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الملخص
إن ظاهرة العنف األسري تعد من الظواهر االجتماعية املنتشرة  ،فهي ظاهرة عاملية وبرغم تباين نسبتها بني بلد
وآخر  ،فان املعاناة واحدة يف كل مكان ،والعنف هو استخدام القوة بطريقة غري شرعية من قبل شخص بالغ يف
العائلة ضد أفراد آخرين فيها.
ويعد العنف األسري من اخطر أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان ،يعد موضوع األحداث اجلاحنني من
املوضوعات اخلطرية واملهمة يف وقت احلايل ،حيث تتصاعد خطورهتا إذا أمهلت أو إذا بقيت على هذه احلالة وهي
مهمة ألهنا ترتبط بصورة مباشرة أو غري مباشرة حبوايل نصف سكان اجملتمع وهم الصغار واألحداث الذين ستقع
عليهم عملية بناء اجملتمع وقيادته مستقبال ،ويشكل جنوح األحداث مشكلة خطرية من املشاكل اليت تواجهه
اجملتمع خصوصاً يف ظل االرتفاع امللحوظ يف معدالت احنراف األحداث ما يستدعي التصدي هلذه املشكلة
ومعرفة األسباب املؤدية إليها.
ويرمي البحث احلايل إىل تعرف على العنف األسري وعالقته جبنوح األحداث.
وطبقت أداة البحث على عينة من ( )200األحداث اجلاحنني ( )00ذكور و( )00إناث وقد تضمن أداة البحث

قسمان القسم األول حيتوي على معلومات شخصية مكونه من( 21سؤاالً) وقسم اآلخر حيتوي عن بيانات عن
العنف األسري ،وقد توصل الباحثان إىل النتائج اآلتية-:
- 1مجيع النزالء تعرضوا إىل عنف اسري مما سبب يف احنراف األحداث.
- 2الوضع االجتماعي لألسرة هو السبب الرئيسي يف احنراف األحداث.
- 3املستوى التعليمي اخلاص بالوالدين له اثر يف جنوح األحداث.
- 4تكدس أفراد األسرة يف العائلة الواحد وكذلك املعاملة القاسية جعلت من هذه الفئة ينحرفون عن قوانني اجملتمع.
- 5فقدان الوالدان أو احدهم هو السبب الرئيسي الحنراف األحداث وذلك لدورمها البارز يف تكوين شخصية الطفل
ومساعدته على مواجهه احلياة.
واستكماالً للبحث احلايل فقد توصل الباحثان إىل جمموعة من التوصيات-:
- 1العمل على زيادة الوعي األسري وذلك من خالل تكثيف الربامج املتعلقة باألسرة والطفل عن طريق وسائل
اإلعالم املختلفة.
- 2حتفيز األحداث على طاعة أبائهم ومساع نصائحهم وتوجيهاهتم
- 3تفعيل احلوار والنقاش بني أفراد األسرة إلعطاء األحداث الفرصة لتعبري عن آرائهم والعمل على تلبية احتياجاهتم.
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- 4التنسيق مع وزارة العدل ووزارة العمل والشؤون االجتماعية واجلهات األخرى ذات العالقة خبصوص عمل األطفال
وذلك مبنع عمل الصغار من مل يتم التاسعة من العمر ألي سبب كان
واقرتح الباحثان عدداً من البحوث منها-:
- 1إجراء دراسات مقارنة بني األحداث الذكور واإلناث ملعرفة العوامل املؤدية لالحنراف.
 - 2إجراء دراسة على مدى تأثري اجملتمع على األطفال املولودون داخل السجون.
- 3إجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية تتناول متغريات أخرى .

الفصل األول

التعريف بالبحث
مشكلة البحث:
إن ظاهرة العنف األسري تعد من الظواهر االجتماعية املنتشرة  ،فهي ظاهرة عاملية وبرغم تباين نسبتها بني
بلد وآخر  ،فان املعاناة واحدة يف كل مكان ،والعنف هو استخدام القوة بطريقة غري شرعية من قبل شخص بالغ
يف العائلة ضد أفراد آخرين فيها.
ويعد العنف األسري من اخطر أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان  .واالجتاهات حنو التعبري عن املشاعر العدوانية
تتفاوت من حضارة إىل أخرى  .ويتوقف التعبري عن العنف من حيث الشكل والشدة على الظروف والوقائع
احمليطة بالشخص  ،كما يتوقف على خصائصه الشخصية (القس.)4 :4022،
ويشكل جنوح األحداث مشكلة خطرية من املشاكل اليت تواجه اجملتمع خصوصاً يف ظل االرتفاع امللحوظ
يف معدالت احنراف األحداث ما يستدعي التصدي هلذه املشكلة ومعرفة األسباب املؤدية إليها الختاذ التدابري
الوقائية ونظراً ملا متثله األسرة من أمهية بالغة األثر يف تشكيل شخصية األطفال وتكوين اجتاهاته فقد هدف الباحثان
يف هذه الدراسة إىل حماولة التعرف على العالقة بني (العنف األسري واحنراف األحداث)ويف ضوء ما تقدم ميكن
تلخيص مشكلة البحث بالتساؤل اآليت-:
 -ما هو تأثري العنف األسري على احنراف األحداث؟

أهمية البحث:
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يعد العنف األسري وإن كان يبدو أقل حدة عن غريه من أشكال العنف السائدة إال انه أكثر خطورة على
الفرد واجملتمع ،وتكمن خطورة العنف األسري يف أنه ليس كغريه من أشكال العنف ذات النتائج املباشرة اليت تظهر
يف إطار العالقات الصراعية بني السلطة وبعض اجلماعات السياسية والدينية ،بل أن نتائجه غري املباشرة و املرتتبة
على عالقات القوة غري املتكافئة داخل األسرة ويف اجملتمع بصفة عامة ،غالبا ما حتدث خلال يف نسق القيم واهتزازا
يف منط الشخصية خاصة عند االفراد مما يؤدي يف النهاية وعلى املدى البعيد إىل خلق أشكال مشوهة من
العالقات والسلوك وأمناط من الشخصية ذات التشكيل النفسي والعصيب اجلديد .وهذا حبد ذاته كفيل بإعادة إنتاج
العنف سواء داخل األسرة أو يف غريها من املؤسسات االجتماعية يف اجملتمع.
فالعنف األسري يعترب أحد املشكالت االجتماعية املقلقة يف اجملتمعات الشرقية والغربية على حد السواء وجيب
التعامل معه باعتباره جزءاً من ظاهرة أعم وأمشل من حدود األسرة وعالقاهتا حيث أهنا باتت هتدد األمن والسالمة
لألسرة واجملتمع على حد سواء.
ونقصد بالعنف األسري هنا الع نف الذي حيدث داخل األسرة وقد ال يشعر به أحد ألنه حيدث داخل جدران
املنزل وحتت مظلة الرتابط األسري  ،وعندما نناقش هذه الظاهرة على أهنا حديثه فهي ال تعين أهنا مل تكن موجودة
من قبل فالعنف موجود يف معظم اجملتمعات البدائية واملتحضرة والغنية والفقرية على حد سواء لكن هذه الظاهرة مل
تكن تناقش يف املاضي بشكل علين لنظرة الكثري من الناس هلا بوصفها أمور عائلية خاصة ال يصح أن تناقش
بشكل علين ألهنا تتناقض مع نظرتنا املثالية لألسرة وما جيب أن تكون عليه ،ولكن مع ظهور مبادئ حقوق
اإلنسان يف العامل وانتشارها  ،أصبحت ظاهرة العنف األسري تناقش كمشكلة اجتماعيه وهذا ما شجع
األشخاص الذين تعرضوا للعنف اللجوء إىل القضاء إلنصافهم
http://forum.hawahome.com/t172931.html
وترجع أمهية دراسة ظاهرة العنف األسري باعتباره أحد مالمح العنف الذي يؤثر بشكل كبري على استقرار اجملتمع
وتكوينه ،وذلك ألن ظاهرة العنف تعد مشكلة اقتصادية ملا ينجم عنه من خسائر مادية كبرية ،ويعد أيضاً مشكلة
علمية ألنه إذا وجد هذا السلوك العنيف دل على عجز العلم واإلنسان عن تقدمي فهم واقعي سليم للسلوك
اإلنساين ،كذلك يعترب مشكلة مرضية ألنه يعد عرضاً من أعراض املرض االجتماعي ،وهو مشكلة اجتماعية من
حيث كونه مظهراً لسلوك منحرف لدى الفرد ) املطريي.)0 :4002 ،
ونظرا لألمهية العظمى هلذا املوضوع أردنا التطرق له يف جمتمعنا.الذي من نعتقد انه يعاين من هذه املشكلة كغريه
من اجملتمعات األخرى واليت جاءت نتيجة للحياة العصرية ،فالضغط النفسي واإلحباط ،املتولد من طبيعة احلياة
العصرية اليومية ،واليت تعد من املنابع األولية واألساسية ملشكلة العنف األسري .
واجلرمية يف اجملتمع ليست ظا هرة حديثة العهد بل عانت منها اجملتمعات القدمية وعرفتها اجملتمعات يف خمتلف
العصور عن طريق ارتكاب بعض األفعال اليت تشكل اضطرابا وخطورة على اجملتمع والعالقات السائدة منذ أن شرع
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اإلنسان للعيش يف نطاق العشرية أو القبيلة و وجود سلطات رمسية واحملاكم والسجون فاجملتمعات مل ختلو متاماً من
اجلرمية فهي نتيجة مالزمة حلياة الناس وما حيدث بينهم من تنازع يف ملصاحل وتنافس على إشباع احلاجات ،فأن
ظاهرة اإلجرام يف اجملتمع مازالت موضوع اهتمام علماء القانون واالجتماع وعلم النفس ملا تثريه من اضطراب يف
العالقات اإلنسانية وإهدار لل قيم والعادات السائدة وهتديد لسلطة الدولة والقانون وقد اختذ هذا التطور إشكاال
خمتلفة وخاصة بالنسبة للصغار املذنبني حيث حل العالج والتأهيل حمل املعادلة العقابية الن الدراسات والبحوث
واالختبارات العلمية قد دلت على أن الجريمة أكثر ما تكون شيوعاً بين الصغار وان معظم المجرمين
البالغين قد بدأو حياتهم اإلجرامية منذ سن الحداثة ()www.ktaby.com
إن موضوع األحداث اجلاحنني من املوضوعات اليت حتتل مكانه بارزة يف ميدان الطفولة واحلداثة فهي تشكل ظاهرة
مهمة يف العامل الصناعي أدت إىل العديد من األحباث والدراسات واالستقصاءات ونتج عنها الكثري من اخلطط
الرتبوية والتأهلية والعالجية إال إن الظاهرة تستمر يف استفحاهلا بشكل قد يثري الدهشة ذلك ألهنا ليست أمراً
معزوالً من جممل أوضاع الصحة العقلية يف اجملتمع بل هي من ابرز األعراض اليت تدل على مدى شدة خطورهتا
اليت تقف يف سبيل الوصول إىل تلك الصحة العقلية إهنا مؤشر منذر باخلطوة العقلية ولو كانت الظواهر اخلارجية
تشري إىل العكس (حجازي.)1 :2701،
األحداث اجلاحنون هم األطفال الذين جينحون عن قيم اجملتمع وقوانينه ويرتكبون أفعاالً تضعهم حتت طائلة
القانون وتقل أع مارهم عن السابعة أو التاسعة ومل يتجاوز السن الذي حدده القانون لبلوغ سن الرشد وهي الثامنة
عشر (العاين.)7 :4004،
ونظراً حلاجة اجملتمع للمزيد من الدراسات اليت تسعى لتحديد العوامل املؤدية لظاهرة احنراف األحداث فأننا حندد

أمهية البحث يف احملاور اآلتية -:

- 2أمهية الفئة املستخدمة هم األحداث اجلاحنون ملا هلم من تأثري كبري يف على اجملتمع.
- 4العالقة بني العنف األسري و احنراف األحداث اليت تربز حاجة اجملتمع إىل رفع مستوى الوعي األسري ألمهية إتباع
أساليب الرتبية والتنشئة األسرية الصحيحة يف التعامل مع األبناء.

