
 

العنؾ مظهر من مظاهر التطرؾ : الفصل األول 
العنؾ  : المبحث األول 
. تعرٌؾ العنؾ لؽة واصطالحا -المطلب األول
و عنؾ علٌه أي عامله بشدة فهو عنٌؾ , عنؾ لم ٌرفق بــــــ: العنؾ فً اللؽة 
. وهو الشدة والقسوة واستخدام القوة, وجمعها عنؾ 

 :اصطالحا 
وهو آفة , مادي ٌرافقه قوة وإلحاق األذى باآلخرٌن هو كل سلوك معنوي أو 

كٌؾ الطالب  اجتماعٌة سلبٌة تؤدي إلى نتائج سلبٌة وإعاقة ت

 : العنؾ كما عرؾ فً نظرٌات مختلفة

  هو كل تصرؾ ٌؤدي إلى إلحاق األذى : كما عرفه علماء النفس العنؾ
تلكات الذات أو ممتلكات اآلخرٌن  باآلخرٌن أو إلى تخرٌب مم

كالسخرٌة واالستهزاء بالفرد وفرض اآلراء .قد ٌكون األذى جسمٌا أو نفسٌا   
وهو نقٌض الرفق  بالقوة والتقٌٌد 

  التفسٌر النفسً ٌعتبر ظاهرة مرتبطة بوجود شخصٌة ؼٌر سوٌة مسؤولة

  ,ت العنٌفة عن السلوكٌا

  العالمٌة الصحة لمنظمة لمنظمة الدولً التقرٌر عرفه الذي العنؾ ٕٓٓ٘ 

 ذات ضد للقوة أو البدنً لالكراه الفعل او بالتهدٌد القصدي االستخدام هو

 إصابة عنه ٌنتج مجتمع أو فئة أو جماعة أو آخر شخص ضد أو الشخص

.  الحرمان او النمو اعتالل او نفسً أذى أو وفاة او

 تعرٌؾ العنؾ فً اإلسالم. 
على عدم  جاءت لفظة العدوان فً ثمانٌة مواضع فـً القـرآن الكرٌم تحث*

فً ( العدوان ) وقـد ارتبطت لفظة  وان على اآلخرٌن بؽٌر وجه حق , العد
القرآن الكرٌم فً خمسة مواضع مـن المواضـع الثمانٌة بلفظة اإلثم , وفً 

ْقوى والَ َتعاوُنوْا علَى اإلِْثِم ) سورة المائدة ٌقول تعالى  وَتعاوُنوْا علَى اْلبر والتَّ
ٌا أٌَها الَِّذٌن آمُنوا إَِذا ), وفٌها أٌـضاً ٌقـول تعالى  ٕاآلٌة  /المائدة ( واْلعدواِن 

,  ٩اآلٌة / المجادلـة( َتَناجٌُتم َفاَل َتَتَناجوا بِاإْلِْثِم واْلعدواِن 



السنة النبوٌة الشرٌفة ملٌئة باألحادٌث التً تحث على نبذ العنؾ و االلتزام * 
وات هللا علٌه السلوك الصحٌح للمسلم بالعفو و التسامح , وقد بٌن النبً محمد صل

 "المسلم من سلم المسلمون من لسانه وٌده" فقال 

 
 

 :وللعنؾ ثالثة أنماط هً 
 :وٌقسم هذا النمط إلى  :ـ العنؾ الموجه للذات ٔ

 أ ـ سلوك انتحاري ـ ٌتضمن األفكار االنتحارٌة ومحاوالت االنتحار
  

. الذاتً وٌشمل أعمال كالتشوٌه : ب ـ انتهاك الذات 
 

 :والذي ٌقسم إلى  :ـ العنؾ بٌن األشخاص ٕ

 وٌقع هذا النوع من العنؾ عـادة :وبٌن القرناء وثٌقً الصلة  العنؾ العائلًا ـ 
 فً المنزل مثل انتهاك األطفال وعنؾ القرناء وثٌقـً

