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شكر وتقدٌر
أتقدم بخالص الشكر والتقدٌر إلدارة المعهد األمرٌكً للدراسات الٌمنٌة – صنعاء  -الٌمن ممثلة
باألستاذة الدكتورة سلوى دماج المدٌر القطري وذلك على تكرمهم بالموافقة على تموٌل هذه الدراسة
ضمن أنشطة برنامج زمالة المعهد األمرٌكً للدراسات الٌمنٌة للعام ٠٢٠1م ،فلهم منً خالص الشكر
واالمتنان والتقدٌر.
والشكر موصول أٌضا لؤلخوة واألخوات مدٌرو ومدٌرات مدارس التعلٌم األساسً والثانوي فً
محافظتً إب وتعز وأخص منهم بالذكر مدٌرو ومدٌرات مدارس كل من الشهٌد الصباحً والشهٌد
الزبٌري والفاروق وسناء محٌدلً وأروى مجمع الشهٌد دارس وذلك على تعاونهم مع الباحث وتسهٌل
مهمته خبلل مرحلة التطبٌق المٌدانً للدراسة والسماح له بتطبٌق أداة الدراسة على أفراد العٌنة من طلبة
هذه المدارس.
كما أتقدم بالشكر والتقدٌر لؤلستاذ عزت القحطانً على جهوده المبذولة فً تنسٌق جداول الدراسة
وإخراجها بهذه الصورة الرابعة.
الباحث
ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة إلى التعرؾ على مستوى العنؾ األسري الموجه ضد األطفال فً الٌمن وأشكاله وأسبابه وآثاره ،كما
هدفت الدراسة أٌضا إلى معرفة الفروق فً مستوى العنؾ األسري ضد األطفال تبعا لمتؽٌرات (الجنس ،العمر ،عدد أفراد
األسرة ،الترتٌب المٌبلدي ،مستوى تعلٌم الوالدٌن ،نوع المسكن ،العبلقة بٌن الوالدٌن) .واعتمدت الدراسة على المنهج
الوصفً التحلٌلً ،وتكونت عٌنة الدراسة من ( )1٨٢طفبل وطفلة؛ ( )٠٢ذكور ،و( )٠٢إناث تراوحت أعمارهم بٌن (1١
  )1١سنة ،واستخدمت الدراسة استبانة العنؾ األسري (إعداد الباحث) ،وأظهرت نتابج الدراسة أن األطفال ٌتعرضونألشكال العنؾ األسري (الجسدي ،واللفظً ،والنفسً ،واإلهمال) ولكن بدرجات متفاوتة ،حٌث جاء العنؾ اللفظً فً
المرتبة األولى ،بدرجة متوسطةٌ ،لٌه العنؾ النفسً بدرجة متوسطة ،ثم اإلهمال بدرجة منخفضة ،وأخٌرا العنؾ الجسدي
بدرجة منخفضة ،وأشارت النتابج إلى أن أهم األسباب المؤدٌة إلى العنؾ األسري ضد األطفال هً :اعتقاد الوالدٌن
الخاطا بأن العنؾ ٌعتبر من أسالٌب التربٌة والتأدٌب ،وتعرض الوالدٌن للعنؾ فً طفولتهما ،والعصبٌة الزابدة لدى أفراد
األسرة ،وزٌادة عدد أفراد األسرة ،والفقر وتدنً المستوى االقتصادي والبطالة والفراغ ،والمشاكل المتكررة والمشاجرات
بٌن الوالدٌن ،بٌنما أهم آثار العنؾ األسري على األطفال تشمل القلق والتوتر واالكتباب والعزلة واالنسحاب االجتماعً
والشعور بالعجز واإلحباط ،وضعؾ االنتباه والتركٌز ،واضطرابات النوم وضعؾ الثقة بالنفس واآلخرٌن .كما أشارت
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نتابج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصابٌا فً مستوى العنؾ األسري ضد األطفال تعزى إلى متؽٌر الجنس
 ومتؽٌر العمر باستثناء بعد اإلهمال لصالح األطفال األصؽر،باستثناء العنؾ الجسدي حٌث كانت الفروق لصالح الذكور
 ونوع، والمستوى التعلٌمً للوالدٌن، والترتٌب المٌبلدي، وعدم وجود فروق تعزى لمتؽٌرات عدد أفراد األسرة،سنا
. ووجود فروق تعزى لمتؽٌر العبلقة بٌن الوالدٌن لصالح األطفال الذٌن فقدوا أحد والدٌهم أو كلٌهما،المسكن
 الٌمن-٣

 األطفال-٠  العنؾ األسري-1 :الكلمات المفتاحٌة

Abstract:
This study aimed at identifying the level of family violence against children in Yemen and its
shapes, reasons, and effects. The study also aimed at identifying the differences in the level
of family violence against children due to the variables of (gender, age, family's members
number, the level of education of parents, the type of housing, and the relationship
between parents). The study depended on the Analysis descriptive method. The sample of
the study consisted of (180) children; (90) males, and (90) females, their ages ranging from
(14-17) years. To achieve the aims of the study, the researcher used family violence
questionnaire (preparing: the researcher). The results of the study showed that children
were subjected to family violence (physical, verbal, psychological, and neglect) but with
varying degrees; where verbal violence came in first rank with a medium degree, followed
by psychological violence with a medium degree, then neglect with a low degree, and finally
physical violence with a low degree. The results indicated that the most important causes
leading to family violence against children are: the wrong parents' belief that violence
considers from the methods of education and discipline, parents who have been subjected
to violence in their childhood, excess nervous of family members, increase the number of
family members, poverty, low economic level, unemployment and vacuum, and the frequent
problems and quarrels between parents, while the most important effects of family violence
against children include anxiety, tension, depression, isolation and social withdrawal, feeling
with disability and frustration, attention deficit and focus, sleep disorders and weak selfconfidence and the others. The results of the study also indicated that there were no
statistically significant differences in the level of family violence against children due to the
variable of gender except physical violence where differences were in favor of males, and
the variable of age except neglect in favor of younger children, and there were no
statistically significant differences due to the variables of family's members number, birth
order, the level of education of parents and the type of housing, and there were differences
due to the variable of relationship between parents in favor of children who lost one of their
parents or both.
Key Words: 1- Family violence 2- Children 3- Yemen.

: مقدمة
 ذلك ألن فٌها توضع البذور األولى،تعتبر مرحلة الطفولة ذات أهمٌة كبٌرة فً تكوٌن شخصٌة الفرد
 فإذا كانت، فعلى ضوء ما ٌلقى الفرد من خبرات فً مرحلة الطفولة ٌتحدد إطار شخصٌته،لشخصٌته
 وإن،تلك الخبرات مواتٌة وسوٌة وسارة ٌشب رجبل سوٌا متكٌفا مع نفسه ومع المجتمع الذي ٌحٌط به
.كانت خبرات مؤلمة مرٌرة ترك ذلك آثارا ضارة فً شخصٌته
 فهً تلعب دورا أساسٌا فً تكوٌن شخصٌة،وتعد األسرة اللبنة األولى فً حٌاة اإلنسان والمجتمع
 فاألسرة مؤسسة اجتماعٌة تقوم بوظابؾ اجتماعٌة، وفً تشكٌل سلوكه فً مختلؾ مراحل حٌاته،اإلنسان
ً فعن طرٌقها ٌكتسب األبناء المعاٌٌر العامة التً تفرضها أنماط الثقافة السابدة ف،وتربوٌة ونفسٌة
 باعتبارها صاحبة الدور األول، ومن هنا تتضح أهمٌة دور الوالدٌن فً تشكٌل شخصٌة األبناء،المجتمع
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والربٌس فً عملٌة التنشبة االجتماعٌة المبكرة ،وما تتركه من سمات واضحة على شخصٌة األبناء
(كاتبً.)٩٠ :٠٢1٠،
وٌرى النفٌشً ( )٠٢1٢أن األسرة تعتبر أهم الوحدات االجتماعٌة األولى التً تلعب الدور األساسً
فً المحافظة على استمرار الحٌاة االجتماعٌة من أجل إشباع حاجات الطفل النفسٌة بما فً ذلك شعوره
باألمن واالستقرار ،وضمان الحصول على الرؼبات والحاجات ،فهً تصقل وتشكل شخصٌة أبنابها،
فالطفل الذي ٌعٌش فً جو آمن ومستقرٌ ،ساعده ذلك على تجاوز مشكبلته بسرعة ،بٌنما الطفل الذي
ٌعٌش فً جو ملًء بالعنؾ وعدم الشعور باألمن فإن ذلك ٌؤثر على تجاوز مشكبلته ،وعدم تكٌؾ
شخصٌته مع اآلخرٌن (القرارعة والدراوشة.)٣٣٩ :٠٢٠٢،
وتعد ظاهرة العنؾ من الظواهر القدٌمة قدم اإلنسان فً األرض ،حٌث تعود أول حالة عنؾ بشري
سجلها التارٌخ لدى كل األمم والثقافات والحضارات إلى البداٌات األولى للوجود اإلنسانً على األرض
عندما قتل قابٌل أخاه هابٌل ،ولذلك فإن أول حالة عنؾ بشري سجلها التارٌخ كانت عنفا أسرٌا.
ومن ٌتأمل مجتمعات الٌوم ٌجدها تمتلا بالعنؾ والجرٌمة والسلوك العدوانً ،حٌث أصبح العنؾ
واقعا وحقٌقة ملموسة وأحداثا عادٌة مألوفة ٌتقبلها الناس بهدوء كقبولهم لبعض المظاهر االجتماعٌة
المألوفة فً المجتمعات الحدٌثة.
والعنؾ األسري هو أحد أشكال العنؾ التً تؤثر فً الفرد واألسرة والمجتمع ،وهو أشهر أنواع
العنؾ البشري وأخطره وأكثره انتشارا فً عصرنا الحالً .وبالرؼم من عدم حصولنا على دراسة دقٌقة
تبٌن لنا نسبة انتشار هذا العنؾ األسري فً مجتمعاتنا إال أن آثاره السلبٌة بدأت تظهر على السطح بشكل
ملموس مما ٌدل على أن نسبة هذا العنؾ فً نمو وارتفاع متزاٌد وٌحتاج إلى تحرك سرٌع وجدي من
جمٌع أفراد المجتمع من أجل العمل على إٌقاؾ هذا النمو المتزاٌد لظاهرة العنؾ األسري.
وٌعد العنؾ األسري الموجه نحو األطفال مصطلحا حدٌثا ٌستخدم لئلشارة إلى األفعال المباشرة وؼٌر
المباشرة التً ٌوجهها الوالدان أو أولٌاء األمور نحو أحد األبناء بهدؾ إٌقاع األذى النفسً أو اللفظً أو
الجسدي أو الجنسً علٌه (الفراٌة.)1٠ :٠٢٢٩،
وقد بدأنا نبلحظ فً اآلونة األخٌرة تزاٌد أعمال العنؾ األسري ضد األطفال بشكل كبٌر ،كما الحظنا
تطورا لٌس فقط فً عدد أعمال العنؾ األسري ونوعٌته ،وإنما أٌضا فً األسالٌب التً ٌستخدمها أفراد
األسرة وفً مقدمتهم الوالدٌن واإلخوة الكبار فً تنفٌذ السلوك العنٌؾ ضد األطفال الصؽار.
وعلى الرؼم من أن ظاهرة تعنٌؾ األطفال من أقدم المشكبلت االجتماعٌة إال أنها القت اهتماما
اجتماعٌا متزاٌدا خاصة فً العقود الثبلثة الماضٌة ،بعد إقرار اتفاقٌة حقوق الطفل فً وثابق دولٌة
وتشرٌعات قانونٌة .ففً مطلع العشرٌنات من القرن العشرٌن صدر أول إعبلن لحقوق الطفل فً العام
 ،1٠٠٣وتبلور عنه إعبلن جنٌؾ لحقوق الطفل فً العام  ،1٠٠١ثم اعتمدت الجمعٌة العامة لؤلمم
المتحدة فً العام  1٠٩٠إعبلنا عالمٌا لحقوق الطفل ،وتبل ذلك إعبلن سنة دولٌة للطفل فً عام ،1٠١٠
وفً عام  1٠٨٠صدرت اتفاقٌة حقوق الطفل التً تعهدت بحماٌة وتعزٌز حقوق الطفل ودعم نموه
ونمابه ومناهضة كافة أشكال ومستوٌات العنؾ الذي ٌوجه إلٌه ،وتضمنت المادة ( )1٠من االتفاقٌة
حماٌة الطفل من جمٌع أشكال العنؾ واإلٌذاء البدنً والعقلً واإلهمال  ...إلخ ،كما تقرر حماٌته من
أشكال االستؽبلل الجنسً باتفاقٌة تم إقرارها فً عام  1٠٠٢فً مؤتمر القمة العالمً من أجل الطفل
(الطراونة.)١1١ :1٠٠٠،
ومن معالم هذا االهتمام المتزاٌد أٌضا  -كما ٌرى ناصر ( - )٠٢٢1تخصٌص الرابطة األمرٌكٌة لعلم
النفس فً مؤتمرها السنوي الذي عقد فً  ٠٢٢1فً سان فرانسٌسكو ثبلثٌن جلسة عن سوء معاملة
األطفال ،وتراوحت ما بٌن جلسات بحوث ،وحلقات نقاشٌة ،وورش عمل ،وتدرٌب التعلٌم المستمر
لبلختصاصٌٌن والعاملٌن فً هذا المجال والمهتمٌن به .وقد اعتبرت جلسة مؤتمر األمم المتحدة
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بنٌوٌورك المنعقدة فً عام  ٠٢٢1حول األطفال حلقة هامة فً متابعة قرارات القمة العالمٌة للطفل
(الحنٌطً وآخرٌن.)٠٢٣ :٠٢1٠،
األمر الذي ٌحتم علٌنا حماٌة جمٌع األطفال من العنؾ ،وسوء المعاملة ،واإلهمال .حٌث أن ذلك حق
أساسً تكفله اتفاقٌة حقوق الطفل ،وؼٌرها من االتفاقٌات والتشرٌعات المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة .وترى
منظمة الٌونٌسؾ أنه ٌمكن الوقاٌة من العنؾ ضد األطفال ،إال أن الواقع ٌبقى بعٌدا جدا عن الوضع
المثالً ،حٌث ذكر آخر إصدار عن منظمة الٌونٌسؾ حول العنؾ ضد األطفال أن "العنؾ ٌظل ٌمثل
واقعا حقٌقٌا فً حٌاة األطفال فً كافة أنحاء العالم – بؽض النظر عن ظروفهم االقتصادٌة،
واالجتماعٌة ،أو الثقافٌة ،أو الدٌنٌة ،أو اإلثنٌة – بما لذلك من تبعات مباشرة وطوٌلة المدى"(.)1
وفً مجتمعنا الٌمنً بدأت ظاهرة العنؾ األسري ضد األطفال بأشكالها ومظاهرها المختلفة تظهر
على السطح بشكل كبٌر ،وباتت هذه الظاهرة تؤرق أفراد المجتمع نظرا لما تخلفه من آثار سلبٌة على
األفراد المعنفٌن نتٌجة االعتداءات الجسدٌة واللفظٌة والنفسٌة التً ٌتعرضون لها داخل األسرة.
لذلك تسعى الدراسة الحالٌة إلى الكشؾ عن واقع العنؾ األسري الموجه نحو األطفال فً الٌمن
وأشكاله ومظاهره المختلفة وعبلقته ببعض المتؽٌرات ،كما تسعى الدراسة إلى الكشؾ عن األسباب
الكامنة وراء ظاهرة العنؾ األسري ضد األطفال ،واآلثار الناتجة عن هذه الظاهرة وذلك من وجهة نظر
األطفال أنفسهم ،وتقدٌم عدد من التوصٌات والمقترحات للحد من انتشار هذه الظاهرة.
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ٌعد العنؾ األسري ظاهرة تتعرض لها كل المجتمعات ،فالعنؾ ضد المرأة والطفل ال ٌعرؾ حدود
جؽرافٌة أو حضارٌة ،وال ٌقتصر على مجتمعات معٌنة ،بل ٌنتشر فً كافة الطبقات االجتماعٌة ،وبٌن
كافة المستوٌات التعلٌمٌة ،وفً مجتمعاتنا العربٌة ما زالت مشكلة العنؾ األسري مسألة مجهولة وٌتم
التكتم عنها باعتبارها مسألة تخص األسرة (سحنون.)٩ :٠٢1٠،
والعنؾ ضد األطفال من الظواهر العالمٌة التً تحدث فً كل زمان ومكان وفً كل المجتمعات ببل
استثناء ،ونحن فً المجتمع الٌمنً ال نختلؾ عن المجتمعات األخرى ألننا جزء من المجتمع اإلنسانً
الذي ٌتعرض فٌه أفراده للعنؾ.
وقد برزت مشكلة الدراسة الحالٌة من جراء اإلساءات الموجهة لؤلطفال والتً تكرر حدوثها مؤخرا
بشكل بارز وملفت للنظر لٌس فقط على المستوى المحلً ،بل وحتى على المستوى العربً والعالمً؛ فقد
كشفت دراسة حدٌثة أن  ٣من كل  ١أطفال من جمٌع أنحاء العالم ٌتعرضون للعنؾ فً كل عام ،وذلك
فً البلدان الؽنٌة والفقٌرة على السواء .ووجدت الدراسة التً حملت عنوان "أوقفوا العنؾ فً مرحلة
الطفولة" ،أن العنؾ فً مرحلة الطفولة ٌكاد ٌكون عالمٌا مما ٌؤثر على  1.١ملٌار طفل على مدار العام
الواحد .وتطرقت الدراسة إلى أصناؾ العنؾ التً ٌتعرض لها األطفال ،ومن بٌنها البلطجة والعراك
والضرب واالعتداء الجنسً والعقاب البدنً فً المنزل والمدرسة والعنؾ الجنسً .وأشارت الدراسة
إلى أن ما نسبته ( )%٨من إجمالً الناتج المحلً العالمً تنفق كل عام على إصبلح األضرار الناجمة
عن العنؾ ضد األطفال ،وٌتعلق معظمها بمشكبلت صحٌة وبدنٌة وعقلٌة واضطرابات نفسٌة (.)٠
كما كشؾ تحلٌل إحصابً للعنؾ ضد األطفال أجرته منظمة الٌونٌسؾ عام  ٠٢1١أن أكثر من بلٌون
طفل فً مختلؾ أنحاء العالم ممن تتراوح أعمارهم بٌن سنتٌن و 1١سنة ٌعانون من العقوبة الجسدٌة،
( )1المجلس القومً للطفولة واألمومة وٌونٌسٌؾ مصر ( :)٠٢1٩العنؾ ضد األطفال فً مصر ،استطبلع كمً ودراسة كٌفٌة فً
محافظات القاهرة واإلسكندرٌة وأسٌوط ،القاهرة :المجلس القومً للطفولة واألمومة وٌونٌسٌؾ مصرٌ ،ناٌر.
( )٠أبوظبً ،سكاي نٌوز عربٌة ،إنفوؼرافٌك  ..أرقام وحقابق صادمة عن العنؾ ضد األطفال ٣٢ ،سبتمبر  1١ :٩٩ ،٠٢1١بتوقٌت
أبوظبً.
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كما أن واحدة من كل  ١فتٌات مما بٌن سن  1٩و 1٠عاما ٌتعرضن للعنؾ الجسدي .وهناك الكثٌر من
النتابج والتبعات لهذا العنؾ ،وقد ٌكون من الصعب عبلجه ،حٌث ٌؤثر سلبا على نمو األطفال فً كافة
المجاالت ،سواء كان جسدٌا ،أو نفسٌا ،أو اجتماعٌا (.)1
والمجتمع الٌمنً شأنه فً ذلك شأن المجتمعات اإلنسانٌة األخرى – إن لم ٌكن أسوأ – حٌث شهد فً
اآلونة األخٌرة العدٌد من االعتداءات واالنتهاكات بحق الطفولة من قبل أحد أفراد األسرة والتً اتخذت
العدٌد من الصور واألسالٌب ومنها على سبٌل المثال ال الحصر :الضرب المبرح ،واللطم ،والكً بالنار،
والرمً باألطفال من أسطح المبانً إلى الشارع أو من مرتفعات عالٌة إلى األرض ،وحبس األطفال
وتقٌٌدهم ،وإجبارهم على تجرع مواد سامة وخطٌرة بالقوة ،وخنقهم أو شنقهم ،أو إجبارهم على االنتحار
الجماعً مع أحد الوالدٌن ،ناهٌك عن تجنٌد األطفال وإشراكهم فً القتال مع الجماعات المسلحة منذ
اندالع الحرب فً البلد فً  ٠٩مارس ٠٢1٩م وحتى هذه اللحظة .وهو األمر الذي دفع الباحث إلى
الشعور بهذه المشكلة والعمل على دراستها من خبلل التعرؾ على واقع العنؾ األسري الموجه نحو
األطفال فً الٌمن وأشكاله وأسبابه وآثاره واستراتٌجٌات مواجهته وعبلقته ببعض المتؽٌرات.
وتتحدد مشكلة الدراسة الحالٌة فً السؤال الربٌس التالً:
 ما واقع العنؾ األسري الموجه ضد األطفال فً الٌمن ،وما عبلقته ببعض المتؽٌرات؟
وٌتفرع عن هذا السؤال الربٌس األسبلة الفرعٌة التالٌة:
 -1ما هً الخصابص االجتماعٌة واالقتصادٌة والدٌموؼرافٌة ألفراد العٌنة؟
 -٠ما درجة انتشار العنؾ األسري الموجه ضد األطفال فً الٌمن؟
 -٣ما هً األسباب المؤدٌة إلى العنؾ األسري ضد األطفال فً الٌمن؟
 -١ما هً اآلثار المترتبة على العنؾ األسري ضد األطفال فً الٌمن؟
 -٩هل توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن مستوى العنؾ األسري ضد األطفال فً الٌمن تعزى
لمتؽٌرات (الجنس ،العمر ،عدد أفراد األسرة ،الترتٌب المٌبلدي ،مستوى تعلٌم الوالدٌن ،نوع المسكن،
العبلقة بٌن الوالدٌن)؟
 -٩ما هً الحلول والمعالجات البلزمة لمواجهة ظاهرة العنؾ األسري ضد األطفال فً الٌمن؟
 أهمٌة الدراسة :تتمثل أهمٌة الدراسة فً النقاط التالٌة:
 -1تنبثق أهمٌة هذه الدراسة من أهمٌة الفبة العمرٌة التً تتناولها وهً فبة األطفال والتً تمثل نسبة
كبٌرة فً المجتمع الٌمنً ،هؤالء األطفال الذٌن ٌُمارس بحقهم أشكال مختلفة من العنؾ األسري المستتر
داخل األسرة.
 -٠كما تنبع أهمٌة هذه الدراسة من أهمٌة الموضوع الذي تدرسه ،وهو العنؾ األسري والذي أصبح
ظاهرة منتشرة كثٌرا فً مجتمعاتنا العربٌة ،فً الوقت الذي ال ٌحظى فٌه هذا الموضوع باالهتمام الكافً
من الدراسة والبحث.
 -٣ندرة األبحاث والدراسات التً تناولت العنؾ األسري الموجه ضد األطفال فً المجتمع الٌمنً ،حٌث
تعتبر هذه الدراسة األولى من نوعها – حسب علم الباحث – التً تتناول دراسة واقع العنؾ األسري
الموجه نحو الطفل فً أكثر من محافظة ٌمنٌة.
( )1المجلس القومً للطفولة واألمومة وٌونٌسٌؾ مصر ( :)٠٢1٩العنؾ ضد األطفال فً مصر ،استطبلع كمً ودراسة كٌفٌة فً
محافظات القاهرة واإلسكندرٌة وأسٌوط ،القاهرة :المجلس القومً للطفولة واألمومة وٌونٌسٌؾ مصرٌ ،ناٌر.
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 -١تعتبر هذه الدراسة إضافة للمكتبة العربٌة بشكل عام ،والمكتبة الٌمنٌة على وجه الخصوص ،السٌما
بعد انتشار ظاهرة العنؾ فً الببلد واالنفبلت األمنً السابد منذ بداٌة عدم االستقرار عام  ،٠٢11والتً
تفشت أكثر مع بداٌة الحرب فً الٌمن عام  ٠٢1٩من جهة ،وقلة األبحاث والدراسات المتعمقة فً هذا
المجال من جهة أخرى.
 -٩قد تفٌد نتابج هذه الدراسة فً تشخٌص ظاهرة العنؾ األسري الموجه نحو األطفال فً المجتمع
الٌمنً من حٌث حجم العنؾ األسري ،وأشكاله ،وأسبابه ،وآثاره السلبٌة على الطفل ،وأسالٌب مواجهته،
باإلضافة الى عبلقته بعدد من المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة ،مما قد ٌفسح المجال ألبحاث ودراسات مستقبلٌة
على المستوى المحلً وذلك فً ضوء نتابج هذه الدراسة وتوصٌاتها من خبلل تشجٌع الباحثٌن اآلخرٌن
على إجراء المزٌد من األبحاث والدراسات المماثلة للحصول على نظرة شاملة حول العنؾ األسري
الموجه نحو األطفال فً المجتمع الٌمنً.
 -٩قد تسهم نتابج هذه الدراسة فً الحد من ظاهرة العنؾ األسري الموجه نحو األطفال وذلك من خبلل
توعٌة الوالدٌن واألسرة والمربٌن بخطورة هذه الظاهرة واألضرار الناجمة عنها خاصة على الطفل،
وإعداد البرامج اإلرشادٌة المناسبة لعبلج العنؾ األسري ضد األطفال ،وإٌجاد المراكز ودور اإلٌواء
المناسبة لحماٌة األطفال المعنفٌن.
 -١كما ٌمكن أن تسهم نتابج الدراسة فً مساعدة الهٌبات والمنظمات اإلنسانٌة والحقوقٌة المعنٌة بشؤون
الطفل كمنظمة حقوق اإلنسان ،ومنظمة حقوق الطفل باإلضافة إلى المسؤولٌن من السٌاسٌٌن وصناع
القرارات المتعلقة باألسرة والطفل على صٌاؼة التشرٌعات والقوانٌن البلزمة لحماٌة الطفل من جمٌع
أشكال العنؾ األسري التً قد ٌتعرض لها بما ٌكفل الحفاظ على حقوقه اإلنسانٌة.
 أهداف الدراسة :تهدؾ الدراسة إلى تحقٌق ما ٌلً:
 -1التعرؾ إلى خصابص األطفال (أفراد العٌنة) االجتماعٌة واالقتصادٌة والدٌموؼرافٌة.
 -٠الكشؾ عن مستوى وأشكال العنؾ األسري الموجه ضد األطفال فً الٌمن.
 -٣معرفة أهم األسباب المؤدٌة إلى العنؾ األسري ضد األطفال فً الٌمن.
 -١التعرؾ على اآلثار المترتبة على العنؾ األسري ضد األطفال فً الٌمن.
 -٩معرفة الفروق ذات الداللة اإلحصابٌة فً مستوى العنؾ األسري ضد األطفال تبعا لمتؽٌرات
(الجنس ،العمر ،عدد أفراد األسرة ،الترتٌب المٌبلدي ،مستوى تعلٌم الوالدٌن ،نوع المسكن ،العبلقة بٌن
الوالدٌن).
 -٩محاولة تقدٌم بعض التوصٌات والمقترحات لمواجهة العنؾ األسري الموجه ضد األطفال فً الٌمن.
 حدود الدراسة :تتحدد الدراسة الحالٌة بالحدود التالٌة:
 -٩الحدود الموضوعٌة :تقتصر الدراسة الحالٌة على معرفة مستوى العنؾ األسري الموجه ضد
األطفال ،وأشكاله ،وأسبابه ،وآثاره ،وأسالٌب مواجهته ،وعبلقته بمتؽٌرات (الجنس ،العمر ،عدد أفراد
األسرة ،الترتٌب المٌبلدي ،مستوى تعلٌم الوالدٌن ،نوع المسكن ،العبلقة بٌن الوالدٌن).
 -٢الحدود البشرٌة :تقتصر هذه الدراسة على عٌنة عشوابٌة من األطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن
( )1١ – 1١سنة بلؽت ( )1٨٢طفبل وطفلة؛ بواقع ( )٠٢طفبل ،و( )٠٢طفلة ،من أطفال المدارس
األساسٌة والثانوٌة.
 -٩الحدود المكانٌة :تم تطبٌق الدراسة على عٌنة من األطفال فً محافظتً تعز وإب.
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 -٠الحدود الزمانٌة :تم تطبٌق هذه الدراسة خبلل الفصل الدراسً األول من العام الدراسً /٠٢٠1
٠٢٠٠م.
 -٦الحدود العلمٌة :تتحدد الدراسة الحالٌة باألداة العلمٌة المستخدمة فٌها وهً استبانة العنؾ األسري
ضد األطفال (من إعداد الباحث) والمكونة من ( )٠٨فقرة موزعة على أربعة أبعاد للعنؾ األسري وهً:
(العنؾ الجسدي ،العنؾ اللفظً ،العنؾ النفسً ،اإلهمال) ،باإلضافة إلى أسباب العنؾ ،وآثاره ،وما
تتمتع به االستبانة من صدق وثبات.
 مصطلحات الدراسة:
 -٩العنف : Violence
 العنف لغة :كلمة عنؾ فً اللؽة العربٌة مشتقة من الجذر (ع – ن – ؾ) ،عنؾ به وعلٌه ٌعنؾ عنفاوعنافة :لم ٌرفق به فهو عنٌؾ ،وعنؾ فبلنا :أي المه بعنؾ وشدة وعتب علٌه ،وأعنفه :ع ُنؾ علٌه،
واعتنؾ األمر :أي أخذه بعنؾ (البستانً .)٩٣٨ :1٠٠١،والعنؾ بضم النون ضد الرفق والتعنٌؾ
بمعنى التعبٌر باللوم (الرازي.)١٩٨ :1٠١٣،
وٌرى ابن منظور ( )٠٢٣ :1٠٩٨أن العنؾ هو "الخرق باألمر وقلة الرفق به ،وهو ضد الرفق،
عنؾ به وعلٌه عنؾ وعنفه تعنٌفا وهو عنٌؾ إذا لم ٌكن رفٌقا فً أمره ،واعتنؾ األمر أي أخذه بعنؾ،
واعتنؾ الشًء كرهه والتعنٌؾ :التعبٌر واللوم.
وفً المعجم الفلسفً :العنؾ مضاد للرفق ،ومرادؾ للشدة والقسوة ،والعنٌؾ هو المتصؾ بالعنؾ،
فكل فعل شدٌد ٌخالؾ طبٌعة الشًء وٌكون مفروضا علٌه من خارج فهو بمعنى ما فعل عنٌؾ
(صلٌبة.)11٠ :1٠٨٠،
أما فً "معجم العلوم االجتماعٌة" فٌعرؾ العنؾ بأنه :استخدام الضؽط أو القوة استخداما ؼٌر مشروع
أو ؼٌر مطابق للقانون من شأنه التأثٌر على إرادة فرد ما (العرب.)1١٩٩ :٠٢11،
وذكرت "الموسوعة الفلسفٌة العربٌة" أن العنؾ هو :أي فعل ٌعمد فاعله إلى اؼتصاب شخصٌة
اآلخرٌن ،وذلك بإقحامها إلى عمق كٌانها الوجودي وٌرؼمها على أفعالها وفً مصٌرها ،منتزعا حقوقها
أو ممتلكاتها أو اإلثنٌن معا (العرب.)1١٩٩ :٠٢11،
وٌحدد قاموس وٌبستر سبعة معانً على األقل لمصطلح العنؾ تتراوح بٌن استخدام القوة الجسدٌة
بقصد اإلٌذاء أو اإلضرار والحرمان من الحقوق عن طرٌق االستخدام ؼٌر العادل للسلطة أو القوة
مرورا بمعان أخرى تشٌر جمٌعها إلى الهجوم والعدوان واستخدام الطاقة ورفض اآلخرٌن بصور
مختلفة .كما ٌتضمن العنؾ معنى عدم التكافؤ فً القوة حٌث ٌهاجم فٌها األقوى الطرؾ األضعؾ (عبادة
وكاظم.)1٨ :٠٢٢٨،
 العنف اصطالحاٌ :عرؾ علماء النفس العنؾ بأنه" :سلوك ؼرٌزي مصحوب بالكراهٌة ،وحب التدمٌرهدفه تصرٌؾ الطاقة العدابٌة المكبوتة تجاه اآلخرٌن" (الشبٌب.)٠1 :٠٢٢١،
وٌعرؾ العنؾ من الناحٌة القانونٌة بأنه" :االستعمال ؼٌر القانونً لوسابل اإلكراه المادٌة من أجل
تحقٌق أؼراض شخصٌة أو اجتماعٌة" (خلٌفة.)٠٣ :٠٢1٨،
وٌعرؾ خضر ( )1٠٨٨العنؾ بأنه" :كل فعل ظاهر أو مستتر ،مباشر أو ؼٌر مباشر ،مادي أو
معنوي موجه إللحاق األذى بالذات ،أو باآلخر ،أو جماعة أو ملكٌة أي أحد منهم" (عبدالعظٌم:٠٢٢١،
.)1٨
وٌعرؾ خلٌل ( )1٠٠٩العنؾ بأنه" :السلوك الذي ٌقع من خبلله اإلٌذاء باللسان أو بالٌد واإلٌماء أو
الفعل فً الحقل التصادمً" (ناصر.)11 :٠٢1١،