أهداف البحث:
يهدف البحث احلايل التعرف على -:
 -العالقة بني العنف األسري واحنراف األحداث.
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حدود البحث:
يتحدد البحث احلايل مبا يأيت-:
 جنوح األحداث ملدينة بغداد (ذكور – إناث). للعام 4024 _4022حتديد املصطلحات:

- 1

العنف األسري

 يعرفه الشربيىن 2771(بأنه اإلكراه املادي الواقع على شخص إلجباره على سلوك أو التزام ما وبعبارة أخري هو سوء استعمال القوة ،
ويعين مجلة األذى والضرر الواقع على السالمة اجلسدية للشخص ( قتل – ضرب – جرح )  ،كما قد يستخدم
العنف ضد األشياء ( تدمري – ختريب – إتالف ) حيث تفرتض هذه املصطلحات نوعا معينا من العنف والعنف
مرادف للشدة والقسوة) (الشربيىن.)2 :2771 ،
 حجازي2777( هو السلوك الذي يقوم به احد أفراد األسرة دون مربر مقبول  ،ويلحق ضررا ماديا أو معنويا أو كليهما بفرد أخر
من نفس األسرة  ،ويعين ذلك بالتحديد  :الضرب بأنواعه  ،وحبس احلرية  ،واحلرمان من حاجات أساسية ،
واإلرغام على القيام بفعل ضد رغبة الفرد  ،والطرد والسب والشتم واالعتداء والشتم واالعتداءات اجلنسية
والتسبب يف كسور أو جروح جسدية أو نفسية " )(حجازي)1 :2777،
 يعرفه املطريي 4002(هي األفعال اليت يقوم هبا أحد أعضاء األسرة  ،وتلحق ضررا ماديا أو معنويا أو كليهما بأحد األبناء يف األسرة .
ويعين هذا بالتحديد الضرب بأنواعه  ،والسب  ،والشتم  ،واالحتقار  ،والطرد  ،واحلرق  ،واإلرغام على القيام
بفعل ضد رغبة الفرد)(املطريي.)22 :4002،
- 4جنوح األحداث
 يعرفه ))Sheldon & eleanr 1950(بأنه من أقدم على ارتكاب فعل معاقب عليه ملساسه بسالمة اجملتمع وأمنه مما يعد احنرافاً حاداً وبعبارة أدق احنرافاً
جنائياً وميكن القول إن اجلنوح هو كل فعل يعاقب عليه القانون اجلنائي إذا صدر عن احلدث ويعد جرمية إذا
صدر عن إنسان بالغ )()Sheldon & eleanr ,1950:13
 -يعرفه إبراهيم ()2771
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(بأنه احلدث الذي يرت كب أي فعل يعاقب عليه ملساسه بسالمة اجملتمع وأمنه ،مما يستوجب تقدميه إىل احملكمة
وإصدار حكم قضائي يفرض عليه التدبري التقوميي املناسب املقرر يف القانون)(إبراهيم.)241 :2771،
 يعرفه الياسني ()4004(هو احلدث سواء أكان ذكراً أم أنثى وجد يف حالة أو أكثر من حاالت التشرد أو احنراف السلوك أو قيامه
باجلرمية)(الياسني.)7 :4004،
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الفصل الثاني

الخلفية النظرية  -الدراسات السابقة
-1العنف األسري

العنف األسري من منظور إسالمي

لقد خلق اهلل تعاىل آدم وخلق حواء من نفس واحدة وجعل أول مسكن اسري وبيت زوجي هلما (اجلنة)
مث شاء اهلل تعاىل وبعد صراع وغواية من الشيطان أن يهبطهما إىل األرض حىت يعمراها وبنوهم بالعدل واخلري وقد
رعاهم اهلل بالرساالت السماوية عرب األزمان وبدعوة األنبياء واملرسلني اليت قامت يف اجملتمعات اإلنسانية حىت
ختامها (القران الكرمي) وبدعوة خامت املرسلني (حممد) صلى اهلل عليه وسلم ،كل ذلك من سعادة الدنيا وسعادة
اآلخرة بعودهتم (اإلنسانية) إىل اجلنة إال من زاغ عن احلق وحاد عن منهج السماء العادل  .وانعم عليهما بالذرية
(األطفال) حىت تكتمل سعادهتم .
نعم واحنرفت البشرية عرب العصور يف معظمها عن عدالة السماء وأوقعت كثريا من الظلم على جمتمعاهتا
هنا وهناك ،وكان من أبشع الظلم هو العنف االجتماعي أو األسري الذي نسف معاين املودة والسكينة واحملبة
والرمحة داخل األسرة الواحدة خالل ما أراد اهلل عز وجل( :ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورمحة إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون)(سورة الروم ،آية  .)42فأحلق األذى باحلياة
الزوجية واألسرية وخباصة األطفال .
وصار هذا العنف األسري ظاهرة بني سرية وعلنية  ،والعلين قليل أمام ماال يعلم وما جيري خفية حتت
ستار العادات والتقاليد واألعراف والقوانني وكل ذلك خالفا للتوجيه اإلسالمي والتشريع اإلهلي والنور الرباين
والعقل املستنري اإلنساين .
لقد صارت كثري من النساء واألطفال وقليل من الرجال يعيشون أجواء من القهر والعنف واإلرهاب
األسري الذي ميارس حتت جنح الظالم وبعيدا عن أعني الناس ومسع وبصر ورعاية املسؤولني يف اجملتمع يف كل من
مواقعهم  ...واألدهى واألمر أن ميارس من أرباب هذه األسر الذين استأمنهم اهلل تعاىل عليهم محاية ورعاية وعناية
ومودة ورمحة وأمنا  ...وضاع احلال ابعد من ذلك حينما جنحت بعض القوانني واألنظمة يف جوانب عديدة عن
العدل اإلهلي ...والفهم املنصف  ...ورمحة اإلنسان ألخيه اإلنسان بسبب هذا الفتور أو ذلك االضطراب أو
التجاهل يف بعض األنظمة والقوانني والقضاء حلقيقة رمحة اهلل بالعباد وأمر اهلل هبذه الرمحة بينهم  ...من هنا
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أصاب هذا اخلسف والظلم سكون هذه األسر وعصف باستقرارها وزرع فيها البغضاء ومشاعر الضياع وفقدان
معىن احلياة .
واألبشع من هذا وذاك حماولة ربط هذا العنف وهذه العدوانية وكأهنا من الدين أو الرجولة أو مسؤولية
الزوج أو من الرتبية أو من العادات والتقاليد واألعراف االجتماعية األساسية واملهمة  ...ولكن احلقيقة الواحدة
والقول الواحد أن كل هذا براء من ادعاءاهتم الظاملة فوق ممارساهتم للظلم .
لقد طمسوا مالمح ومعاين ابتسامة احلياة عن وجه املرأة املستضعفة ووجه الطفل الربيء وانشئوا كل تعابري
اليأس من هذه احلياة ومتىن اخلروج منها والفرار عنها .
ومن هنا كان اللجوء إىل مسالك شىت ومزالق خمتلفة كثريا ما ينجم عنها االحنراف بأنواعه وألوانه مث ليقع مسلسل
الظلم الرهيب مرة ومرات أخرى حتت شعار وقانون ردع املنحرفني.
(هو كل فعل أو قول أو مهس أو إشارة أو حركة أو صمت  ...يعكس أية نسبة من األذى مهما تدنت
أكان جسديا أم معنويا أو ماديا أو نفسيا  ...وان ذلك يعد من االعتداء).
قال تعاىل  (:وال تعتدوا إن اهلل ال حيب املعتدين )(سورة البقرة،آية .)270
وقال تعاىل  (:وال يغتب بعضكم بعضا )(سورة احلجرات آية .)24
ولقد حرصت الرساالت السماوية وحرص اإلسالم بكل دقة ووضوح وحسم حول العالقة اإلنسانية بني
بين البشر كيف تكون وخباصة بني الرجل واملرأة واألطفال وأهنا عالقة الروح الواحدة واجلسد الواحد واملصلحة
الواحدة من اجل حياة فاضلة سعيدة كرمية ملؤها احملبة واألمن والسالم  .مث ما يعكسه هذا على األطفال سلبا أو
إجيابا فهي حلقات متصلة( .مراد)04 :4000 ،

المقصود بالعنف األسري:
أوالً :العنف هو :استخدام القوة املادية أو املعنوية إلحلاق األذى بآخر استخداماً غري مشروع.
ثانياً :أن العنف األسري يشمل عنف الزوج جتاه زوجته ،وعنف الزوجة جتاه زوجها ،وعنف الوالدين جتاه األوالد
وبالعكس ،كما أنه يشمل العنف اجلسدي واجلنسي واللفظي وبالتهديد ،والعنف االجتماعي والفكري ،وأخطر
أنواعه ما يسمى بـ(قتل الشرف).
ثالثاً :للعنف أسبابه اليت ميكن تلخيصها يف التايل:
أ  -ضعف الوازع الديين وسوء الفهم.
ب  -سوء الرتبية والنشأة يف بيئة عنيفة.
ج  -غياب ثقافة احلوار والتشاور داخل األسرة.
د  -سوء االختيار وعدم التناسب بني الزوجني يف خمتلف اجلوانب مبا فيها الفكرية.
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هـ  -ظروف املعيشة الصعبة كالفقر والبطالة.
رابعاً :يرتتب على العنف األسري آثار خطرية على الزوجني واألوالد واجملتمع.
فالعنف األسري أمهها وأخطرها ،وقد حظي هذا النوع من العنف باالهتمام والدراسة كون األسرة هي ركيزة
اجملتمع ،وأهم بنية فيه ،والعنف األسري هو منط من أمناط السلوك العدواين والذي يظهر فيه القوي سلطته وقوته
على الضعيف لتسخريه يف حتقيق أهدافه وأغراضه اخلاصة مستخدماً بذلك كل وسائل العنف ،سواء كان جسدياً

أو لفظياً أو معنوياً ،وليس بالضرورة أن يكون املمارس للعنف هو أحد األبوين ،وإمنا األقوى يف األسرة ،وال
املمارس ضده العنف هو أحد الوالدين إذا وصل ملرحلة العجز وكرب السن .
نستغرب أن يكون َ
وعلى ذلك فإن العنف األسري هو أحد أنواع االعتداء اللفظي أو اجلسدي أو اجلنسي والصادر من قبل األقوى
يف األسرة ضد فرد أو األفراد اآلخرين وهم ميثلون الفئة األضعف ،مما يرتتب عليه أضرار بدنية أو نفسية أو
اجتماعية.
وميكن تعريف العنف العائلي (  ) FAMILY VIOLENCEمبا يلي:
هو كل استخدام للقوه بطريقة غري شرعية من قبل شخص بالغ يف العائلة ضد أفراد آخرين من هذه العائلة؟

تعريف األسرة:

األسرة :هي املؤسسة االجتماعية اليت تنشأ من اقرتان رجل وامرأة بعقد يرمي إىل إنشاء اللبنة اليت تساهم يف بناء
اجملتمع ،وأهم أركاهنا ،الزوج ،والزوجة ،واألوالد.