 .الصلة وانتهاك المسنٌن 

وٌقع بٌنهم ,وهـو العنؾ الذي ٌقع بٌن أفراد ال قرابة :  ب ـ العنؾ المجتمعً

 بشكل عام خارج المنـزل , مثـل عنـؾ
و االؼتصاب بوساطة الؽرباء العصابات واألعمال العشوائٌة من العنؾ أ

 

وفٌه ٌفترض وجود دافع محتمل للعنؾ ترتكبـه  :ـ العنؾ الجماعً ٖ

 :مجموعة أكبر من األفراد أو الدول وٌقسم على ثالث أقسام هً 
خاص مثل جرائم الكراهٌة المرتكبة مـن قبـل مجموعـات :  ا ـ عنؾ اجتماعً

منظمـة واألعمال اإلرهابٌة وعنؾ العصابات اإلجرامٌة  
. 

ٌة والعنؾ المرتبط بها وعنؾ الدول  وٌشمل المعارك الحرب:  ب ـ عنؾ سٌاسً

 

وتشمل هجمات المجموعات األكبـر بـدوافع مكاسـب :  عنؾ اقتصاديج ـ 

تعطٌل الفعالٌات االقتصادٌة  اقتصادٌة كالهجمات التً تنفذ بهدؾ



 
وهً تتبلور فً اضطراب :  العنؾ المرتبط باالضطرابات النفسٌة -4

المسلك كالكذب أو السرقة , اضطراب السلوك التخرٌبً وهً انتهاك حقوق 
اآلخرٌن , اضطراب السلوك المتحددي كالعناد واالستهتار كثرة المجادلة , السلوك 

اضطراب الشحصٌة المضادة  جتمع كالتخرٌب وتدمٌر الممتلكات المضاد للم
.  المسئولٌةللمجتمع كالؽش عدم 

 
التفاعل مع اشخاص ؼرباء على مواقع االنترنت :   العنؾ االلكترونً. 5

وتعرض المراهقٌن لؽواٌة العبث الفكري اوالجسدي اواالنفعالٌا أو الجنسً 
.  ووقوعهم ضحاٌا التنمروالتهدٌد وااالٌذاء

 

فٌدٌو ٌعرض نوع من أنواع العنؾ سؤال ماهو نوع هذا العنؾ *
؟؟؟؟ 

 
المطلب الثالث عوامل ونظرٌات  العنؾ  

 :عوامل عامة للعنؾ: أوال 
: أسرٌة العوامل-

 
فقدان األسرة المتزاٌد لقدرتها على االستمرار كمرجعٌة فً إنتاج القٌم و * 

 .األخالق للناشئة
 .تراجع دور و سلطة األب داخل األسرة لصالح مؤسسات أخرى* 
 .ٌولد برودا عاطفٌا لدى األبناءتحلل العالقة بٌن األزواج الذي * 
 .الفقر و الحرمان حٌث ال ٌتسع المنزل ألفراد العائلة* 
 .انشؽال األب المفرط فً العمل و تخلٌه عن مهامه األسرٌة* 

 

 :العوامل المدرسٌة _
: عوامل متصلة بالتلمٌذ

 .رالعمر والجنس حٌث تشتد وطأة العنؾ لدى المراهقٌن الذكو* 



 .و النفسً الناتج عن الخصوصٌة النفسٌة للمراهق و الشابالقلق العاطفً * 
 .انفالت التلمٌذ من السلطة األسرٌة و القٌم االجتماعٌة* 

: عوامل متصلة بالمعلم 
تراجع قٌمة األستاذ فً نظر التالمٌذ نظرا لتراجع دور المدرسة فً الرقً * 

االجتماعً 
 .كعدم احترام النقاشالتصرفات اإلجمالٌة لألساتذة اتجاه التالمٌذ * 
 .الطرٌقة المعتمدة من طرؾ األستاذ فً بناء الدرس* 
 .التهكم على التلمٌذ و االستهزاء من أقواله و أفعاله خصوصا أمام زمالئه* 
 .استعمال كلمات نابٌة اتجاه التلمٌذ* 
 .عدم السماح للتالمٌذ بالتعبٌر عن رأٌهم و مشاعرهم* 