-١-

وعرفه حلمً ( )٠ :1٠٠٠بأنه" :ممارسة القوة البدنٌة إلنزال األذى باألشخاص أو الممتلكات ،كما أنه
الفعل أو المعاملة التً تحدث ضررا جسٌما ،أو التدخل فً الحرٌة الشخصٌة".
وٌعرؾ حمزة ( )٠٢٢١العنؾ بأنه :االستخدام ؼٌر المشروع للقوة المادٌة وبأسالٌب متعددة إللحاق
األذى باألشخاص واإلضرار بالممتلكات ،وٌتضمن معانً العقاب واالؼتصاب والتدخل فً حرٌات
اآلخرٌن ،كما ٌرى البعض بأنه فعل ٌنطوي على إنكار الكرامة اإلنسانٌة واحترام الذات ،وٌتراوح ما
بٌن اإلهانة بالكبلم وبٌن القتل واإلٌذاء بدنٌا أو نفسٌا (الروٌس.)٨٩ :٠٢٠٢،
وعرفت منظمة الصحة العالمٌة ( )٠٢٢٩العنؾ بأنه" :االستعمال المتعمد للقوة المادٌة أو القدرة،
سواء بالتهدٌد أو االستعمال الفعلً لها ،من قبل الشخص ضد نفسه ،أو ضد مجموعة أو مجتمع ،بحٌث
ٌؤدي إلى حدوث أو رجحان احتمال حدوث إصابة أو موت ،أو إصابة نفسٌة ،أو سوء النماء أو
الحرمان"( .عبدالجواد.)١1١ :٠٢٠٢،
وعرؾ زٌتون ( )٠٢٢٩العنؾ بأنه" :ؼلظة فً القول أو الفعل تؤدي فً الؽالب إلى إساءة معنوٌة أو
مادٌة للذات أو اآلخرٌن" (القرارعة والدراوشة.)٣٣٠ :٠٢٠٢،
وعرفه عودة ( )٩٨ :٠٢٢٠بأنه" :ممارسة القوة واإلكراه ضد الؽٌر عن قصد وؼالبا تؤدي هذه
الممارسة إلى التدمٌر وإلحاق األذى والضرر المادي وؼٌر المادي بالنفس أو الؽٌر".
وعرفه كبل من بحري ومطٌشان ( )11٩ :٠٢11بأنه :الممارسة المفرطة للقوة بشكل ٌفوق ما هو
معتاد علٌه ومقبول اجتماعٌا وهو ٌتضمن لؽة التداول فً األوساط والجماعات سواء كانت إجرامٌة أو
مسلحة ،وقد ٌكون العنؾ على شكل كبلم أو أفعال".
 -٢األسرة :Family
 تعرٌف األسرة لغة :األسرة بمعناها اللؽوي تعنً األسر والتقٌد ،فأصل األسرة هو التقٌد برباط ،ثمتطور معناها لٌشمل التقٌد برباط أو بدون رباط ،وقد ٌكون التقٌد أمرا قسرٌا ال مجال للخبلص منه ،وقد
ٌكون اختٌارٌا ٌنشده اإلنسان وٌسعى إلٌه (خلٌفة.)1٢٠ :1٠٩٠،
وهً الدرع الحصٌنة من أسر أي شد ،وأسره ٌأسره أسرا ،وإسارة أي شده باإلسار ،وهو ما شد به،
وأسرة الرجل عشٌرته (سحنون.)٠ :٠٢1٠،
 تعرٌف األسرة اصطالحاٌ :عرؾ علماء االجتماع األسرة بأنها" :الوحدة االجتماعٌة األولى ،ونواةالمجتمع التً تهدؾ إلى المحافظة على النوع اإلنسانً ،وتقوم على المقتضٌات التً ٌرتضٌها العقل
الجمعً ،والقواعد التً تفرزها المجتمعات المختلفة" (عبدالعظٌم.)1٨ :٠٢٢١،
وٌعرؾ أوجست كونت األسرة بأنها :الخلٌة األولى فً جسم المجتمع ،والنقطة األولى التً ٌبدأ منها
التطور ،والوسط الطبٌعً واالجتماعً الذي ٌترعرع فٌه الفرد" (رشوان.)٠٩ :٠٢٢٣،
وعرؾ كبل من بٌرجس ولوك األسرة فً كتابهما "األسرة" الذي صدر عام  1٠٩٣بأنها" :مجموعة
من األشخاص ارتبطوا بروابط الزواج والدم ،واالصطفاء أو التبنً ،مكونٌن حٌاة اجتماعٌة متقنة
ومتفاعلة ،وٌتقاسمون الحٌاة االجتماعٌة كل مع اآلخر ،ولكل من أفرادها دورا اجتماعٌا خاصا ،ولهم
ثقافتهم المشتركة (ؼنٌم.)1٢ :٠٢٢٨،
وٌعرؾ دافٌس كٌنجسلً ( )Davis Kingslayاألسرة على أنها" :الجماعة من األشخاص الذٌن تقوم
العبلقات بٌنهم على أساس قرابة العصب ،وٌكون كل منهم بناء على ذلك صهرا لآلخر"
(عربادي.)1٠٨ :٠٢٢٩،
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 -٩العنف األسري :Family Violence
ٌعرؾ خلٌل ( )1٠٠١العنؾ األسري بأنه" :أنماط العنؾ الموجه نحو أحد أفراد األسرة داخل حدود
المنزل وال ٌطلع علٌه أحد من خارج المنزل إال إذا حصلت شكوى من قبل الضحٌة أو المعتدى علٌه
لدى الجهات الرسمٌة فهو سلوك مستتر ؼٌر معلن" (عبدالجواد.)١1٩ :٠٢٠٢،
وٌعرفه الطراونة ( )1٠٠٠بأنه" :إلحاق األذى بدرجة هامة أو الفشل فً منعه أو التهدٌد به من قبل
فرد من أفراد األسرة ضد النفس أو ضد اآلخرٌن ،بحٌث ٌشمل األذى الجسدي أو النفسً أو العاطفً أو
الجنسً أو إهمال أو أي شكل من أشكال السلوك القسري للسٌطرة على أحد أفراد األسرة أو اإلساءة
اللفظٌة أو التهدٌد بأي من هذه األفعال من قبل أحد أفراد األسرة تجاه فرد آخر" (السوٌطً:٠٢1٠،
.)٠٠1
وتعرفه بشناق وآخرٌن ( )٠٢٢٢بأنه" :األفعال المباشرة وؼٌر المباشرة التً توجه نحو أحد أفراد
األسرة بهدؾ إٌقاع األذى النفسً أو اللفظً أو الجسدي أو الجنسً".
وٌعرفه النجار ( )٠٩ :٠٢٢٠بأنه" :كل عمل عنٌؾ أو مؤذي ،أو مهٌن ٌهدد حٌاة الطفل ،أو ٌسبب له
أذى نفسً ،أو بدنً ،أو معاناة بما فً ذلك التهدٌد بأفعال ٌقع علٌها فً إطار األسرة".
وٌعرفه العصٌمً ( )٠٢1٠بأنه" :كل سلوك ٌصدر عن أحد أفراد األسرة بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر
بقصد إلحاق األذى اللفظً أو البدنً أو النفسً بأحد أفراد األسرة؛ ذكرا كان أو أنثى ،بصورة ؼٌر
مشروعة أو ؼٌر مطابقة للقانون" (القحطانً.)1١١ :٠٢1٨،
 -٠العنف األسري ضد األطفال :Family Violence Against Children
ٌعرؾ العنؾ ضد األطفال فً أدبٌات السوسٌولوجٌا على أنه" :سوء استخدام األطفال أو إساءة
معاملتهم ،حٌث ٌحرم األطفال من أدنى حقوقهم األساسٌة؛ كالحرمان من التعلٌم ومن الرعاٌة الصحٌة
واالجتماعٌة والعاطفٌة" (معتوق.)1٩٠ :٠٢11،
وٌعرفه المطوع ( )٩٩ :٠٢٢٨بأنه" :االستخدام المتكرر من جانب الوالدٌن أو أحدهما للعقوبات البدنٌة
كالضرب المبرح ،والحرق ،واللكم ،أو العقوبات النفسٌة كالسخرٌة واإلهانة ،والتوبٌخ ،والشتم ،والسب،
الذي ٌؤدي إلى إلحاق األذى والضرر باألطفال".
وٌعرفه كاتبً ( )١٢ :٠٢1٠بأنه" :أي فعل أو االمتناع عن فعلٌ ،عرض حٌاة الطفل وأمنه وسبلمته
وصحته الجسدٌة والجنسٌة والعقلٌة للخطر ،كالقتل ،الشروع فً القتل ،أو اإلٌذاء واإلهمال وكافة أنواع
االعتداءات".
وٌعرفه خلٌفة ( )٠٩ :٠٢1٨بأنه" :استخدام القوة البدنٌة والنفسٌة المتكررة من جانب الوالدٌن أو
أحدهما لؤلطفال القصر ،سواء أكان ذلك عن طرٌق الضرب المقصود أو العقاب البدنً المبرح وؼٌر
المنظم أو السخرٌة واإلهانة المستمرة للطفل ،أو من خبلل استؽبلل األطفال من جانب القابمٌن على
رعاٌتهم وتكلٌفهم بأعمال فوق طاقتهم".
وٌتخذ العنؾ األسري الموجه ضد األطفال األشكال والمظاهر التالٌة:
أ -العنف البدنً أو الجسدي :وٌشٌر هذا النوع من العنؾ إلى أي فعل ٌحدث ضررا جسدٌا .وهو أكثر
أنواع العنؾ شٌوعا بسبب سهولة اكتشافه ومبلحظة آثاره ،وٌتكون من أفعال متعددة تؤدي إلى حدوث
إصابة بدنٌة مثل الصفع والضرب أو الرفس أو أي سلوكٌات أخرى أكثر عنفا (القحطانً:٠٢1٨،
.)1١٩
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وٌرى المطٌري ( )11 :٠٢٢٩بأن العنؾ البدنً أو الجسدي ٌقصد به السلوك العنٌؾ الموجه نحو
الذات أو اآلخرٌن إلحداث األذى أو المعاناة للشخص اآلخر .ومن أمثلة العنؾ البدنً؛ الضرب ،الركل،
شد الشعر وهذا النوع من العنؾ ٌرافقه ؼالبا نوبات من الؽضب الموجه ضد مصدر العدوان والعنؾ.
وٌعرؾ الحلبً ( )٠٢٢٣العنؾ البدنً أو الجسدي الموجه نحو األطفال بأنه :أي إصابة للطفل ال
تكون ناتجة عن حادث ،وتتضمن اإلصابة كالكدمات أو الخدوش أو آثار ضربات أو لكمات بالجسم أو
الخنق والعض والدهس والمسك بعنؾ وشد الشعر والقرص والبصق أو كسور فً العظام أو الحرق أو
إصابة داخلٌة أو حتى اإلصابة المفضٌة إلى الموت (الحنٌطً وآخرٌن.)٠٢٩ :٠٢1٠،
كما ٌعرؾ العنؾ الجسدي أو سوء المعاملة الجسدٌة المرتبطة باألطفال بأنه :االستخدام المتعمد للقوة
الجسدٌة ضد الطفل ،مما ٌؤدي – أو قد ٌؤدي – إلى إٌذاء جسدي لبقاء ،أو نمو ،أو كرامة هذا الطفل.
وتعتبر العقوبة الجسدٌة أحد أشكال العنؾ الجسدي الذي عرفته اللجنة الدولٌة لحقوق الطفل بجنٌؾ – فً
التعلٌق العام رقم  – ٨بأنه "أي عقوبة تستخدم فٌها ،أو ٌنتوي فٌها استخدام القوة الجسدٌة ،وٌكون
الؽرض منها إلحاق درجة معٌنة من األلم أو األذى ،مهما قلت شدتهما" وفً األؼلب ٌتضمن ذلك
"الصفع" أو "اللطم" أو "الضرب على الردفٌن" بالٌد أو باستخدام أداة .وترى اللجنة أن العقوبة الجسدٌة
فً كل األحوال عقوبة مهٌنة (المجلس القومً للطفولة واألمومة وٌونٌسٌؾ.)٨ :٠٢1٩،
وٌعرؾ الروٌس ( )٨٠ :٠٢٠٢العنؾ البدنً بأنه :األذى الذي ٌلحق بجسم الطفل سواء تم ذلك
باستخدام الٌد أو بوسٌلة أخرى ،وٌحدث بسبب ذلك بعض الرضوض أو الكسور أو الخدوش أو الجروح،
وقد ٌصل فً بعض الحاالت إلى الخنق أو القتل.
ب -العنف اللفظً :وٌشٌر إلى أي كلمة أو عبارة تحدث ضررا معنوٌا أو جسمٌا .وهو العنؾ الذي
ٌهدؾ إلى التعدي على حقوق اآلخرٌن بإٌذابهم عن طرٌق الكبلم أو األلفاظ الؽلٌظة النابٌة ،وعادة ما
ٌسبق العنؾ اللفظً العنؾ البدنً أو الجسدي (المطٌري.)1٠ :٠٢٢٩،
وٌعرؾ السعاٌدة ( )٩١ :٠٢1١العنؾ اللفظً بأنه :استجابة صوتٌة ملفوظة تحمل مثٌرا ٌضر
بمشاعر كابن حً آخر ،وٌعبر عنه فً صورة الرفض والتهدٌد ،والنقد الموجه نحو الذات أو نحو
اآلخرٌن بهدؾ استفزازهم أو إهانتهم واالستهزاء بهم ،وقد تستخدم بجانب األلفاظ اإلٌماءات واإلشارات
أو أي جزء من أجزاء الجسم المختلفة.
كما ٌعرؾ ناصر ( )٠٠ – ٠1 :٠٢1١العنؾ اللفظً بأنه :استجابة صوتٌة ملفوظة تحمل مثٌرا ٌضر
بمشاعر اآلخرٌن ،وتكون مصحوبة بنوبات من الؽضب ،وتقؾ عند حدود الكبلم دون مشاركة الجسد،
وٌعبر عنها فً صورة التهدٌد والوعٌد والشتابم ،والمنابزة باأللقاب أو المناداة بما ٌكره الؽٌر ،أو
الخطاب بصوت عال ،أو إطبلق الكلمات النابٌة بشكل مستفز ،والوشاٌة.
وٌعرؾ كبل من الكساب وعشا ( )١١ :٠٢1٩العنؾ أو اإلٌذاء اللفظً الموجه ضد األطفال بأنه:
النمط اللفظً الذي ٌؤذي الطفل ،وٌعٌق نموه العاطفً وٌفقده إحساسه بأهمٌته ،واعتداده بنفسه ،ومن
أشكاله المدمرة والشابعة؛ االنتقاد البلذع المتكرر والتحقٌر والشتم واإلهانة والرفض واالستخفاؾ بالطفل
أو السخرٌة منه.
ج -العنف النفسً أو العاطفً :وٌشٌر إلى أي فعل ٌحدث ضررا نفسٌا .وٌعرؾ القحطانً (:٠٢1٨
 )1١٩العنؾ النفسً بأنه :أي فعل مؤذ لنفسٌة المعنؾ ولعواطفه دون أن تكون له أي آثار جسدٌة ،إال أن
اآلالم الناتجة عنه تكون فً الؽالب أكثر استمرارٌة ،لكونه ٌحطم شخصٌة الفرد وٌزعزع ثقته بنفسه،
وٌؤثر على حاجاته فً المستقبل.
والعنؾ النفسً سلوك متعمد ٌنقل لؤلطفال رسالة سلبٌة بأنهم عدٌمو القٌمة ،أو ملٌبٌن بالعٌوب ،أو ؼٌر
محبوبٌن ،أو ؼٌر مرؼوب فٌهم ،أو مهددون بالخطر ،أو أن قٌمتهم مشروطة بمدى تلبٌتهم الحتٌاجات
اآلخرٌن .وٌمكن أن ٌتخذ العنؾ النفسً شكل اإلهانات ،أو السب ،أو التجاهل ،أو العزل ،أو الرفض ،أو
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التهدٌد ،أو البلمباالة العاطفٌة .كما ٌمكن أن ٌتضمن اللوم ،والتقلٌل من الشأن ،واإلهانة ،والتخوٌؾ،
والترهٌب .بمعنى أن العنؾ النفسً هو سلوك ٌضر – فً الحال أو المستقبل – باحتٌاجات نمو الطفل
وٌهملها؛ مما قد ٌتسبب فً ضرر نفسً أو عاطفً للطفل .كذلك فإن مشاهدة العنؾ المنزلً ٌمكن
تصنٌفها باعتبارها تعرض لعنؾ نفسً (المجلس القومً للطفولة واألمومة وٌونٌسٌؾ.)1٨ :٠٢1٩،
وٌعرؾ الروٌس ( )٨٨ :٠٢٠٢العنؾ النفسً بأنه :إلحاق الضرر النفسً واالجتماعً بالطفل ،وٌتم
ذلك بممارسة سلوك ضد الطفل ٌمثل تهدٌدا لصحته النفسٌة ،والذي ٌؤدي فً الؽالب إلى قصور فً نمو
الشخصٌة لدى الطفل ،هذا باإلضافة إلى اضطراب فً عبلقاته االجتماعٌة باآلخرٌن المحٌطٌن به.
د -العنف الجنسً :وٌتمثل هذا العنؾ فً استؽبلل الطفل من قبل الراشد ،وتتراوح األفعال الدالة على
هذا النوع من العنؾ بٌن اإلهانة ؼٌر المصحوبة باللمس مثل الخبلعة والفسوق والحث علٌها إلى مداعبة
األعضاء ،والممارسة الجنسٌة الفعلٌة ،وحتى إجبار الطفل على الدعارة كوسٌلة للكسب
(.)English,1998: 45
وٌعرؾ الجلبً ( )٠٢٢٣العنؾ الجنسً بأنه :حالة ٌعمد فٌها شخص أكبر إلى استخدام الطفل ألجل
أؼراض جنسٌة مثل االؼتصاب والتحرش الجسدي والجنسً فً الشوارع ووسابل المواصبلت واألماكن
المزدحمة ،والتحرش من قبل أرباب العمل ،أو من خبلل إجبار األطفال على ممارسات جنسٌة متنوعة
(الحنٌطً وآخرٌن.)٠٢٩ :٠٢1٠،
وٌعرؾ الروٌس ( )٨٠ :٠٢٠٢هذا النوع من العنؾ بأنه :استخدام الطفل إلشباع الرؼبات الجنسٌة
لشخص آخر ،فً البداٌة ٌكون تحرشا جنسٌا بالطفل ،ثم ٌتطور إلى ممارسة الجنس بشكل كامل مع
الطفل.
ه -اإلهمال:
ٌرى أبو النصر ( )٠٢٢٨أن اإلهمال ٌعد نمطا سلوكٌا ٌشٌر إلى إخفاق أو فشل أو ضعؾ فً األسرة
والمدرسة فً إشباع كل من االحتٌاجات النفسٌة أو البٌولوجٌة للطفل (الروٌس.)٨٠ :٠٢٠٢،
وٌقصد بإهمال الطفل الفشل فً تأمٌن حاجات الطفل األساسٌة ،وٌمكن أن ٌكون اإلهمال المفرط
والمرٌر المترافق بالعنؾ الجسدي والنفسً؛ جسدٌا ،أو نفسٌا انفعالٌا ،أو تربوٌا .فاإلهمال الجسدي ٌشمل
الرفض ،أو التأخٌر فً تقدٌم الرعاٌة الصحٌة ،أو الهجر أو الطرد من المنزل ،أو عدم السماح للطفل
الهارب من المنزل بالعودة إلٌه ،واإلرشاد ؼٌر الكافً .واإلهمال التربوي ٌشمل عدم تسجٌل الطفل فً
المدرسة ،وإؼفال حاجاته التربوٌة الخاصة ،والسماح له بالتؽٌب عن المدرسة والتسرب منها .واإلهمال
العاطفً أو النفسً ٌشمل سوء المعاملة القاسٌة من قبل الوالدٌن أو ؼٌرهما بتناول الكحول والمخدرات،
وعدم القدرة على تقدٌم الرعاٌة النفسٌة المبلبمة ،ومن المهم التمٌٌز بٌن الرفض المتعمد من األهل ،وعدم
القدرة على تأمٌن األساسٌات المعٌشٌة للطفل بسبب الفقر أو الجهل ،أو األعراؾ الثقافٌة (كاتبً:٠٢1٠،
.)١١
فاإلهمال ٌعنً تقاعس اآلباء واألمهات أو مقدمً الرعاٌة عن االستجابة الحتٌاجات األطفال الجسدٌة
والنفسٌة ،فً ظل وجود اإلمكانٌات والمعرفة وتوافر الخدمات التً تساعد على ذلك؛ أو تقاعسهم فً
حماٌة األطفال من التعرض للخطر (المجلس القومً للطفولة واألمومة وٌونٌسٌؾ.)1٨ :٠٢1٩،
 -٦الطفل :Child
 تعرٌف الطفل لغة :الطفل فً اللؽة هو الصؽٌر فً كل شًء ،وأصل اللفظ من الطفولة أو النعومة،وكلمة طفل تطلق على الذكر واألنثى (الرازي .)1٠١ :1٠١٣،كما ٌعرؾ الطفل فً المعجم الوسٌط
بأنه :المولود مادام ناعما رخصا (العرب.)1١٩٩ :٠٢11،
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 تعرٌف الطفل اصطالحا :الطفل عند علماء االجتماع ٌعرؾ فً ثبلثة أوجه هً:األولى :هً من مرحلة التكوٌن ونمو الشخصٌة وتبدأ من المٌبلد حتى طور البلوغ.
الثانٌة :إن الطفولة تتحدد حسب السن حٌث ٌسمى طفبل من لحظة المٌبلد حتى سن الثانٌة عشرة من
عمره.
الثالثة :الطفولة هً مدة الحٌاة من المٌبلد إلى الرشد ،وتختلؾ من ثقافة إلى أخرى وقد تنتهً عند البلوغ
أو عند الزواج (ؼزوان.)٠1٩٨ :٠٢1٩،
الطفل عند علماء النفسٌ :رى علماء النفس أن الطفولة تبدأ من لحظة وجود الجنٌن فً بطن أمه ،وهذه
الفترة تعتبر من أهم وأخطر مراحل عمره على اإلطبلق ،وعلى هذا تطور الطفولة ٌبدأ بالمرحلة الجٌنٌة
وٌنتهً بالبلوغ الجنسً (ؼزوان.)٠1٩٨ :٠٢1٩،
وتعرؾ اتفاقٌة حقوق الطفل التً أقرتها هٌبة األمم المتحدة عام  1٠٨٠فً المادة ( )1من الجزء األول
الطفل بأنه" :كل إنسان لم ٌتجاوز الثامنة عشرة ،ما لم ٌبلػ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق
