األهليوة الجمعيوات ودور األبفوال علو  العنوف يولود  الوذي األار : السنوسي نجاة (25)
 .209، ص2002باإلسكندرية، 

 .113، ص2010وتداعياته،  دواعيه العربي العالم في السياسي العنف ، الشيم  نبيل محمد (26)
 ..30-24مصدر سةب  ,ص اام   ,  انعبةسةته امس ي الع ف   ال م دي ااألا سةلم مدند (27)
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النده  ألالد ةن  سوام  من اميل رأل الزألج  أل د يتولد ريضة  ع د امكفةل الهين تع ةوا لحقسو  

 ألاا تقةر من اآلبةم.

  د ي ع  النع  ف رس ي ة  بدةل  من البآب  ألنقص ال  ةك ألبأن ه  عزلة:االكتئاب واالنطوائية وال 

ة يدثعه إلح العزألل عن اايتحك ألالن ةرم  م  الط  .  عديم الق ن   من 

 :د يىاي الع ف النستن  من الزألج تجة  الزألو  إلح شعورية  التكيّف والتأقلم مع بيئة العنف 

    عح هة  ةل  من الحمهةا   منة يىث   سحه ة  عحح ُسحومهة بةاعت ةا ألالتأ حم م  يه  الدةل   ثتُس

 تجة  ت ب   امب ةم  ث خ ج ركفةل غ   مهةل ن رأل م د ث ن ثي مجتنعهم.

 :د يىاي الع ف ألالتعةمل الس س م  الف ا إلح اثعه  فقدان الثقة بالنفس وتقليل االحترام للذات 

لدةل  من ثقدان الثق  ألعد  ال عور بةممن ألالت ا ا أل ح  الج ر   أليُ ع   ذلك بةلخول ألال قص 

 النتولد عن الص اال ب ن التنةس تق ي  الهات ألالخول من الف ل.

 :بدةل   ةةل قص إلح شعوريب ةألإشعةري ةألا تقةري الن ر  د يىاي الع ف النستن  ةد  االنتحار

ة هةئس ال ةثي النوت بدا  من   ةته ةمن التعب  ألال أس  ألثقدان اممل من الد ة   ألرغهته   من 

 تخحص من مل ذلك.تحل ةإلح اانتدةر أل تل نفسه ةيدثعه

 

 : د تىاي رووام الع ف السةئد  ثي امس   إلح تنه د ال  ي  لحتفبك امس ي  التفّكك األسر 

شبةله  سوام  ثقدان ر د الوالدين رأل مح هنة  رأل تعد ا الزألوةت  رأل ال ح   رأل غ ةب بنختحف ر

ر د الوالدين لند  كويح   أليىاي ذلك إلح  ةل  من اإل هةك ثي الد ة  امس ي  ألاند ال امب ةم 

ثي مجتنعهم.
  28)

 

 :د يىاي الع ف ألالص اال النستن  ب ن الزألو ن ألعد  اانسجة  ال فسي ب  هنة إلح  الطالق 

اانفصةل ألال ح ذ لعد  إمبةن   استن ار الد ة  الزألو    ألغةلهة  مة يىاي ال ح  إلح التنز   

العةكفي ب ن رث اا امس    أليُ ع  امب ةم بةاة  اب  أل د يىاي إلح اند اثهم ألة ةعهم 

 اا امس  .ألت تت رث 

 :د تىاي معةمح  ال فل بقسو  ألشد  إلح  إشاعة روح العداوة والبغضا  بين أفراد المجتمع 

ة يدث  الهعض إلح يح  مث  ات  شعور  بةلض   ألاإل هةك  ألبةلتةلي تقل  النث  ات من  ولهم  من 

يحل منفسهم  ألتتنث ل يه  النث  ات بةلسحو  العدألاني  ألالتعه   عن الط ض ألالبهت من 

 منةرس  العدألان عحح امث اا ألالنجتن .

 :إلح  س نة ب ن الزألج ألزألوته  د تىاي شد  ال زاعةت العدألان   اايل امس   جنوح األحداث

 اث  رث ااية لننةرس  السحو  الن د ل ثي مجتنعهم.