 :عوامل متصلة بالمدرسة
التلمٌذ بتقلص األفاق المستقبلٌة التً تحفزه على التعلم وتشحذ همته شعور *

 .للتحصٌل الدراسً
تراجع دور المدرسة فً إنتاج القٌم و األخالق لصالح مؤسسات حدٌثة *

 ...اإلعالم؛ االنترنت:أخرى
عدم وضوح القوانٌن و القواعد المنظمة للمدرسة و إدراك التلمٌذ لحدود حقوقه *

 .و واجباته
   .االعتماد على التلقٌن و الطرق التقلٌدٌة فً بناء الدروس *

العوامل المرتبطة بوسائل اإلعالم  
 .اثر المشاهد العنٌفة فً السٌنما و التلفاز*
 .االنترنت أفالم و العاب الفٌدٌو و*  

تحول مؤسسات اإلعالم إلى منتج للقٌم و تراجع دور األسرة و المدرسة فً  *
 .اجتماعٌة بدٌلةإنتاج قٌم 

: العوامل الشخصٌة 
ضعؾ الوازع الدٌنً  * 
الشعور بالضؽوطات النفسٌة مثل الكبت والقلق  * 
الفراغ والصحبة السٌئة  * 
 

 (ماهً أكثر العوامل تاثٌرا فً البٌئة المدرسٌة ) مناقشة جماعٌة 
 ؟؟؟



 ومستقبل األطفالالعنؾ  /فٌدٌو الدكتور ولٌد فتٌحً
 

: النظرٌات التً فسرت أسباب العنؾ: ثانٌا 
 :ـ نظرٌات التفسٌر الوراثً ٔ

ولٌس القصد هنا وراثة العنؾ بالمعنى الحرفً , بل وراثـة عامـل أومجموعة 
عوامل تجعل الفرد أكثر قابلٌة واسـتعداداً النتهـاج العنـؾ , ومـن نظرٌات التفسٌر 

:  الوراثً 
 أ ـ نظرٌة فروٌد

العنؾ والعدوان ؼرٌزة , وتولد المخلوقات ومنهـا اإلنسان ترى هذه النظرٌة إن 
: الؽرائز  مزودة بها إذ أن اإلنسان ٌولد بمجموعتٌن متحـدتٌن ومختلطتـٌن مـن

األنا  األولى هً ؼرائز الحب والحٌاة وتشمل كل الؽرائز الجنسٌة وؼرائـز  -
(.   Erosآٌروس) وأطلق علٌها فروٌد اسم 

) تهدؾ إلى الهدم وإنهاء الحٌاة وأطلق علٌها اسـم التدمٌر الثانٌة فهً ؼرائز  -
ا (  Thantosثـانتوس

.  
ب ـ نظرٌة كونراد 

تفترض هذه النظرٌة أن لدى اإلنسان ؼرٌزة أو دافع فطـري مـوروث نحو العنؾ   
: ومن ذلك 

. أن علٌنا أن نمارس العنؾ والعدوان كً نصطاد حٌوانـاً ونقتله للطعام   -
عنٌفٌن وعدوانٌٌن للدفاع عن أنفسنا ضد من ٌهاجمنـا ,وٌتراكم الدافع نكون  -

حتى ٌجد فرصة للتصرٌؾ , وٌتزاٌد داخل اإلنسان حتـى ٌـأتً عامل أو مثٌر 
. ٌحركه وٌدفعه نحو الظهور 

 

: نظرٌات التفسٌر البٌئً  -ٕ
ؾ , وتعطً هذه النظرٌات دوراً أكبر لعوامل البٌئة المختلفـة فـً ظهـور العن 