علٌه".
وفً ضوء ما تقدم ٌعرؾ الباحث العنؾ األسري ضد األطفال فً الدراسة الحالٌة إجرابٌا بأنه :أي
تصرؾ ٌؤدي إلى إلحاق األذى والضرر بالطفل ،سواء كان ذلك التصرؾ عنفا جسدٌا ،أو لفظٌا ،أو
نفسٌا ،أو إهمال لحقوقه اإلنسانٌة .وٌقاس من خبلل الدرجة التً ٌحصل علٌها األطفال أفراد العٌنة على
استبانة العنؾ األسري وأبعادها المستخدمة فً هذه الدراسة.
كما ٌعرؾ الباحث أبعاد العنؾ األسري ضد األطفال فً هذه الدراسة إجرابٌا كما ٌلً:
 العنف البدنً أو الجسدي :هو تعرض الطفل من قبل والدٌه أو أحدهما أو أحد أفراد أسرته لئلٌذاءالجسدي مثل الصفع والضرب والدفع والركل والحرق والعض والقرص باألذن وشد الشعر ومحاولة
الخنق ،واإلصابة بالجروح والرضوض والكدمات .وٌقاس بالدرجة التً ٌحصل علٌها أفراد العٌنة على
فقرات االستبانة الخاصة بهذا البعد.
 العنف اللفظً :هو تعرض الطفل من قبل والدٌه أو أحدهما أو أحد أفراد أسرته لئلٌذاء اللفظً عنطرٌق الكبلم دون مشاركة الجسد ،والمتمثل فً السب ،والشتم ،واللعن ،والمعاٌرة ،والتهدٌد والوعٌد،
واالنتقاد البلذع المتكرر ،واللوم ،والتحقٌر ،واإلهانة ،والرفض ،واالستخفاؾ بالطفل أو السخرٌة منه،
وإطبلق األلقاب المسٌبة على الطفل ،أو مناداته بما ٌكره ،والحدٌث معه بصوت عال ،وإطبلق الكلمات
النابٌة بشكل مستفز .وٌقاس بالدرجة التً ٌحصل علٌها أفراد العٌنة على فقرات االستبانة الخاصة بهذا
البعد.
 العنف النفسً أو العاطفً :هو تعرض الطفل من قبل والدٌه أو أحدهما أو أحد أفراد أسرته ألي فعلٌحدث ضررا نفسٌا له ،مثل التجاهل ،والعزل ،والحبس ،والرفض ،والطرد ،والتمٌٌز فً المعاملة،
والبلمباالة العاطفٌة ،والحرمان من اللعب مع أصدقابه ،أو من مشاهدة البرامج التلفزٌونٌة التً ٌحبها ،أو
إجباره على فعل أشٌاء ال ٌحبها أو ال ٌطٌقها .وٌقاس بالدرجة التً ٌحصل علٌها أفراد العٌنة على فقرات
االستبانة الخاصة بهذا البعد.
 عنف اإلهمال :هو تعرض الطفل لئلهمال من قبل والدٌه أو أحدهما أو أحد أفراد أسرته والمتمثل فًعدم تأمٌن حاجات الطفل األساسٌة ،وحرمانه منها؛ كحرمانه من الطعام والشراب ،والمصروؾ ،وعدم
االهتمام بمظهره الشخصً ونظافة مبلبسه ،والتأخٌر فً تقدٌم الرعاٌة الصحٌة له ،وعدم حماٌته من
التعرض لؤلذى واألخطار ،واإلهمال التربوي المتمثل فً عدم توفٌر احتٌاجاته المدرسٌة والتعلٌمٌة،
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وعدم مساعدته فً مراجعة دروسه ،وعدم السماح له بممارسة هواٌاته المفضلة التً ٌحبها .وٌقاس
بالدرجة التً ٌحصل علٌها أفراد العٌنة على فقرات االستبانة الخاصة بهذا البعد.
 وٌعرؾ الطفل فً هذه الدراسة إجرابٌا بأنه :كل إنسان فً سن السادسة ولم ٌتجاوز سن الثامنة عشرةمن عمره.
 اإلطار النظري للدراسة:
 األسباب والعوامل المؤدٌة إلى العنف األسري ضد األطفال:ٌمكن تلخٌص األسباب والعوامل المؤدٌة إلى العنؾ األسري ضد األطفال فً النقاط التالٌة:
 -1األسباب والعوامل المتعلقة بالوالدٌن :ومنها سن الوالدٌن؛ فقد تبٌن أن األمهات الصؽٌرات أكثر
استخداما للعنؾ ضد أطفالهن ،ومن األسباب أٌضا الشخصٌة ؼٌر السوٌة للوالدٌن أو أحدهما ،واإلصابة
ببعض األمراض واالضطرابات النفسٌة والعقلٌة ،وتعاطً الخمور والمسكرات والمخدرات ،والعزلة
االجتماعٌة ،والزواج الفاشل ،والسجل اإلجرامً ،وضعؾ الوازع الدٌنً ،والتعرض للعنؾ خبلل
طفولتهما ،عدم القدرة على مواجهة الضؽوط ،والنقص فً المهارات الذهنٌة ،والقسوة والعدوانٌة،
واالعتماد المفرط على اآلخرٌن للحصول على رضاهم وتأٌٌدهم ،كما أن انخفاض المستوى التعلٌمً
للوالدٌن ٌؤدي بدوره إلى افتقار األبوٌن للمعرفة بوسابل التربٌة الحدٌثة ،ولجوبهم إلى الضرب
والتخوٌؾ فً التعامل مع أبنابهم.
 -٢األسباب والعوامل المتعلقة بالطفل :كأن ٌكون الطفل جاء عن طرٌق حمل ؼٌر مرؼوب فٌه ،أو أن
الطفل ؼٌر كامل الصفات الجسمٌة ،أو مصاب بمرض ما ،أو ٌعانً من إحدى اإلعاقات الجسدٌة أو
الذهنٌة ،أو أن الطفل ولد قبل موعده بسبب حاجته للرعاٌة بشكل أكبر ،فالطفل القلٌل النمو والطفل الذي
ٌعانً من إعاقة ذهنٌة أو جسدٌة ٌكون عرضة لممارسة العنؾ علٌه باستمرار .أو أن ٌكون لدى الطفل
بعض الخصابص؛ كأن ٌكون الطفل كثٌر البكاء ،والكبلم ،والحركة ،واإلزعاج ،والصراخ ،والمضاٌقة،
كثٌر االنفعال ،قلٌل النومٌ ،رتكب أعمال شؽب ،وتصرفات ساذجة تثٌر األعصاب ،أو ٌكون الطفل
بطًء منعزل ال ٌستجٌب لما حوله.
 -٩األسباب والعوامل المتعلقة باألسرة والعالقات األسرٌة :ومنها الجهل ،تدنً مستوى الوعً
بالعبلقات داخل األسرة ،وكٌفٌة التعامل معها ،سرعة الؽضب ،التدخل فً األؼراض الشخصٌة للؽٌر أو
استعمالها ،عدم احترام مبدأ التعاٌش ،التدخل فً الحٌاة الخاصة ،بقاء األطفال فً البٌت ،مشاكل متعلقة
بتقسٌم المنزل ،عدم االحترام ،عدم التفاهم واالختبلؾ فً اآلراء ،نمط الحٌاة األسرٌة ،المشاجرات بٌن
الزوجٌن ،كثرة المشاحنات األسرٌة ،عدم التوافق الزواجً ،التفكك األسري ،التدلٌل الزابد من الوالدٌن
لؤلطفال والقسوة الزابدة ،وعدم متابعة األسرة لؤلبناء ،كل ذلك من العوامل المسببة للعنؾ األسري ضمن
نطاق األسرة.
 -٠األسباب والعوامل االقتصادٌة :كالفقر ،والبطالة ،وعدم االستقرار فً العمل ،وتدنً مستوى الدخل،
وانخفاض الحالة المعٌشٌة لؤلسرة التً تمنع األبوٌن من توفٌر الؽذاء الكامل والرعاٌة الصحٌة
الضرورٌة للطفل ،وتزداد المشكلة سوءا إذا كان األب عاطبل عن العمل.
 -٦األسباب والعوامل االجتماعٌة :ومنها الجهل ،ونقص الوعً االجتماعً بحقوق اإلنسان ،وحقوق
الطفل ،وبخطورة الممارسات العابلٌة العنٌفة على الجو األسري ،وعلى دور األسرة فً التنشبة
االجتماعٌة ،وجود نوع من صراع القٌم بٌن األجٌال داخل األسرة الواحدة ،باإلضافة إلى المفاهٌم الثقافٌة
السابدة فً المجتمع التً تشجع العنؾ بحجة التربٌة والتأدٌب والتقوٌم للطفل ،وإعادة عملٌة الضبط
للنظام داخل األسرة أو خارج األسرة ،بحٌث ٌلقى هذا العنؾ قبوال فً المجتمع ،مما ٌجعله ٌنعكس فً
جملة من المعتقدات حول أسالٌب التنشبة السابدة ،والتً تقوم على افتراض أن التنشبة الصالحة تقتضً
استخدام قدر من العقاب سواء الجسدي أو اللفظً .كما أن وسابل اإلعبلم والبرامج التً تشجع على
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العنؾ تعتبر من العوامل االجتماعٌة المسببة للعنؾ ضد األطفال؛ فبعض البرامج تحوي مشاهد عنٌفة
تبعث فً نفس المتفرج شعورا باالنتقام.
 -٠األسباب والعوامل النفسٌة :كاإلصابة باألمراض واالضطرابات النفسٌة والعقلٌة المختلفة ،سواء من
قبل األفراد المسببٌن للعنؾ أو المتعرضٌن له ،حٌث تشٌر الدراسات إلى أن اآلباء واألمهات الذٌن
ٌمارسون العنؾ هم من مضطربً الشخصٌة ،وممن ٌعانون من العزلة االجتماعٌة والنفسٌة ،والكثٌر
منهم قد تعرض لئلساءة وهم أطفال ،أما بالنسبة لؤلعراض النفسٌة التً تتبدى على األطفال المتعرضٌن
للعنؾ فتتمثل فً البكاء الدابم ،العدوانٌة ،التأخر الدراسً ،األمر الذي ٌدفع آباءهم إلى التصرؾ بعدوانٌة
تجاههم.
 -٠األسباب والعوامل المناخٌة :حٌث تلعب الظروؾ المناخٌة كدرجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة،
والرطوبة ،وحركة الهواء ،دور ؼٌر مباشر فً حدوث العنؾ ،فارتفاع درجة الحرارة ٌؤدي إلى تؽٌرات
فسٌولوجٌة لدى الفرد ،بسبب فقد نسبة من األمبلح نتٌجة لزٌادة معدل إفراز العرق مما ٌؤدي إلى ارتفاع
درجة االستثارة فً الجهاز العصبً ،والتً تزٌد بدورها من استعداد الفرد لممارسة العنؾ
(سحنون)٠٩ -٠٠ :٠٢1٠،؛(عبدالقادر وعطٌة)٠٠٢ – ٠٨٨ :٠٢1١،؛(الروٌس.)٠٢ – ٨٠ :٠٢٠٢،
 النظرٌات المفسرة للعنف األسري ضد األطفال: -٩نظرٌة التحلٌل النفسًٌ :رى سٌجموند فروٌد  Sigmund Freudالمنظر الربٌس لهذه النظرٌة أن
العنؾ نزعة فطرٌة ؼرٌزٌة متجذرة فً الطبٌعة البشرٌة ،وأصلها ؼرٌزة الموت ،حٌث ٌرى أن اإلنسان
لدٌه ؼرابز تدفعه للعنؾ وهً ؼرٌزة الموت المتمثلة فً العدوان ،والعنؾ من وجهة نظره هو عبارة
عن سلوك ؼرٌزي ٌهدؾ إلى تصرٌؾ الطاقة والعدوانٌة الموجودة داخل جسم اإلنسان ،وكل فرد لدٌه
طاقة نحو التخرٌب فإذا لم تجد هذه الطاقة منفذا إلى الخارج (البٌبة) فإنها توجه نحو الفرد نفسه ،فإذا لم
تجد ؼرٌزة الموت طرٌقا مقبوال للتعبٌر عن نفسها ومن خبلل األنشطة الرٌاضٌة مثبل فإن الناس قد
ٌلجأون للعنؾ مثل العنؾ األسري من وقت آلخر ،وإطبلق الطاقة التدمٌرٌة المتراكمة لدٌهم ،وٌعتقد
(فروٌد) أننا بحاجة إلى التعبٌر عن هذه الطاقة التدمٌرٌة المدمرة الكامنة لدٌنا تماما مثل حاجتنا إلى
الطعام والشراب من حٌن آلخر (القحطانً.)1١٩ – 1١٩ :٠٢1٨،
 -٢النظرٌة السلوكٌةٌ :ؤكد رواد هذه النظرٌة على أن العنؾ أو العدوان سلوك تتعلمه العضوٌة ،شأنه
شأن أي سلوك آخر وٌمكن اكتشافه وٌمكن تعدٌله وفقا لقوانٌن التعلم (العرب .)1١٩٨ :٠٢11 ،ومن ثم
فإن الخبرات المختلفة (المثٌرات) التً اكتسب منها شخص ما السلوك العدوانً (االستجابة العنٌفة) قد تم
تدعٌمها  Reinforcementبما ٌعزز لدى الشخص ظهور االستجابة العدوانٌة كلما تعرض لموقؾ
محبط .فإذا ضرب الولد أخته مثبل وحصل على ما ٌرٌد ،فإنه سوؾ ٌكرر سلوكه العدوانً هذا مرة
أخرى لكً ٌحقق هدفا جدٌدا .من هنا ،فإن العدوان سلوك ٌتعلمه الطفل لكً ٌحصل على شًء ما
(الشمٌري.)11٢ :٠٢1٠،
 -٩نظرٌة التعلم االجتماعًٌ :عتبر ألبرت باندورا ( )Albert Banduraهو مؤسس نظرٌة التعلم
االجتماعً ،أو ما ٌعرؾ بالتعلم من خبلل المبلحظة ،وكذلك من أشهر الباحثٌن الذٌن برهنوا تجرٌبٌا
على مدى تأثٌر مشاهدة أحداث عدوانٌة على مستوى السلوك العدوانً لدى المبلحظ ،كما أكد على كثرة
وتنوع السلوكٌات التً ٌتعلمها الفرد من خبلل مبلحظتها عند ممارستها من قبل اآلخرٌن ،وأن التعلم
بالمبلحظة ٌحدث عفوٌا فً أؼلب األحٌان ،فالمبلحظة عملٌة حتمٌة .وٌرى (باندورا) أن العنؾ سلوك
متعلم من المجتمع ،وٌؤكد على التفاعل بٌن الشخص والبٌبة ،فالبٌبة تفرض على الفرد تعلم السلوك
العنٌؾ كأي نوع من السلوك اآلخر ،وبحسب هذه النظرٌة فإن الفرد ٌكتسب العنؾ بالتعلم والتقلٌد من
البٌبة المحٌطة به ،سواء فً األسرة أو فً المدرسة أو ؼٌرهما (ناصر.)1٨-1١ :٠٢1١،
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وقد وجد (باندورا) عند دراسته السلوك العدوانً لدى عٌنة من األطفال أنه ؼالبا ما ٌرتبط بالمثٌر أو
المنبه الذي ٌتعرضون له ،فبعض هؤالء األطفال لدٌهم آباء ٌعاقبونهم عندما ٌظهرون العدوان نحوهم،
وفً الوقت نفسه ٌرتكب هؤالء سلوكٌات عنٌفة ممٌزة ،كما ٌشجعون أبناءهم على ارتكاب مثل هذه
السلوكٌات مع أقرانهم خارج المنزل ،وهذا النمط من السلوك ٌجعل هؤالء األطفال ٌظهرون عدوانا
بسٌطا داخل المنزل ،وعدوانا شدٌدا أثناء تفاعلهم مع زمبلبهم فً المدرسة (المطٌري.)٠٩-٠١ :٠٢٢٩،
 -٠نظرٌة اإلحباط – العدوان  :من أشهر رواد هذه النظرٌة نٌل مٌلر ،روبرت سٌزر ،جون دوالرد
وؼٌرهم ،وٌنصب اهتمام هؤالء العلماء على الجوانب االجتماعٌة للسلوك اإلنسانً ،وقد عرضت أول
صورة لهذه النظرٌة على فرض مفاده وجود ارتباط بٌن اإلحباط كمثٌر والعدوان كاستجابة
(العرب .)1١٩٨ :٠٢11،حٌث ٌنظر مؤٌدو هذه النظرٌة إلى العدوان على أنه نتٌجة لئلحباط دابما،
وٌتبلور الفرض الربٌس لهذه النظرٌة فً أن كل شكل من أشكال العنؾ تسبقه حالة عدوان ،وكل شكل
من أشكال العدوان ٌكون مسبوقا بحالة إحباط ،لهذا فقد ربطت هذه النظرٌة بٌن اإلحباط والعقبات،
باعتبار أن األخٌرة هً سبب اإلحباط أي أنها تحول دون تحقٌق هدؾ االستجابة وهو اإلشباع الدافعً
(المطٌري .)٠٩ :٠٢٢٩،فالعدوان بحسب هذه النظرٌة عبارة عن رد فعل طبٌعً لما ٌواجهه الفرد من
إحباطات ،وكلما زاد إحباط الفرد كلما زاد عدوانه ،فاإلنسان عندما ٌرٌد تحقٌق هدؾ معٌن وٌواجه عابقا
ما ٌحول دون تحقٌق الهدؾٌ ،تشكل لدٌه اإلحباط الذي ٌدفعه إلى السلوك العدوانً ،لكً ٌحاول الوصول
إلى هدفه أو الهدؾ الذي سٌخفؾ عنه من مقدار اإلحباط ،وقد ٌكون هذا اإلحباط ناتجا عن المعاقبة
الشدٌدة ؼٌر الصحٌحة للعدوان فً المنزل ،مما ٌسبب ظهوره خارج المنزل .مع هذا ،فقد تبٌن بشكل
واضح أن هذه النظرٌة ؼٌر كافٌة لتفسٌر جمٌع السلوكٌات العدوانٌة ،فاإلحباط فً أحٌان كثٌرة ال ٌؤدي
بالضرورة إلى العدوان ،بل قد ٌؤدي إلى ظهور أنواع أخرى من السلوك مثل طلب العون والمساعدة من
اآلخرٌن أو االنسحاب من الموقؾ (الشمٌري.)11٣ :٠٢1٠،
إال أن هذه النظرٌة تنطلق من افتراض ٌقضً بأن اإلحباط إن لم ٌؤد فً معظم الظروؾ إلى العنؾ
فعلى األقل كل عنؾ ٌسبقه موقفا إحباطٌا .وٌشٌر أحمد عكاشة ( )1٠٠٣إلى أنه طبقا لهذه النظرٌة ،فإن
اإلحباط إن لم ٌؤد إلى عنؾ ،فعلى األقل كل عنؾ ٌسبقه موقؾ إحباطً ،والمصدر األساسً لهذه
الفرضٌة ،الدراسات التً تشتمل على تأخٌر أو تعطٌل إشباعات الطفل تقابل بتخبط لؤلشٌاء التً أمامه.
إال أن هذه النظرٌة قد أهملت مجموعة من األبعاد األخرى فً حٌاة الطفل من بٌنها األبعاد المعرفٌة
والذاتٌة وهذه الجوانب تتضمن شخصٌة الفرد المعرض لئلحباط وخلفٌته الثقافٌة وعدد التكرارات التً
تمت فٌها عملٌة اإلحباط ،وكلها أبعاد لها تأثٌر كبٌر فً إنتاج عملٌة العنؾ .هذا باإلضافة إلى محدودٌة
العملٌة األولى التً تقول بأن (اإلحباط ٌؤدي للعنؾ) األمر الذي دفع نٌل مٌلر إلى تعدٌل هذه النظرٌة
والقول بأن العنؾ إنتاج واحد من األنماط التً قد ٌنتجها اإلحباط (الطاهري.)٣١ – ٣٣ :٠٢٠1،
 -٦النظرٌة التفاعلٌة الرمزٌة :تركز النظرٌة التفاعلٌة الرمزٌة على دراسة األسرة باعتبارها وحدة من
الشخصٌات المتفاعلة ،لذلك ٌركز أحد أنصارها (جورد هربرت مٌد) على دراسة العنؾ من خبلل القٌام
بتشخٌص العبلقات األسرٌة السلبٌة ،ومظاهر االتصال الرمزي السلبً بٌن أفراد األسرة الواحدة ،فكلما
سادت ونمت قٌم الفردٌة واألنانٌة والذاتٌة فً األسرة كلما ضعفت تبعا لها درجة التفاعل األسري
اإلٌجابً مما ٌدفع إلى تطور العدٌد من مظاهر العنؾ األسري ،خاصة تجاه الفبة األضعؾ فً األسرة
وهم األطفال (العطار .)1٨٢ :٠٢٢٢،كما أن فكرة النظرٌة األساسٌة والتً أشار إلٌها (هربرت بلومر)؛
هً أن األفراد ٌتصرفون تجاه األشٌاء على أساس المعانً المعروفة ،وٌقدم هذا االتجاه منظورا معرفٌا
واضحا فً دراسة الشخصٌة ،وٌستند على تحلٌل التفكٌر والعملٌات المرتبطة به بتأكٌده على المعانً،
فالتفاعل الرمزي هو ذلك النشاط الذي ٌفسر األفراد من خبلله أفعال بعضهم وتصرفاتهم وإٌحاءاتهم،
على أساس المعنى الذي ٌضٌفه هذا التفسٌر ،وعادة ما ٌتصل هذا التفسٌر بالسلوك الخارجً
(جمٌل .)٠٩ :٠٢٢١،وبما أن هذه النظرٌة تعتبر الرموز والكلمات واإلشارة من مبادبها األساسٌة لذا
ٌعتبر العنؾ الموجه ضد األفراد سواء أكان العنؾ لفظٌا أم جسدٌا واحدا من تلك التعبٌرات األساسٌة
للنظرٌة التفاعلٌة الرمزٌة (ؼدنز.)٣٠ :٠٢٢٩،
- 1٩ -