أركان األسرة:
فأركان األسرة بناءً على ما تقدم هي:
 .2الزوج.
 .4الزوجة.
 .0األوالد.
يعرف البعض العنف بأنه منط من أمناط السلوك يتضمن إيذاء اآلخرين ،وقد يكون مصحوباً يف بعض
ّ
األحيان بانفعاالت .
يعرف العنف بأنه ( كل فعل أو هتديد به يتضمن استخدام القوة هبدف إحلاق األذى
وجند الدكتور مصطفى عمر ّ
والضرر بالنفس أو باآلخرين ومبمتلكاهتم ).
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أما اللجنة األمريكية لدراسة أسباب العنف في الواليات المتحدة األمريكية عام 1891م فقد عرفت
العنف بأنه ( استخدام أو تهديد باستخدام القوة لضمان تحقيق هدف خاص ضد إرادة
شخص)(الطاهر.)2 :1881،

ضحايا العنف:
هم األفراد األضعف يف األسرة ممن ال يستطيعون أن يصدون عن أنفسهم األذى الواقع عليهم من قبل
من هم األقوى بني أفراد األسرة ،إذن ضحايا العنف هم الذين يقع عليهم ضرر أياً كان نوعه ،نتيجة تعرضهم
للعنف على يد أحد أفراد أسرهم .

األسرة:

هي أهم وأخطر مؤسسة تربوية يف اجملتمعات ،ففي أحضاهنا يبدأ النشء بتعلم مبادئ احلياة ،واألسرة هي عبارة
عن جمموعة من األفراد جيمع بينهم رابط مقدس وهو الزواج ،ونتيجة هذا الرابط متتد احلياة من خالل األطفال
الذين يواصلون مسرية احلياة ،وهم مجيعاً يعيشون يف بيت واحد.

واألسرة نوعان  :النوع األول هو األسرة املمتدة أو األسرة املركبة وهي اليت تضم األبناء واآلباء واألجداد وتكون
السلطة فيها بطبيعة احلال لألكرب سناً من الذكور ،وهذا النوع من األسر كان منتشراً يف دولة اإلمارات لفرتة
ليست بالبعيدة .

والنوع اآلخر من األسر هو األسرة النووية،وهي عبارة عن أسر صغرية تضم األبوين ومن يعولون من أبناء ،وتعترب
هذه األسرة مستقلة بذاهتا اقتصادياً واجتماعياً ،وتشرف على تربية أبنائها دون تدخل من أطراف أو أفراد آخرين
من العائلة الكبرية .

الوقاية من العنف:
كلمة وقاية جاءت من األصل اللغوي "وقي" ،وهي مبعىن محي ،فالوقاية إذن هي احلماية ،واحلماية تعين
أن هناك ما خيشى عليه ،فال ب ّد أن تؤخذ التدابري قبل أن يلحق الضرر به ،ومعىن هذا أن هناك خطر حمدق هبذا

املراد محايته ،مبعىن آخر الصيانة من األذى واحلماية منه ،هذا من الناحية اللغوية ،أما يف جمال اجلرمية والعنف مهما
كان نوعه ،فالوقاية تعين اقتالع جذور اجلرمية ومنع أسباهبا من خالل التخفيف من آثار العوامل اليت تنشأ اجلرمية
يف ظلها(ابو شامة2242،هـ.)207 :

أنـ ــواع العنـ ــف
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للعنف أنواع كثرية وعديدة ،منه املادي احملسوس وامللموس النتائج ،الواضح على الضحية ،ومنه املعنوي
الذي ال جند آثاره يف بادئ األمر على هيئة الضحية ،ألنه ال يرتك أثراً واضحاً على اجلسد وإمنا آثاره تكون يف
النفس .
وفيما يلي استعراض ألنواع العنف مع ذكر أمثلة عليها :



العنف المادي

 - 2اإليذاء اجلسدي
وهو كل ما قد يؤذي اجلسد ويضره نتيجة تعرضه للعنف ،مهما كانت درجة الضرر.
- 4القتل
وهو من أبشع أنواع العنف ،وأشدها قسوة ،ولعل معظمها يكون دفاعاً عن الشرف ،ويكاد هذا النوع من العنف
أن يكون منعدماً يف جمتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وذلك لطبيعته احملافظة.
- 0االعتداءات اجلنسية
إذا عد القتل من أبشع أنواع العنف ،فأعتقد أنه ال يوجد أبشع وال أفظع من االغتصاب ،فبالقتل تنتهي حياة
الضحية بعد أن يتجرع اآلالم واملعاناة لفرتة حمدودة ،أما يف االغتصاب فتتجرع الضحية اآلالم النفسية ،وتالزمها
االضطرابات االنفعالية ما قدر هلا أن تعيش.



العنف المعنوي والحسي

- 2اإليذاء اللفظي :
وهو عبارة عن كل ما يؤذي مشاعر الضحية من شتم وسب أو أي كالم حيمل التجريح ،أو وصف الضحية
بصفات مزرية مما يشعرها باالمتهان أو االنتقاص من قدرها .
- 4احلبس املنزيل أو انتقاص احلرية :
وهو أمر مرفوض كلية ألن فيه نوع من أنواع االستعباد ،واحلبس املنزيل قد يشيع لدى بعض األسر وذلك اتقاء
لشر الضحية ألنه قد بدر منه سلوك مشني يف نظر من ميارس العنف .ورمبا هذا النوع من العنف املعنوي ميارس
ضد النساء والفتيات ،حىت وإن مل تكن هناك أسباب داعية ملمارسته.
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- 0الطرد من املنزل :
إن كان النوع السابق ميارس ضد اإلناث فهذا النوع من العنف ميارس ضد الذكور وذلك العتبارات
اجتماعية متيز اجملتمعات العربية عن غريها ،وهذا النوع من العنف يعد الطلقة األخرية اليت يستخدمها األبوان عند
عدم التمكن من هتذيب سلوك االبن الضحية .

العنف األسري :األسباب والنتائج
هناك أسباب كثرية تدفع اإلنسان حنو استخدام العنف ،تتحد فيها ضروب العنف -سياسي أم اجتماعي أم
أسري -غالباً ،وقد تنفرد بعض أنواع العنف يف بعض األسباب ،إالّ أن الدوافع تتحد يف األعم األغلب وإن يكن
هناك اختالف بني ضروب العنف ،وأنواعه ،فإن هذا االختالف ال يكون يف الدوافع ،وإمنا يف األهداف اليت يرمى
إليها من وراء استخدام العنف ،كما سيأيت توضيحه(البصري)204 :2770،

دوافع العنف األسري:

إن الدوافع اليت يندفع اإلنسان مبقتضاها حنو العنف األسري ميكن تقسيمها إىل قسمني مها:

 -2الدوافع الذاتية:
ونعين هبذا النوع من الدوافع تلك اليت تنبع من ذات اإلنسان ،ونفسه ،واليت تقوده حنو العنف األسري ،وهذا النوع
من الدوافع ميكن أن يقسم إىل قسمني كذلك ومها:
آ -الدوافع الذاتية اليت تكونت يف نفس اإلنسان نتيجة ظروف خارجية من قبيل ،اإلمهال ،وسوء املعاملة ،والعنف
 الذي تعرض له اإلنسان منذ طفولته -إىل غريها من الظروف اليت ترافق اإلنسان واليت أدت تراكم نوازع نفسيةخمتلفة ،متخضت بعقد نفسية قادت يف النهاية إىل التعويض عن الظروف السابقة الذكر باللجوء إىل العنف داخل
األسرة.
لقد أثبتت الدراسات احلديثة بأن الطفل الذي يتعرض للعنف إبان فرتة طفولته يكون أكثر ميالً حنو استخدام
العنف من ذلك الطفل الذي مل يتعرض للعنف فرتة طفولته.
ب -الدوافع اليت حيملها اإلنسان منذ تكوينه ،واليت نشأت نتيجة سلوكيات خمالفة للشرع كان اآلباء قد اقرتفوها
مما انعكس أثر ذلك -تكويناً -على الطفل ،وميكن درج العامل الوراثي ضمن هذه الدوافع.
 -4الدوافع االقتصادية:
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إن هذه الدوافع تشرتك فيها ضروب العنف األخرى مع العنف األسري ،إالّ أن االختالف بينهما كما سبق أن
بينّا هو يف األهداف اليت ترمى من وراء العنف بدافع اقتصادي ففي حميط األسرة ال يروم األب احلصول على
منافع اقتصادية من وراء استخدامه العنف إزاء أسرته وإمنا يكون ذلك تفريغاً لشحنة اخليبة والفقر الذي تنعكس

آثاره بعنف من قبل األب إزاء األسرة .أما يف غري العنف األسري فإن اهلدف من وراء استخدام العنف إمنا هو
احلصول على النفع املادي.
 -0الدوافع االجتماعية:
إن هذا النوع من الدوافع يتمثل يف العادات والتقاليد اليت اعتادها جمتمع ما واليت تتطلب من الرجل -حسب
مقتضيات هذه التقاليد -قدراً من الرجولة حبيث ال يتوسل يف قيادة أسرته بغري العنف ،والقوة ،وذلك أهنما
املقياس الذي ميكن من خالهلما معرفة املقدار الذي يتصف به اإلنسان من الرجولة ،وإالّ فهو ساقط من عداد
الرجال.
إن هذا النوع من الدوافع يتناسب طردياً مع الثقافة اليت حيملها اجملتمع ،وخصوصاً الثقافة األسرية فكلما كان
اجملتمع على درجة عالية من الثقافة والوعي ،كلما تضاءل دور هذه الدوافع حىت ينعدم يف اجملتمعات املتقدمة،
وعلى العكس من ذلك يف اجملتمعات ذات الثقافة احملدودة ،إذ ختتلف درجة تأثري هذه الدوافع باختالف درجة
احنطاط ثقافات اجملتمعات.
األمر الذي جتب اإلشارة إليه أن بعض أفراد هذه اجملتمعات قد ال يكونون مؤمنني هبذه العادات والتقاليد،
ولكنهما ينساقون ورائها بدافع الضغط االجتماعي.