 :ومنها 
 :أ ـ نظرٌة اإلحباط 

من أشهر علماء نظرٌة االحباط نٌل مٌللر, روبرت سٌزر, وٌنصب اهتمام هؤالء 
حٌث ٌوجد ارتباط بٌن اإلحباط كمثٌر للسلوك  العلماء على الجوانب االجتماعٌة

 :والعدوان كاستجابة ,كما ٌتمثل جوهر النظرٌة فً األتً



 .احتماالت رد الفعل العدوانًكل االحباطات تزٌد من  -
 .كل العدوان ٌفترض مسبقاً وجود إحباط سابق -
 

 :ب ـ النظرٌة السلوكٌة 
تنظر هذه النظرٌة إلى العنؾ والعدوان على إنه سـلوك مـتعلم ٌمكن تعدٌله من 

خالل محو التعلم أو إعادة التعلم , فـإذا ضرب الولد شقٌقه وحصل على ما ٌرٌد 
. لوكه هذا كً ٌحقـق هدفاً جدٌداً منه فإنه سٌكرر س

 
 

 :ج ـ النظرٌة الفسٌولوجٌة 
لمائً الهوائً وا: وتعتمد هذه النظرٌة على ان األمزجة تنقسم إلى أربعة 

لها  ( الهرمونات ) إن للسوائل الموجودة فً الجسم أو  حٌثوالترابـً والنـاري 
سٌادة نمط معٌن من تأثٌر واضـح علـى المزاج فؽلبة سائل معٌن تؤدي إلى 

 .المـزاج 
 
 :النظرٌة االجتماعٌة  -د 

إن سلوك العنؾ والعدوان ٌتم تعلمه من خالل ( ألفرٌد باندورا ) ترى هذه النظرٌة 
الـتعلم بالخبرة المباشرة  والتً تكون مؤلمة أو الضارة أو التنفٌرٌة وتؤدي إلى 

العائلٌة ونماذج األقـران أو بناء على مالحظة النماذج العدوانٌة _استثارة عاطفٌة 
 .وهً تولد الدافعٌة _النماذج التً تعرضها وسائل اإلعالم 

 :نظرٌة استهداؾ العنؾ  -هـ 
وترى هذه النظرٌة أن هناك الشخص الذي ٌنظر لؽٌره من الناس كما لو كانوا  

آالت وأدوات أو دمى خشبٌة ال تحس وال تشعر وضعت خصٌـصاً لكـً تلبً 
ضه , ولٌس له حق بالحٌاة وٌستطٌع أن ٌفعل بها ما ٌـشاء ,وهناك حاجاته وأؼرا

الشخص الذي ٌشعر إنه عرضة للهجوم ألنه ؼٌر محصن , ومثـل هـذا الشخص 
.   ٌكون شدٌد الحساسٌة للنقد وسرٌع التأثر بالنقد واإلؼراء

 

مناقشة جماعٌة عرض سؤال ماهً أكثر نظرٌة تؤمنون بها ؟  
ولماذا؟ 

 



 :نظرٌة وعملٌة فً العنؾ دراسات 
  عبلى طالب المرحلة ( مٕٓٓٓ) دراسة ادارة الخدمات االجتماعٌة والنفسٌة

الثانوٌة فً تحدٌد العوامل التً تؤثر فً إحداث مظاهر العنؾ حٌث وضحت 
ان العوامل الشخصٌة المثٌرة هً الؽضب وحب السٌطرة والؽٌرة من 

االهمال والعنؾ األسري أما العوامل الفائقٌن أما العوامل االسرٌة فكانت 
المدرسٌة المثٌرة فكان أهمهاعدم احترام المعلمٌن للطالب والجو المدرسً 

 .الؽٌر مرٌح

  التً ركزت للكشؾ عن العالقة بٌن العدوانٌة ( م ٕٗٓٓ)دراسة العنزي
وسمات الشخصٌة حٌث أكدت أن القلق وعدم الثقة باآلخرٌن ٌرفع مستوى 