 -٠نظرٌة الثقافة الفرعٌة للعنف :تعد نظرٌة الثقافة الفرعٌة من النظرٌات الحدٌثة فً تفسٌر العنؾ،
كما أنها تعد مزٌج من النظرٌات والمقاربات النظرٌة العلمٌة فً علوم االجتماع والنفس واإلجرام.
وٌقصد بالثقافة الفرعٌة فً علم االجتماع بأنها :أي ثقافة تخص جزء من المجتمع والتً تعتبر جزء من
الثقافة الكلٌة للجماعة؛ كالثقافة الخاصة ببعض الفبات المهنٌة فً المجتمع أو الفبات العمرٌة كالمراهقٌن
أو الشباب أو المجرمٌن (معتوق.)٠٠٩ :٠٢11،
وقد تبنى كل من "وولؾ جانج" و"فرانكو فٌركوتً" مدخل الصراع الثقافً فً تفسٌر بعض جرابم
العنؾ سنة  1٠٩١متأثرٌن بدراسة "سٌلٌن" والدراسات اإلٌكولوجٌة ،وترى هذه النظرٌة أن أبناء
الثقافات الفرعٌة لدٌهم قٌم مختلفة عن بقٌة أبناء المجتمع ولكنها لٌست مختلفة تماما ولٌست فً حالة
صراع دابم ،وهؤالء أي أبناء الثقافات الفرعٌة لدٌهم المقدرة على استخدام العنؾ ولدٌهم اتجاهات تفضل
استخدامها عند كافة المستوٌات العمرٌة ،ولكنه أكثر وضوحا وشٌوعا عند من هم فً مرحلة المراهقة
المتأخرة حتى منتصؾ العمر .وأن األفراد الذٌن ٌرتكبون العنؾ ولٌس لدٌهم أٌة روابط مع أٌة ثقافة
فرعٌة "مرضى" وٌظهرون ذنبا وتوترا حول سلوكٌاتهم مقارنة مع أبناء الثقافات الفرعٌة ،وٌلعب التعلم
دورا مؤثرا فً تعزٌز السلوك المنحرؾ السٌما عندما ٌحظى صاحبه بالمكانة االجتماعٌة المحترمة بٌن
أقرانه ،وبما أن السلوك المتسم بالعنؾ هنا طرٌقة مقبولة ومتوقعة فلن ٌمر مرتكبه بحالة الشعور بالذنب
أو تأنٌب الضمٌر ،وبالتالً فإن الحل هو تفكٌك مثل هذه الثقافات الفرعٌة (الطاهري.)٠٢ -1٠ :٠٢٠1،
 آثار العنف األسري ضد األطفال:مما ال شك فٌه أن للعنؾ األسري سلبٌات كثٌرة على الطفل؛ فهو من جهة ٌطبعه بطابع العنؾ
كأسلوب من أسالٌب الحلول للمشاكل التً قد ٌواجهها فً حٌاته ،وهذا ٌقوده لمواجهة الكثٌر من التحدٌات
حٌث ٌتجه لعبلج أي موضوع أو قضٌة ٌفرض واقعه وحاجته عبلجها ،وذلك ٌنعكس سلبا على مختلؾ
حاالته ،وربما تكون عامبل من عوامل الفشل فً مستقبله ،ومن جهة أخرى ٌبنً تكوٌنه النفسً على
الضؽٌنة والحقد الذي ٌحمله تجاه من ٌعٌش معه من أهله ،والسٌما عندما ال ٌستوعب دوافع القسوة
تجاهه ،أو حٌن ٌجد أن اآلخرٌن ال ٌفهمون حالته وال ٌستوعبون واقعه ،ومن جهة ثالثة ٌخلق فً داخله
عامل الخوؾ والرهبة من اآلخرٌن ،فٌنطلق فً اتخاذ قراراته الحٌاتٌة بفعل هذا العامل الذي ربما ٌقوده
إلى االنحراؾ فً تبنً القرارات فً مستقبله ،كما أنه ربما ٌقوده هذا األسلوب لممارسة دور التحدي
والتمرد برفض ما ٌطرحه اآلخرون مهما كان موضوعٌا وسلٌما حٌن ٌفسح له المجال لبلختبار ،تنفٌسا
عن الضؽط النفسً الذي خلفه العنؾ فً داخله حٌن واجهه وعاش حالته ،فٌتحرك من باب الشعور
بضرورة استرداد الكرامة التً امتهنت ولو كانت من خبلل عبلقته بأبوٌه ،وأقرب الناس إلٌه
(المطٌري.)1٨ – 1١ :٠٢٢٩،
وٌرى خلٌفة ( )1٢١ :٠٢1٨أن العنؾ األسري ضد األطفال ٌخلؾ آثارا سلبٌة عمٌقة فً شخصٌة
الطفل من بٌنها :القلق ،الؽضب ،العدوانٌة ،االكتباب ،االنطواء ،اضطراب النوم ،اآلالم الجسدٌة
العضوٌة ،الهروب من البٌت ،التدخٌن ،إدمان المخدرات والكحول ،التسرب المدرسً ،فقدان الثقة
باآلخرٌن ،االنحراؾ ،دخول عالم الجرٌمة ،ممارسة الدعارة كنتٌجة عن االعتداء الجنسً ،االنتحار
كنتٌجة لبلكتباب الحاد بمحل العنؾ المتكرر .كل هذه الظواهر تكون بمثابة عامل مهدد الستقرار
المجتمع وتعٌق المجهودات المبذولة فً تحقٌق التنمٌة االجتماعٌة الشاملة.
كما ٌرى العٌد ( )1٠٠٣أن آثار العنؾ ضد الطفل تتمثل بضعؾ الثقة بالنفس ،والشعور باإلحباط،
والعدوان على النفس واآلخرٌن ،والقلق الدابم ،والمشكبلت النفسٌة والسلوكٌة الطوٌلة األمد ،وسلوكٌات
شاذة وؼرٌبة (العرب.)1١٩١ :٠٢11،
وٌرى كبل من عٌساوي ( )1٠٢ :٠٢11وسحنون ( )٣١ – ٣٠ :٠٢1٠أن العنؾ األسري ضد
األطفال ٌسبب آثارا سلبٌة على جمٌع جوانب شخصٌة الطفل كما ٌلً:
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 -٩على النواحً الجسمٌةٌ :تعرض األطفال ألشكال عدٌدة من العنؾ واإلساءة داخل األسرة كالضرب،
والركل ،والصفع التً تجعلهم ٌعانون من الناحٌة الفٌزٌولوجٌة ،وهذه األخٌرة قد تؤثر على نموهم
الجسمً السلٌم بسبب نقص األكل واضطرابات النوم ،والصداع ،وانخفاض فً مستوى الصحة العامة،
واضطرابات فً الكبلم.
 -٢على النواحً االنفعالٌة :األطفال الذٌن ٌتعرضون للعنؾ األسري ٌعانون من انخفاض الثقة بالنفس،
ومشاعر االكتباب ،وردود فعل سرٌعة ،والتوتر الدابم ،والشعور بالخوؾ وعدم األمان ،وعدم الهدوء
واالستقرار النفسً ،والقلق ،والؽضب ،واإلنكار ،والكبت ولوم الذات ،والشعور بالعجز ،وانخفاض تقدٌر
الذات ،والشعور بالذنب ،والببلدة ،وتبلد اإلحساس.
 -٩على النواحً السلوكٌة :األطفال الذٌن ٌتعرضون للعنؾ األسري ٌتسم سلوكهم بالبلمباالة ،والعصبٌة
الزابدة ،وأحٌانا ممارسة السرقة والكذب ،وتعاطً الخمور والمخدرات ،ومحاولة االنتحار ،وقد ٌقومون
بتحطٌم األثاث والممتلكات فً المدرسة ،وإشعال الحرابق ،والتنكٌل بالحٌوانات ،كما أن سلوكهم قد ٌتسم
بالعنؾ المبالػ فٌه .كما بٌنت الدراسات أن الطفل الذي ٌتعرض للعنؾ داخل األسرة ٌصاب بالهلع،
والسلوك المضطرب وؼٌر المستقر ،ووجود صور ذهنٌة أو أفكار أو إدراكات أو ذكرٌات متكررة
وملحة عن الصدمة ،إضافة إلى األحبلم المزعجة أثناء النوم ،وصعوبة النوم.
 -٠على النواحً التعلٌمٌةٌ :عانً األطفال الذٌن ٌتعرضون للعنؾ األسري من انخفاض فً مستوى
االنتباه ،والقدرة على التركٌز ،مما قد ٌؤدي إلى انخفاض فً مستوى تحصٌلهم وإنجازاتهم األكادٌمٌة،
وتأخر وؼٌاب متكرر عن المدرسة ،وتسرب عن التعلٌم ،وعدم القدرة على ممارسة األنشطة المدرسٌة.
 -٦على النواحً االجتماعٌةٌ :صبح الطفل انعزالٌا؛ حٌث ٌقطع صلته باآلخرٌن ،وال ٌشارك فً
النشاطات الجماعٌة ،كما أن اتجاهاته نحو اآلخرٌن تتسم بالعدوانٌة ،حٌث ٌصبح الطفل عدوانً ٌأخذ
حقه بالقوة حتى لو كان فٌه ضرر على المجتمع وبالتالً ٌفقد القدرة على التعامل مع المجتمع .كما ٌسبب
له ذلك صعوبة فً تكوٌن عبلقات صداقة ،وعدم الرضا عن عبلقات الراشدٌن ،والشعور بالعزلة
والوحدة وسوء التوافق االجتماعً.
 استراتٌجٌات الحد من ظاهرة العنف األسري ضد األطفال:ٌضع خلٌفة ( )1٢٩ – 1٢١ :٠٢1٨بعض االستراتٌجٌات التً ٌتم من خبللها مواجهة ظاهرة العنؾ
األسري ضد األطفال من خبلل تبنً خطة استراتٌجٌة إرشادٌة متكاملة تهدؾ إلى حماٌة األطفال والعمل
على توفٌر كل ضرورٌات النمو السلٌم لهم وذلك على النحو التالً:
 -٩األسرة :لؤلسرة مكانة مهمة فً مواجهة ظاهرة العنؾ ضد األطفال ،إذ تعتبر المتسبب الربٌسً فٌه
لذلك ٌمكن التعامل مع األسرة عن طرٌق اإلرشاد والتوجٌه النفسً العابلً نحو تجنب هذه الظاهرة .كما
ٌمكن للمرشد النفسً أن ٌستدعً ولً أمر الطفل المعنؾ وٌحاول توعٌته بخطورة السلوكٌات العنٌفة
الممارسة ضد التلمٌذ ،وٌحاول توجٌهه للتعامل بحكمة مع الطفل ،باإلضافة إلى تشجٌع األسرة على فتح
باب الحوار مع األبناء والمناقشة داخل األسرة لكً ٌتعود الطفل على الحوار وعدم الكبت واالستهجان.
 -٢مؤسسات التعلٌم :ضرورة التأكٌد على وجود حاجة ماسة لئلرشاد النفسً فً كل المستوٌات
والمراحل التعلٌمٌة ،بؽٌة تعلٌم الناشبة خطورة ممارسة العنؾ على األطفال ،فأطفال الٌوم هم جٌل الؽد،
وال ضٌر من أن نستثمر فٌهم عملٌة مواجهة العنؾ ضد األطفال.
 -٩وسائل اإلعالم :من المؤكد أن وسابل اإلعبلم هً أهم وسٌط نصل من خبلله إلى عقول ووجدان
األفراد ،فمن الضروري استعمال وسابل اإلعبلم المسموعة والمربٌة والمكتوبة فً نقل مبادئ التعامل
اإلٌجابً مع األطفال ،مع توضٌح طرق التربٌة الحدٌثة لؤلطفال حتى ٌتم تثقٌؾ أولٌاء األمور بطرٌقة
سلٌمة تلتقً فٌها سلوكٌات العنؾ لتربٌة األطفال مع إمكانٌة عرض حاالت ألطفالهم تم تعٌٌنهم وانعكاس
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اآلثار الوخٌمة على األطفال وأسرهم ،حتى تكون نموذجا ٌجب تفادٌه ،كما ٌمكن عرض نماذج محببة
فً التعامل مع األطفال حتى ٌتم اكتسابها وتجسٌدها من طرؾ أولٌاء األمور.
 -٠المساجد :تعتبر المساجد من أهم المؤسسات التً ترتبط بالحٌاة االجتماعٌة بكل خصابصها،
وتداعٌاتها وتتطلع إلى االهتمام باألطفال وضمان حٌاة كرٌمة لهم من منطلق مبادئ الدٌن اإلسبلمً،
الذي من أهم مقاصده الحفاظ على اإلنسان باعتباره محور الحٌاة االجتماعٌة .وللمسجد دور توجٌهً
وإرشادي لؤلفراد ،خاصة إذا تعلق األمر بالعنؾ ضد األطفال كطرٌقة تربوٌة مستمدة من الفهم الخاطا
لؤلحادٌث النبوٌة .كما ٌجب تنمٌة الوازع الدٌنً لدى أولٌاء األمور بهدؾ تفادي ممارسة العنؾ ضد
أطفالهم.
 الدراسات السابقة:
 دراسة ٌوسؾ وآخرٌن ( )1٠٠٨فً مصر :أجرٌت على ( )٠٢1١طالب وطالبة ٌمثلون طبلبمدارس التعلٌم األساسً والمتوسط فً ( )1٨مدرسة حكومٌة بمحافظة اإلسكندرٌة فً الفبة العمرٌة من
( )٠٢ – 1٢.٩سنة ،وتوصلت الدراسة إلى أن ( )%١١من الطبلب ٌتعرضون للعقاب البدنً من
األهل ،وأن ( )%٠٩منهم ٌتعرضون إلى عقاب لفظً فقط .كما توصلت الدراسة إلى أن العقاب البدنً
هو األكثر انتشارا فً األسر التً ٌقل فٌها المستوى التعلٌمً لآلباء ،واألسر الكبٌرة العدد ،واألسر ذات
المستوى االقتصادي واالجتماعً المنخفض.
 دراسة الحاج ( )1٠٠٠فً األردن :بعنوان "العنؾ األسري ضد الطفل فً المجتمع األردنً ،دراسةاجتماعٌة لفبة من األسر فً محافظة عجلون" .هدفت الدراسة إلى التعرؾ على حجم مشكلة العنؾ
األسري ضد الطفل فً محافظة عجلون والكشؾ عن أسباب العنؾ وأشكاله المختلفة وعبلقة العنؾ
ببعض المتؽٌرات االجتماعٌة .واستخدمت الدراسة عٌنة ؼرضٌة من األسر واألطفال الذي تتراوح
أعمارهم بٌن ( )1٣ – ٩سنة .وتوصلت نتابج الدراسة إلى أن العنؾ األسري ٌكون أكبر بنسبة قلٌلة فً
القطاع الرٌفً من وجهة نظر كل من األسر واألطفال ،كما بلؽت نسبة العنؾ األسري ضد الطفل فً
محافظة عجلون ( ،)%٣1.٩كما أظهرت النتابج أن األطفال الذكور ٌعانون من العنؾ الجسدي بالدرجة
األولى بنسبة ( )%١٠.1بٌنما اإلناث من العنؾ اللفظً بنسبة (.)%٩٩.1
 دراسة الطراونة ( )1٠٠٠فً األردن :هدفت الدراسة إلى استقصاء درجة تعرض طلبة الصؾ العاشراألساسً فً محافظة الكرك ألشكال إساءة المعاملة الوالدٌة ،وعبلقة ذلك ببعض المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة
ألسرهم ،وبالتوتر النفسً لدٌهم .وتكونت عٌنة الدراسة من ( )٠1٣طالبا وطالبة؛ ( )١٩٩ذكور
و( )١٩٨إناث للعام الدراسً  ،1٠٠٨/1٠٠١تم اختٌارها بطرٌقة عشوابٌة طبقٌة تبعا للجنس ومدٌرٌة
التربٌة والتعلٌم ،وعنقودٌة على مستوى الشعبة .وأظهرت نتابج الدراسة أن أفراد العٌنة ٌتعرضون
ألشكال اإلساءة الوالدٌة ولكن بدرجات مختلفة حٌث تبٌن بأنهم ٌتعرضون لئلساءة النفسٌة بدرجة أكبر،
وٌلٌها إساءة اإلهمال ،ثم اإلساءة الجسدٌة ،كما أشارت نتابج الدراسة إلى أن أكثر الذكور ٌتعرضون
ألشكال اإلساءة الثبلثة أكثر من اإلناث.
 دراسة المصري ( :)٠٢٢٢وهدفت إلى مسح األلفاظ التً تستعمل من قبل الوالدٌن ضد األطفال ،حٌثتكونت العٌنة من ( )1٩١٣طالبا وطالبة متوسط أعمارهم ( )1١.٩سنة ،وقد وجدت الدراسة أن األلفاظ
التً تستعمل من قبل الوالدٌن لها عبلقة بالزجر والتوبٌخ والتقلٌل من القدرات العقلٌة ،وتشبٌه الطفل
بالجماد والحٌوان ،أو الدعوة بالمرض ،ورفض الطفل والشتم ومس كرامة الطفل وسلوكات أخرى مثل
كثرة الكبلم والنوم واأللفاظ ذات مرجع جنسً ،وألفاظ ذات عبلقة بالذات اإللهٌة والنظافة الشخصٌة
للطفل ،كما أظهرت النتابج أن الذكور أكثر عرضة لتكرار اإلساءة اللفظٌة من اإلناث ،وأن اإلناث أكثر
تأثرا باإلساءة اللفظٌة ،وأشارت أٌضا إلى أن زٌادة عدد أفراد األسرة ٌزٌد من استخدام اإلساءة اللفظٌة،
كما أن الوالدٌن ذوي الدخل المتدنً أكثر استخداما لئلساءة اللفظٌة.
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 دراسة الرطروط ( )٠٢٢1فً األردن :وهدفت إلى معرفة أنماط اإلساءة الواقعة على األطفال من قبلأفراد أسرهم وعبلقتها ببعض المتؽٌرات االجتماعٌة واالقتصادٌة ،وتكونت عٌنة الدراسة من ()١٨1
حالة من حاالت اإلساءة لؤلطفال المسجلة لدى إدارة حماٌة األسرة ،خبلل عام  .1٠٠٠وتوصلت
الدراسة إلى عدة نتابج أهمها أن أكثر أشكال اإلساءة شٌوعا هً اإلساءة الجسدٌةٌ ،لٌها إساءة اإلهمال،
ثم اإلساءة الجنسٌة ،وأن أكثر األطفال عرضة لئلساءة هم اإلناث ،أما أكثر الممارسٌن لسلوك اإلساءة هم
الذكور.
 دراسة القاسم ( )٠٢٢1فً الٌمن :بعنوان "العنؾ األسري فً الٌمن" .وأوضحت نتابجها انتشار العنؾاألسري وزٌادة حدته لدى ربات البٌوت ،خاصة الضرب بالٌد ،وبٌنت أٌضا أن انخفاض مستوى الدخل
ٌعتبر أحد أهم األسباب للعنؾ األسري.
 دراسة أبو نواس ( :)٠٢٢٣وهدفت إلى التعرؾ على الخصابص النفسٌة واالجتماعٌة لؤلطفال الذٌنتعرضوا لئلساءة لمقارنة خصابصهم النفسٌة واالجتماعٌة بأطفال لم ٌتعرضوا لئلساءة ،كما هدفت إلى
التعرؾ على االختبلؾ بتلك الخصابص لدى األطفال الذٌن تعرضوا لئلساءة تبعا لبلختبلؾ فً (الجنس،
وأشكال اإلساءة ،ومستوى تعلٌم األب واألم) ،وتكونت عٌنة الدراسة من جمٌع األطفال الذٌن تعرضوا
لئلساءة والمسجلٌن لدى مكتب الخدمة االجتماعٌة فً إدارة حماٌة األسرة التابعة لمدٌرٌة األمن العام
والبالػ عددهم ( )٨١طفبل والموجودٌن فً مراكز الرعاٌة التابعة لوزارة التنمٌة االجتماعٌة ،وعٌنة
مماثلة تكونت من ( )1٢٢طفل لم ٌتعرضوا لئلساءة .وأظهرت النتابج أن أكثر أشكال اإلساءة شٌوعا هً
اإلساءة الجسدٌة حٌث بلؽت نسبتها ( )%١١.٨بٌن األطفال الذٌن تعرضوا لئلساءة ،وأن أكثر أربعة
خصابص نفسٌة واجتماعٌة شابعة لدى األطفال الذٌن تعرضوا لئلساءة هً العدوانٌة ونقص المهارات
االجتماعٌة واالعتمادٌة والعزلة ،وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصابٌة تعزى لمتؽٌر
الجنس لدى األطفال الذٌن تعرضوا لئلساءة فً بعدي االعتمادٌة ونقص المهارات االجتماعٌة لصالح
اإلناث.
 دراسة الصوٌع ( )٠٢٢٣فً السعودٌة :أجرٌت الدراسة على ( )٨٣٩مدرسا من مدرسً رٌاضاألطفال والمدارس اإلبتدابٌة ومعاهد التربٌة الخاصة فً مدٌنة الرٌاض عن رؤٌتهم ألكثر أنواع العنؾ
انتشارا ،وكان اإلهمال بمثابة قمة الهرم ،سواء كان إهمال ؼذابً أو نظافة الطفل أو مبلبسه أو دراسته
من قبل األبوٌن ،ثم اإلساءة النفسٌة ،وأخٌرا اإلساءة البدنٌة ،كما وجدت الدراسة أن أعلى نسب اإلهمال
هً بٌن األسر ذات الدخل االقتصادي المنخفض ،وأن اإلساءة موجودة أكثر بٌن األطفال األكبر سنا.
 دراسة بركات ( )٠٢٢١فً سورٌا :بعنوان "العنؾ الموجه نحو األطفال ،دراسة مسحٌة فً مرحلةالتعلٌم األساسً" .هدفت الدراسة إلى معرفة أكثر أسالٌب العنؾ الموجه نحو األطفال استخداما فً
سورٌة ،وتفرع عن هذا الهدؾ أهداؾ فرعٌة أخرى متصلة بكل متؽٌر من متؽٌرات البحث ،وتم تطبٌق
الدراسة على عٌنة مكونة من ( )٨٠٩٠تلمٌذا وتلمٌذة ،و( )٨٠٩٠ولً أمر ،و( )1٢٩٩معلما ومعلمة،
واستخدم الباحث بطاقة البٌانات الشخصٌة للطالب ،واستبانة العنؾ الموجه نحو الطفل ،واستبانة األهالً،
واستبانة المعلمٌن ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتابج
من أهمها أن أكثر أنواع العنؾ شٌوعا هو العنؾ اللفظً ،وأن اإلناث أكثر تعرضا للعنؾ من الذكور،
وأن أبناء الرٌؾ أكثر تعرضا للعنؾ من أبناء المدٌنة.
 دراسة عاصلة ( :)٠٢٢١بعنوان "أشكال اإلساءة الوالدٌة للطفل وعبلقتها بمستوى تعلٌم الوالدٌن ودخلاألسرة والسلوك العدوانً لدى األبناء" .وهدفت إلى إظهار درجة تعرض طلبة الصؾ العاشر األساسً
لمثل هذه األشكال من اإلساءة ،وتكونت عٌنة الدراسة من ( )٠٠٨طالبا وطالبة ،وكشفت نتابج الدراسة
عن تعرض طلبة الصؾ العاشر إلى مستوٌات متدنٌة من أشكال اإلساءة الوالدٌة ،كما أظهرت النتابج
وجود فروق فً اإلساءة الوالدٌة تعزى إلى مستوى تعلٌم األم حٌث تبٌن أن مستوى اإلساءة الوالدٌة
تنخفض مع ارتفاع المستوى التعلٌمً لؤلم.
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 دراسة المبً ( :)Lampie,2005هدفت إلى التعرؾ على فاعلٌة برنامج إرشادي لؤلطفال الذٌنٌتعرضون للعنؾ األسري ،وتكونت عٌنة الدراسة من ( )٣٢طفبل تتراوح أعمارهم بٌن ()1٩ –1٢
سنة ،واستخدمت الدراسة قابمة المبلحظة التً ٌسجلها المعلم عن هؤالء األطفال ،وأشارت نتابج الدراسة
إلى تحسن لدى هؤالء األطفال فً سلوكهم ،وخفؾ من االضطرابات التً ٌعانون منها ،كما تبٌن أن
العنؾ البدنً أكثر صور العنؾ انتشارا فً وسط األطفال الذٌن ٌتعرضون للعنؾ من قبل األسرة.
 دراسة بنً هانً ( )٠٢٢٩فً األردن :بعنوان "أشكال العنؾ لدى أسر طلبة المرحلة الثانوٌة فًمحافظة إربد" .هدفت إلى معرفة أشكال العنؾ ومصادره لدى طلبة المرحلة الثانوٌة فً محافظة إربد
من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ،كما هدفت إلى دراسة الفروق فً متوسط تقدٌر أفراد العٌنة لتلك األشكال
والمصادر التً ٌمكن أن تعزى لمتؽٌر الجنس ومكان السكن ،وكشفت نتابج الدراسة أن العنؾ اللفظً
هو األكثر شٌوعا بٌن أشكال العنؾ ،وأن العنؾ الجسدي أقل أشكال العنؾ شٌوعا بٌن مجاالت العنؾ
ضد األطفال.
 دراسة سترٌنبٌرغ وكتٌرمان ( :)Sternberg & Guterman, 2006هدفت إلى التعرؾ على التباٌنفً أنواع العنؾ األسري ،العمر ،والنوع االجتماعً على مشاكل السلوك لدى األطفال ،من خبلل
الدراسة التحلٌلٌة الشاملة الستؽبلل المعلومات الضخمة والمتوفرة فً عدد ٌتكون من ( )1٨١٢دراسة
فً استقصاء شكل العنؾ األسري والعمر والنوع االجتماعً على سلوكٌات األطفال ،والتً تم تقٌٌمها
باستخدام قابمة التحقق من سلوكٌات الطفل ( ،)CBCEوقد أثبتت نتابجها أن األطفال الذٌن ٌتعرضون
ألشكال متعددة من العنؾ األسري هم عرضة للمشاكل السلوكٌة أكثر من األطفال الذٌن ٌتعرضون لشكل
واحد من العنؾ ،وأشارت النتابج إلى أنه كلما كان عمر األطفال أكبر كلما كان تأثٌر العنؾ األسري
علٌهم أقل.
 دراسة الشهري ( :)٠٢٢٩هدفت إلى التعرؾ على الخصابص النفسٌة واالجتماعٌة والعضوٌة التًتساهم فً زٌادة احتماالت تعرض األطفال لئلٌذاء ،والتً ٌمكن من خبللها التعرؾ على حاالت اإلٌذاء
من قبل المتخصصٌن من أطباء األطفال ،واألخصابٌٌن النفسٌٌن ،واالجتماعٌٌن ،وتكونت عٌنة الدراسة
من األطفال ما بٌن ( )1٨ –٠سنة ،وأشارت نتابج الدراسة إلى أن الطفل المتعرض لئلٌذاء كثٌر التوتر
والقلق ،وٌعانً من اضطرابات أثناء النوم واألكل ،وأن الدخل الشهري ألسر األطفال ،ونوع السكن،
ومستوى تعلٌم الوالدٌن ،وعدد أفراد األسرة من المتؽٌرات التً لها تأثٌرها على ظاهرة إٌذاء األطفال.
 دراسة الفراٌة ( )٠٢٢٩فً األردن :هدفت إلى التعرؾ على العنؾ األسري الموجه نحو األبناءوعبلقته بالشعور باألمن لدى الطلبة المراهقٌن فً محافظة الكرك ،وتكونت عٌنة الدراسة من ()1٠١٨
طالبا وطالبة من طلبة الصؾ العاشر األساسً ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً ،وأظهرت
النتابج أن الطلبة ٌتعرضون ألشكال العنؾ األسري الجسدي ،والنفسً ،واإلهمال ،بدرجات متفاوتة،
حٌث أن درجة تعرضهم للعنؾ النفسً احتل المرتبة األولى وكانت بدرجة متوسطة ،ثم تبل ذلك
تعرضهم لئلهمال وبدرجة متوسطة أٌضا ،وقد جاء العنؾ الجسدي بدرجة قلٌلة ،وبٌنت النتابج وجود
عبلقة عكسٌة بٌن الشعور باألمن وأشكال العنؾ األسري ،وتوصلت الدراسة إلى أن الطلبة الذكور أكثر
تعرضا ألشكال العنؾ األسري من اإلناث.
 دراسة الما ( :)Lama,2007هدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بٌن اإلساءة الجسدٌة والنفسٌة لؤلطفالوالمتؽٌرات الدٌموؼرافٌة األسرٌة ،وتم اختٌار عٌنة عشوابٌة من طلبة جامعة والٌة تكساس مكونة من
( )٠١٠طالبا وطالبة ،وتوصلت نتابج الدراسة إلى وجود أنواع مختلفة من إساءة المعاملة ضد األطفال
ولكن اإلساءة النفسٌة هً النمط الؽالب ،وأن األطفال المعنفٌن تنشأ لدٌهم مشكبلت نفسٌة وسلوكٌة أٌضا،
كما توصلت الدراسة إلى أن اإلناث أكثر تعرضا لئلساءة من الذكور ،باإلضافة إلى وجود عبلقة بٌن
سوء المعاملة وحجم األسرة لصالح األسر الكبٌرة الحجم ،أي أنه كلما زاد حجم األسرة كلما زاد تعرض
األطفال لسوء المعاملة.
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 دراسة أحمد ( )٠٢٢٨فً سورٌا :وهدفت إلى معرفة ظاهرة العنؾ الوالدي الموجه نحو األبناء فًرٌؾ محافظة البلذقٌة ،وتكونت عٌنة الدراسة من ( )٩٢٢تلمٌذ وتلمٌذة تراوحت أعمارهم بٌن (–11