                                                           
 ..30-24النصدر نفسه ,ص (28)
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 :إن  الف ا   ن ي د ل بسهب الع ف امس ي  س خل  بأمن  اضطراب أمن واستقرار المجتمع

 ألاستق ار مجتنعه  ألس ىث  عحح النصحد  العةم ذ ثهو ث ا غ   ثةعل ثي مجتنعه.

 لخةااااال الخاتمة                                          

 

 ضد المرأة ومقترحات للحد من العنفحلول 

   القةئن  عحح تهن ش الن ر  ألاإلسةم  لهة  أليبون ذلك عه  ي  ا العنل س يعة  عحح ا   الثقةث

اوتنةع  ا ألت نوي ا ت ةرم    تُسةيم ث هة النىسسةت ال سن   الفةعح   ألالن ظنةت اميح   ألالندن   

 ثي النجتن   ألروةل اإللحح ألالدين  ألألسةئل اإلعح  الندح   مهلك.

 الخةل  بدف   قو  الن ر   سوام عحح لع د امُس    رأل عحح لع د  الع ا    تفع ل القوان ن

العنل  ألالدقو  الن  ألع   بةإلةةث  إلح إو ام العديد من التعديحت عحح القوان ن القدين   رأل 

 التي لم تعد ُمجدي  ثي الوة  ال اين.

  ثي عديد من العةئحت   ُ  تخ ح ال ,اث  ال ةس إلح منةرس  الد ة  و هة  إلح و ب بن ةرم  الن ر

م   النسىألل   لح سةم  رأل معةمحتهن ب بلا مختحف عن اآلي ين  ي    مجتنع ة الع ا ي 

مهةونتهن بةلبح  ألت ويه السنع   أليها مة يُعزز من ألووا التخحف ااوتنةعي ألالثقةثي  ألوعحه 

 ي خ  ثي عقول النجتنعةت لعقواا كويح .
                                                                                                            

 

 الفصل الثالث                                    

 االستنتاجات والتوصيات

 

  ستنتاجاتالا اوالً:

 اينهمةنم ر  ال ةمد امسم ي الع ف لظةي   تىاي التي العوامل من العديد ي ة  رن إلح الدراس  تولحت. 1

 . ث ه يع ش الهي لحنجتن  ااسةس   الخصةئص الف اامتسةب 

 اايمل يمومي ب مبل تتعم ي لمه النم ر  التمي الع مف اشبةل امث  من النع وي ألالع ف الحفظي الع ف يعد. 2
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 النتضمم رين ألاعممم لهمه  الظممةي    الندتنحمم  النخممةك  لنواوهمم  العحن مم  ألالخ مم  الهمم ام  ت موي . 1

الع مف  لن مبح  الدق ق م  ألالنواوهم  ألرلمدةبهة بةلن مبحت الموعي ثقةثم  ألن م  التدريب ألتوث   ألمسةندتهم

 . ألتهعةتهة

 بواومب لحق مة  ااوتنةع   ال ىألنالعنل أل ألزار  م  بةلتعةألن رمث  رأل مستقح  ألك    مىسس  تخص ص. 2

 يه  ل لد. ن ر ال معةمح  ألإسةم  امس ي الع ف   ةات ل لد( العحج من ي   الو ةي  (ألالو ةي  التوع  

 . ألالعحن م  الن هج   ألال  ةب  التوع   ب ام  إعداا ثي النعحومةت يه  تسهم أل د, النختحف  بأنواعهة دةاتال

 . العح   ذات الجهةت م  بةلتعةألن ألالتديل التهح غ آل ةت ثةعح   زيةا  ألمهلك

 الموعي ن م  ثمي اإلعمح  لوسةئل الد وي الدألر إلح اماب ةت من العديد رشةرت     ااعحمي التثق ف. 3

 إعحم   بدنحت لحق ة  يدتةج النوةوال يها مثل رن ألاشك , السحه   ألآثةر  امس ي الع ف موةوال  ول

 الموعي ن   ثي م هة ااستفةا  ينبن ألاراسةت متخصص  ألمتب ألن  ات ألندألات مىتن ات ألعقد  مبثف 

 . له ألالتصدي م ه الو ةي  ألم ف   ألرة ار  س نة ةد الن ر  امس ي الع ف رننةك  ول التوع   ألب 

1 
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