 .راهقٌن العدائٌة لدى الم

 التً أكدت وجود عالقة بٌن مقٌاس العنؾ ( م٩ٕٓٓ)دراسة الشهري
 .ودرجات مقٌاس أسالٌب التنشئة االجتماعٌة 

  التً أكدت بوجود عالقة ( م٩٩ٙٔ)الدراسات األجنبٌة منها دراسة  نوجارٌا
 .بٌن الضؽوط النفسٌة واالجتماعٌة وممارسة العنؾ المدرسً 

هم السبل التً ٌمكن أن تحد من ظاهرة فً أ( م٩ٕٓٓ) دراسة سٌمونز 
العنؾ المدرسً توفٌر بٌئة مدرسٌة ٌشعر فٌها الطالب باألمان والترحٌب 

تؤكد أهمٌة ادراك (م٩ٕٓٓ)وتشكٌل برامج طالبٌة قٌادٌة أما دراسة ٌاورز 
المعلمٌن واالدارة المدرسٌة لدورهم  الهام والفعال فً منع العنؾ والحد منه 

 . . 
 

 . .  مناقشة جماعٌة لبعض المقاالت البحثٌة 
 

مظاهر العنؾ   : المطلب الرابع 
: وٌتمثل بالعدٌد من الصور ومنها: العنؾ األسري-ٔ  

 
 .العنؾ ضد المرأة والطفل -

 .اإلساءة للطفل أو استؽالله  -
 .الخالفات بٌن الوالدٌن أو األزواج   -
. الخالفات بٌن اإلخوة وبٌن اآلباء واألبناء  -

 



: وٌتمثل باآلتً: العنؾ المدرسً -ٕ
 

 .تسلط المعلمٌن واستخدام العقاب البدنً فً التعامل مع الطلبة - 
 .الخالفات مع المعلمٌن -
 .التمرد على أنظمة المدرسة وتعلٌماتها -
 .ةإثارة الشؽب والفوضى مما ٌعٌق سٌر العملٌة التربوي - 
. االعتداءات على ممتلكات المدرسة أو اآلخرٌن -

 
: وٌتمثل باآلتً: العنؾ االجتماعً -ٖ

 
 .الخالفات مع جماعة الرفاق -

 .الخالفات مع اآلخرٌن فً البٌئة االجتماعٌة  -
 .الخالفات بٌن العائالت والمجتمعات  -
 :وٌتمثل باآلتً: العنؾ السٌاسً -ٗ
 .السٌاسٌةاألزمات والصراعات  -

 .الحروب  -
: وٌتمثل باآلتً: العنؾ اإلعالمً -٘
 

 .ما تبثه وسائل اإلعالم المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئٌة من عنؾ -
 .المشاهد الفعلٌة ألحداث العنؾ   -
 .العنؾ من خالل المهنة أو العمل-ٙ
 .الجانب اإلنسانً -

 .الجانب المادي  -
 .واألزمات والكوارث اإلنسانٌة والطبٌعٌةالعنؾ من خالل الحوادث  -٧
 :وٌتمثل باألتً: العنؾ الرٌاضً -٨
 .شؽب المالعب -

 .إٌذاء اآلخرٌن واإلعتداءات علٌهم  -
. والخاصة واالعتداءات على الممتلكات العامةالتخرٌب   -
 
 

 من هو الشخص العنٌؾ ؟ صفاته ؟



 سرٌع الؽضب ألتفه األسباب 

  والتصرفاتسؤء الظن للمواقؾ 

  الكبر والؽرور 

 االستمرار فً إثارة المشكالت والتذكٌر الدائم بما مضى منه 

 عدم قبول النصح وٌذكر اآلخرٌن بأن الحق معه 

  االستمرار فً ؼضافة االهانات والشتائم
 

 ؟خصائصهم ؟ضحاٌا العنؾ من هم  
 :حٌث تبرز معالم ممٌزه للشخص المستهدؾ للعنؾ 

  أو التنظٌم الذاتً بما ٌتناسب مع المرحلة نقص مهارات التحكم بالسلوك
 .العمرٌة

 نقص الوعً بشروط السالمة واالمان . 