نتائج العنف:
إن األضرار املرتتبة على العنف ال تنال من مورس العنف عليهم حسب وإمنا متتد آثارها إىل أبعد من
ذلك بكثري ولذلك ندرج اآلثار املختلفة للعنف األسري كالتايل:
- 2أثر العنف يف من مورس حبقه:
هناك آثار كثرية على من مورس العنف األسري يف حقه منها:
آ -تسبب العنف يف نشوء العقد النفسية اليت قد تتطور وتتفاقم إىل حاالت مرضية.
ب -زيادة احتمال انتهاج هذا الشخص -الذي عاىن من العنف -النهج ذاته الذي مورس يف حقه.
- 4أثر العنف على األسرة:
إن أثر العنف لو توقف يف حدود الفرد الذي عاىن من العنف لكان اخلطب أهون ،ولكن األمر يتعدى ذلك يف
التأثري على األسرة ذاهتا ،سواء األسرة الكبرية اليت قد حياول الشخص الذي يعنف انتقامه منها ،أو اليت سيك نوهنا
مستقبالً.
- 0أثر العنف األسري على اجملتمع:
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نظراً لكون األسرة نواة اجملتمع فإن أي هتديد سيوجه حنوها -من خالل العنف األسري -سيقود بالنهاية ،إىل
هتديد كيان اجملتمع بأسره .هذه بعض آثار العنف ذكرناها باقتضاب.
ومما نود اإلشارة إليه هو أن البعض يعترب العنف مما دعا إليه الدين اإلسالمي مربراً العنف الذي يستخدمه حيال

عائلته ،ولكن كون اإلسالم دعا إىل العنف ال نصيب هلذا القول من الصحة ،فالدين اإلسالمي هو الدين الذي
ينبذ العنف بكافة أنواعه ،وعلى مجيع األصعدة ،وخصوصاً على صعيد األسرة هذه املؤسسة اليت حرص الدين
اإلسالمي أشد احلرص على محايتها من االهنيار وذلك منذ كوهنا مشروعاً قيد الدرس ،إىل حني صريورهتا كياناً
قائماً.
إن ما دعا إليه الدين اإلسالمي من التنبيه ال يعد يف واقعه عنفاً ،وإمنا هو أسلوب عالجي يرمى من وراءه احلفاظ
على كيان األسرة ،ومحايتها من االهنيار.
مث إن هذا التنبيه مل يرتك الدين اإلسالمي تقديره إىل األب حبيث يكون عقابه وفق ما يراه هو ،وبدون ضوابط
وشروط ،وإمنا وضع الدين اإلسالمي ضوابط وشروطاً ال حيق لألب أن يتخطاها وإالّ كان خمالفاً لألحكام
الشرعية.

وألجل إيقاف القارئ الكرمي على بعض تلك الضوابط ،وعلى اهلدف من التنبيه نورد هنا النقاط التالية:
 -2إن اهلدف من التنبيه اليت أقرها الدين اإلسالمي إمنا هو إيقاف املخطئ على خطئه ،كي ال يعود ملثله ،وليس
اهلدف من التنبيه هو االنتقام والتشفي من املعاقب –بالفتح.
 -4ضرورة تناسب التنبيه مع اخلطأ املرتكب ،فمن غري املنطقي أن حيرم الطفل من الطعام طيلة يوم كامل جملرد
مشيه حافياً مثالً.
 -0أن ال يكون التنبيه هو اخلطوة األوىل اليت يلجأ إليها يف عالج اخلطأ ،وإمنا جيب أن تسبقه مرحلة النصح
ولفت النظر كالمياً حسب ،فإن تكرر ذلك ميكن عندها اللجوء إىل التنبيه.
أى ومسمع من اآلخرين ،وإمنا تراعى
 -2أن ال يقود التنبيه إىل املساس بكرامة من يعاقَب ،كأن يعاقَب على مر ً
السرية يف ذلك قدر اإلمكان.
 -1األمر اخلامس والذي يعد من أهم األمور على اإلطالق هو ضرورة تعريف اخلطأ من الصواب ،وإالّ فمن غري
املعقول تنبيه من ال يعرف اخلطأ من الصواب.
 -2تنـ ــوي ــع طبيعـ ــة التنبيه وعدم الرتكـ ــيز على نــوع واح ــد منه ،مما قد يألفه من يعاقَب ف ــال يعــد يؤثر فيه.
 -0ضرورة نسيان األخطاء السابقة املعاقب عليها وعدم التذكري هبا( الكندي.)402 -401 :2771 ،

النظريات المفسرة للعنف األسري
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حاول كثري من املنظرين تفسري ظاهرة العنف وفهم األشخاص املرتكبني هلذا النوع من السلوك ،فأصحاب النظرة
البايولوجية  Biologyيقدمون تفسريا خمتلفا عن غريهم لسلوك العنف لدى الرجل ،فهم يرون أن الرجل بطبيعته
البايولوجية ميال إىل العنف أكثر من املرأة ،ويرجعون هذا امليل إىل ارتفاع مستوى هرمون التستوسرتون
testosteroneالذي تفرزه اخلصية ،ويرون أن هذا االرتفاع يف مستوى اهلرمون هو املسؤول عن سلوك العنف،
إال أن األحباث الطبية احلديثة –اليت أجريت على الرجال املرتكبني للعنف وأضدادهم -أثبتت عدم وجود عالقة
واضحة بني ارتفاع مستوى التستوسرتون والسلوك العنيف.
ويرى أصحاب نظرية التحليل النفسي  psychoanalytic theoryأن أسباب مشكلة العنف تعود
إىل اضطرا ب يف شخصية الفرد ،فهم يؤكدون على أمهية اخلربات والتجارب السابقة اليت مير هبا الرجال والنساء
على حد سواء يف تشكيل شخصياهتم ،فخربات الطفولة تنمي لدى املرأة املعتدى عليها معتقدات وسلوكيات
خاطئة تصبح مع مرور الزمن جزء من شخصيتها حىت يف مرحلة البلوغ والرشد ،هؤالء النساء يعتقدن أهنن
يستحقن العقاب ،وخيشني من الدفاع عن أنفسهن أمام من هم أقوى منهن ،ويستسلمن هلذه املعاملة بدال من
مواجهتها ،وبسبب مشاعرهن القوية بعدم أهليتهن ونفعهن وكفاءهتن خيرتن الرجال الذين يعاملهن بعنف،
فخرباهتن الطفولية عن الرجال هي اليت تشكل خربات الطفولة املبنية على العنف لدى الرجال – سواء كانوا
ضحايا للعنف أو مشاهدين له -فإهنا تؤثر فيهم بشكل أقوى من النساء ،فهي تعلمهم كيف حيصلون على ما
يريدون بالقوة ،وتشعرهم باالرتياح حيال أنفسهم ،مما يولد لنا شخصيات عدوانية مضطربة العقل استحواذية
سادية مصابة جبنون العظمة.
ومن وجهة نظر أصحاب نظرية التحليل النفسي فإن عالج ضحايا العنف من الزوجات يتطلب عالجا نفسيا
تصحيحيا طويل األمد ،فهذا النوع من العالج ميكن أن يساعد املرأة يف كسر حلقة العنف اليت أدت هبا إىل
اختيار من يسيء معاملتها ( عبود)410 :2777،
أما أصحاب نظرية التعلم االجتماعي  social learning theoryفيفرتضون أن األشخاص
يتعلمون العنف بنفس الطريقة اليت يتعلمون هبا أمناط السلوك األخرى ،وأن عملية تعلم العنف تتم داخل األسرة

سواء يف الثقافة العامة أو الفرعية .فبعض األسر تشجع أبناءها على استخدام العنف مع اآلخرين ،وتطالبهم بأن
ال يكونوا ضحايا للعنف يف مواقف أخرى ،والبعض ينظر إىل العنف كوسيلة للحصول على حاجاهتم ،بل أن
بعض األسر يشجعون أفرادها على التصرف بعنف عند الضرورة ،ومن أهم الفرضيات اليت تقوم عليها هذه
النظرية :
 -إن العنف األسري يتم تعلمه داخل األسرة واملدرسة ومن وسائل اإلعالم.
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 إن كثريا من السلوكيات العنيفة اليت ميارسها الوالدين تبدأ كمحاوالت للتأديب والتهذيب. إن سلوك العنف يتم تعلمه من خالل العالقة املتبادلة بني اآلباء واألبناء ،وخربات الطفولة املبكرة. إن إساءة معاملة الطفل تؤدي إىل سلوك عدواين تبدأ بذوره يف حياته املبكرة ،وتستمر يف عالقته مع أصدقائهوإخوته ووالديه ومدرسيه.
 إن أفراد األسرة األقل قوة يصبحون أهدافا للعنف.وقد أظهرت العديد من الدراسات أن األفراد الذين يعيشون يف أسر يسودها العنف كانوا أكثر عدوانية يف
تصرفاهتم ،فاألزواج الذين يشبون يف أسر يسودها العنف يكون احتمال ضرهبم لزوجاهتم عشرة أضعاف األزواج
الذين مل ميروا هبذه اخلربة ،واألطفال الذين ميارس العنف معهم هم أكثر عنفا من غريهم (حلمي)27 :2777 ،
أما أصحاب النظرية النفسية االجتماعية  theory psychosocialفريون أن للضغوط االجتماعية

 social stressدور بارز يف ارتكاب العنف ،فاملؤيدين هلذه الفكرة يربطون بني املسؤوليات املتزايدة للرجل

والسلوك العنيف ،كما يؤكدون على دور البطالة والفقر وانعدام فرص احلياة يف تشكيل الضغوط على الشخص مما
يزيد بدوره من احتمالية ممارسته للعنف .ويؤكد بعض املؤيدين هلذه النظرية على وجود نوعني من الضغوط مها
(زايد وآخرون.)04 :4004 ،
 ضغوط أحداث احلياة غري السارة وضغوط العمل واألدوار املختلفة كمثريات قد تدفع إىل السلوك العدواين ،وقدأكدت دراسات على العالقة املباشرة بني الضغوط احلياتية غري السارة وبني السلوك العنيف كما يبدو يف ارتكاب
جرائم العنف ،أما الدراسات احلديثة فقد أكدت على األثر السليب للضغوط احلياتية غري السارة اليت يتعرض هلا
الفرد وبني العنف وذلك يف ضوء متغريات وسيطة تتمثل يف االستعداد الوراثي ،واخلربات املتعلمة يف املاضي،
وطبيعة إدراك الشخص للموقف وما يتضمنه من أخطار.
 الضغوط البيئية املتمثلة يف الضوضاء واالزدحام والتلوث والطقس ،وضغوط أخرى كاخرتاق احلدود الشخصيةواالعتداء على احليز املكاين والشخصي واالزدحام السكاين ،حيث تؤدي هذه املؤثرات البيئية إىل زيادة العنف من
خالل ما حتدثه من آثار نفسية أو سلوكية ،ويتم ذلك وفقا ملستوى استثارة الشخص ،وحالة التشبع باملثريات،
واإلحباط الناجم عن هذه الضغوط ،والقدرة على ضبط النفس ،ودرجة القلق.

 - 4جنوح األحداث
المفهوم اللغوي لجنوح األحداث:
تشري كلمة (جنح) يف قاموس اللغة العربية إىل معىن (مال) واجلناح هو ما حتمل من اإلمث أو العمل السيئ إما
كلمة (حدث) فتعين الفىت احلدث السن (ابن منظور،دث ،ج .)070:
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المفهوم النفسي لجنوح األحداث:
يركز علماء النفس باختالف نظرياهتم على شخصية احلدث اجلانح ومراحل منوه وتطوره ويؤكدون على أن أي
اضطراب جسمي أو انفعايل البد أن حيدث خلل (زيادة أو نقص) يف عملية النمو الطبيعي للشخصية وبالتايل
يؤدي إىل ظهوره اضطرابات نفسية خمتلفة قد تدفع احلدث إىل ارتكاب سلوك جانح أو غري متوافق
(السمالوطي.)224 :2710،

العوامل المؤثرة في جنوح األحداث :
 - 2العوامل الذاتية ومنها العوامل اجلسمية :

مثل املرض وكثرياً ما يرتبط املرض بالفقر واخنفاض مستوى احلياة وإن سوء احلالة الصحية املتوايل على احلدث
يتضمن العجز واحلرمان مما ينعكس على نفسه باحلقد والكراهية حينما يقارن نفسه باألصحاء حيث تؤثر
احلالة الصحية السيئة على عدم القدرة على ضبط النفس وسهولة االنقياد واالندفاع إلشباع االحتياجات
الضرورية امللحة .

