
مقدمة بحث عن العنف
إن سلوك العنف غالباً ما ینبع عن سبب نفسي، فقد یكون ناتج عن إحباط نفسي شدید،

ودوافع ھذا السلوك ذاتیة، تأتي بسبب اإلھمال أو سوء المعاملة أو كثرة الضغوط النفسیة
على الشخص أو طریقة التربیة (دوافع مكتسبة)، أو نتیجة عوامل وراثیة بمعنى أن سلوك

أحد األبوین عنیف بالفطرة (دوافع فطریة)، وقد یكون البطالة وتدني األجر والفقر سبب في
ذلك (دوافع اقتصادیة)، إضافة إلى ذلك مستوى وعي الشخص وثقافتھ تلعب دور في

اكتساب ھذا السلوك أو دحضھ.
بحث عن العنف اسبابھ واضراره

العنف ظاھرة اجتماعیة انتشرت كثیراً في اآلونة األخیرة، ربما السبب وراء ذلك كثرة
الحروب، ففي الحقیقة دوافع ھذا السلوك مكتسبة (اكتسبھا من وسطھ االجتماعي) وفطریة
(تقلید لسلوك أحد الوالدین)، وھذا السلوك إما أن یكون فردي موجھ من قبل الفرد نحو فرد

أو مجموعة من األفراد، أو سلوك جماعي موجھ من مجموعة من األفراد نحو فرد أو
مجموعة من األفراد، فما ھو ھذا السلوك؟ وما ھي أنواعھ؟ وما أسبابھ؟ وما أضراره؟ ھذا

ما سنعرفكم علیھ في ھذا البحث.
تعریف العنف

العنف لغًة ھو القسوة والشدة، وھو سلوك قاٍس الھدف منھ الرد على سلوك آخر بالردع،
ویعّرف بأنھ ضد الرفق واللین، أما اصطالحاً العنف ھو سلوك عدواني مؤٍذ لآلخرین أو

یھدف إلیھ، سواء كان ھذا السلوك نفسي أو جسدي أو لفظي أو فرض الرأي على اآلخرین
أو االستھزاء والسخریة بھم، أو ممكن تعریفھ بأنھ سلوك قسري قائم على األذى الجسدي
(الضرب)، أو األذى النفسي (الترھیب أو الشتیمة وما إلى ذلك)، والعنف قد یكون موجھ

من شخص أو عدة أشخاص، نحو شخص أو عدة أشخاص، أي أنھ سلوك فردي وجماعي
أیًضا، وھذا السلوك یشمل كافة مجاالت الحیاة االجتماعیة والسیاسیة وما نحوھا، والھدف
منھ اإلضرار بھذا الفرد بشتى األشكال والطرق والوسائل المادیة والمعنویة، وھذا السلوك

أنواع العنفذو آثار سلبیة على الفرد وعلى المجتمع على حد سواء، ویتخذ عدة أشكال.
تتعدد أنواع سلوك العنف، بین المادي والمعنوي واألسري والمدرسي والجماعي، إلیك

شرح لكل منھا:
بشكل متعمد إلیذاءویقصد بھ استخدام القوة الجسدیةالعنف المادي (الجسدي):●

اآلخرین أو إلحاق الضرر فیھم وھذا نحو الضرب والقتل وما إلى ذلك.
تھمیش شخصیة الفرد،وھذا النوع من العنق قائم علىالعنف المعنوي (اللفظي):●

ومنعھ من ممارسة حقھ بالتعبیر عن الرأي واألفكار، وھذا یكون من خالل توجیھ
الشتیمة والقدح والتحقیر والذم لھ.

بین الزوج والزوجة،ینتج ھذا السلوك عن تدھور العالقة األسریةالعنف األسري:●
فیؤثر ھذا سلباً على كل جوانب حیاة األبناء ویدھورھا.