  قصور فً مهارات التعامل مع المواقؾ أو االاحداث. 

  انتماء الفرد وخاصة فً مرحلة المراهقة لجماعات خطرة من األقران سٌئ
 .السمعة 

  الطفل المدلل والطفل ذو المزاج الصعب كالهما ٌفتقرون لخصائص سلوكٌة
 ؼٌر سوٌة 

 
 : آثار صدمٌة للضحاٌا العنؾ

أن العنؾ ٌخلؾ آثار قرٌبة :حسب ما استنتجته الرابطة االمرٌكٌة للطب النفسً 
المدى وبعٌدة المدى حٌث أن خبرة األشخاص باحداث العنؾ سواء العنؾ المباشر 

باشر تسبب تؽٌرات عمٌقة فً احساس الشخص باألمان والسالمة أو الؽٌر م
الشخصٌة فً التعامل أو العالقات اإلنسانٌة فً المستقبل وكل ما ٌمكن أن تشمله 

 . . الطفوله والمراهقة من أحالم وخٌاالت 
 

 :وٌبرز ضؽوط ما بعد الصدمة فً نمطٌٌن 
 

ن حماٌة ذاته أو الهروب وهو شعور ذلك الطفل او المراهق بانه عاجز عالتفخخ 

  . . من الموقؾ



حٌث ٌشعر بانخالعه عن إنسانٌته واؼترابه عن  واالحساس باختالل اآلنٌة

ذاته  وهذان ٌسببان انقطاع أو توقؾ فً تواصل خبرات الطفل أو المراهق مما 
فتظهر علٌه أعراض ما بعد الصدمة فً . . ٌؤدي إلى اضطرابات نفسٌة وسلوكٌة

شكل متالزمة كاالنعزال عن اآلخرٌن ,تجنب االفكار أو األحادٌث المرتبطة 
ة وقد ٌعانً من أحالم مزعجة والشعور بالكدر عند التعرض الشارات بالصدم

ترمز للعنؾ ونقص فً الدافعٌة وصعوبات دراسٌة كالهروب من المدرسة أو 
 .نقص التحصٌل الدراسً 

أما اآلثار بعٌدة المدى فٌبقى العنؾ كمخزون مرض حٌث إنها تعاود الظهور عند 
 .أي استثارة 

 
 

 (لمجتمعً ا) عرض فٌدٌو عن العنؾ
 مناقشة جماعٌة عن حاالت واقعٌة مشابهة

 
العنؾ فً المجتمع الكوٌتً : المطلب الخامس
لفرٌق عمل دراسة ظاهرة العنؾ لدى الشباب  التقرٌر الموجز

 
م, أن ٖٕٔٓلقد جاء فً تقرٌر فرٌق ظاهرة العنؾ لدى الشباب بوزارة الداخلٌة 

التً تستدعً البحث والدراسة,  ظاهرة العنؾ من السلوكٌات السلبٌة
فكان أن قام  مثلة فً الشباب ومن منطلق الحفاظ على طاقة المجتمع الفاعلة والمت

معالً الوزٌر الشٌخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح بتشكٌل فرٌق عمل 
ٌت  خاص لدراسة ظاهرة العنؾ لدى الشباب بدولة الكو

 .
 :هدؾ الدراسة

بالمحاولة لإلجابة على التساؤل الذي ٌحدد مشكلة هدؾ هذا التقرٌر ٌرتبط 
ما العوامل التً تسبب السلوك العنٌؾ عند الشباب فً : الدراسة على النحو التالً

ا؟ وذلك من أجل تحدٌد بعض  ًٌّ المجتمع الكوٌتً وكٌؾ ٌمكن التصدي لها عمل
م تنفٌذها, المقترحات والبرامج والمشارٌع العملٌة التطبٌقٌة التً من الممكن أن ٌت