-4العوامل العقلية :

أثبتت الدراسات أن الضعف العقلي يعترب من العوامل املسببة لالحنراف فاألحداث الذين يتسمون باخنفاض
مستوى الذكاء يكونون أكثر قابلية لالستهواء ويسهل احنرافهم فهم ال يستطيعون تقدير املسؤولية يف األعمال اليت

تسند إليهم والتصرفات اليت تصدر منهم فاحلدث ضعيف العقل جيد صعوبة يف االرتباط بقيم األسرة واجملتمع
وبالتايل يقع يف أخطاء التصرفات كما أن احلدث مرتفع الذكاء يشعر بالتفوق يف بعض األحيان وقد يدفعه هذا
إىل احلصول على حاجاته اخلاصة إذا حرم منها عن طريق التحايل والطفل مرتفع الذكاء عادة ما يكون طموحاً إىل
مستوى أعلى من مستواه العقلي مما يدفعه إىل املخاطرة للحصول على ما يريد .

-0العوامل االجتماعية :

إن عدم توافر إمكانية الرعاية واحلماية والتوجيه والتعليم والنحو السليم وتزايد درجة جاذبية وسائل اللهو وحياة
املظاهر وممارستها تولد ضغوطاً كبرية على االحداث وكذلك اهلجرة من الريف إىل املدينة والتواجد يف األحياء

املختلفة احمليطة باملدنية مما خيلق أوضاعاً معيشية جتعل متاسك األسرة وتوازهنا صعباً وجتعل االهتمام باألوالد
ومحايتهم عسرياً (العمري.)20 -21 :4004،

-2العوامل األسرية :

إن تصدع األسرة وتفككها بسبب الطالق أو تعدد حاالت الزواج أو موت أحد الزوجني هلا دور كبري يف احنراف
األحداث فاالضطراب النفسي االجتماعي الصريح ألحد الوالدين أو كليهما إدمان  ،فسق  ،أنانية مفرطة ،
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دعارة  ،حقد على األبناء  ،اجلهل وانعدام املسؤولية األبوية جتاه األبناء وكذلك اضطراب تكون األسرة وفقداهنا
االنسجام والتفاهم والتماسك وانعدام السلطة األبوية كذلك العوز الذي يدفع األهل إىل ترك املنزل حبثاً عن
القوت وترك األحداث مهملني دون رعاية .
-1العوامل االقتصادية :
إن الفقر وعدم تلبية احلاجات األساسية من سكن وغذاء وملبس وعالج مناسب وغريها من الضروريات اليت
تفرضها احلياة املعاصرة هلا دور كبري يف جنوح األحداث دور التنشئة االجتماعية السليمة يف احلد من جنوح
األحداث التنشئة االجتماعية هي عملية تعليم وتعلم وتربية تقوم على التفاعل االجتماعي وهتدف إىل إكساب
الفرد أمناطاً من السلوك واملعايري واالجتاهات والقيم فالوليد بفرديته عاجز عن حتقيق متطلبات حياته وإمنا احمليطني
به هم من يقدمون ما يريد ويساعدونه على بلوغ حياته مبختلف مراحلها فيتأثر هبم وتنشئتهم وتتم عملية التنشئة
االجتماع ية للفرد عن طريق البيئة االجتماعية احلقيقية اليت تشمل األسرة اليت يعيش فيها الطفل بكل ظروفها
واملدرسة اليت يتوجه إليها واملكان الذي يؤدي فيه عمله وكذلك األماكن اليت يقضي فيها وقت فراغه واحلي الذي
يسكنه ووسائل اإلعالم فاألسرة هي نسق اجتماعي وهي املسؤولة عن تكوين منط شخصية الفرد وميكن القول أن
تقصري املنزل يف أداء رسالته يعترب من العوامل البيئية املهمة اليت ميكن أن تؤدي إىل اجلنوح فالتوتر بني األبوين جيعل
املنزل بيئة غري صاحلة لتنشئة الطفل كما أن االهنيار اخللقي يف األسرة من العوامل اليت تدفع احلدث إىل االحنراف
فاألسرة مسؤولة عن توفري السكن الصاحل الذي قد ينشأ عن فقدانه أن يندفع أفراد األسرة إىل قضاء وقت كبري
خارج املنزل كما قد يؤدي إىل ضعف الروابط األسرية وإىل أن يبحث األطفال عن فرص أخرى وأشكال من
الرتويج اخلارجي غري السوي مما يرتتب عليه اندفاعهم يف جماالت منحرفة كثرية(احلفكايف.)40 :4002،

أهم النظريات التي تحدثت في أسباب جنوح األحداث
- 2النظرية البيولوجية:

يرى أصحاب هذه النظرية إن العامل الفيزيقي هو العامل األساسي يف االحنراف،فهم يرون إن هناك خصائص
جسمية  ،و مسات شخصية  ،و جينات وراثية معينة متيز املنحرفني فهم يف رأيهم يتميزون بقصر القامة و جباه
ضيقة ،و أذان كبرية  ،و أيدي طويلة  ،و كثافة شعر أجسامهم  ،ويرى البعض منهم إن معظم املنحرفني يعانون
من مرض الديلكسا  .ومن أعراض هذا املرض عدم قدرة الفرد على القراءة الصحيحة  ،فهو يرى احلروف بشكل
غري منضم يصعب قرأهتا ،ونتيجة لذالك فأن الطفل يطهر الكثري من التذمر على الدراسة  ،وعدم القدرة على
الرتكيز  ،وعادة ما يكون مصدر شغب يف الصف  ،لذلك كثريا ما يلجا الطفل إىل أساليب أخرى جلذب االنتباه
و مثل هذه التصرفات قد تشخص من قبل اآلخرين باالحنراف  .كما جتدر اإلشارة هنا إىل أن كثريا من هؤالء
19

كلية القانون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى
مجلة العلوم القانونية والسياسية

العدد األول

األطفال قد يتمتعون مبستوى طبيعي من الذكاء ،بل قد يكونوا يف غاية الذكاء ولكن حيتاجون إىل الطريقة خاصة
يف التعليم .وهذا يعين أن وجود نسبة من اجملرمني الذين يعانون من هذا املرض ال يرجع إىل هذا املرض  ،بقدر ما
يرجع إىل الضغوط النفسية و االجتماعية اليت يعاين منها الطفل املريض هبذا املرض  ،واليت تدفعه إىل ترك الدراسة
وسن مبكرة واالخنراط يف مجاعات أخرى حتقق له اإلشباع النفسي الذي حيتاجه والذي ال جيده يف األسرة أو
املدرسة(احلفكايف.)40 :4002،

- 4النظرية النفسية

يرى أنصار هذه النظرية أن االحنراف يرجع ألسباب نفسية تعود إىل شخصية الفرد .و اإلنسان املنحرف إنسان
مريض نفسيا  ،فهو يتصف بالعنف و الشدة و االندفاع ا لراجع لتجارب و مواقف سيئة مر هبا الفرد يف مرحلة
الطفولة أو بقايا عقدة أوديب أو تعرضه ملواقف جنسية مؤملة يف مرحلة الصغري بالنسبة لفرويد يركز على مرحلة
الطفولة وعالقة اآلباء باألبناء يف هذه املرحلة.
و اإلنسان املنحرف هو إنسان مل يستطع السيطرة على نزعاته الغريزية ،و الشدة الزائدة  ،أو الدلع الزائد  ،أو
اإلمهال كليهما تؤدي إىل التأثري سلبا على شخصية الفرد .واحنراف األحداث من وجهة نظر السيكولوجية هو
سلوك مضاد للتجمع يقوم على عدم التوافق أو الصراع و السلوك املضاد للتجمع مسة و اجتاها نفسيا و اجتماعيا
تقوم على شخصية احلدث املنحرف وتستند إليه يف التفاعل مع اغلب مواقف حياته و إحداثها( العمري:4004،
.)44

-0النظرية االجتماعية

يركز علماء هذه النظرية على أمهية تأثريا لوسط االجتماعي أو البيئة االجتماعية على الفرد فعلى سيل املثال وجد
أن األعضاء املنتمني إىل اجلماعات املظلومة أو املهضومة حقوقها أو اليت ال حتصل على امليزات مثل بقية

اجلماعات األخرى يف اجملتمع ،جندهم أحيانا يسلكون السلوك اجلانح كاستجابة للحرمان االجتماعي و
االقتصادي الذي يعانون منه .أيضا عندما يعاين اجملتمع من التفكك االجتماعي أو سوء التنظيم االجتماعي فأن
األفراد جيدون أمامهم فرصا للتهرب من ضغوط املعايري االجتماعية  ،وجهة نظر أخرى تشري إىل  ،السلوك اجلانح
هي نتاج ضعف مؤسسات الضبط االجتماعي الرمسي وغري الرمسي مثل األسرة و املدرسة و املؤسسة الدينية ،
الشرطة  ،و احملاكم.
ويرى رو ربت مريتون بأن الفرد عندما ال يستطيع حتقيق األهداف و ال جيد الوسائل املشروعة لتحقيقها  ،فأنه
يرتك هذه األهداف و ينسحب من حياة اجملتمع على سبيل املثال  :التسرب من املدرسة  ،اهلروب من العمل ،
اإلدمان على املكسرات أو املخدرات  ،أو االنتحار  ،أو يرفض األهداف و الوسائل ويضع بدال منها أهدافا و
وسائل خاصة به وبزمالئه يف مثل موقفه وحياولوا أن يفرضوها على اجملتمع( البلوشية.)22 :4002،
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الدراسات السابقة:
 - 2دراسة القندوز 4001
(أساليب التنشئة األسرية وعالقتها جبنوح األحداث)

هدفت الدراسة التعرف على أساليب التنشئة االجتماعية وعالقتها جبنوح األحداث وقد أجريت الدراسة علي

 241حدثا وذلك باستخدام منهج املسح االجتماعي الشامل وأجريت الدراسة علي كامل جمتمع الدراسة وذلك
لصغر حجم اجملتمع واعتمدت الدراسة يف مجع البيانات امليدانية علي استمارة املقابلة ملناسبتها جملتمع الدراسة وقد
توصل الباحث إىل النتائج وهي كاأليت -:
 -2وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني التفاوت يف املعاملة وجنوح األحداث .
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني قلة حوار األسرة وجنوح األحداث .
-4
 -0وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني استعمال القسوة وجنوح األحداث.
 - 2وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني اختالف األسرة يف التنشئة وجنوح األحداث .
 - 1وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني إمهال األسرة وجنوح األحداث(القندوز.)4001،

 - 4دراسة اخلريف 2222هـ
( جرائم العنف عند األحداث يف اململكة العربية السعودية)
هدفت الدراسة التعرف على جرائم العنف عند األحداث يف اململكة العربية السعودية وقد تكونت العينة من
( )07حدث  ،وقد توصل إىل نتائج كان أمهها:
 غالبية أباء األحداث العائدين لالحنراف يعتربون مناذج سيئة ألبنائهم وال يشعرون باملسؤولية حنوهم(اخلريف 2222،هـ).