 )1٣سنة ،واستخدمت الدراسة استبانة موجهة لؤلبناء ،واستبانة موجهة لؤلهالً لقٌاس ظاهرة العنؾ
األسري ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفً التحلٌلً ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتابج أهمها
أن الذكور أكثر تعرضا للعنؾ األسري من اإلناث ،وأن اآلباء أكثر ممارسة للعنؾ األسري من
األمهات.
 دراسة عطا هللا وآخرٌن ( )٠٢٢٨المشار إلٌها فً دراسة الروٌس ( )٠٨ :٠٢٠٢فً السودان :هدفتإلى التعرؾ على أنماط سوء معاملة الطفل ،وأجرٌت الدراسة على عٌنة مكونة من ( )٠1٩طالبا
وطالبة ،منهم ( )111ذكرا و( )1٢١إناث فً مدٌنة أم درمان بالسودان ،وتبٌن من نتابج الدراسة وجود
فروق فً نسبة انتشار أنماط سوء معاملة الطفل؛ إذ ترتفع سوء المعاملة الجسدٌةٌ ،لٌها سوء المعاملة
الجنسٌة ،ثم اإلهمال العاطفً ،وفً األخٌر تأتً سوء المعاملة العاطفٌة ،وتكثر عند اإلناث نمط اإلهمال
العاطفً وسوء المعاملة الجنسٌة ،وعند الذكور ٌكثر سوء المعاملة الجسدٌة وسوء المعاملة العاطفٌة.
 دراسة الؽرٌب ( )٠٢٢٨فً السعودٌة :هدفت الدراسة إلى التعرؾ على الخصابص االجتماعٌةواالقتصادٌة والثقافٌة ألسر األطفال المعرضٌن لئلساءة فً المجتمع السعودي ،وأجرٌت الدراسة على
عٌنة مكونة من ( )1٢٢طفل ،وقد بٌنت نتابج الدراسة أن اإلساءة الجسدٌة جاءت فً المرتبة األولى ،ثم
اإلساءة العاطفٌة ،ثم اإلساءة النفسٌة ،وفً األخٌر تأتً اإلساءة الجنسٌة ،كما اتضح أن ترتٌب القابم
باإلساءة ضد الطفل كما ٌلً :األب وأحد اإلخوة واألم ،وفٌما ٌتعلق بالمستوى االقتصادي تزداد اإلساءة
فً األسر ذات الدخل االقتصادي المنخفض ،ثم األسر متوسطة الدخل ،بٌنما تنخفض لدى األسر ذات
المستوى االقتصادي المرتفع.
 دراسة المطوع ( )٠٢٢٨فً السعودٌة :هدفت إلى الكشؾ عن العبلقة بٌن العنؾ األسري تجاه األبناءوالسلوك العدوانً لدٌهم فً مدارسهم الثانوٌة ،وتكونت عٌنة الدراسة من ( )٣٠٢طالبا سعودٌا من
طبلب المرحلة الثانوٌة الذكور ومن المستوٌات الثبلثة :األول والثانً والثالث ثانوي فً مدٌنة الرٌاض،
منهم ( )1٩٨طالبا ممن صنفهم المرشدون الطبلبٌون والمعلمون على أنهم عدوانٌون ،والباقون ()1٩٠
طالبا من الطلبة العادٌٌن الذٌن اختٌروا عشوابٌا ،وطبقت على العٌنة استبانة تتكون من ثبلثة أجزاء؛
األول خاص بالبٌانات األولٌة ،والثانً خاص بمقٌاس العنؾ األسري وٌتكون من ( )1٠عبارة ،والثالث
خاص بمقٌاس السلوك العدوانً المدرسً وٌتكون من ( )٣٢عبارة ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من
النتابج أبرزها وجود عبلقة ارتباطٌة سالبة بٌن مستوى تعلٌم األب ودخله والعنؾ األسري ،وعدم وجود
عبلقة بٌن كل من مستوى تعلٌم األم ودخلها والعنؾ األسري تجاه األبناء.
 دراسة المضحكً ( )٠٢٢٠فً البحرٌن :هدفت إلى التعرؾ على العنؾ ضد األطفال من قبل الوالدٌنوعبلقته بالسلوك العدوانً ،وأجرٌت الدراسة على عٌنة مكونة من ( )٠1٢تبلمٌذ (ذكور وإناث) فً
المرحلة االبتدابٌة فً مملكة البحرٌن ،وتبٌن من نتابج الدراسة وجود عنؾ ضد األطفال من قبل الوالدٌن
لدى أطفال المرحلة االبتدابٌة ،وأن اإلناث ٌتعرضن للعنؾ الجسدي أكثر من الذكور.
 دراسة الخطٌب ( )٠٢11فً سورٌا :هدفت هذه الدراسة إلى الكشؾ عن أنواع العنؾ األسري ضدالطفل وآثاره على الطفل ،باإلضافة إلى معرفة أثر متؽٌرات جنس الطفل والمستوى التعلٌمً لكل من
الوالدٌن فً درجة استخدام العنؾ ضدهم ،تكونت عٌنة الدراسة من ( )٠٠٩طفبل من تبلمٌذ الصؾ
السادس األساسً فً مدارس مدٌنة دمشق الرسمٌة ،وقد جمعت البٌانات باستخدام استبانة أعدتها الباحثة،
وبٌنت النتابج أن للعنؾ األسري ضد الطفل مجموعة من األسباب؛ جاءت األسباب التً تتعلق بالوالدٌن
فً المرتبة األولى ،تلتها األسباب االقتصادٌة ،وأخٌرا األسباب الثقافٌة ،وأكدت النتابج أن األطفال
ٌتعرضون للعنؾ اللفظً بدرجة كبٌرةٌ ،لٌها العنؾ البدنً ،ومن ثم العنؾ النفسً .كما دلت النتابج على
وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات إجابات األطفال حول مدى تعرضهم للعنؾ
األسري وفقا لمتؽٌر الجنس لصالح الذكور ،ووفقا لمتؽٌر المستوى التعلٌمً لؤلب لصالح اآلباء ذوي
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التعلٌم (معهد أو جامعة) ،وبالنسبة لمتؽٌر المستوى التعلٌمً لؤلم كانت الفروق لصالح األمهات ذوات
التعلٌم الثانوي وذوات التعلٌم (معهد أو جامعة).
 دراسة العرب ( )٠٢11فً األردن :هدفت الدراسة إلى تعرؾ اآلثار السلبٌة الناتجة عن ظاهرة العنؾضد الطفل والوصول إلى حلول لهذه المشكبلت من وجهة نظر أولٌاء األمور ،وتكونت عٌنة الدراسة من
( )٩٢من أولٌاء أمور الطلبة فً مدرسة عجلون األساسٌة ،باستخدام أداة لتحقٌق أهداؾ الدراسة وهً
االستبانة ،وتوصلت الدراسة إلى أن هناك آثارا للعنؾ على حٌاة الطفل تتمثل فً أن العنؾ ٌعطل طاقات
الطفل اإلبداعٌة وٌعمل على زٌادة الشعور بالفشل لدى الطفل وٌسبب مشاكل نفسٌة لدٌه ،كما بٌنت
الدراسة أن أكثر أشكال العنؾ الموجه ضد الطفل هو العنؾ اللفظً ،وبٌنت الدراسة أن المؤسسات
التعلٌمٌة تساهم فً الحد من ظاهرة العنؾ ضد الطفل من خبلل الندوات والمحاضرات ،والمؤسسات
اإلعبلمٌة تقدم برامج لتخفٌؾ ظاهرة العنؾ ضد الطفل.
 دراسة الحنٌطً وآخرٌن ( )٠٢1٠فً األردن :هدفت الدراسة إلى قٌاس درجة العنؾ األسري الذيتعرض له الطلبة العمانٌٌن الدارسٌن بجامعة مؤتة فً أثناء طفولتهم على السلوك المنحرؾ ،واستخدمت
الدراسة استبانة ،وتكونت عٌنة الدراسة من ( )1٩٢طالبا وطالبة ،وتوصلت الدراسة إلى أن ألشكال
العنؾ األسري التً تعرض لها الطلبة العمانٌٌن فً أثناء طفولتهم أثر على سلوكهم المنحرؾ ،وإن كانت
درجة العنؾ األسري التً تعرض لها الطلبة العمانٌون الدارسون فً جامعة مؤتة فً أثناء طفولتهم
متوسطة ،واحتل العنؾ النفسً واإلهمال المرتبة األولى بنسبة ( ،)%٩٩.٩وتبٌن وجود فروق ذات
داللة إحصابٌة فً أشكال اإلساءة التً تعرض لها الطلبة العمانٌون فً أثناء طفولتهم تعزى لمتؽٌر
الجنس لصالح اإلناث ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة تعزى لمتؽٌر المنطقة السكنٌة.
 دراسة السوٌطً ( )٠٢1٠فً فلسطٌن :وهدفت إلى التعرؾ على العنؾ األسري الموجه نحو األبناءوعبلقته بالشعور باألمن لدى عٌنة من طلبة الصؾ التاسع فً مدٌنة الخلٌل ،والتعرؾ على درجة
االختبلؾ فً أشكال العنؾ األسري تبعا لمتؽٌرات (النوع االجتماعً ،مستوى تعلٌم األب ،مستوى تعلٌم
األم) ،تكونت العٌنة من ( )٠٠طالبا وطالبة ،وأظهرت النتابج أن الطلبة ٌتعرضون ألشكال العنؾ
األسري بدرجات مختلفة ،حٌث أن درجة تعرضهم للعنؾ النفسً احتل المرتبة األولى وبدرجة متوسطة،
ٌلٌه تعرضهم لئلهمال ثانٌا وبدرجة متوسطة أٌضا ،ثم العنؾ الجسدي جاء بدرجة قلٌلة ،كما توصلت
الدراسة إلى أن الطلبة الذكور أكثر تعرضا ألشكال العنؾ األسري من اإلناث .وعدم وجود فروق ذات
داللة إحصابٌة لمستوى تعلٌم األم ،فً حٌن كان هناك فروق دالة إحصابٌا فً مستوى تعلٌم األب.
 دراسة كاتبً ( )٠٢1٠فً سورٌا :هدفت الدراسة إلى الكشؾ عن طبٌعة العبلقة االرتباطٌة بٌن العنؾاألسري الموجه نحو األبناء والشعور بالوحدة النفسٌة لدى األطفال ،وأٌضا الكشؾ عن الفروق فً
العنؾ األسري الموجه نحو األبناء تبعا لمتؽٌرات (الجنس ،المستوى التعلٌمً لؤلب ،المستوى التعلٌمً
لؤلم) ،وتكونت عٌنة الدراسة من ( )1٢٢طالبا وطالبة من طلبة الصؾ األول الثانوي فً محافظة رٌؾ
دمشق فً مدٌنتً كفر بطنا والملٌحة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً ،وتوصلت الدراسة عدد
من النتابج أبرزها وجود فروق ذات داللة إحصابٌة فً العنؾ األسري الموجه نحو األبناء تبعا لمتؽٌر
الجنس لصالح الذكور ،وتبعا لمتؽٌر المستوى التعلٌمً لؤلبوٌن لصالح المستوى التعلٌمً المنخفض.
 دراسة المشعان ( )٠٢1٣فً الكوٌت :هدفت إلى التعرؾ على مدى تعرض األطفال لئلساءة الجسدٌةوالنفسٌة من قبل األب واألم ،وأجرٌت الدراسة على عٌنة من ( )٩٨1منهم ( )٠٨٠من الذكور ،و()٠٠٠
من اإلناث ،وأشارت نتابج الدراسة إلى أن الذكور ٌتعرضون لئلساءة الجسدٌة والنفسٌة من قبل األب
أكثر من اإلناث ،وأن اإلناث ٌتعرضن لئلساءة الجسدٌة والنفسٌة من قبل األم أكثر من الذكور.
 دراسة عبود ( )٠٢1١فً سورٌا :هدفت إلى التعرؾ على مدى انتشار ظاهرة العنؾ األسري ضداألبناء وكشؾ عبلقتها باألمن النفسً لدٌهم ،وتكونت عٌنة الدراسة من ( )٣٢٢طالب وطالبة من مدارس
دمشق ورٌفها ،وتضمنت ( )1٩٢من الذكور ،و( )1٩٢من اإلناث من طبلب مرحلة التعلٌم األساسً
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تراوحت أعمارهم بٌن ( )1٣ –1٢سنة ومن الصفوؾ الرابع والخامس والسادس ،وتم تطبٌق استبانة
العنؾ ضد األبناء ومقٌاس األمن النفسً ،وأشارت نتابج الدراسة إلى ارتفاع نسبة العنؾ المعنوي
اللفظً والجسدي بٌن أفراد عٌنة الدراسة ،وعدم وجود فروق دالة إحصابٌا بٌن أفراد العٌنة فً مستوى
العنؾ األسري وفق متؽٌر الجنس ،ووجود فروق دالة إحصابٌا وفقا لمتؽٌر مكان السكن وذلك لصالح
أبناء المدٌنة ،ووفقا لمتؽٌر المستوى التعلٌمً للوالدٌن لصالح المستوى التعلٌمً المنخفض.
 دراسة ؼزوان ( )٠٢1٩فً العراق :بعنوان "العنؾ األسري ضد األطفال وانعكاسه على الشخصٌة،دراسة اجتماعٌة مٌدانٌة فً مدٌنة الحلة" .هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مدى تعرض األطفال
للعنؾ داخل األسرة ،وما هً صور هذا العنؾ وانعكاساته على شخصٌة األطفال ،وما مدى عبلقة هذا
العنؾ ببعض المتؽٌرات االجتماعٌة واالقتصادٌة ،وتكونت عٌنة الدراسة من ( )1٠٢طفبل فً رٌاض
األطفال ،وقد توصلت الدراسة إلى ارتفاع نسبة األطفال الذٌن ٌتعرضون للعنؾ األسري ،وأن العنؾ
اللفظً أكثر أنواع العنؾ األسري انتشاراٌ ،لٌه كل من العنؾ الجسدي والنفسً واإلهمال .كما بٌنت
نتابج الدراسة انخفاض نسبة األطفال الذٌن تأثرت شخصٌاتهم بسبب ممارسة العنؾ ،وأن هناك عبلقة
معنوٌة بٌن التحصٌل الدراسً لؤلب واألم ،والمستوى االقتصادي لؤلسرة ،وعدد أفراد األسرة،
والتعرض للمشاكل األسرٌة ودرجة تعرض الطفل للعنؾ األسري.
 دراسة الكساب وعشا ( )٠٢1٩فً األردن :هدفت إلى التعرؾ على واقع العنؾ األسري ضد األطفالفً المجتمع األردنً من وجهة نظر األطفال أنفسهم ،وتكونت عٌنة الدراسة من ( )٩٠١طفبل وطفلة،
وأظهرت نتابج الدراسة أن مجال العنؾ االجتماعً جاء فً المرتبة األولىٌ ،لٌه مجال العنؾ الجسدي،
ثم العنؾ النفسً ،وجاءت تقدٌرات أفراد عٌنة الدراسة لدرجة تعرضهم للعنؾ األسري بدرجة كبٌرة،
ووجود فروق تعزى لمتؽٌر الجنس لصالح اإلناث.
 دراسة القرشً ( )٠٢1٩فً السعودٌة :هدفت الدراسة إلى تحدٌد أي أكثر أشكال العنؾ األسريانتشارا لدى األطفال ،والكشؾ عن مدى العبلقة االرتباطٌة بٌن العنؾ األسري والقلق عند األطفال،
ومعرفة الفروق فً العنؾ األسري تبعا للمستوى التعلٌمً واالقتصادي لؤلسرة ،وتكونت العٌنة من
( )٠1٩تلمٌذا من تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة ببعض مدارس مدٌنة مكة المكرمة ،واستخدمت الدراسة
المنهج الوصفً االرتباطً ،وتم تطبٌق مقٌاس العنؾ األسري ضد األطفال من إعداد الباحث ،ومقٌاس
القلق العام (إعداد :محمد جعفر جمل اللٌل) ،وأسفرت نتابج الدراسة عن وجود أنواع من العنؾ األسري
ضد األطفال تراوحت نسبها من جانب إلى آخر وجاء فً مقدمتها العنؾ النفسً والعنؾ اللفظً ثم
العنؾ البدنً وأخٌرا اإلهمال ،كما كشفت نتابج الدراسة عن وجود عبلقة ارتباطٌة ذات داللة إحصابٌة
بٌن العنؾ األسري ضد األطفال والقلق ،أي أن العنؾ األسري أحد مسببات القلق ،كما كشفت النتابج عن
وجود فروق دالة إحصابٌا فً مستوى العنؾ األسري ضد األطفال تبعا للمستوى التعلٌمً واالقتصادي
لؤلسرة لصالح المستوى التعلٌمً واالقتصادي المنخفض.
 دراسة مخلوفً ( )٠٢1٩فً الجزابر :هدفت الدراسة إلى الكشؾ عن مستوى استخدام العنؾ األسريوعبلقته بالسلوك العدوانً لدى تبلمٌذ التعلٌم المتوسط بمدٌنة باتنة بالجزابر ،تكونت العٌنة من ()1٢٢
تلمٌذ وتلمٌذة؛ منهم ( )٩٢من الذكور و( )٩٢من اإلناث اختٌروا بطرٌقة عرضٌة ،وتم استخدام استبانة
العنؾ األسري واستبانة السلوك العدوانً ،وبٌنت النتابج وجود فروق ذات داللة إحصابٌة لدى أفراد
العٌنة فً مستوى العنؾ األسري تعزى لمتؽٌري النوع االجتماعً والعمر.
 دراسة دٌفرٌز وآخرٌن ( :)Devries et al., 2017هدفت إلى نشر أول تقدٌرات حول انتشار العنؾالجسدي والجنسً والعاطفً ضد األطفال حسب الجنس والعمر ونوع الجانً على مستوى العالم ،فقد
حللت البٌانات الدٌموؼرافٌة والصحٌة ل ( )١١دولة وأجري المسح العنقودي متعدد المؤشرات ل ()٣٩
دولة ،وتمت مراجعة الدراسات التً تناولت انتشار العنؾ الجسدي والجنسً والعاطفً واإلهمال،
باإلضافة إلى مرتكبً مختلؾ أشكال العنؾ ضد األطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن ( )1٠ – ٢عاما،
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من خبلل الجمع بٌن البٌانات من المراجعة المنهجٌة وتحلٌل مجموعة البٌانات بٌنت النتابج أن أكثر
أشكال العنؾ التً مورست على األطفال هو العنؾ الجسدي ثم العنؾ العاطفً من األشخاص الذٌن
ٌمتلكون سلطة علٌهم ،كما أن أفراد األسرة هم أكثر مرتكبً العنؾ الجسدي والعاطفً ضد األطفال
بالنسبة لؤلطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن ( )1١ – ٠عاما.
 دراسة هبلل ( )٠٢1٨فً السعودٌة :هدفت إلى التعرؾ على ضحاٌا جرابم العنؾ األسري فًالمجتمع السعودي من واقع اإلحصاءات الرسمٌة ،وتبٌن أن الرٌاض تمثل أكثر المناطق فً مجتمع
الدراسة التً ٌقع فٌها اإلٌذاء وحوادث العنؾ األسري ،كما تبٌن أن اإلناث هن أكثر األفراد تعرضا
لئلٌذاء داخل النطاق األسري فً مجتمع الدراسة وذلك بنسبة ( ،)%٩1.٨٢كما كشفت الدراسة أن أكثر
أنماط اإلٌذاء الواقع على ضحاٌا العنؾ األسري فً مجتمع الدراسة هو العنؾ الجسدي.
 دراسة أنوار وآخرٌن ( )Anwar et al,2020فً السنؽال :هدفت الدراسة إلى تقٌٌم الفروق بٌنالجنسٌن فً العنؾ العاطفً والجسدي والجنسً الذٌن ٌعٌشون فً مقاطعتً بٌكٌن وكولدا فً السنؽال،
والتعرؾ على العبلقة بٌن العنؾ العاطفً والجسدي والجنسً وبعض المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة لمنطقة
اإلقامة والجنس والعمر والدٌن والعرق والحالة التعلٌمٌة والفقر والحالة االجتماعٌة واالقتصادٌة لكل
مشارك فً الدراسة .وأجرٌت الدراسة على عٌنة مكونة من ( )١٨٢من الذكور واإلناث .وبٌنت نتابج
الدراسة أن أفراد العٌنة ٌتعرضون للعنؾ العاطفً ،ثم اإلٌذاء الجسدي ،ثم االعتداء الجنسً.
 دراسة الروٌس ( )٠٢٠٢فً السعودٌة :هدفت الدراسة إلى التعرؾ على واقع ممارسة العنؾ ضداألطفال فً المجتمع السعودي ،وذلك من خبلل التعرؾ على حجم األفعال العنٌفة ضد األطفال بحسب
المنطقة ،والوقوؾ على أنماط العنؾ الممارس ضد األطفال بحسب نوع اإلٌذاء الذي ٌتعرضون له،
واستكشاؾ أكثر الفبات من األطفال تعرضا للعنؾ بحسب الجنس ،باإلضافة إلى الكشؾ عن أكثر أفراد
األسرة ممارسة للسلوك العنٌؾ ضد األطفال ،وذلك من خبلل ما تعكسه اإلحصاءات الرسمٌة الصادرة
عن الجمعٌة الوطنٌة لحقوق اإلنسان فً السعودٌة ،وكشفت الدراسة عن مجموعة من النتابج أهمها
ارتفاع نسبة العنؾ ضد األطفال فً المناطق الحضرٌة كثٌفة السكان مقارنة بالمناطق األخرى.
 دراسة القرارعة والدراوشة ( )٠٢٠٢فً األردن :هدفت الدراسة إلى الكشؾ عن العنؾ الموجه ضداألطفال فً محافظة الطفٌلة ،وبلؽت عٌنة الدراسة ( )1٢٢طفل تم اختٌارهم عشوابٌا ،تراوحت أعمارهم
بٌن ( )1٩ – 1١سنة ،ولتحقٌق أهداؾ الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفً ،واستخدام االستبانة كأداة
ربٌسة لجمع البٌانات ،وتوصلت الدراسة إلى أن أبرز أشكال العنؾ األسري الموجه ضد األطفال كان
العنؾ الجسديٌ ،لٌه العنؾ النفسً ،ثم العنؾ اللفظً ،وأخٌرا العنؾ الجنسً ،وتوصلت الدراسة إلى أن
أبرز العوامل المؤدٌة إلى العنؾ األسري الموجه نحو األطفال كانت العوامل الذاتٌةٌ ،لٌها العوامل
االقتصادٌة ،ثم العوامل االجتماعٌة ،كما أظهرت نتابج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصابٌة تبعا
لمتؽٌرات (الجنس ،العمر ،مستوى الدخل ،المستوى التعلٌمً للوالدٌن) ،وعدم وجود فروق ذات داللة
إحصابٌة تبعا لمتؽٌرات (مكان اإلقامة ،عدد أفراد األسرة ،طبٌعة السكن).
تعقٌب على الدراسات السابقة :من خبلل االستعراض السابق للدراسات السابقة ٌتبٌن ما ٌلً:
 تناولت الدراسات السابقة مرحلة عمرٌة فً ؼاٌة األهمٌة وهً مرحلة الطفولة ،وقد اتفقت هذهالدراسات على أهمٌة موضوع الدراسة وهو العنؾ األسري الموجه نحو األطفال كونه من الموضوعات
المتجددة فً المحٌط األسري.
 ندرة الدراسات المحلٌة التً تناولت العنؾ األسري الموجه نحو األطفال ،حٌث لم ٌجد الباحث – فًحدود ما أتٌح له االطبلع علٌه من دراسات سابقة – سوى دراسة واحدة تناولت العنؾ األسري أجرٌت
فً البٌبة الٌمنٌة وهً دراسة القاسم ( ،)٠٢٢1إذ أن جمٌع الدراسات السابقة أجرٌت فً بٌبات عربٌة
وأجنبٌة مختلفة ،مما ٌجعل هذه الدراسة تسد نقصا فً المكتبة الٌمنٌة.
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 اتفقت الدراسات السابقة على أن األطفال فً جمٌع المجتمعات ببل استثناء سواء العربٌة منها أواألجنبٌة ٌتعرضون للعنؾ األسري بكافة أشكاله (الجسدي ،واللفظً ،والنفسً ،والجنسً ،واإلهمال)،
وإن كانت النتابج متباٌنة فٌما ٌتعلق بمعرفة أكثر أشكال العنؾ األسري شٌوعا؛ فبعض الدراسات أشارت
إلى شٌوع العنؾ الجسدي ،وثانٌة أشارت إلى شٌوع العنؾ اللفظً ،وثالثة أشارت إلى شٌوع العنؾ
النفسً أو عنؾ اإلهمال.
 كما تباٌنت الدراسات السابقة أٌضا فً معرفة الفروق بٌن الجنسٌن فً درجة العنؾ األسري الذيٌتعرضون له؛ فبعض الدراسات أشارت إلى أن الذكور ٌتعرضون للعنؾ األسري بدرجة أكبر من
اإلناث ،فً حٌن أشارت دراسات أخرى إلى تعرض اإلناث إلى درجة أكبر من العنؾ األسري مقارنة
بالذكور.
 إال أن معظم الدراسات السابقة اتفقت على أن األسر الكبٌرة الحجم ،وذات الدخل المنخفض ،والمستوىاالقتصادي المتدنً ،والمستوى التعلٌمً المتدنً للوالدٌن هم أكثر األسر ممارسة للعنؾ األسري ضد
أطفالهم.
 استفاد الباحث من الدراسات السابقة فً تحدٌد وبلورة مشكلة الدراسة وأسبلتها وأهدافها ومتؽٌراتها،كما استفاد الباحث من الدراسات السابقة فً تحدٌد أداة الدراسة ممثلة باالستبانة كأداة لجمع البٌانات
وتحدٌد أبعادها ،وفً استخدام المنهج الوصفً التحلٌلً ،واختٌار األسالٌب اإلحصابٌة المناسبة ،وكٌفٌة
عرض النتابج ومناقشتها وتفسٌرها.
 وقد انفردت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة فً أنها أجرٌت فً أكثر من محافظة ٌمنٌة ولم تقتصرعلى محافظة بعٌنها ،كما أنها تناولت فبة األطفال فً مرحلتً الطفولة المتوسطة والمتأخرة باإلضافة إلى
مرحلة البلوغ وبداٌة المراهقة.
 منهج الدراسة:
فً ضوء طبٌعة الدراسة والبٌانات المراد الحصول علٌها ،وفً ضوء األسبلة التً تسعى الدراسة
لئلجابة عنها ،واألهداؾ التً تسعى إلى تحقٌقها ،فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفً التحلٌلً
الذي ٌحاول الباحث من خبلله التعرؾ إلى واقع العنؾ األسري الموجه ضد األطفال فً الٌمن وأشكاله
ومظاهره ،وأسبابه ،وآثاره ،وعبلقته ببعض المتؽٌرات ،وذلك نظرا لمبلءمته ألسبلة الدراسة وأهدافها.
 مجتمع الدراسة وعٌنتها:
تكون مجتمع الدراسة من األطفال الملتحقٌن بالتعلٌم األساسً والثانوي من الصؾ الثامن األساسً
وحتى الصؾ الثانً الثانوي فً مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم فً محافظتً إب ،وتعز فً العام الدراسً
 ،٠٢٠٠ /٠٢٠1الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن ( )1١ – 1١سنة .وقد تم أخذ عٌنة عشوابٌة قوامها ()1٨٢
طفبل وطفلة ،حٌث تم اختٌار أفراد العٌنة بالطرٌقة العشوابٌة المتٌسرة من مجتمع الدراسة.
 أداة الدراسة:
من أجل تحقٌق أهداؾ الدراسة المٌدانٌة قام الباحث باستخدام أداة بحث ربٌسة واحدة ،وهً استبانة تم
تطوٌرها بعد الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالٌة وهو
العنؾ األسري الموجه ضد األطفال .وقد اشتملت االستبانة على ( )٨١فقرة موزعة على أربعة أقسام
كما ٌلً:
 القسم األولٌ :مثل الخصابص الدٌموؼرافٌة ألفراد العٌنة وهً (الجنس ،العمر ،عدد أفراد األسرة،الترتٌب المٌبلدي ،مهنة األبوٌن ،مستوى دخل األسرة ،المستوى التعلٌمً للوالدٌن ،نوع السكن ،والعبلقة
بٌن الوالدٌن).