والتً ترعً راسمٌا السٌاسة ومتخذي القرار فً تطبٌق إجراءات عاجلة فً 
. مواجهة هذه الظاهرة والحد منها قدر اإلمكان



 
 :أبرز نتائج الدراسة المٌدانٌة

أؼلب المشاركٌن فً استطالع الرأي وافقوا على أن األسرة هً المؤثر األول . ٔ
 .فً تعلم أسالٌب العنؾ

ٌد من المشاركٌن فً استطالع الرأي أن الخلل فً األجهزة األمنٌة أكد العد. ٕ
 .وعدم تطبٌق القوانٌن لها األثر الكبٌر فً انتشار وسهولة تعلم العنؾ

كذلك التأكٌد على ضعؾ دور المؤسسات االجتماعٌة ساعد فً انتشار ظاهرة . ٖ
 .العنؾ

العنؾ ولكن التزال هناك دور للبٌئة الخارجٌة فً التأثٌر على تعلم سلوك . ٗ
 .األسرة هً المؤثر األول

 .أشار أفراد العٌنة إلى أن ألعاب الفٌدٌو لها األثر على السلوكٌات العنٌفة. ٘
إن ما ٌعرض فً التلفاز ببعض من برامجه ٌعلمه على استخدام السلوك . ٙ

 .العنٌؾ
ذلك ضعؾ إن العالقة المتوترة بٌن الوالدٌن تدفع إلى سلوك عنٌؾ لألبناء, وك. ٧

 .دور الوالدٌن
 .األصدقاء لهم دور رئٌس على السلوك العنٌؾ لألبناء. ٨
 .منطقة السكن لها دور أٌضا فً اكتساب بعض السلوكٌات العنٌفة. ٩

 .السهر خارج المنزل له آثاره السلبٌة على السلوك العنٌؾ. 10
 .المدرسة بٌئة مناسبة للعنؾ. ٔٔ
 .لتواصل االجتماعً والسلوك العنٌؾهناك أثر على استخدام وسائل ا. ٕٔ
 .ضعؾ التوعٌة الدٌنٌة لها دور فً حدوث السلوك العنٌؾ. ٖٔ
 .ضعؾ الدور األمنً له دور كبٌر فً حدوث السلوك العنٌؾ. ٗٔ
 .الفراغ سبب من أسباب انتشار العنؾ. ٘ٔ
. زٌادة الضؽوط االجتماعٌة والنفسٌة لها دور فً زٌادة العنؾ.ٙٔ

 
(:  ٕ٘ٓٓعبد المحمود والبشري ) دراسة   -ٕ
هدفت فً التعـرؾ علـى أسباب ظاهرة العنؾ األسري وتزاٌدها فً المجتمعات  

العربٌـة وعالقـة ذلـك بالتؽٌرات التً تحدث فً العالم وكٌفٌة التصدي لهذه 
مصر ولبنان واألردن : دول عربٌة كعٌنة للبحث هً ( ٧)الظاهرة , وتم اختٌـار 

, واعتمدت الدراسة على اإلحصاءات  والكوٌت ـورٌاوعمان والـٌمن وس



الرسمٌة التً ٌتم جمعهـا مـن الدول العربٌة عبر قنوات مجلس الوزراء الداخلٌة 
أسئلة حول عدد الجرائم (  ٓٔ) العرب مـن خـالل اسـتخدام استبانة مكونة من 

: وتوزٌعها وأسبابها فـً كدولة من هذه الدول , وتوصلت الدراسة إلى
إن من أسـباب العنـؾ األسـري التؽٌرات االقتصادٌة واالجتماعٌة فً المجتمع  -

. العربً 
الكثٌر ممن ارتكبوا حوادث العنؾ األسري هم ممن لدٌهم سوابق قً االعتـداء  -

. والـضرب خـارج المنزل 
إن الؽٌرة الزوجٌة تلعب دوراً مهماً فً انفجار العنؾ األسري فٌمـا ٌتعلق بعنؾ  -