 - 0دراسة املفلح  2222هـ
( أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها باحنراف األحداث)

هدفت الدراسة التعرف على أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها باحنراف األحداث  ،وقد تكونت العينة من ()20

حدث وقد استخدم الباحث الدراسة الوصفية وقد توصل إىل نتائج اآلتية-:
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 إن األحداث الذين يفقدون املعاملة املادية احلسنة والدهتم قد يقعون يف أحضان الرفاق السوء الذي يزجون هبم يفمسالك االحنراف واجلنوح.
 -كما أوضحت الدراسة هناك عالقة بني أسلوب املعاملة الوالدية واالحنراف (املفلح.)2222 ،
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الفصل الثالث
منهجية البحث وإجراءاته
منهجية البحث:
لغرض حتقيق أهداف البحث اتبع الباحثان املنهج الوصفي التحليلي الذي يسعى لتحديد الوضع احلايل للظاهرة
املدروسة ومن مث وصفها ،فهو يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما يوجد يف الواقع ووصفها وصفاً دقيقا.

إجراءات البحث
- 2جمتمع البحث

يقصد باجملتمع هو اجملموعة الكلية ذات العناصر اليت يسعى الباحث إىل أن يعمم عليها النتائج ذات العالقة

باملشكلة.
ويتكون جمتمع البحث من األحداث اجلاحنني يف مدينة بغداد البالغ عددهم ( )204من الذكور واإلناث.

- 4عينة البحث

يقصد بالعينة جزء من اجملتمع الذي جتري عليه الدراسة خيتارها الباحث إلجراء دراسته عليها على وفق قواعد
خاصة لكي متثل اجملتمع متثيال صحيحا وملا كان اجملتمع املدروس يف البحث واسع النطاق مما يشكل صعوبة يف
اإلحاطة مبفرداته فضال عن تناوله بالدراسة مكلفا من حيث الوقت واملال مما اضطر الباحث إىل اختيار عينة من

هذا اجملتمع ختضع للدراسة وتعمم نتائجها على اجملتمع بأكمله ويكون هذا التعميم مقبوال ما ينجح الباحث يف
اختيار العينة (عريفج وآخرون)201 :2777،
وقد تكونت العينة من ( )00ذكر من مدرسة تأهيل الصبيان و( )00أنثى من مدرسة تأهيل األحداث اإلناث
وبذلك يكون جمموع العينة ( )200من الذكور واإلناث كل من األحداث اجلاحنني املتهمني واحملكومني الذين
يقيمون يف دور األحداث وجدول ( )2يبني توزيع أفراد العينة حسب فئات االعمار.
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جدول ()2
توزيع أفراد العينة حسب فئات االعمار ونسبهم املئوية
فئات االعمار

التكرار

النسبة املئوية

24- 0

22

%22

21 -20

44

%44

21 - 22

20

%20

اجملموع

200

%200

- 0أداة البحث
األداة هي الوسيلة اليت جيمع هبا الباحث البيانات تلزمه (حسن)2771:210،و أداة البحث هي االستبيان
يتكون من جمموعة بيانات مكونه من صفحة واحدة حتتوي على عدد من األسئلة تتطلب اإلجابة عنها من قبل
املبحوثني .

خطوات إعداد االستمارة أو االستبيان
تعرضت استمارة الدراسة إىل إجراءات عدة قبل البدء بتطبيقها متثلت بااليت-:
* حتديد نوع املعلومات اليت يريد الباحثان احلصول عليها لقد التزم الباحثان مبستلزمات إعداد االستمارة ،فبالنسبة
لألسئلة من حيث كوهنا حمدودة العدد فقد بلغت ( )21سؤال ختدم أغراض الدراسة واتسمت بالوضوح والدقة
ومدلوالهتا سهلة واضحة ال تثري اللبس وصياغتها ال تتطلب من املبحوث تفكرياً عميقاً أو القيام بعمليات حسابية

معقدة باإلضافة إىل أهنا غري مثرية وغري حمرجة.
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*حتديد شكل األسئلة وصياغتها وتسلسلها هناك نوعان من األسئلة األول :أسئلة عن احلياة الشخصية و
معلومات عن العائلة واحملور الثاين تأثري العنف األسري على األحداث .

الخصائص السيكو مترية لالختبار
 -2الصدق

يقصد بصدق املقياس ) (Instrument Validityإىل أي درجة يقيس املقياس الغرض املصمم من أجله،
وعليه ميكن تعريف صدق أداة مجع البيانات إىل أي درجة توفر األداة بيانات ذات عالقة مبشكلة الدراسة من
جمتمع الدراسة .فيقاس مثالً صدق املقابلة الشخصية املستخدمة يف قياس وجهات نظر العاملني يف املنظمة حول
سياسات اإلدارة العليا باملنظمة مبدى حصول الباحث على وجهات نظر العاملني الفعلية (غري املتح ّفظة) عن
السياسة العليا للمنظمة(املطر.)4 :4022،

الصدق الظاهري
يقصد بالصدق الظاهري للمقياس إىل أي درجة يبدو املقياس ظاهرياً يقيس ما صمم من أجله ،وتعريف الصدق
الظاهري ألداة مجع البيانات إىل أي درجة تبدو ظاهر ياً مناسبة ملا صممت من أجله( املطر)2 :4022،وقد
عرضت االستبانه إىل جمموعة من متخصصني يف العلوم الرتبوية والنفسية ومتت املوافقة على االستبانه بنسبة
()%11كما يف ملحق (.)2

الصدق بناء لألداة
قام الباحثان بتطبيق أداة الدراسة بعد التأكد من صدق الظاهري على عينة عشوائية أولية متثلت عينة الدراسة
األساسية بلغ عدد أفرادها ( )40حدثاً وذلك لتحديد التجانس الداخلي ألداة الدراسة حبساب معامالت ارتباط
(بريسون) بني كل فقرة من فقرات احملاور األداة واجلدول التايل يوضح معامل ارتباط بني كل فقرة من فقرات احملاور
األداة.
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جدول ()4
معامل االرتباط لالتساق الداخلي بني كل فقرة من فقرات احملور
معامل االرتباط

الفقرة
- 2املعاملة القاسية للوالدين من األشياء الطبيعية داخل أسريت

00207

- 4والدي يستعمل أسلوب الضرب يف تعامله معي

0001

- 0التعذيب البدين من األساليب اليت يعاملين هبا والدي

0000

- 2والدي ال ينفق علي مبا يليب احتياجايت

0001

- 1اشعر بأن والداي يعاقباين دون سبب واضح

0012

- 2العنف اللفظي أمر معتاد عليه داخل أسريت

0000

- 0عندما أتعرض للعنف من قبل أسريت اخرج من املنزل هارباً

0،11

- 1اقضي وقت فراغي خارج املنزل هروباً من جو املنزل املشحون باخلالفات األسرية

0002

- 7احرص بأن أكون بعيداً عن مقابلة أيب بسبب معاملته القاسية جتاهي

0021

 - 20ارفض أن أقوم بأي عمل يأمرين به والدي رداً على عنفه جتاهي
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 -4الثبات

من الصفات األساسية اليت جيب توافرها أيضاً يف أداة مجع البيانات قبل الشروع يف استخدامها هي خاصية
الثبات .تكمن أمهية قياس درجة ثبات أداة مجع البيانات يف أمهية احلصول على نتائج صحيحة كلما مت
استخدامه؛ فاألداة املتذبذبة ال ميكن االعتماد عليها وال األخذ بنتائجها ،وبالتايل ستكون نتائج الدراسة غري
مطمئنة ومضللة ،ويف أغلب األحوال مضيعة للجهد والوقت واملال.يعرف ثبات املقياس إىل أي درجة يعطي
املقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها ويقاس ثبات أداة مجع البيانات بطرق خمتلفة من أشهرها
حساب معامل كرمباخ وقد بلغ الثبات ( )%12وهو معامل مرتفع وهذا يشري على أن إمكانية الثبات النتائج اليت
ميكن احلصول عليها من خالل أداة الدراسة عند تطبيقها مرة أخرى.

ت:طبيق األداة
مت تطبيق أداة البحث على األحداث اجلاحنني وقد مت توزيع االستبانه على األحداث وفقاً للخطوات التالية-:
- 2حصل الباحثان على موافقة اجلهات املعنية لتطبيق األداة كما يف ملحق (.)4
- 4قام الباحثان بتطبيق األداة على األحداث يف مدرسة التأهيل للصبيان واإلناث.

الوسائل اإلحصائية:
- 2معامل ارتباط بريسون.
- 4معامل الثبات (الفا -كرونباخ).
- 0املتوسطات احلسابية واالحنراف املعيارية لإلجابة على تساؤالت البحث.
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العدد األول

الفصل الرابع
عرض النتائج :
سيتم يف هذا الفصل عرض النتائج على وفق ما جاء يف استمارة الدراسة من حيث أقسامها اليت بلغت
قسمان وحيتوي القسم األول على ( )20أسئلة حتتوي على معلومات عن املبحوثني (اخلصائص الشخصية
واالجتماعية) ،والقسم الثاين حيتوي على ( )20فقرات تتضمن حماور عن العنف األسري وستتناول الدراسة
فقرات كل قسم من أقسام االستمارة على النحو اآليت-:
للتحقق من هدف البحث الذي ينص على:
(التعرف على العالقة بني العنف األسري واألحداث اجلاحنني).
القسم األول :معلومات عن املبحوثني ( اخلصائص الشخصية واالجتماعية)
 - 2العمر
تشري نتائج البحث إىل أن العمر تراوح بني ( )21 -22سنة
 - 4اجلنس
تشري نتائج البحث إىل أن عدد الذكور قد بلغ ( ،)00وعدد اإلناث فقد بلغ ()00كما يف جدول (.)2
جدول ( ) 2
توزيع أفراد العينة حسب اجلنس
اجلنس

عدد العينة

الذكور

00

اإلناث

00

اجملموع

200

 - 0اجلنسية
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العدد األول

تشري النتائج إىل أن مجيع النزالء حيملون اجلنسية العراقية.
 - 2املستوى التعليمي
أظهرت نتائج البحث إن األمية متفشية بني الذكور مبا يعادل ( )12فرد ،وبني اإلناث مبا يعادل ( )44وعليه
تكون األمية متفشية يف عينة البحث كما يف جدول (.)1
جدول ()1
يبني مستوى التعليمي ألفراد البحث
املستوى التعليمي

التكرار

النسبة املئوية

الذكور

12

%12

اإلناث

44

%44

اجملموع

200

%200

 - 1مكان السكن
أوضحت نتائج البحث أن العاصمة بغداد احتلت املرتبة األوىل ومبا يعادل ( )12بوصفها مكاناً للسكن يف عينة

البحث عند إلقاء القبض عليهم أو عند التسليم للسلطات ،مث تأيت حمافظة البصرة يف املرتبة الثانية مبا يعادل
( )21مث املرتبة الثالثة لكل من حمافظتني كربالء و النجف فقد بلغت ( 1و  )7واملرتبة الرابعة حملافظة األنبار ()0
مث املرتبة األخرية للمحافظتني بابل و دياىل ( 4و .)1
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العدد األول