نوع من أنواع العنف الذي یحدث في المدارس بین التالمیذ، أوالعنف المدرسي:●
بین المعلمین، أو بین المعلم والتلمیذ.

وما إلى ذلك)، سیاسيوھو نوع العنف االقتصادي (البطالة والفقرالعنف الجماعي:●
(حروب وما نحوھا)، اجتماعي (اكتساب السلوك من األقران).

أسباب العنف
إن أسباب العنف ودواعیھ ال تقتصر على عرق أو دین أو جنس، بل ھي أسباب ودواعي

متنوعة تنمو وتتطور عبر الحضارات واألزمنة، وھو سلوك قدیم كل القدم، منذ نشأة
اإلنسان وقیام الحروب مختلفة األسباب بینھم، إلیك أبرز أسباب العنف:

العوامل الذاتیة المسببة للعنف
تنشأ العوامل الذاتیة من ذات الشخص ومیولھ وأفكاره ورغباتھ، وھي انعكاس لتفاعالت

الذات البشریة ومكوناتھا، إلیك أھم ھذه العوامل:
وھذا یكون نتیجة لعدم ثقة الفرد بنفسھ.الشعور باإلحباط:●
مواجھة مشاكلھ، وحلّھاوھذا قد یكون بسبب عدم قدرة الفرد علىتراكم المشاكل:●

أو التخلص منھا.
جدیدة، یعانيففي بدایة أي مرحلة عمریةالدخول في مرحلة عمریة جدیدة:●

الشخص من االنفعال، وخاصة في مرحلتي البلوغ والمراھقة.
نزعة استقاللیة بالتحرر أوفالعدید من الناس لدیھمالنزوع إلى السلطة والتحرر:●

التسلّط.
بناء عالقاتوھذا یتمثل في عدم قدرة الفرد علىضعف مھارات التواصل:●

اجتماعیة، أو إصابتھ باضطرابات الشخصّیة االنفعالیة والنفسیَّة.
بسبب الفشل المتكرر.ینتج ھذا عن شعور الفرد بعقدة النَّقِصالفشل العاطفي:●
وھذا نتیجة بعد الفرد عن هللا تعالى.ضعف الوازع الدیني:●
رات:● الفرد.فاإلدمان یؤدي إلى اضطرابات في شخصیةإدماُن المخدِّ
ُة والِكبر،سلوك الفرد العدواني:● وعدُم القدرة على ضبطفالبعض یعاني من االنانیَّ

دوافعھ الفطریة العدوانیة.
عوامل العنف األسریة والمدرسیة والمجتمعیة

الفرد كائن اجتماعي بالفطرة، یتأثر بكافة عالقاتھ االجتماعیة، ففي حال وجود أي شخص
یمارس ھذا السلوك ضمن المحیط الذي یعیش فیھ الفرد یمكن أن یصاب بعدوى ھذا

السلوك، أما عن العوامل المكتسبة التي تؤدي إلى اتباع سلوك العنف فھي تتمثل بما یلي:
أفراد اسرتھ النفسیة،وھذا ینبع عن عدم متابعة رب األسرة حالةتفكك األسرة:●

وممكن أن یكون لتردي الوضع المادي لألسرة دور بذلك، أو حتى عدم التوافق بین
الزوجین.



فقد یكون وجود مدّرس أوغیاب إدارة المدرسة عن وجود أشخاص عنیفین فیھا:●
حتى أحد التالمیذ ذوي سلوك عنیف دور في تنشئة جیل عنیف، وخاصة في حال

عدم وجود مرشد نفسي یوجھ سلوكھم.
في بیئة الفرد یختلطففي حال وجود أشخاص عنیفینانغماس الفرد بمجتمع عنیف:●

فیھم سواء كان بالمنزل أو بالعمل أو بالمدرسة أو الجامعة أو أي مكان آخر یمكن
أن یؤثروا في تغیر سلوكھ للعنف.