. ج ضد زوجته الزو
إن نسبة التعلٌم بـصفة عامـة أعلـى بـٌن الضحاٌا مما هو علٌه بٌن المعتدٌن  -

وإن وقت الظهٌرة هو الوقت الممٌز لوقـوع العنؾ األسري 
( .  ٧ٗٔـ  ٕ٘ٓٓ:  ٕٔعبد المحمود والبشري , ) 

 
 فً بحث علمً كوٌتً نشرته المجلة األوروبٌة لطب الحوادث -ٖ

 المستشفٌات« حوادث»نسبة العنؾ فً % ٧٩إلى  ٗ٘: دراسة
 األنباء  –ٕٕٔٓسبتمبر  ٕٕالسبت 

  

خالد . نشرت المجلة األوروبٌة لطب الحوادث أكثر من بحث علمً أجراه د
السهالوي وفرٌق من الباحثٌن بقسم الطب النفسً بكلٌة الطب وأقسام الحوادث, 

: حٌث أظهرت نتائج الدراسة
, وقد %٧٩و ٗ٘األطباء بأقسام الحوادث تراوحت بٌن أن معدالت العنؾ ضد  -

تراوح العنؾ بٌن عنؾ لفظً وعنؾ جسدي, علما أن تأثٌرات العنؾ وصلت الى 
 .اصابات جسدٌة ببعض األطباء بأقسام الحوادث بسبب العنؾ الجسدي

كشفت نتائج الدراسة عن أن تعرض أطباء الحوادث الى العنؾ اللفظً او  -
الكتئاب والقلق وبعض أعراض التوتر النفسً التً استمرت الجسدي أدى الى ا

 .لعدة أسابٌع فً بعض الحاالت
 

 :الصحة النفسٌة
على « األنباء»وفً دراسة أخرى أجراها مركز الكوٌت للصحة النفسٌة وحصلت 

 . ٕٕٔٓالى أؼسطس  ٌٕٔٔٓناٌر  ٔنسخة منها من الفترة 
الفترة دخول طبٌب الى العناٌة المركزة وأظهرت الدراسة انه تم تسجٌل خالل تلك 

بمستشفى الرازي بعد التعرض لكسور متعددة بالؽة عالٌة الخطورة وتم فتح بطن 



سنوات, وخالل األسبوع الماضً لتلك  ٗممرض وإخراج أحشائه منذ نحو 
الدراسة تم التهدٌد باستخدام مسدس للحصول على األدوٌة المهدئة ومن قبلها 

 .هذا عدا اتالؾ الممتلكات بسبب العنؾ باستخدام الرشاش,
 :عن العنؾ ضد المرأة   -ٗ

تساءلت العمٌري لماذا العنؾ ضد المرأة فً الكوٌت؟, مشٌرة إلى إحصائٌة صادرة 

فجرت ما اعتبره جمٌع المحامٌن والمحامٌات مفاجأة  ٕٓٔٓعن وزارة العدل عام 

لمرأة فً الكوٌت خالل ؼٌر سارة, عندما أكدت أن قضاٌا العنؾ واالعتداء ضد ا

أي بمعدل ! قضٌة فً العام الواحد ٨ٖٙالسنوات العشر السابقة لإلحصائٌة قد بلػ 

عت ما  جرٌمة واحدة ضد المرأة ٌومٌا فً الكوٌت, الفتة إلى أن تلك الجرائم تنوَّ

بٌن الضرب المفضً للموت, أو األذى البلٌػ, أو الضرب المفضً لعاهة مستدٌمة, 

محسوس والشروع فً قتل, أو آالم بدنٌة شدٌدة أو الخطؾ  والضرب على نحو

باإلكراه بقصد المواقعة, أو هتك عرض أو الخطؾ بقصد اإلبتزاز أو القبض 

والحجز أو القبض والحجز مع التعذٌب, أو هتك العرض باإلكراه أو التهدٌد أو 

 . الحٌلة

 عرض مقاالت عن العنؾ واجراء مناقشة جماعٌة 



 