- ٠٩ -

 القسم الثانً :مستوى العنؾ األسري الموجه ضد األطفال وأشكاله ،وٌتضمن هذا القسم ( )١٠فقرةموزعة على أربعة أبعاد على النحو التالً:
 -1العنؾ البدنً أو الجسدي :وٌتضمن هذا البعد ( )1٣فقرة.
 -٠العنؾ اللفظً :وٌتضمن هذا البعد ( )1٣فقرة.
 -٣العنؾ النفسً :وٌتضمن هذا البعد ( )1٠فقرة.
 -١عنؾ اإلهمال :وٌتضمن هذا البعد ( )11فقرة.
 القسم الثالث :أسباب العنؾ األسري ضد األطفال ،وٌتضمن هذا القسم ( )1٨فقرة. القسم الرابع :آثار العنؾ األسري ضد األطفال ،وٌتضمن هذا القسم ( )٠٢فقرة.وتم إعداد األداة بحٌث ٌتمكن األطفال من تحدٌد درجة العنؾ الذي ٌتعرضون له من قبل الوالدٌن
واألسرة ،وأسبابه ،وآثاره ،وذلك على مقٌاس لٌكرت الثبلثً كما ٌلً:
دابما وتأخذ ( )٣درجات ،أحٌانا وتأخذ ( )٠درجتان ،نادرا وتأخذ ( )1درجة واحدة.
 صدق االستبانة :قام الباحث باستخراج مؤشرات الصدق لبلستبانة كما ٌلً: -٩الصدق الظاهري :حٌث قام الباحث بعرض االستبانة على مجموعة من األساتذة المتخصصٌن فً
عدد من الجامعات الٌمنٌة والعربٌة بلػ عددهم ( )1٢محكمٌن كما هو موضح فً ملحق ( ،)١وذلك
إلبداء آرابهم ومبلحظاتهم حول فقرات االستبانة من حٌث وضوح الصٌاؼة اللؽوٌة للفقرات ،ومدى
ارتباط كل فقرة بالبعد الذي تنتمً إلٌه ،وإجراء التعدٌبلت المطلوبة إن وجدت سواء بالحذؾ أو اإلضافة
أو التعدٌل ،وقد اتخذ الباحث نسبة ( )%٨٢فما فوق كمعٌار لقبول الفقرات ،وقد حظٌت معظم فقرات
االستبانة ( )٩٢فقرة على نسبة اتفاق ( ،)%1٢٢فٌما حظٌت ( )٠٢فقرة على نسبة اتفاق (،)%٠٢
وحظٌت ( )١فقرات على نسبة اتفاق ( ،)%٨٢وفً ضوء مبلحظات وآراء السادة المحكمٌن فقد تم
تعدٌل صٌاؼة بعض الفقرات ،وإضافة فقرات أخرى ألبعاد العنؾ األسري الموجه ضد األطفال بحٌث
أصبح كل بعد من أبعاد العنؾ األسري األربعة ٌحتوي على ( )1٩فقرة ،وبالتالً أصبحت استبانة العنؾ
األسري فً صورتها النهابٌة مكونة من ( )٠٨فقرة موزعة على النحو التالً:
أ  -مستوى العنؾ األسري الموجه ضد األطفال وأشكاله :وٌتضمن ( )٩٢فقرة موزعة على أربعة أبعاد
بالتساوي وبواقع ( )1٩فقرة لكل بعد وذلك على النحو التالً:
 -1العنؾ البدنً أو الجسدي :وٌتضمن هذا البعد الفقرات ذات األرقام (،٠٩ ،٠1 ،1١ ،1٢ ،١ ،٣ ،1
.)٩٨ ،٩٩ ،٩1 ،١١ ،١٠ ،٣١ ،٣٠ ،٠١
 -٠العنؾ اللفظً :وٌتضمن هذا البعد الفقرات ذات األرقام (،٣٩ ،٣٣ ،٠٠ ،٠٠ ،٠٢ ،1١ ،1٣ ،٠ ،١
.)٩٠ ،٩٩ ،٩١ ،١٠ ،١١ ،١٢
 -٣العنؾ النفسً :وٌتضمن هذا البعد الفقرات ذات األرقام (،٣١ ،٣1 ،٠٨ ،٠١ ،1٨ ،1٩ ،1٠ ،٨ ،٩
.)٩٢ ،٩٣ ،١٨ ،١٩ ،١٣ ،٣٨
 -١اإلهمال :وٌتضمن هذا البعد الفقرات ذات األرقام (،٣٠ ،٣٩ ،٣٢ ،٠٩ ،٠٣ ،1٠ ،1٩ ،11 ،٩ ،٠
.)٩١ ،٩٠ ،٩٢ ،١٩ ،١1
ب -أسباب العنؾ األسري :وٌتضمن هذا البعد ( )1٨فقرة.
ج -آثار العنؾ األسري :وٌتضمن هذا البعد ( )٠٢فقرة.
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وبالتالً فإن الدرجة الكلٌة لبلستبانة تتراوح بٌن ( )٠٨درجة و( )٠٠١درجة ،وتتراوح الدرجة الكلٌة
لكل بعد من أبعاد العنؾ األسري األربعة بٌن ( )1٩درجة و( )١٩درجة ،فً حٌن تتراوح الدرجة الكلٌة
للعنؾ األسري بٌن ( )٩٢درجة و( )1٨٢درجة ،وبمتوسط حسابً قدره ( )1٠٢درجة.
 -٢صدق االتساق الداخلً :بعد األخذ بمبلحظات وتعدٌبلت السادة المحكمٌن قام الباحث بتطبٌق
االستبانة على عٌنة استطبلعٌة قوامها ( )٩٢طفبل وطفلة ،ثم قام بحساب معامبلت االرتباط بٌن الدرجة
الكلٌة لكل بعد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلٌة لبلستبانة ،وقد تراوحت قٌم معامبلت االرتباط بٌن
( )٢.٩٩٩و( )٢.٨٠١كما هو موضح فً الجدول (.)1
جدول ( )1معامبلت االرتباط بٌن الدرجة الكلٌة لكل بعد من أبعاد استبانة العنؾ األسري ضد األطفال والدرجة
الكلٌة لبلستبانة
البعد
العنف البدنً (الجسدي)
العنف اللفظً
العنف النفسً
اإلهمال
أسباب العنف األسري
آثار العنف األسري

معامالت االرتباط
٢.٩٩٩
٢.١٠٠
٢.٨1٩
٢.٩٠٨
٢.٩٩1
٢.٨٠١

مستوى الداللة
)**( ٢.٢٢٢
)**( ٢.٢٢٢
)**( ٢.٢٢٢
)**( ٢.٢٢٢
)**( ٢.٢٢٢
)**( ٢.٢٢٢

(**) دال إحصابٌا عند مستوى داللة (.)٢.٢1

ٌتبٌن من الجدول السابق أن قٌم معامبلت االرتباط بٌن أبعاد االستبانة والدرجة الكلٌة لبلستبانة
تراوحت بٌن ( )٩٩٩.٢و( )٢.٨٠١وجمٌعها ارتباطات موجبة ودالة إحصابٌا عند مستوى داللة
( ،)٢.٢1مما ٌشٌر إلى أن االستبانة تتسم بدرجة جٌدة من صدق االتساق الداخلً.
 ثبات االستبانة :الستخراج مؤشرات الثبات الستبانة العنؾ األسري ضد األطفال قام الباحث بما ٌلً: -٩التجزئة النصفٌة :بعد تطبٌق االستبانة على أفراد العٌنة االستطبلعٌة قام الباحث بتجزبة فقرات
االستبانة ككل ،وفقرات كل بعد من أبعاد االستبانة الستة على حدة إلى نصفٌن؛ اشتمل النصؾ األول
على الفقرات الفردٌة ،فً حٌن اشتمل النصؾ الثانً على الفقرات الزوجٌة ،وتم حساب العبلقة
االرتباطٌة بٌنهما باستخدام معامل ارتباط بٌرسون ،ثم قام الباحث بعد ذلك بتعدٌل معامل االرتباط بٌن
النصفٌن باستخدام معادلة (سبٌرمان – براون) التصحٌحٌة ،وقد تراوحت معامبلت الثبات لبلستبانة ككل
ولؤلبعاد الستة التً تتضمنها بٌن ( ،)٠1.٢ – ٩١.٢والجدول (ٌ )٠وضح ذلك:
جدول ( )٠معامبلت الثبات الستبانة العنؾ األسري ضد األطفال باستخدام طرٌقة التجزبة النصفٌة
أبعاد االستبانة

عدد الفقرات

معامل ارتباط بٌرسون

العنف البدنً (الجسدي)
العنف اللفظً
العنف النفسً
اإلهمال
أسباب العنف األسري
آثار العنف األسري
االستبانة ككل

1٩
1٩
1٩
1٩
1٨
٠٢
٠٨

)**( ٢.٩٣٨
)**( ٢.٩١٨
)**( ٢.١١١
)**( ٢.١٨٣
)**( ٢.٩٨١
)**( ٢.١٠٠
)**(٢.٨٣٠

معامل الثبات بعد إجراء المعادلة
التصحٌحٌة
٢.١١٠
٢.٨٢٨
٢.٩١٣
٢.٨١٨
٢.١١٢
٢.٨٣٠
٢.٠٢٨

(**) دال إحصابٌا عند مستوى داللة (.)٢.٢1

ٌبلحظ من الجدول السابق أن جمٌع معامبلت الثبات بطرٌقة التجزبة النصفٌة إٌجابٌة ودالة إحصابٌا
عند مستوى داللة ( )٢.٢1مما ٌدل على أن استبانة العنؾ األسري ضد األطفال المستخدمة فً هذه
الدراسة تتمتع بقدر جٌد من الثبات.
- ٠١ -

 -٢معامل ثبات ألفا كرونباخ؛ قام الباحث بحساب ثبات االستبانة باستعمال معامل ثبات ألفا كرونباخ،
وقد بلػ معامل الثبات بهذه الطرٌقة ( ،)٢.١٨وهو معامل ثبات جٌد.
 -٩معامل الثبات من خالل تطبٌق معادلة كٌورد – رٌتشاردسون رقم  )KR21( ٢٩وهً كما ٌلً:
ر= 11

( – 1م (ن – م)
ن
٠
نع
ن–1

حٌث ر :11معامل الثبات،
ن :عدد عبارات االستبانة،
م :المتوسط الحسابً للدرجات،
ع :٠تباٌن الدرجات.
وقد بلػ معامل الثبات بهذه الطرٌقة ( ،)٢.٨٣وهو أٌضا معامل ثبات مرتفع ٌكفً للثقة فً استبانة
العنؾ األسري ضد األطفال وإمكانٌة تطبٌقها على أفراد عٌنة الدراسة الحالٌة.
 متغٌرات الدراسة :اشتملت الدراسة على المتؽٌرات اآلتٌة:
أوال :المتغٌرات المستقلة :وتشمل المتؽٌرات التالٌة:
 -1الجنس :وله مستوٌان (ذكر ،أنثى).
 -٠العمر :وله مستوٌان 1٩ - 1١( :سنة 1١ - 1٩ ،سنة).
 -٣عدد أفراد األسرة :وله ثبلثة مستوٌات ( ١-1أفراد ٨-٩ ،أفراد ٠ ،أفراد فأكثر).
 -١الترتٌب المٌبلدي :وله ثبلثة مستوٌات (األول ،األوسط ،األخٌر).
 -٩مستوى تعلٌم الوالدٌن :وله ستة مستوٌات (أمًٌ ،قرأ وٌكتب ،ابتدابٌة "أساسٌة" ،ثانوٌة ،بكالورٌوس،
دراسات علٌا).
 -٩نوع المسكن :وله مستوٌان (ملك ،إٌجار).
 -١طبٌعة العبلقة بٌن الوالدٌن :وله ثبلثة مستوٌات (ٌعٌشان معا ،منفصبلن عن بعضهما ،متوفى أحدهما
أو كبلهما).
ثانٌا :المتغٌر التابع :العنؾ األسري ضد األطفال.
 األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فً الدراسة :استخدم الباحث فً تحلٌل بٌانات الدراسة
األسالٌب اإلحصابٌة التالٌة:
 -1التكرارات والنسب المبوٌة والمتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لبٌان خصابص أفراد عٌنة
الدراسة ومتؽٌراتها وحساب صدق المحكمٌن على أداة الدراسة ،ومعرفة مستوى العنؾ األسري ضد
األطفال وأبعاده ،وأسبابه ،وآثاره.
 -٠معامل ارتباط بٌرسون لتحدٌد مدى صدق االتساق الداخلً وثبات التجزبة النصفٌة ألداة الدراسة.
 -٣معادلة سبٌرمان – براون التصحٌحٌة لتصحٌح معامل الثبات بطرٌقة التجزبة النصفٌة.
 -١معادلة ألفا كرونباخ ،ومعادلة كٌورد – رٌتشاردسون رقم  ٠1لتحدٌد معامل الثبات ألداة الدراسة.

- ٠٨ -

 -٩االختبار التابً لعٌنتٌن مستقلتٌن لحساب الفروق فً مستوى العنؾ األسري لدى أفراد العٌنة تبعا
لمتؽٌرات الجنس والعمر ونوع المسكن.
 -٩تحلٌل التباٌن األحادي لحساب الفروق فً مستوى العنؾ األسري تبعا لمتؽٌرات الدراسة األخرى.
 عرض نتائج الدراسة وتفسٌرها ومناقشتها:
 أوال :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول :ما هً الخصائص االجتماعٌة واالقتصادٌةوالدٌموغرافٌة ألفراد العٌنة؟
لئلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المبوٌة لتوزٌع أفراد العٌنة على متؽٌرات
(الجنس ،العمر ،عدد أفراد األسرة ،الترتٌب المٌبلدي ،مهنة األب ،مهنة األم ،المستوى التعلٌمً
للوالدٌن ،نوع المسكن ،طبٌعة العبلقة بٌن الوالدٌن ،ومصدر العنؾ) ،والجداول التالٌة توضح توزٌع
أفراد العٌنة تبعا لهذه المتؽٌرات.
 -٩متغٌر الجنس:
جدول ( )٣توزٌع أفراد العٌنة تبعا لمتؽٌر الجنس
الجنس
ذكور
إناث
المجموع

النسبة المئوٌة
%٩٢
%٩٢
%1٢٢

العدد
٠٢
٠٢
1٨٢

ٌظهر من جدول ( )٣أن عدد األطفال الذكور فً العٌنة بلػ ( )٠٢بنسبة مبوٌة ( ،)%٩٢وكذلك بلػ
عدد اإلناث ( )٠٢بنسبة مبوٌة (.)%٩٢
 -٢متغٌر العمر:
جدول ( )١توزٌع أفراد العٌنة تبعا لمتؽٌر العمر
العمر
 ٩٠سنة
 ٩٦سنة
 ٩٠سنة
 ٩٠سنة
المجموع

النسبة المئوٌة
%1١.١٨
%٣٢.٩٩
%٣٠.٠٠
%1٠.١١
%1٢٢

العدد
٣٠
٩٩
٩٨
٣٩
1٨٢

ٌتضح من جدول ( )١أن عدد أفراد العٌنة فً عمر  1١سنة بلػ ( )٣٠وبنسبة مبوٌة (،)%1١.١٨
وبلػ عدد األفراد فً عمر  1٩سنة ( )٩٩وبنسبة مبوٌة ( ،)%٣٢.٩٩فً حٌن بلػ عدد أفراد العٌنة فً
عمر  1٩سنة ( )٩٨وبنسبة مبوٌة ( ،)%٣٠.٠٠أما عدد أفراد العٌنة فً عمر  1١سنة فبلػ ()٣٩
وبنسبة مبوٌة (.)%1٠.١١
 -٩متغٌر عدد أفراد األسرة:
جدول ( )٩توزٌع أفراد العٌنة تبعا لمتؽٌر عدد أفراد األسرة
العدد
1٨
11١
١٨
1٨٢

عدد أفراد األسرة
 ٠ – ٩أفراد
 ٧ – ٦أفراد
 ٣أفراد فأكثر
المجموع

- ٠٠ -

النسبة المئوٌة
%1٢
%٩٣.٣٣
%٠٩.٩١
%1٢٢

ٌبلحظ من الجدول ( )٩أن الؽالبٌة العظمى من أفراد العٌنة تتكون أسرهم من  ٨ – ٩أفراد ،حٌث بلػ
عددهم ( )11١وبنسبة مبوٌة ( ،)%٩٣.٣٣أما أدنى نسبة فكانت للفبة  ١ – 1أفراد ،حٌث بلػ عددهم
( )1٨وبنسبة مبوٌة ( ،)%1٢فً حٌن بلػ عدد أفراد العٌنة الذٌن تتكون أسرهم من  ٠أفراد فأكثر ()١٨
وبنسبة مبوٌة (.)%٠٩.٩١
 -٠متغٌر الترتٌب المٌالدي:
جدول ( )٩توزٌع أفراد العٌنة تبعا لمتؽٌر الترتٌب المٌبلدي
الترتٌب المٌالدي
األول
األوسط
األخٌر
المجموع

النسبة المئوٌة
%٠٩.11
%٩٠.١٨
%٠1.11
%1٢٢

العدد
١١
٠٩
٣٨
1٨٢

ٌتضح من الجدول ( )٩أن ؼالبٌة أفراد العٌنة ترتٌبهم المٌبلدي األوسط حٌث بلػ عددهم ( )٠٩وبنسبة
مبوٌة بلؽت ( ،)%٩٠.١٨فً حٌن بلػ عدد أفراد العٌنة ذوي الترتٌب المٌبلدي األول ( )١١وبنسبة
مبوٌة ( ،)%٠٩.11وبلػ عدد أفراد العٌنة ذوي الترتٌب المٌبلدي األخٌر ( )٣٨وبنسبة مبوٌة
(.)%٠1.11
 -٦متغٌر مهنة األب:
جدول ( )١توزٌع أفراد العٌنة تبعا لمتؽٌر مهنة األب
العدد
١٩
٩
٠٣
٣٩
1٨٢

مهنة األب
موظف حكومً
موظف قطاع خاص
أعمال حرة
بال عمل  /متقاعد /متوفى
المجموع

النسبة المئوٌة
%٠٩
%٣.٣٣
%٩1.٩١
%٠٢
%1٢٢

ٌبلحظ من الجدول ( )١أن النسبة المبوٌة األكبر والتً بلؽت ( )%٩1.٩١هً ألفراد العٌنة الذٌن
ٌمارس آباءهم أعمال حرة ،فً حٌن بلؽت أدنى نسبة مبوٌة ( )%٣.٣٣وهً ألفراد العٌنة الذٌن ٌعمل
آباءهم فً وظابؾ القطاع الخاص.
 -٠متغٌر مهنة األم:
جدول ( )٨توزٌع أفراد العٌنة تبعا لمتؽٌر مهنة األم
العدد
1٩
1٩٩
1٨٢

مهنة األم
موظفة حكومٌة
ربة بٌت /بال عمل /متوفٌة
المجموع

النسبة المئوٌة
%٨.٣٣
%٠1.٩١
%1٢٢

ٌتضح من الجدول ( )٨أن النسبة األكبر والتً بلؽت ( )%٠1.٩١هً ألمهات أفراد العٌنة اللواتً ببل
عمل ،فً المقابل بلؽت نسبة األمهات الموظفات فً القطاع الحكومً (.)%٨.٣٣

- ٣٢ -

 -٠متغٌر المستوى التعلٌمً لألب:
جدول ( )٠توزٌع أفراد العٌنة تبعا لمتؽٌر المستوى التعلٌمً لؤلب
العدد
1٠
٩٨
٠١
١١
٠٠
1٣
1٨٢

المستوى التعلٌمً لألب
أمً
ٌقرأ وٌكتب
ابتدائٌة (أساسٌة)
ثانوٌة
بكالورٌوس  /لٌسانس
دراسات علٌا
المجموع

النسبة المئوٌة
%٩.٩١
%٣٠.٠٠
%1٣.٣٣
%٠١.١١
%1٩.11
%١.٠٠
%1٢٢

ٌتضح من الجدول ( )٠أن النسبة المبوٌة األكبر هً آلباء األطفال من ذوي المستوى التعلٌمً ٌقرأ
وٌكتب ،حٌث بلؽت ( ،)%٣٠.٠٠فً حٌن بلؽت أدنى نسبة مبوٌة ( )%١.٠٠وكانت لآلباء من ذوي
المستوى التعلٌمً دراسات علٌا.
 -٧متغٌر المستوى التعلٌمً لألم:
جدول ( )1٢توزٌع أفراد العٌنة تبعا لمتؽٌر المستوى التعلٌمً لؤلم
النسبة المئوٌة
العدد
المستوى التعلٌمً لألم
%٣٩.٩٩
٩١
أمٌة
%٠١.١١
١١
تقرأ وتكتب
%1٩.11
٠٠
ابتدائٌة (أساسٌة)
%1٩.٩١
٣٢
ثانوٌة
%٩.٩١
1٠
بكالورٌوس  /لٌسانس
%٢.٩٩
1
دراسات علٌا
%1٢٢
1٨٢
المجموع

ٌتبٌن من الجدول ( )1٢أن النسبة المبوٌة األكبر بلؽت ( )%٣٩.٩٩وهً ألمهات أفراد العٌنة
األمٌات ،وفً المقابل كانت أدنى نسبة مبوٌة لؤلمهات ذوات المستوى التعلٌمً دراسات علٌا ،حٌث بلؽت
(.)%٢.٩٩
 -٣متغٌر نوع المسكن:
جدول ( )11توزٌع أفراد العٌنة تبعا لمتؽٌر نوع المسكن
النسبة المئوٌة
العدد
نوع المسكن
%٣٩.٩١
٩٩
ملك
%٩٣.٣٣
11١
إٌجار
%1٢٢
1٨٢
المجموع

ٌتبٌن من الجدول ( )11أن النسبة المبوٌة لتوزٌع أفراد العٌنة تبعا لمتؽٌر نوع المسكن (ملك) بلؽت
( )%٣٩.٩١بٌنما النسبة المبوٌة لتوزٌع أفراد العٌنة تبعا لمتؽٌر نوع المسكن (إٌجار) بلؽت
(.)%٩٣.٣٣
 -٩٧متغٌر طبٌعة العالقة بٌن الوالدٌن:
جدول ( )1٠توزٌع أفراد العٌنة تبعا لمتؽٌر طبٌعة العبلقة بٌن الوالدٌن
النسبة المئوٌة
العدد
العالقة بٌن الوالدٌن
%٨٩.٩١
1٩٩
ٌعٌشان معا
%٩.٩١
1٠
منفصالن عن بعضهما
%٩.٩١
1٠
أحدهما متوفى أو كالهما
%1٢٢
1٨٢
المجموع

- ٣1 -

ٌتضح من الجدول ( )1٠أن النسبة المبوٌة األكبر والتً بلؽت ( )%٨٩.٩١كانت آلباء وأمهات أفراد
العٌنة اللذان ٌعٌشان معا ،فً حٌن بلؽت النسبة المبوٌة لكل من آباء وأمهات أفراد العٌنة المنفصلٌن عن
بعضهما ،وكذلك النسبة المبوٌة آلباء وأمهات أفراد العٌنة المتوفى أحدهما أو كبلهما (.)%٩.٩١
 -٩٩متغٌر مصدر العنف (المعتدي):
جدول ( )1٣توزٌع أفراد العٌنة تبعا لمتؽٌر مصدر العنؾ (المعتدي)
العدد
٨٣
٩٢
٠
1٩
٣
٠
١
٣
٠
٠
١
1
1
1
1٨٢

مصدر العنف (المعتدي)
األب
األم
األب واألم معا
األخ
األب واألخ معا
األم واألخ معا
األب واألم واألخ معا
العم
األب والعم معا
الخال
زوجة األب
األب وزوجة األب واألخ معا
زوج األم
ابن العم
المجموع

النسبة المئوٌة
%١٩.11
%٠١.١٨
%٩
%٨.٣٣
%1.٩١
%1.11
%٠.٠٠
%1.٩١
%1.11
%1.11
%٠.٠٠
%٢.٩٩
%٢.٩٩
%٢.٩٩
%1٢٢