أضرار العنف
یعد سلوك العنف من أكثر أنواع السلوك ضرراً باإلنسانیة على الصعیدین النفسي

ةمنّظمةأقامتھاإحصائیةفبحسبوالجسدي، حواليأنللمیالد،2008بعامالعالمَیِةالصحَّ
اآلثارأبرزإلیكالعنف،سلوكسببھاالعالمحولالوفیاتمنسنویاًنسمةملیون5

واألضرار المترتبة على اتباع ھذا السلوك:
نفسیة على المتعرضفغالباً ما یولد ھذا السلوك أمراضظھور األمراض النفسیة:●

للعنف، وظھور السلوك اإلجرامي لدى األشخاص العنیفین.
بأشخاص عنیفین أونتیجة اختالطھمزیادة عدد األفراد العنیفین في المجتمع:●

تعرضھم للعنف.
الروابط األسریة.وھذا بسبب تفككانعدام المسؤولیة، وتھدید األمن األسري:●
وھذا بسبب تفشيتھدید األمن المجتمعي وظھور حالة عدم االستقرار االجتماعي:●

ھذه الظاھرة في المجتمع، وتغلغلھ في كافة شرائحھ.
آلیة الحد من ظاھرة العنف

إن األسرة ھي الوحدة األساسیة القادرة على الحد من استشراء ھذه الظاھرة في المجتمع،
ویأتي دور العائلة في ترسیخ مبدأ األلفة والمحبة والتآخي واالحترام والتسامح بین أفراد

عائلتھا أوالً، لینشر أفراد عائلتھا ھذه المبادئ بین أفراد مجتمعھم، إلیك أبرز ھذه األسالیب
للحد من ھذه الظاھرة:

معرفة كل فرد لحقوقھ وواجباتھ من احترام الذات والناس.●
قدرة الفرد على ضبط سلوكھ وتوجیھھ لألفضل.●
ابتعاد رب األسرة عن ممارسة السلوك العنیف مع أفراد العائلة واتخاذ بدائل العنف●

لمعاقبة المخطئ منھم.
عدم إدماج األطفال في مشاكل األبوین، ألن ھذا یؤثر على شخصیتھم وعلى●

تحصیلھم العلمي.
مراقبة األسرة لما یشاھد أفراد أسرتھم من أعمال فنیة إذا كانت تدعو للعنف أو●

الرعب.



عدم استخدام المعلمین العنف أسلوباً للتعلیم، إضافة إلى حل المشكالت بین التالمیذ،●
وخاصة الطالب العنیفین، فیمكن للمرشد النفسي تتبع مشاكلھ لمعرفة سبب عنفھ،

إضافة إلى متابعة الحالة النفسیة للطفل المتعرض للتعنیف.
بث وسائل اإلعالم المقروءة والمكتوبة والمسموعة والمرئیة توعیة على أخطار●

اتباع سلوك العنف، ونتائجھ السلبیة على الفرد وعلى المجتمع، إضافة إلى طرق
إدارة ھذا السلوك، واالستعاضة عنھ بحلول سلمیة ال تسبب أي مشاكل وأضرار

جسدیة أو نفسیة.
توعیة فئة الشباب على مخاطر المخدرات والتي تعد السبب الرئیسي لتبدل السلوك●

للعنف.
إشراك فئة الشباب في وضع وتنفیذ الخطط للتخلص من ظاھرة العنف، فھذا یقوي●

من شعور الفرد وإحساسھ بالمسؤولیة وبالتالي سوف تقل ھذه الظاھرة في المجتمع.
خاتمة بحث عن العنف

وھكذا نكون قد وصلنا إلى نھایة ھذا البحث الذي تحدثنا فیھ عن أبرز الظواھر السلوكیة
االجتماعیة أال وھي العنف، وقد تناولنا في سطوره تعریف شامل للعنف، وعددنا لكم

أنواعھ، وأبرز أسبابھ، وأضراره على كافة شرائح المجتمع، وآلیة الحد من ھذه الظاھرة.