وان عاصمة بغداد احتلت املرتبة األوىل هذه مسألة طبيعية ومتوقعة إذ أن العاصمة بغداد كبقية عواصم العامل
تكون منطقة جذب لبعض العوائل للسكن فيها من خدمات ومغريات وفرص عمل وأماكن عديدة واسطة ممارسة
أمناط خمتلفة من اجلرائم واحنراف السلوك باملوازنة بني بقية احملافظات كما يف جدول (.)2
جدول ()2
يوزع أفراد العينة حسب مكان السكن عند إلقاء القبض وبنسبهم املئوية
مكان السكن عند القبض

التكرار

النسبة املئوية

بغداد

12

%12

البصرة

21

%21

كربالء

1

%1

النجف

7

%7

األنبار

0

%0

بابل

4

%4

دياىل

1

%1

اجملموع

200

%200
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العدد األول

 - 2نوع السكن
تشري النتائج إىل أن اغلب األحداث يسكنون يف بيت مسلح كما مبني يف اجلدول أدناه.
جدول ()0
يبني توزيع العينة حسب نوع السكن
نوع السكن

التكرار

النسبة املئوية

فيال

صفر

صفر

بيت مسلح

21

%21
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العدد األول

شقة

44

%44

ال يوجد

20

%20

اجملموع

200

%200

 - 0وفاة األب (ويل األمر /أو فقدانه)
أوضحت نتائج البحث أن ( )01من عينة البحث قد تعرضوا إىل وفاة (األب ويل األمر أو فقدانه) وقد تراوحت
اعمار الذين فقدوا األب بني (من كان يف بطن أمه –  22سنة) وكان ( )27منهم يف فئات عمرية صغرية اقل
من  20سنوات وهي مرحلة حتتاج إىل الرعاية واحلماية واملتابعة وفقدان السلطة (سلطة األب) قد يعرضهم إىل
االحنراف .
والدك ساكن معك يف نفس املنزل

التكرار

النسبة املئوية

 - 1وفاة األم (ولية األمر) أو فقداهنا
أوضحت نتائج البحث أن ( )21من عينة البحث قد تعرضوا إىل وفاة (األم ولية األمر أو فقداهنا) وقد تراوحت
اعمار الذين فقدوا األب بني (صغري السن –24سنة) وكان ( )20منهم يف فئات عمرية صغرية اقل من 20
سنوات وهي مرحلة حتتاج إىل الرعاية وعطف وحنان األم وفقدان األم قد يعرضهم إىل االحنراف .
 - 7هل والدك ساكن معك يف نفس املنزل
تشري النتائج أن أغلبية األحداث والدهم يسكن معهم يف نفس املنزل كما مبني يف اجلدول أدناه :
جدول ()7
يبني أغلبية اآلباء الذين يسكنون مع أفراد العينة
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العدد األول

نعم

10

%10

كال

20

%20

اجملموع

200

- 20هل هو متزوج من امرأة أخرى
تشري النتائج إىل أن اآلباء متزوجون من نساء أخريات كما مبني يف اجلدول أدناه.
جدول ()20
يبني هل األب متزوج من امرأة أخرى
التكرار

النسبة املئوية

هل متزوج من امرأة أخرى
نعم

11

%11

كال

21

%21
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اجملموع

200

العدد األول
%200

- 22هل الوالدان منفصالن عن بعضهما
تشري النتائج إىل أن (  )%10من األحداث والديهما منفصالن كما مبني يف جدول أدناه.
جدول ()22
التكرار

النسبة املئوية

الوالدين منفصالن عن بعضهما
نعم

20

%20

كال

10

%10

اجملموع

200

%200

- 24عدد أفراد أسرتك األوالد والبنات
تراوح عدد أفراد األسرة يف الذكور بني ( )20- 1فرداً داخل العائلة ،أما بالنسبة إىل اإلناث فقد تراوح بني (- 2
 )22فرداً داخل العائلة.

- 20الرتتيب يف األسرة:
تراوح ترتيب عينة الدراسة يف األسرة بني الرتتيب (األول وثالث عشر) فضالً عن ظهور الرتتيب (األول و األخري)
هو األكثر تكراراً بني األسرة.

فالطفل األول واألخري يف العائلة قد يكون األكثر تعرضاً للشدائد ألنه مهمل جداً أو مدلل جداً أو غري مرغوب
فيه أو قد يتعرض إىل املبالغة يف الرعاية واحلماية من الوالدين.
- 22الدخل الشهري لألسرة
تشري النتائج الدراسة بأن الدخل الشهري يرتاوح بني ( 10إىل  200ألف) شهرياً وهذا يدل على تدين املستوى
املعيشي لألسرة.
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العدد األول

- 21مستوى التعليمي لآلباء
أشارت نتائج البحث إىل إن األمية متفشية مبا يعادل ( )11من آباء العينة وان اآلباء الذين مل حيصلوا على
شهادة الدراسة االبتدائية ،أما بالنسبة إىل ( )21الباقون فقد توزعت بني شهادة السادس االبتدائي إىل خرجيني
معاهد.
ومن تلك البيانات ترى أن معظم اآلباء ميكن وصف املستوى التعليمي هلم بأنه واطئ.
- 22مستوى التعليمي لالم
أشارت نتائج البحث إىل أن األمية متفشية مبا يعادل ( )70من أباء العينة وان اآلباء الذين مل حيصلوا على شهادة
الدراسة االبتدائية  ،أما بالنسبة إىل ( )20الباقون فقد توزعت بني شهادة السادس االبتدائي إىل خرجيني معاهد.
ومن تلك البيانات ترى أن معظم اآلباء ميكن وصف املستوى التعليمي هلم بأنه واطئ.

35

كلية القانون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى
مجلة العلوم القانونية والسياسية

العدد األول

- 20هل يوجد عنف اسري داخل أسرتك
تشري النتائج إىل وجود عنف داخل األسرة كما مبني يف اجلدول أدناه.
التكرار

النسبة املئوية

العنف األسري
نعم

11

%11

كال

44

%44

اجملموع

200

%200

جدول()24

- 21كيفية حسم اخلالفات بني أفراد األسرة
جدول ()20
التكرار

النسبة املئوية

حسم اخلالفات
احلوار والنقاش

20

%20

الشتيمة والتهديد

01

%01

الضرب

20

%20

تدخل اآلخرين

4

%4
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200

اجملموع

العدد األول
%200

احملور الثاين :تأثري العنف األسري على األحداث
جدول ()22
التكرارات واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات العينة حول احملور الثاين (تأثري العنف األسري
على األحداث)
نادرا
الفقرة

ك

احياناً

%

دائماً

غالبا

احنراف معياري

27

%27

21

0021

ك

- 2

املعاملة القاسية للوالدين من األشياء

17

%17

الطبيعية داخل أسريت

2

%2

2020

0،72

الرتتيب

ك

%

ك

%

%

املتوسط

2

%

 - 4والدي يستعمل أسلوب الضرب يف تعامله معي

17

%17

42

%42

22

%22

4

%4

2،22

0،12

1

 - 0التعذيب البدين من األساليب اليت يعاملين هبا والدي

04

%04

22

%22

40

%40

22

22

2،72

0،22

2

%
 - 2والدي ال ينفق علي مبا يليب احتياجايت

04

%04

0

%0

20

%20

1

%1

2،01

2،00

2

 - 1اشعر بأن والداي يعاقباين دون سبب واضح

21

%21

0

%0

21

%21

2

%2

2،11

0،72

0

 - 2العنف اللفظي أمر معتاد عليه داخل أسريت

10

%10

22

%22

20

%20

4

%4

2،27

0،12

1

 - 0عندما أتعرض للعنف من قبل أسريت اخرج من املنزل

12

%12

40

%40

21

%21

1

%1

2،21

0،72

0

هارباً
 - 1اقضي وقت فراغي خارج املنزل هروباً من جو املنزل

21

%21

40

%40

20

%20

7

%7

2،71

0،70

4

املشحون باخلالفات األسرية
 - 7احرص بأن أكون بعيداً عن مقابلة أيب بسبب

00

%00

20

معاملته القاسية جتاهي
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%20

7

%7

0

%0

2،24

0،71
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ارفض أن أقوم بأي عمل يأمرين به والدي رداً على

22

%22

41

%41

22

%22

1

العدد األول
%1

2،02

0،71

عنفه جتاهي

ويتضح من اجلدول السابق ارتفاع العنف األسري لدى أفراد العينة من خالل متوسط احلسايب جلميع الفقرات
حيث نالحظ أن نسب التكرار عالية فهي ترتاوح بني ( )04 -17وهذا يدل على ارتفاع العنف داخل األسر
وبذلك يتضح أن هناك عالقة بني العنف األسري واحنراف األحداث.

االستنتاجات-:
يف ضوء نتائج البحث احلايل أمكن الباحثان أن يستنتجان األيت -:
- 6إن مجيع النزالء تعرضوا إىل عنف اسري مما سبب يف احنراف األحداث .
- 7املستوى التعليمي اخلاص بالوالدين له اثر يف جنوح األحداث .
- 8تكدس أفراد األسرة يف العائلة الواحدة وكذلك املعاملة القاسية جعلت من هذه الفئة ينحرفون عن قوانيني اجملتمع.
- 9فقدان الوالدان أو احدهم هو السبب الرئيسي الحنراف جنوح األحداث وذلك لدورمها البارز يف تكوين شخصية
الطفل ومساعدهم على مواجهه احلياة.

التوصيات-:
بناءً على نتائج البحث مت التوصل إىل التوصيات اآلتية-:
- 1العمل على زيادة الوعي األسري وذلك من خالل تكثيف الربامج املتعلقة باألسرة والطفل عن طريق وسائل
اإلعالم املختلفة.
- 2حتفيز األحداث على طاعة آبائهم ومساع نصائحهم وتوجيهاهتم
- 3تفعيل احلوار والنقاش بني أفراد األسرة إلعطاء األحداث الفرصة لتعبري عن آرائهم والعمل على تلبية احتياجاهتم.
- 4التنسيق مع وزارة العدل ووزارة العمل والشؤون االجتماعية واجلهات األخرى ذات العالقة خبصوص عمل األطفال
وذلك مبنع عمل الصغار من مل يتم التاسعة من العمر ألي سبب كان .

المقترحات-:
38
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- 1إجراء دراسات مقارنة بني األحداث الذكور واإلناث ملعرفة العوامل املؤدية لالحنراف.
 - 2إجراء دراسة على مدى تأثري اجملتمع على األطفال املولودين داخل السجون.
- 3إجراء دراسات مماثلة للدراسة احلالية تتناول متغريات أخرى .

المالحق
ملحق ()2

أسماء الخبراء الذين تم االستعانة بهم
 2أ.-د .سعدي جاسم عطية  /علم النفس الرتبوي /كلية الرتبية األساسية.
 4أ.-م.د .بشرى حسني  /علم النفس العام /كلية الرتبية األساسية.
- 0م.د .إميان يونس إبراهيم /علم النفس الرتبوي  /كلية الرتبية األساسية.

ملحق ()4
االستبيان بصورة النهائية
2
4
0
2

العمر ......سنةاجلنس :ذكر ( ) أنثى (اجلنسية ..........-مستوى تعليمك ........