ٌتضح من الجدول ( )1٣أن اآلباء هم األكثر ممارسة للعنؾ األسري ضد األطفال من األمهات ،حٌث
بلؽت النسبة المبوٌة ألفراد العٌنة الذٌن ٌتعرضون للعنؾ الذي ٌكون مصدره األب وحده (،)%١٩.11
فً حٌن بلؽت النسبة المبوٌة ألفراد العٌنة الذٌن ٌتعرضون للعنؾ من قبل األمهات ( ،)%٠١.١٨وبلؽت
النسبة المبوٌة ألفراد العٌنة الذٌن ٌتعرضون للعنؾ من قبل الوالدٌن معا ( ،)%٩وبناء على ذلك فإن
النسبة المبوٌة للعنؾ األسري الموجه ضد األطفال من قبل كبل الوالدٌن تكون ( ،)%١٨.٨٠وهً نسبة
كبٌرة جدا مقارنة بالنسب المبوٌة لبقٌة أفراد األسرة اآلخرٌن ،حٌث ٌأتً األخوة الذكور فً المرتبة
الثالثة وبنسبة مبوٌة ( ،)%٨.٣٣فً حٌن كان كل من الخال ،والعم ،وزوجة األب ،وزوج األم ،وابن
العم ،أقل األفراد ممارسة للعنؾ األسري ضد األطفال ،وهذا أمر طبٌعً إذا ما علمنا أن مثل هؤالء
األقارب ٌمارسون العنؾ ضد األطفال فً األسر التً تعانً من التفكك األسري نتٌجة انفصال الوالدٌن
عن بعضهما سواء بالموت أو الطبلق ،وبالتالً ٌحل مثل هؤالء األشخاص محل الوالدٌن وٌمارسون
سلطاتهم ضد األطفال .وتتفق هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسة أحمد ( ،)٠٢٢٨والتً توصلت إلى أن اآلباء
أكثر ممارسة للعنؾ األسري ضد األطفال من األمهات.
 ثانٌا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثانً والذي ٌنص على" :ما درجة انتشار العنفاألسري الموجه ضد األطفال فً الٌمن؟'.
لئلجابة عن هذا السؤال تم تحدٌد مستوى العنؾ األسري ضد األطفال من خبلل إعطاء استجابات
أفراد العٌنة على استبانة العنؾ األسري وأبعادها قٌما متدرجة وفقا لمقٌاس تقدٌر ثبلثً تتراوح درجاته
بٌن ( )٣ – 1درجات كما سبق توضٌح ذلك عند عرض أداة الدراسة ،وفً ضوء ذلك تم تحدٌد ثبلث
فبات لقٌم المتوسط الحسابً ودرجة التقدٌر المقابلة لها لكل بعد من أبعاد استبانة العنؾ األسري وللدرجة
الكلٌة لبلستبانة وذلك على النحو التالً:
(من  1.٩٩ -1مستوى منخفض ،من  ٠.٣٣ – 1.٩١مستوى متوسط ،من  ٣ – ٠.٣١مستوى مرتفع).
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ثم قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والترتٌب الستجابات أفراد العٌنة
على استبانة العنؾ األسري وأبعادها األربعة ،وكانت النتابج كما هً موضحة فً الجدول (.)1١
جدول ( )1١المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والترتٌب الستجابات أفراد العٌنة على استبانة العنؾ األسري
ضد األطفال
أبعاد العنف األسري
العنف الجسدي
العنف اللفظً
العنف النفسً
اإلهمال
الدرجة الكلٌة

المتوسط الحسابً
1.١١
1.١1
1.٩٠
1.٩٩
1.٩٨

االنحراف المعٌاري
٢.٩٨٩
٢.٩١٣
٢.٩٠٩
٢.٩١1
٢.٩٣٠

الترتٌب
١
1
٠
٣
---

مستوى العنف
منخفض
متوسط
منخفض
منخفض
منخفض

ٌتضح من الجدول ( )1١أن العنؾ اللفظً ضد األطفال احتل المرتبة األولى بمتوسط حسابً ()1.١1
وانحراؾ معٌاري ( )٢.٩١٣وبمستوى عنؾ متوسطٌ ،لٌه العنؾ النفسً بمتوسط حسابً ()1.٩٠
وانحراؾ معٌاري ( )٢.٩٠٩وبمستوى عنؾ منخفض ،فً حٌن جاء اإلهمال فً المرتبة الثالثة بمتوسط
حسابً ( )1.٩٩وانحراؾ معٌاري ( )٢.٩١1وبمستوى عنؾ منخفض ،وفً المرتبة الرابعة واألخٌرة
جاء العنؾ الجسدي بمتوسط حسابً ( )1.١١وانحراؾ معٌاري ( )٢.٩٨٩وبمستوى عنؾ منخفض،
كما بلػ مستوى العنؾ األسري ضد األطفال بشكل عام منخفض بمتوسط حسابً ( )1.٩٨وانحراؾ
معٌاري (.)٢.٩٣٠
وتتفق هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسة عاصلة ( ،)٠٢٢١والتً توصلت إلى أن مستوى العنؾ األسري
ضد األطفال كان منخفضا ،وفً المقابل اختلفت هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسة الكساب وعشا ()٠٢1٩
والتً توصلت إلى أن مستوى العنؾ األسري ضد األطفال كان مرتفعا .كما تتفق هذه النتٌجة مع نتابج
بعض الدراسات السابقة؛ ومنها دراسة بركات ( ،)٠٢٢١ودراسة بنً هانً ( ،)٠٢٢٩ودراسة العرب
( ،)٠٢11ودراسة السوٌطً ( ،)٠٢1٠والتً نصت جمٌعها على أن العنؾ اللفظً هو األكثر شٌوعا
حٌث جاء فً المرتبة األولىٌ ،لٌه العنؾ النفسً ،ثم اإلهمال ،بٌنما كان العنؾ الجسدي أقل شٌوعا حٌث
جاء فً المرتبة األخٌرة .فً حٌن اختلفت هذه النتٌجة مع نتابج بعض الدراسات السابقة ومنها دراسة
الرطروط ( ،)٠٢٢1ودراسة أبو نواس ( ،)٠٢٢٣ودراسة المبً ( ،)Lampie,2005ودراسة عطا هللا
وآخرٌن ( ،)٠٢٢٨ودراسة الؽرٌب ( ،)٠٢٢٨ودراسة دٌفرٌز وآخرٌن (،)Devries et al,2017
ودراسة هبلل ( ،)٠٢1٨ودراسة القرارعة والدراوشة ( ،)٠٢٠٢حٌث توصلت جمٌعها إلى أن العنؾ
الجسدي كان هو الشكل األكثر شٌوعا من بٌن أشكال العنؾ األسري ضد األطفال.
وقد قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة الستجابات أفراد العٌنة على
فقرات كل بعد من أبعاد استبانة العنؾ األسري ضد األطفال ،وكانت النتابج على النحو التالً:
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أ -البعد األول :العنف الجسدي:
تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة الستجابات أفراد العٌنة على فقرات هذا البعد،
وكانت النتابج كما هً موضحة فً الجدول (.)1٩
جدول ( )1٩المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والترتٌب الستجابات أفراد العٌنة على بعد العنؾ الجسدي
رقم
الفقرة
أتعطض يًططب بايعصا َٔ قبٌ ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞعٓسَا
٩
أخط.٧
أتعطض يًكطص َٔ أشْ ٞعٓسَا أضؾض أٚاَط ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت.ٞ
٢
ميػهين ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت َٔ ٞضقبيت حت ٢أناز اختٓل عٓسَا
٩
أؾعٌ خطأ.
أتعطض يًعض بؿطاغ َٔ ١قبٌ ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت.ٞ
٠
ٜكٝس ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطتٜ ٞسا ٟأ ٚقسَا ٟعٓسَا أخط ٧نعكاب
٦
ي.ٞ
ميػو ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞضأغٜٚ ٞططب٘ باحلا٥ط َط ٠تًٛ
٠
األخط ٣عٓسَا أخط.٧
ٜكٚ ّٛايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞبؿس ؾعط ٟبك ٠ٛنٓٛع َٔ ايعكاب.
٠
ٜسؾعين ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞحن ٛاألضض بؿس.٠
٧
ٜػتدسّ ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞأزا ٠حاز( ٠غهنيَ ،كص ،حعاّ،
٣
حصا )...،٤يعكاب.ٞ
ٜ ٩٧كصؾين ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞبأ ٟؾ ٤ٞجيس ْ٘ٚأَاَِٗ.
 ٩٩أتعطض يًطنٌ ٚايطؾؼ َٔ قبٌ ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت.ٞ
 ٩٢أعاقب بايه ٞبايٓاض أ ٚاحلطم باملا ٤ايػاخٔ أ ٚايػجا٥ط إشا ؾعًت خطأ.
 ٩٩أتعطض يًصؿع عًٚ ٢جٗ َٔ ٞقبٌ ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت.ٞ
ٜ ٩٠هًؿين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞايكٝاّ بأعُاٍ ؾاق ١ؾٛم َػت ٣ٛقسضات.ٞ
 ٩٦أعاقب َٔ قبٌ ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبطؾع ايٝس ٜٔألعً ٢يؿرت ٠ط.١ًٜٛ
الدرجة الكلٌة للبعد
الفقرة

المتوسط
الحسابً
1.١٠

االنحراف
المعٌاري
٢.٩١٠

مستوى
الترتٌب
العنف
منخفض
١

1.١٣
1.٠١

٢.٩٠٩
٢.٩1٠

٠
1٠

متوسط
منخفض

1.٣٩
1.1١

٢.٩1٢
٢.١1٣

٠
1٩

منخفض
منخفض

1.٠1

٢.١1٢

1٣

منخفض

1.٩
1.٣٣
1.٩٣

٢.٩٠١
٢.٩٠١
٢.٩١٠

٩
1٢
١

منخفض
منخفض
منخفض

1.٨
1.١١
1.٠1
1.١1
٩٣.1
1.٠٩
1.١١

٢.١٠٠
٢.٩٠٩
٢.٩٢١
٢.١٢٢
٢.٩١٢
٢.١٩٠
٢.٩٨٩

1
٨
1٣
٣
١
11
---

متوسط
منخفض
منخفض
متوسط
منخفض
منخفض
منخفض

ٌتضح من الجدول ( )1٩أن هناك ممارسة للعدٌد من أشكال العنؾ الجسدي ضد األطفال ،إال أن
النتابج تشٌر بوضوح إلى أن مستوى العنؾ الجسدي ضد األطفال بشكل عام كان منخفضا ،بمتوسط
حسابً ( )1.١١وانحراؾ معٌاري ( ،)٢.٠٣٠كما ٌبلحظ أن المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات
المعٌارٌة لفقرات هذا البعد كانت متباٌنة ،حٌث تراوحت المتوسطات الحسابٌة بٌن ( ،)٨.1 – 1١.1وقد
حصلت الفقرة رقم ( )1٢على المرتبة األولى والتً نصها (ٌقذفنً والداي أو أحد أفراد أسرتً بأي شًء
ٌجدونه أمامهم) بمتوسط حسابً ( )1.٨وانحراؾ معٌاري ( )٢.١٠٠وبدرجة متوسطة ،تلٌها الفقرة رقم
( )٠والتً نصها (أتعرض للقرص من أذنً عندما أرفض أوامر والداي أو أحد أفراد أسرتً) بمتوسط
حسابً ( )1.١٣وانحراؾ معٌاري ( ،)٢.٩٠٩كما جاءت الفقرة رقم ( )1٣والتً نصها (أتعرض
للصفع على وجهً من قبل والداي أو أحد أفراد أسرتً) فً المرتبة الثالثة ،بمتوسط حسابً ()1.١1
وانحراؾ معٌاري ( )٢.١٢٢وبدرجة عنؾ متوسطة ،وفً المرتبة األخٌرة جاءت الفقرة رقم ( )٩والتً
تنص على (ٌقٌد والداي أو أحد أفراد أسرتً ٌداي أو قدماي عندما أخطا كعقاب لً) بمتوسط حسابً
( )1.1١وانحراؾ معٌاري ( .)٢.١1٣وٌفسر الباحث ذلك من خبلل أن األطفال ؼالبا ما ٌتعرضون
للعنؾ الجسدي من الوالدٌن وأفراد األسرة والمتمثل بالصفع على الوجه وقرص األذن والقذؾ بأي شًء
ٌجدونه أمامهم .وتتفق هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسة السوٌطً ( ،)٠٢1٠والتً توصلت إلى أن مستوى
العنؾ الجسدي ضد األطفال كان منخفضا.
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ب -البعد الثانً :العنف اللفظً:
تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة الستجابات أفراد العٌنة على فقرات هذا البعد،
وكانت النتابج كما هً موضحة فً الجدول (.)1٩
جدول ( )1٩المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والترتٌب الستجابات أفراد العٌنة على بعد العنؾ اللفظً
م
٩
٢
٩
٠
٦
٠
٠
٧
٣
٩٧
٩٩
٩٢
٩٩
٩٠
٩٦

الفقرة
أتعطض يًػب ٚايؿتِ َٔ قبٌ ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞبػبب أ ٚبسٕٚ
غبب.
ٜعاٜطْٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبأؾطاز آخط ٜٔأؾطٌ َين.
ًٜعين ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞبؿهٌ َػتُط.
ٜهًُين ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞباحتكاض ٚاظزضا.٤
ٜٗسزْٚ ٞايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞبايعكاب ٚايططب.
ٜصطر ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبؿس ٠يف ٚجٗ.ٞ
ًٜكبين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبأيكاب َؿٚ ١ٓٝقبٝخ.١
ٜك ٍٛعين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞأْين َؿهً ١نبري.٠
ٜٗسزْٚ ٞايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞبايططز َٔ املٓعٍ.
ٜػدط َين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞأَاّ اآلخط.ٜٔ
أتعطض يًٚ ّٛايتٛبٝذ َٔ قبٌ ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞعً ٢األخطا٤
ايبػٝط.١
ٜك ٍٛيٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت :ٞأْت ؾاؾٌ – أْت ٌَُٗ – أْت َكصط ... -
إخل.
ٜبصل ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞعًٚ ٢جٗ ٞعٓسَا أضتهب ؾعٌ خاط.٧
ٜٛج٘ يٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞايٓكس اجلاضح.
ٜكٚ ّٛايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبإحطاج ٞأَاّ اآلخط.ٜٔ
الدرجة الكلٌة للبعد

م
1.٩١

ع
٢.١٩1

الترتٌب مستوى العنف
متوسط
٠

٠.٢٠
1.٩٠
1.٩٠
1.٠٩
٠.٢1
1.٩٣
1.١١
1.1٠
1.٩1
1.٨٣

٢.١٩1
٢.٩٠1
٢.٩٠1
٢.١١٩
٢.٩٠1
٢.١1٠
٢.١٩٠
٢.٣٨٠
٢.٩٠١
٢.١1١

1
1٢
1٢
٣
٠
1٠
٨
1٩
1٣
٩

متوسط
منخفض
منخفض
متوسط
متوسط
منخفض
متوسط
منخفض
منخفض
متوسط

1.٠1

٢.١٣٠

١

متوسط

1.١١
1.١٠
1.٨1
1.١1

٢.٩٠١
٢.٩٠٩
٢.١٠٣
٢.٩١٣

1١
١
٩
---

منخفض
متوسط
متوسط
متوسط

ٌتضح من الجدول ( )1٩أن مستوى العنؾ اللفظً الموجه ضد األطفال بشكل عام متوسطا ،بمتوسط
حسابً ( )1.١1وانحراؾ معٌاري ( ،)٢.٩١٣وقد تباٌنت المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة
على هذا البعد ،حٌث تراوحت المتوسطات الحسابٌة بٌن ( ،)٠.٢٠ – 1.1٠وقد كانت أعلى الفقرات هً
الفقرة رقم ( )٠ونصها (ٌعاٌرنً والداي وأفراد أسرتً بأفراد آخرٌن أفضل منً) بمتوسط حسابً
( )٠.٢٠وانحراؾ معٌاري ( ،)٢.١٩1تلٌها فً المرتبة الثانٌة الفقرة رقم ( )٩ونصها (ٌصرخ والداي
وأفراد أسرتً بشدة فً وجهً) بمتوسط حسابً ( )٠.٢1وانحراؾ معٌاري ( ،)٢.٩٠1وفً المرتبة
الثالثة جاءت الفقرة رقم ( )٩ونصها (ٌهددنً والداي أو أحد أفراد أسرتً بالعقاب والضرب) بمتوسط
حسابً ( )1.٠٩وانحراؾ معٌاري ( ،)١١٩.٢وجاءت الفقرة رقم ( )٠ونصها (ٌهددنً والداي أو أحد
أفراد أسرتً بالطرد من المنزل) فً المرتبة األخٌرة بمتوسط حسابً ( )1.1٠وانحراؾ معٌاري
( .)٢.٣٨٠وٌمكن تفسٌر ذلك بأن األطفال فً الؽالب ٌتعرضون للتعنٌؾ اللفظً من قبل الوالدٌن أو أحد
أفراد األسرة والمتمثل فً الصراخ ورفع الصوت عالٌا والتهدٌد والوعٌد بالضرب والعقاب أو الطرد من
المنزل ومعاٌرة األطفال بأقرانهم اآلخرٌن الذٌن ٌتمٌزون عنهم فً بعض السمات والخصابص.
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ج -البعد الثالث :العنف النفسً:
تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة الستجابات أفراد العٌنة على فقرات هذا البعد،
وكانت النتابج كما هً موضحة فً الجدول (.)1١
جدول ( )1١المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والترتٌب الستجابات أفراد العٌنة على بعد العنؾ النفسً
رقم
الفقرة
٩
٢
٩
٠
٦
٠
٠
٧
٣
٩٧
٩٩
٩٢
٩٩
٩٠
٩٦

الفقرة
أتعطض يًططز َٔ املٓعٍ َٔ قبٌ ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت.ٞ
ٜعاقبين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞحبطَاْ َٔ ٞايًعب َع أصسقا.ٞ٥
حيبػين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞيف غطؾيت ألتؿ٘ األغباب.
أعاقب عًَ ٢ا أضتهب٘ َٔ أخطا ٤ز ٕٚبك ١ٝأؾطاز األغط.٠
جيربْٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞعً ٢ؾعٌ أؾٝا ٤ال أحبٗا.
جيربْٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞعً ٢ايعٌُ خاضج املٓعٍ.
ٜعاًَين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبٓٛع َٔ اإلظزضاٚ ٤االحتكاض.
ميٓعين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطتَ َٔ ٞػازض ٠املٓعٍ نٓٛع َٔ ايعكاب.
ٜؿعطْٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبأْ ٞؾدص عس ِٜاألُٖ.١ٝ
ٜٓظط إيٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطتْ ٞظطات خمٝؿ.١
ٜعاقبين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞحبطَاَْ َٔ ٞؿاٖس ٠ايرباَج ايتًؿع١ْٜٝٛ
اييت أحبٗا.
جيربْٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞعً ٢ايٛقٛف أ ٚاجلًٛؽ بٛضع َعني (َؤمل
ٚغري َطٜح) يؿرت ٠ظَٓ ١ٝط.١ًٜٛ
ٜعاقبين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبإجباض ٟعً ٢تٓاَٛ ٍٚاز َؤش ١ٜنايؿًؿٌ
احلاض.
حيكس عًٜٚ ٞػاض َين أؾطاز أغطت ٞز ٕٚإبسا ٤األغباب.
ٜؿطم ٚايسا ٟيف املعاًَ ١بٝين ٚبني بك ١ٝإخٛت.ٞ
الدرجة الكلٌة للبعد

المتوسط
الحسابً
1.1١
1.١٠
1.٠١
١.1
1.٩٠
1.١٩
1.٣١
1.٨٠
1.١1
1.٠٣
1.٠١

االنحراف
المعٌاري
٢.٣٨٠
٢.٩١١
٢.١٠٠
٢.٩١٢
٢.٩٩٩
٢.٩٠٢
٢.٩٣1
٢.١٠٨
٢.١٠٢
٢.١٠١
٢.٩١٩

الترتٌب مستوى
العنف
منخفض
1٩
متوسط
١
منخفض
1١
متوسط
١
متوسط
٨
منخفض
1٢
منخفض
11
متوسط
٣
متوسط
٩
متوسط
٠
متوسط
1

1.٣1

٢.٩٠٠

1٣

منخفض

1.٣١

٢.٩٨٣

11

منخفض

1.٩٩
1.١٣
1.٩٠

٢.٩٠١
٢.١1٩
٢.٩٠٩

٠
٩
---

منخفض
متوسط
منخفض

ٌتضح من الجدول ( )1١أن مستوى العنؾ النفسً ضد األطفال بشكل عام منخفض ،بمتوسط حسابً
( )1.٩٠وانحراؾ معٌاري ( ،)٢.٩٠٩إال أن المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة على هذا
البعد كانت متباٌنة ،حٌث تراوحت المتوسطات بٌن ( ،)1.٠١ – 1.1١وقد حصلت الفقرة رقم ()11
ونصها (ٌعاقبنً والداي وأفراد أسرتً بحرمانً من مشاهدة البرامج التلفزٌونٌة التً أحبها) بمتوسط
حسابً ( )1.٠١وانحراؾ معٌاري ( ،)٢.٩١٩تلٌها فً المرتبة الثانٌة الفقرة رقم ( )1٢والتً تنص على
(ٌنظر إلى والداي وأفراد أسرتً نظرات مخٌفة) بمتوسط حسابً ( )1.٠٣وانحراؾ معٌاري (،)٢.١٠١
وفً المرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقم ( )٨ونصها (ٌمنعنً والداي وأفراد أسرتً من مؽادرة المنزل
كنوع من العقاب) بمتوسط حسابً ( )1.٨٠وانحراؾ معٌاري ( ،)٢.١٠٨أما المرتبة األخٌرة فقد كانت
من نصٌب الفقرة رقم ( )1ونصها (أتعرض للطرد من المنزل من قبل والداي وأفراد أسرتً) بمتوسط
حسابً ( )1.1١وانحراؾ معٌاري ( .)٣٨٠.٢وٌفسر الباحث ذلك بأن األطفال ؼالبا ما ٌتعرضون
للعنؾ النفسً من قبل الوالدٌن وأفراد األسرة والمتمثل فً العقاب السلبً كالحرمان من مشاهدة البرامج
التلفزٌونٌة التً ٌحبونها ،أو حبسهم فً ؼرفهم وعدم السماح لهم بمؽادرة المنزل أو اللعب مع أصدقابهم،
أو توجٌه بعض النظرات أو تعبٌرات الوجه المخٌفة ،مما ٌولد لدٌهم شعورا بالخوؾ والقلق وعدم
الشعور باألمن.
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د -البعد الرابع :اإلهمال:
تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة الستجابات أفراد العٌنة على فقرات هذا البعد،
وكانت النتابج كما هً موضحة فً الجدول (.)1٨
جدول ( )1٨المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والترتٌب الستجابات أفراد العٌنة على بعد اإلهمال
الفقرة

رقم
الفقرة
حيطَين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت َٔ ٞايطعاّ نعكاب ي.ٞ
٩
ال ٜٗتِ ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞمبظٗط ٟايؿدص.ٞ
٢
ال ٜٗتِ ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبٓظاؾيت ايؿدصٚ ١ٝمحاٜيت َٔ اإلصاب١
٩
باألَطاض.
حيطَين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت َٔ ٞاملصطٚف.
٠
أؾعط إٔ ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطتٜ ٞتجاًٖ.ْٞٛ
٦
ال ٜٗتِ بٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞعٓسَا أَطض ٚال ٜٛؾط ٕٚي ٞايعالج.
٠
ٜطؾض ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞايتخاق ٞباملسضغ ١أ ٚإنُاٍ تعً.ُٞٝ
٠
ال ٜٗتِ ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبتٛؾري احتٝاجات ٞاملسضغ.١ٝ
٧
ميٓعين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت َٔ ٞمماضغ ١اهلٛاٜات املؿطً ١اييت أحبٗا.
٣
 ٩٧ال ٜػاعسْٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞيف َطاجع ١زضٚغ.ٞ
 ٩٩ال ٜكٚ ّٛايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞحبُاٜيت َٔ األشٚ ٣األخطاض.
 ٩٢ال ٜٗتِ ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞمبٛٝيٚ ٞضغباتٚ ٞاحتٝاجات.ٞ
 ٩٩ال تكسّ ي ٞأغطت ٞايطعاٚ ١ٜاالٖتُاّ ايًصإ أحتاجُٗا.
 ٩٠ال ٜعرب ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞعٔ ؾطحتِٗ ب ٞعٓسَا أتؿٛم يف زضاغيت.
ٜ ٩٦طؾض ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞاصطخابَ ٞعِٗ يف املٓاغبات ايعاَ.١
الدرجة الكلٌة للبعد

المتوسط
الحسابً
1.11
1.٩٠
1.١١

االنحراف
المعٌاري
٢.٣٩٢
٢.١٠٨
٢.١٩٨

الترتٌب مستوى
العنف
منخفض
1٩
متوسط
١
منخفض
1٢

1.١٠
1.١
1.٣1
1.١1
1.١
1.٠٩
٠.٢٩
٣٩.1
1.٩١
1.٩٣
1.٩١
1.٩١
1.٩٩

٢.٩٠١
٢.٩٩٠
٢.٩٠٠
٢.٩٨٩
٢.٩٩٣
٢.١٢٩
٢.٨١٣
٢.٩٩٩
٢.١1٨
٢.٩١٠
٢.١٠٨
٢.٩١٢
٢.٩١1

منخفض
متوسط
منخفض
منخفض
منخفض
متوسط
متوسط
منخفض
منخفض
منخفض
منخفض
متوسط
منخفض

٠
٣
1١
11
1٠
٠
1
1٣
٩
٨
١
٩
---

ٌتضح من الجدول ( )1٨أن المستوى العام لئلهمال منخفض بمتوسط حسابً ( )1.٩٩وانحراؾ
معٌاري ( ،)٢.٩١1بٌنما تراوحت المتوسطات الحسابٌة على فقرات هذا البعد بٌن (،)٠.٢٩ – 1.11
وقد جاءت الفقرة رقم ( )1٢ونصها (ال ٌساعدنً والداي وأفراد أسرتً فً مراجعة دروسً) بمتوسط
حسابً ( )٠.٢٩وانحراؾ معٌاري ( ،)٢.٨١٣تلٌها الفقرة رقم ( )٠ونصها (ٌمنعنً والداي وأفراد
أسرتً من ممارسة الهواٌات المفضلة التً أحبها) بمتوسط حسابً ( )1.٠٩وانحراؾ معٌاري
( ،)٢.١٢٩وجاءت الفقرة رقم ( )٩فً المرتبة الثالثة والتً تنص على (أشعر أن والداي وأفراد أسرتً
ٌتجاهلونً) بمتوسط حسابً ( )1.١وانحراؾ معٌاري ( ،)٢.٩٩٠وفً المرتبة األخٌرة جاءت الفقرة
رقم ( )1ونصها (ٌحرمنً والداي وأفراد أسرتً من الطعام كعقاب لً) بمتوسط حسابً ()1.11
وانحراؾ معٌاري ( ،)٢.٣٩٢وهذا ٌدل على أن األطفال ٌتعرضون لئلهمال من قبل الوالدٌن وأفراد
األسرة والمتمثل فً تجاهلهم وعدم مساعدتهم فً مراجعة دروسهم ،وحرمانهم من ممارسة الهواٌات
المفضلة التً ٌحبونها ،وعدم االهتمام بمظهرهم الشخصً.
 ثالثا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث :ما هً األسباب المؤدٌة إلى العنف األسري ضداألطفال فً الٌمن؟
لئلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والترتٌب الستجابات
أفراد العٌنة على كل فقرة من فقرات بعد أسباب العنؾ األسري ضد األطفال فً المجتمع الٌمنً ،وكانت
النتابج كما هً مدونة فً الجدول (.)1٠
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جدول ( )1٠المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والترتٌب الستجابات أفراد العٌنة على فقرات بعد أسباب العنؾ
األسري ضد األطفال
رقم
الفقرة
٩
٢
٩
٠
٦
٠
٠
٧
٣
٩٧
٩٩
٩٢
٩٩
٩٠
٩٦
٩٠
٩٠
٩٧