- 1مكان السكن  :بغداد (
- 2نوع السكن:
فيال ( )

)

) حمافظات (

)
)

بيت مسلح (
)

ال يوجد (
شقة ( )
- 0هل والدك على قيد احلياة  :نعم ( ) كال ( )
- 1هل الوالدة على قيد احلياة  :نعم ( ) كال ( )
- 7هل والدك ساكن معكم يف نفس املنزل  :نعم ( ) كال ( )
 - 20هل هو متزوج من امرأة أخرى :نعم ( ) كال ( )
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 - 22هل الوالدان منفصالن عن بعضهما  :نعم ( ) كال ( )
 - 24عدد أفراد أسرتك األوالد  .......البنات .......
 - 20ترتيبك يف األسرة .......
 - 22الدخل الشهري لألسرة:
 20ألف ( )
 10إىل  200ألف ( )
ال يوجد دخل شهري ( )
 - 21مستوى تعليم الوالد :
أمي ( )
متوسط( )

)
)

 20إىل  10ألف (
 200فما فوق (

ابتدائي ( )
ثانوي ( ) جامعي (

)

 - 22مستوى تعليم الوالدة :
ابتدائي ( )
أمي ( )
) جامعي ( )
ثانوي (
متوسط( )
 - 20هل يوجد عنف اسري داخل أسرتك :نعم ( ) كال ( )
 - 21كيفية حسم اخلالفات بني أفراد األسرة :
الشتيمة والتهديد (
احلوار والنقاش ( )
تدخل اآلخرين (
( )
الضرب
أخرى (يذكر)...........................................
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احملور الثاين  :تأثري العنف األسري على األحداث
نادرا

الفقرة
- 2املعاملة القاسية للوالدين من األشياء الطبيعية داخل أسريت
- 4والدي يستعمل أسلوب الضرب يف تعامله معي
- 0التعذيب البدين من األساليب اليت يعاملين هبا والدي
- 2والدي ال ينفق علي مبا يليب احتياجايت
- 1اشعر بأن والداي يعاقباين دون سبب واضح
- 2العنف اللفظي أمر معتاد عليه داخل أسريت
- 0عندما أتعرض للعنف من قبل أسريت اخرج من املنزل هارباً
- 1اقضي وقت فراغي خارج املنزل هروباً من جو املنزل املشحون باخلالفات
األسرية
- 7احرص بأن أكون بعيداً عن مقابلة أيب بسبب معاملته القاسية جتاهي
 - 20ارفض أن أقوم بأي عمل يأمرين به والدي رداً على عنفه جتاهي
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المصادر العربية:
 - 2القران الكرمي.
 - 4ابن منظور ،بﻥ منﻅﻭﺭ ( :)2711لساﻥ ﺍلعﺭﺏ ،ﻁ ،0تحقيـﻕ عبـﺩ ﺍهلل ﺍلكبيـﺭ ﻭﺁخـﺭﻭﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍلمعاﺭﻑ،
ﺍلقاهﺭﺓ.
 - 0إبراهيم ،أكرم نشأت( :)2771القواعد العامة يف قانون العقوبات املقارن،مطبعة الفتيان ،بغداد.
 - 2البلوشية ،نعيمة محيد( :)4002أسباب جنوح األحداث  ،رسالة ماجستري  ،جامعة عني مشس ،مصر.
 - 1التكرييت ،ثناء هباء الدين( :)4002االجتاه السائد يف جنوح األحداث يف مدينة تعز للسنوات 4002 – 400
(دراسة مسحية) ،مؤمتر الطفولة الوطين الثالث ،ورقة عمل.
 - 2حجازي،مصطفى( :)2701االحداث اجلاحنون (دراسة ميدانية نفسانية اجتماعية) ،دار احلقيقة ،بريوت.
 - 0حسﻥ ،محمﺩ ( :)2710ﺍألحﺩﺍﺙ ﺍلجانحﻭﻥ ﻭتنشـئتهﻡ ﺍألسـﺭية  ،ﺩﺭﺍسـة ميﺩﺍنيـة بالمﺩينة ﺍلمنﻭﺭﺓ" بحﻭﺙ
ﺍلمﺅتمﺭ ﺍلثالﺙ ،2710مصـﺭ :ﺍلجمعيـة ﺍلمصـﺭية للﺩﺭﺍسـاﺕ ﺍلنفسية.
 - 1احلفكاين ،علي بن سليمان ( )4002الواقع االجتماعي ألسر األحداث ،دار اجلامعية احلديث ،مصر.
 - 7خان ،حممد صاحل( :)2772جناح االحداث ،دار املعارف ،مصر.
- 20الراشد ،مضاوي عبد الرمحن (2227هـ) .مضامني مفهوم القدوة كما تدركها معلمات رياض األطفال ودرجة
ممارستهن له .رسالة ماجستري غري منشورة الرياض :كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود.
- 22السرور ،ناديا هايل (2770م) .تقييم التعليم يف املدرسة يف اململكة األردنية اهلامشية :عمان.
- 24سليمان ،شحاته سليمان حممد(:)4002فعالية برنامج لّلعب أدوار القصص يف عالج املخاوف املرضية لدى
أطفال الروضة ،بكلية رياض األطفال جامعة القاهرة
- 20السمالوطي،نبيل السمالوطي(2220هـ):الدراسة العلمية لسلوك اإلجرامي،طبعة األوىل دار الشروق ،جدة.
- 22عارف ،صربي إبراهيم ( .)4000تطوير تربية طفل ما قبل املدرسة يف مصر يف ضوء االجتاهات الرتبوية العصرية.
جملة كلية الرتبية م ،)20( 2صـ.201 – 220
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- 21العاين ،مصطفى( :)4004األحداث اجلاحنون ،دار احلقيقة ،بريوت.
- 22العتييب ،منري و السويلم ،بندر بن محد( :)4004أهداف التعليم املبكر (رياض األطفال) باململكة العربية
السعودية:دراسة حتليلية ،مركز البحوث الرتبوية بكلية الرتبية جامعة امللك سعود
- 20العمري ،صاحل بن حممد آل ربيع( :)4004العودة اىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية ،دار النهضة العربية،
بريوت.
- 21العفنان ،علي عبد اهلل (2222هـ ) .مقارنه بني أطفال املرحلة االبتدائية الذين التحقوا والذين مل يلتحقوا برياض
األطفال يف الدافعية حنو التعلم والتحصيل الدراسي .رسالة ماجستري غري منشــورة ،الرياض ،كلية الرتبية ،جامعة
امللك سعود.
- 27العمري ،عبد اهلل بن سعد،مطاوع ،ضياء الدين بن حممد(2240هـ):تقنيات االتصال واإلعالم وأثرها يف النشء
السعودي،جمله البحوث العلمية ،شعبان.
- 40لبابنه ،امحد حسن( :)4007درجة حتقيق مؤسسات رياض األطفال للرتبية املتكاملة لطفل ما قبل املدرسة،
جامعة البلقاء التطبيقية ،كلية إربد اجلامعية.
- 42منشي ،نسرين بنت هاشم بن عبد اخلالق( :)4002تربية الطفل باللعب و تطبيقاهتا الرتبوية يف األسرة و رياض
األطفال يف ضوء الرتبية اإلسالمية،حبث منشور ،جامعة ام القرى.
- 44املطريي،عبد احملسن عمار(:)4002العنف األسري وعالقته باألحداث اجلاحنني لدى نزالء دار املالحظة
االجتماعية مبدينة الرياض ،رسالة ماجستري منشورة ،الرياض.
- 40اجمللة العربية للرتبية (2712م) واقع تربية الطفل يف سن ما قبل املدرسة يف بعض الدول العربية :املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم.
- 42ناجي ،عبد العزيز غالب( :)4002جناح األحداث يف اجملتمع اليمين ،رسالة ماجستري ،جامعه معهد والدراسات
العربية ،مصر.
- 41نقﻭال ،نﺭميﻥ ( :)2770ﺩﺭﺍسة مستﻭﻯ مفهﻭﻡ ﺫﺍﺕ ﺍألحﺩﺍﺙ ﺍلجانحيﻥ ﺍلبالغيﻥ مـﻥ ﺍلعمﺭ  20-24عامﹰا
"ﺩﺭﺍسة تقﻭيمية تشخيصية" ،ﺭسالة ماجستيﺭ -جامعة عيﻥ شمﺱ.
- 42وزارة الرتبية( :)2772األهداف الرتبوية يف القطر العراقي ،ط ،4مطبعة وزارة الرتبية ،بغداد.
- 40الياسني ،جعفر عبد األمري( :)4004التشرد واحنراف سلوك الصغار واألحداث يف العراق (دراسة ميدانية يف علم
االجتماع اجلنائي) ،أطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد ،كلية اآلداب.
املصادر األجنبية:

43

العدد األول

 جامعة ديالى/ كلية القانون والعلوم السياسية
مجلة العلوم القانونية والسياسية

1- Sheldon & elener (1950): Unraveling Juvenile Delinquency (n.y:the
commonwealth fund.
2 -)www.ktaby.com(
3-)www.moqatel.com(
4- http://forum.ma3ali.net/t376129.html
5 - ( http://manshecter.mam9.com/t15-topic(

family Violence and its Effect on Young's Criminality
Abstract
The phenomenon of domestic violence is one of the widespread social
phenomena, it is a world-wide phenomenon and despite the increase of
contrast between one country and another, the suffering is the same
everywhere. Violence is the use of illegal force by an adult in the family
against the other individuals The domestic violence is one of the most
dangerous ways of human rights violations. The subject of juvenile
delinquents is considered one of the serious and important topics in the
current time, with mounting danger in case it is neglected and it is
regarded important because it is related directly or indirectly, to half the
population of the community, who are the young and juvenile who
will take the responsibility of community building and leading in the
future. The problem of juvenile delinquency is one of the serious
problems that society faces, especially in light of the marked increase in
the rates of juvenile delinquency which requires addressing this problem
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and find out the reasons leading to it. The current research aims to
identify the domestic violence and its relationship to juvenile
delinquency. The research instrument is applied on a sample of (100)
juvenile delinquents (70) males and (30) females were included search
tool two sections the first section contains personal information
consisting of (18 questions) and the Department of the other contains
data for domestic violence, has reached the researchers to following
results:
-1 - All guests were subjected to domestic violence, which caused the
deviation events
.2 - the social status of the family is the main cause of juvenile
delinquency.
3 - level of education your parents has an impact on juvenile
delinquency
.4 - accumulation of family members in one family, as well as cruel
treatment made from this category deviate from Guanyin society.
5 - loss of parents or one of them is the main reason for the deviation of
juvenile delinquency and the role of Baz in the formation of the child's
personality and assistant to cope with life. As a complement to search
the current researchers have found a set of recommendations:
-1 - Work to increase awareness of family, through the intensification
of programs for the family and the child through various media
.2 - stimulating events to obey their parents and listen to their advice
and guidance.
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3 - activation of dialogue and debate between members Alasrhlaata
events the opportunity to express their views and work to meet their
needs.
4 - Coordination with the Ministry of Justice and the Ministry of
Labour and Social Affairs and other relevant bodies on the work of
children and preventing children from work is not nine years old for
any reason The researchers suggested a number of research, including:
-1 - make comparative studies between male and female events to find
out the factors leading to delinquency.
2 - a study on the impact of community on children in prisons Molodn
3 - a study similar to the current study dealing with the other variables
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