الفقرة
عسّ ٚجٛز عٌُ ٚٚجٛز ؾطاؽ نبري َٚا ٜٓتج عٓ٘ َٔ ؾعٛض باملًٌ ٚاإلحباط.
ايتؿهو األغطْ ٟتٝج ١ايطالم أٚ ٚؾا ٠أحس ايٛايس.ٜٔ
ايؿكط ٚتسْ ٞاملػت ٣ٛاالقتصاز ٟيألغط.٠
نجط ٠عسز أؾطاز األغط.٠
ضعـ ايٛاظع ايسٜين.
اعتباض ايعٓـ َٔ أغايٝب ايرتبٚ ١ٝايتأزٜب.
إزَإ أحس أؾطاز األغط ٠عً ٢املدسضات.
تعاط ٞأحس أؾطاز األغط ٠املػهطات.
اغتدساّ األغط ٠ايعٓـ يتؿطٜؼ املؿاعط ايػًب ١ٝيًدطٚج َٔ َأظم َا.
عسّ ضغب ١األغط ٠بٛجٛز.ٟ
اجلٌٗ ٚتسْ ٞاملػت ٣ٛايتعً ُٞٝألؾطاز األغط.٠
تعطض ايٛايس ٜٔيًعٓـ يف طؿٛيتُٗا ُٖٚا صػاض.
تكًٝس ٚغا ٌ٥اإلعالّ ٚتكًٝس اآلخط.ٜٔ
عسّ ٚجٛز ضازع قاْ ْٞٛقٚ ٟٛاالغتدؿاف بتطبٝل ايعكٛب.١
ضغب ١أحس ايٛايس ٜٔباالْتكاّ َٔ اآلخط.
إصاب ١أحس أؾطاز األغط ٠مبطض ْؿػ ٞأ ٚعكً ٞأ ٚعصيب.
نجط ٠املؿانٌ ٚاملؿاجطات بني ايٛايس.ٜٔ
ايعصب ١ٝايعا٥س ٠يس ٣أؾطاز األغطٚ ٠عسّ قسضتِٗ عً ٢حتٌُ ايطػٛط.
الدرجة الكلٌة

المتوسط االنحراف
الحسابً المعٌاري
٢.١٠
1.١٣
٢.١٣
1.٩٣
٢.١1
1.٩١
٢.١١
1.١١
٢.١٣
1.٩٩
٢.١٩
1.٠١
٢.٩٩
1.٠١
٢.١٨
1.٠٣
٢.٩٩
1.١١
٢.٩٩
1.٣٠
٢.١٣
1.٩٩
٢.١٢
1.٨١
٢.٩٩
1.٩٣
٢.٩١
1.٩٩
٢.٩٠
1.٣٩
٢.٩٠
1.١1
٢.٩٠
1.٩١
٢.١٠
1.٨٣
٢.٩٨
1.٩٠

الترتٌب
٩
1٠
٩
١
1٢
1
1١
1٨
1٣
1٩
٨
٠
٠
1٢
1٩
1١
٩
٣
---

ٌتضح من الجدول ( )1٠أن المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة متباٌنة ،حٌث تراوحت
المتوسطات الحسابٌة بٌن ( ،)1.٠١ – 1.٠٣وقد حصلت الفقرة رقم ( )٩ونصها (اعتبار العنؾ من
أسالٌب التربٌة والتأدٌب) على المرتبة األولى ،بمتوسط حسابً ( ،)1.٠١وانحراؾ معٌاري (،)٢.١٩
تلٌها الفقرة رقم ( )1٠والتً تنص على أن من أسباب العنؾ األسري (تعرض الوالدٌن للعنؾ فً
طفولتهما وهما صؽار) ،بمتوسط حسابً ( )1.١٨وانحراؾ معٌاري ( ،)٢.١٢وفً المرتبة الثالثة
جاءت الفقرة رقم ( )1٨والتً تنص على (العصبٌة الزابدة لدى أفراد األسرة وعدم قدرتهم على تحمل
الضؽوط) ،بمتوسط حسابً ( )1.٨٣وانحراؾ معٌاري ( ،)٢.١٠وفً المرتبة الرابعة جاءت الفقرة رقم
( )١ونصها (كثرة عدد أفراد األسرة) ،بمتوسط حسابً ( )1.١١وانحراؾ معٌاري ( ،)٢.١١وجاءت
الفقرة رقم ( )1والتً تنص على ( عدم وجود عمل ووجود فراغ كبٌر وما ٌنتج عنه من شعور بالملل
واإلحباط) فً المرتبة الخامسة ،بمتوسط حسابً ( )1.١٣وانحراؾ معٌاري ( ،)٢.١٠أما المرتبة
السادسة فقد كانت من نصٌب كل من الفقرة رقم ( )٣والتً تنص على (الفقر وتدنً المستوى االقتصادي
لؤلسرة) ،بمتوسط حسابً ( )1.٩١وانحراؾ معٌاري ( ،)٢.١1والفقرة رقم ( )1١والتً تنص على
(كثرة المشاكل والمشاجرات بٌن الوالدٌن) بمتوسط حسابً ( )1.٩١وانحراؾ معٌاري (،)٢.٩٠
وجاءت فً المرتبة األخٌرة الفقرة رقم ( ،)٨والتً تنص على أن من أسباب العنؾ األسري (تعاطً أحد
أفراد األسرة المسكرات) بمتوسط حسابً ( )1.٠٣وانحراؾ معٌاري ( ،)٢.١٨وقد تعود هذه النتٌجة
إلى ما تعكسه العادات والتقالٌد واألعراؾ والثقافة االجتماعٌة السابدة فً المجتمع التً تتٌح للوالدٌن
استخدام العقاب ضد األبناء كوسٌلة من وسابل التأدٌب والتنشبة االجتماعٌة السلٌمة لؤلبناء ،سواء كان
هذا العقاب جسدٌا أو لفظٌا أو نفسٌا أو إهمال ،فالعنؾ األسري الممارس ضد األطفال بؽض النظر عن
مستواه وشدته ٌأخذ مشروعٌته من قٌم المجتمع التً ترى أن الوالدٌن هما المسؤوالن الوحٌدان عن
الطفل ،وأن من حقوقهما المشروعة العمل على تربٌة الطفل وتنشبته بالطرٌقة التً ٌرٌدانها وٌعتقدان
أنها مناسبة من وجهة نظرهما ،سواء تضمنت هذه الطرٌقة ممارسات وسلوكٌات عنٌفة أم لم تتضمن،
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فهما الوحٌدان األدرى بمصلحة الطفل ،وتترسخ هذه النظرة أكثر إذا كان الوالدان قد تعرضا – أحدهما
أو كلٌهما -للعنؾ فً طفولتهما ،كما تلعب كل من الحالة النفسٌة والضؽوط العصبٌة التً ٌعانً منها
أفراد األسرة وخاصة الوالدٌن ،وكثرة عدد أفراد األسرة ،ووجود بطالة داخل األسرة ،والفقر وتدنً
المستوى االقتصادي ،وعدم القدرة على توفٌر متطلبات األسرة ،باإلضافة إلى المشاجرات والخبلفات
المتكررة بٌن الزوجٌن دورا هاما فً ممارسة العنؾ ضد األطفال الصؽار الذٌن ٌصبحون ضحاٌا
وكباش فداء لحماقات الوالدٌن حٌث ٌوجه إلٌهم العنؾ كنوع من التنفٌس أو التفرٌػ للمشاعر الؽاضبة
لدى الوالدٌن أو بدافع االنتقام من الشرٌك اآلخر عن طرٌق إلحاق األذى والضرر باألطفال .وقد اتفقت
هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسة الخطٌب (.)٠٢11
 رابعا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع :ما هً اآلثار المترتبة على العنف األسري ضداألطفال فً الٌمن؟
ولئلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والترتٌب الستجابات
أفراد العٌنة على كل فقرة من فقرات بعد آثار العنؾ األسري ضد األطفال ،وكانت النتابج كما هً مدونة
فً الجدول (.)٠٢
جدول ( )٠٢المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والترتٌب الستجابات أفراد العٌنة على فقرات بعد آثار العنؾ
األسري ضد األطفال
رقم
الفقرة
٩
٢
٩
٠
٦
٠
٠
٧
٣
٩٧
٩٩
٩٢
٩٩
٩٠
٩٦
٩٠
٩٠
٩٧
٩٣
٢٧

الفقرة
أؾعط بطعـ ايجك ١بٓؿػٚ ٞباآلخط.ٜٔ
أجس صعٛب ١بايػ ١يف ته ٜٔٛاألصسقا.٤
أؾعط بايعجع ٚاإلحباط.
أؾعط بعسّ ايكسض ٠عً ٢ايتعاٌَ َع ايعامل اخلاضج.ٞ
أؾهط يف اهلطٚب َٔ املٓعٍ.
أؾطٌ ايبكا ٤مبؿطزٚ ٟاالبتعاز عٔ اآلخط.ٜٔ
أؾعط باخلجٌ َٔ ايًعب َع أصسقا ٞ٥بػبب ايتؿٖٛات اييت يف ٚجٗٚ ٞجػس.ٟ
أجلأ إىل ازعا ٤املطض يعسّ ضغبيت يف ايصٖاب إىل املسضغ.١
أؾهط يف تطى املسضغٚ ١عسّ إنُاٍ زضاغيت.
أؾعط باخلٛف ٚعسّ األَإ ٚأْا َع أغطت.ٞ
أؾعط بايكًل ٚايتٛتط ٚاالنت٦اب.
أْظط إىل ْؿػْ ٞظطَ ٠تسْ ١ٝعٓسَا أقاضٕ ْؿػ ٞبعَال ٞ٥اآلخط.ٜٔ
أعاْ َٔ ٞضعـ االْتباٚ ٙايكسض ٠عً ٢ايرتنٝع.
أؾعط بايػطب ٚاحلكس ٚايهطاٖ ١ٝجتا ٙأؾطاز أغطت.ٞ
ال أؾعط بايطضا عٔ عالقيت بٛايساٚ ٟأؾطاز أغطت.ٞ
أتصطف َع اآلخط ٜٔتصطؾات تتػِ بايعسٚاْٚ ١ٝايػًب.١ٝ
أعاْ َٔ ٞايؿعٛض بايصْب ألْ ٞج٦ت إىل ٖص ٙايسْٝا.
أعاْ َٔ ٞاضططابات ايٓ ّٛناألضم ٚايؿعع ايًٚ ًٞٝاألحالّ املععجٚ ١ايهٛابٝؼ
...اخل.
أجلأ يتعاط ٞايكات ٚايتسخني يًدطٚج َٔ زا٥ط ٠ايعٓـ.
أؾعط بٓعع ١أ ٚزاؾع يتٓا ٍٚاملدسضات ٚاملػهطات.
الدرجة الكلٌة

الترتٌب

المتوسط
الحسابً
1.٨٠
1.١٢
1.٠٩
1.٩١
1.٩1
٠.٢1
1.٣٩
1.٩٨
1.٩١
1.٣٠
٠.٢٣
1.٩٩
1.٠١
1.٩٣
1.٩٩
1.١٠
1.٩٨
1.٠1

االنحراف
المعٌاري
٢.١٨
٢.١١
٢.١1
٢.٩٠
٢.٩٠
٢.١١
٢.٩١
٢.١١
٢.١٣
٢.٩٢
٢.٩٠
٢.٩٩
٢.٩١
٢.١٣
٢.١٠
٢.٩٩
٢.١١
٢.١1

٩
١
٣
1٢
1٩
٠
1٠
٨
1٣
1٨
1
11
١
1١
1٠
1٩
٨
٩

1.١١
1.1٩
1.٩٩

٢.٩٠
٢.١٩
٢.٩٠

1١
٠٢
---

تشٌر نتابج الجدول ( )٠٢أن المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة كانت متباٌنة ،حٌث
تراوحت المتوسطات الحسابٌة بٌن ( ،)٠.٢٣ – 1.1٩وقد كانت أعلى الفقرات هً الفقرة رقم ()11
والتً تنص على (أشعر بالقلق والتوتر واالكتباب) ،بمتوسط حسابً ( )٠.٢٣وانحراؾ معٌاري
( ،)٢.٩٠تلٌها الفقرة رقم ( )٩والتً نصها (أفضل البقاء بمفردي واالبتعاد عن اآلخرٌن) ،بمتوسط
- ٣٠ -

حسابً ( ،)٠.٢1وانحراؾ معٌاري ( ،)٢.١١وجاءت الفقرة رقم ( )٣فً المرتبة الثالثة والتً نصها
(أشعر بالعجز واإلحباط) بمتوسط حسابً ( )1.٠٩وانحراؾ معٌاري ( ،)٢.١1وفً المرتبة الرابعة
جاءت الفقرة رقم ( )1٣والتً تنص على (أعانً من ضعؾ االنتباه والقدرة على التركٌز) بمتوسط
حسابً ( )1.٠١وانحراؾ معٌاري ( ،)٢.٩١أما فً المرتبة الخامسة فقد جاءت الفقرة رقم ()1٨
ونصها (أعانً من اضطرابات النوم كاألرق والفزع اللٌلً واألحبلم المزعجة والكوابٌس ...إلخ)،
بمتوسط حسابً ( )1.٠1وانحراؾ معٌاري ( ،)٢.١1وجاءت الفقرة األولى ونصها (أشعر بضعؾ الثقة
بنفسً وباآلخرٌن) فً المرتبة السادسة بمتوسط حسابً ( )1.٨٠وانحراؾ معٌاري ( ،)٢.١٨وجاءت
الفقرة رقم ( )٠٢فً المرتبة األخٌرة والتً نصها (أشعر بنزعة أو دافع لتناول المخدرات والمسكرات)
بمتوسط حسابً ( )1.1٩وانحراؾ معٌاري (.)٢.١٩
وٌفسر الباحث هذه النتٌجة بأن تعرض الطفل للعنؾ األسري ٌجعله ٌعٌش حالة نفسٌة سٌبة ،وٌتوقع
توجٌه العنؾ نحوه فً أي لحظة وألتفه األسباب ،وهذا األمر ٌجعله ٌشعر بالقلق والتوتر واالكتباب
والمٌل إلى االنسحاب االجتماعً وعدم االختبلط باآلخرٌن ،كما أن تعرض الطفل للعنؾ من قبل
الوالدٌن وأفراد األسرة الكبار فً السن ممن ال ٌستطٌع الطفل مجابهتهم ٌجعله ٌشعر بالعجز واإلحباط
وضعؾ الثقة بالنفس واآلخرٌن ،أضؾ إلى ذلك فإن تعرض الطفل للعنؾ األسري ٌجعله دابم التفكٌر
مشؽول البال بما ٌمارس من عنؾ ضده وهذا بدوره قد ٌجعل الطفل ٌعانً من ضعؾ االنتباه والقدرة
على التركٌز واألرق والفزع اللٌلً واألحبلم المزعجة والكوابٌس والعدٌد من االضطرابات النفسٌة.
وتتفق هذه النتٌجة مع نتابج دراسة كل من أبو نواس ( ،)٠٢٢٣والشهري ( ،)٠٢٢٩والما
( ،)Lama,2007والعرب ( ،)٠٢11والقرشً (.)٠٢1٩
 خامسا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس والذي ٌنص على ما ٌلً:هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن مستوى العنف األسري ضد األطفال فً الٌمن تعزى لمتغٌرات
(الجنس ،العمر ،عدد أفراد األسرة ،الترتٌب المٌالدي ،المستوى التعلٌمً للوالدٌن ،نوع المسكن،
طبٌعة العالقة بٌن الوالدٌن؟
ولئلجابة عن هذا السؤال وبهدؾ معرفة الفروق فً مستوى العنؾ األسري ضد األطفال تبعا لهذه
المتؽٌرات واختبار دالالتها اإلحصابٌة ،قام الباحث باستخدام االختبار التابً لعٌنتٌن مستقلتٌن لحساب
الفروق تبعا لمتؽٌرات الجنس ،والعمر ،ومكان المسكن ،كما استخدم الباحث تحلٌل التباٌن األحادي
لحساب الفروق تبعا لمتؽٌرات عدد أفراد األسرة ،والترتٌب المٌبلدي ،ومستوى تعلٌم الوالدٌن ،وطبٌعة
العبلقة بٌن الوالدٌن ،والجداول التالٌة توضح النتابج التً تم التوصل إلٌها.
جدول ( )٠1نتابج االختبار التابً لعٌنتٌن مستقلتٌن لحساب الفروق بٌن متوسطات درجات أفراد العٌنة على استبانة العنؾ
األسري تبعا لمتؽٌر الجنس
أبعاد االستبانة
العنف الجسدي
العنف اللفظً
العنف النفسً
اإلهمال
الدرجة الكلٌة
لالستبانة

الجنس

العدد

ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث

٠٢
٠٢
٠٢
٠٢
٠٢
٠٢
٠٢
٠٢
٠٢
٠٢

المتوسط
الحسابً
٠٢.1٣٣
1٨.١٢١
٠٠.٣
٠٠.٨٠١
٠٢.٠٣٣
٠1.٨٠١
٠1.٢٩١
٠٢.١1١
٨١.١٣٣
٨٣.٠1١

(*) دالة إحصابٌا عند مستوى داللة (.)٢٩.٢
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االنحراف
المعٌاري
٣.٣٩١
١.٢١١
١.1٠٣
٩.١٩٠
٣.١١1
١.٠٢٩
٩.٣١٠
١.٣٠١
1٠.٣١١
1٩.٠٠٠

قٌمة (ت)

مستوى
الداللة

٠.٢١٢

)*(٢١1.٢

٢.٩٣٠ -

٢.٩٠١

1.٣١١ -

1٨1.٢

٢.١1٠

١١١.٢

٢.1٠٩

٨١٩.٢

تشٌر نتابج الجدول ( )٠1إلى عدم وجود فروق دالة إحصابٌا بٌن الذكور واإلناث فً متوسطات
درجات العنؾ اللفظً ،والعنؾ النفسً ،واإلهمال ،باإلضافة إلى الدرجة الكلٌة لبلستبانة العنؾ األسري
ضد األطفال نظرا ألن قٌمة مستوى الداللة لهذا األبعاد بلؽت ()٨١٩.٢ ،٢.١١١ ،1٨1.٢ ،٢.٩٠١
على الترتٌب ،وجمٌع هذه القٌم أكبر من مستوى الداللة ( .)٢.٢٩أما بالنسبة للبعد األول وهو بعد العنؾ
الجسدي فقد بلؽت قٌمة مستوى الداللة لهذا البعد ( )٢.٢١1وهذه القٌمة أقل من مستوى الداللة (،)٢.٢٩
مما ٌعنً وجود فروق دالة إحصابٌا بٌن الذكور واإلناث فً متوسطً درجات هذا البعد ،وهذه الفروق
لصالح الذكور نظرا ألن قٌمة المتوسط الحسابً لدى الذكور أعلى منه لدى اإلناث فً بعد العنؾ
الجسدي .وٌعزو الباحث هذه النتٌجة إلى أن الوالدٌن وأفراد األسرة ٌتبعون أسالٌب متشابهة فً التأدٌب
والعقاب عند تعاملهم مع األطفال من كبل الجنسٌن (الذكور واإلناث) ،دون أي تفرقة أو تمٌٌز بٌنهما .أما
ما ٌتعلق بارتفاع مستوى العنؾ الجسدي الموجه ضد األطفال الذكور مقارنة باإلناث فٌعزو الباحث ذلك
إلى أسالٌب التنشبة األسرٌة المتبعة فً مجتمعاتنا والتً تمٌل إلى تكلٌؾ الذكر بأعمال ومسبولٌات تفوق
قدراته األمر الذي ٌجعله أكثر عرضة للعنؾ الجسدي ال سٌما فً مرحلة المراهقة التً ٌسعى خبللها
المراهق إلى االستقبللٌة وتأكٌد الذات ،باإلضافة إلى أن الذكور أكثر عنادا وإصرارا ومواجهة مع األهل
األمر الذي ٌجعلهم أكثر تعرضا للعنؾ الجسدي مقارنة باإلناث اللواتً ٌتمٌزن بالهدوء والرقة والمٌل
إلى مساٌرة األهل وتلبٌة مطالبهم وتقبل أفكارهم وآراءهم والرضوخ واالستسبلم ألوامرهم ونواهٌهم
طمعا فً الحصول على الحب والعطؾ واالهتمام أكثر من الذكور مما ٌؤدي إلى انخفاض مستوى
العنؾ الجسدي الموجه إلٌهن من قبل الوالدٌن وأفراد األسرة.
وقد اتفقت هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسة عبود ( )٠٢1١التً توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصابٌة فً مستوى العنؾ األسري تعزى لمتؽٌر الجنس ،كما اتفقت هذه النتٌجة جزبٌا مع دراسة الحاج
( ،)1٠٠٠ودراسة عطا هللا وآخرٌن ( )٠٢٢٨واللتان توصلتا إلى وجود فروق دالة إحصابٌا فً مستوى
العنؾ الجسدي تعزى لمتؽٌر الجنس لصالح الذكور ،فٌما اختلفت هذه النتٌجة عما توصلت إلٌه دراسة
بركات ( ،)٠٢٢١ودراسة الما ( ،)Lama,2007ودراسة الحنٌطً وآخرٌن ( ،)٠٢1٠ودراسة الكساب
وعشا ( )٠٢1٩والتً توصلت إلى وجود فروق دالة إحصابٌا بٌن الذكور واإلناث فً مستوى العنؾ
األسري لصالح اإلناث.
جدول ( )٠٠نتابج االختبار التابً لعٌنتٌن مستقلتٌن لحساب الفروق بٌن متوسطات درجات أفراد العٌنة على استبانة العنؾ
األسري تبعا لمتؽٌر العمر
أبعاد االستبانة

العمر

العدد

العنف الجسدي

 1٩ – 1١سنة
 1١ – 1٩سنة
 1٩ – 1١سنة
 1١ – 1٩سنة
 1٩ – 1١سنة
 1١ – 1٩سنة
 1٩ – 1١سنة
 1١ – 1٩سنة
 1٩ – 1١سنة
 1١ – 1٩سنة

٨١
٠٣
٨١
٠٣
٨١
٠٣
٨١
٠٣
٨١
٠٣

العنف اللفظً
العنف النفسً
اإلهمال
الدرجة الكلٌة
لالستبانة

المتوسط
الحسابً
٠1.١1٠
٠٢.1٢٩
٠٢.٢٨٨
٠٩.٠١١
٠٠.٩1٨
٠٣.٠1٣
٠٣.٩٠٠
٠1.٢١٣
٠٢.٩١١
٨٠.٩٣٨

االنحراف
المعٌاري
٣.٠٩٩
١.٢٠٩
٣.٣٣٨
٩.٢١٣
٣.٣٠٩
٣.١٠٠
٩.١٨١
١.٩١٣
1٢.٢٩٨
1١.٩٩٢

قٌمة (ت)

مستوى
الداللة
٢.1٣٠١

1.1١١٠ -

٢.٠١٠٩

٢.١1٨٠ -

٢.١١١٣

٠.1٣٨1

٢.٢٣٩٩
(*)
٢.١٠١٩

1.٩٠٢٩

٢.٩٨1٩

(*) دالة إحصابٌا عند مستوى داللة (.)٢.٢٩

ٌتضح من الجدول ( )٠٠أن قٌم مستوى الداللة ألبعاد استبانة العنؾ األسري (الجسدي واللفظً
والنفسً) باإلضافة إلى الدرجة الكلٌة لبلستبانة بلؽت ( )٢.١٠١٩ ،١١١٣.٢ ،٢.٠١٠٩ ،٢.1٣٠١على
الترتٌب وجمٌع هذه القٌم أكبر من ()٢.٢٩؛ مما ٌعنً عدم وجود فروق دالة إحصابٌا عند مستوى داللة
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( )٢.٢٩بٌن متوسطات درجات العنؾ األسري وأبعاده (الجسدي ،واللفظً ،والنفسً) تعزى لمتؽٌر
العمر .أما بالنسبة للبعد الرابع وهو بعد اإلهمال فقد بلؽت قٌمة مستوى الداللة لهذا البعد ()٢.٢٣٩٩
وهذه القٌمة أقل من مستوى الداللة ( ،)٢.٢٩مما ٌعنً وجود فروق دالة إحصابٌا بٌن األطفال ذوي الفبة
العمرٌة ( )1٩ -1١سنة ،واألطفال ذوي الفبة العمرٌة ( )1١ -1٩سنة فً متوسطً درجات هذا البعد،
وهذه الفروق لصالح الفبة العمرٌة ( )1٩ -1١سنة نظرا ألن قٌمة المتوسط الحسابً لدى أطفال هذه الفبة
العمرٌة أعلى منه لدى أطفال الفبة العمرٌة ( )1١ -1٩سنة فً بعد اإلهمال .وٌعزو الباحث هذه النتٌجة
إلى أن أعمار أفراد العٌنة متقاربة جدا ،كما أن أفراد العٌنة ٌنتمون إلى مرحلة عمرٌة واحدة وهً
مرحلة البلوغ والمراهقة ،وما ٌصاحب هذه المرحلة من تؽٌرات جسمٌة ونفسٌة وعقلٌة لدى األفراد
تجعلهم ٌمارسون سلوكٌات وتصرفات متشابهة إلى حد كبٌر ،تختلؾ عن سلوكٌات وتصرفات األطفال
فً مراحل الطفولة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة ،األمر الذي ٌجعلهم عرضة للعنؾ األسري (الجسدي
واللفظً والنفسً) بنفس المستوى والدرجة دون أي فروق تذكر ،أما بخصوص ارتفاع مستوى اإلهمال
الموجه ضد األطفال ذوي الفبة العمرٌة ( )1٩ -1١سنة مقارنة بأطفال الفبة العمرٌة ( )1١ -1٩سنة،
فٌعزو الباحث ذلك إلى أن أفراد الفبة العمرٌة ( )1٩ -1١سنة ال زالوا فً مرحلة التعلٌم األساسً بٌنما
أفراد الفبة العمرٌة ( )1١ -1٩سنة أصبحوا ملتحقٌن بالتعلٌم الثانوي األمر الذي ٌجعل الوالدٌن وأفراد
األسرة أكثر تلبٌة الحتٌاجات هؤالء األفراد ومطالبهم ،وأكثر اهتماما بمظهرهم الشخصً ،ومنحهم
المصارٌؾ البلزمة للدراسة ،باإلضافة إلى أن أفراد هذه الفبة العمرٌة ٌقل اعتمادهم على والدٌهم وأفراد
أسرهم فً مراجعة دروسهم وٌزداد اعتمادهم على أنفسهم بشكل أكبر مقارنة بتبلمٌذ المرحلة األساسٌة،
وقد ٌعود السبب أٌضا إلى اهتمام الوالدٌن بمراجعة دروس أفراد هذه الفبة العمرٌة أمبل فً الحصول
على معدل مرتفع فً الثانوٌة العامة فٌما بعد.
وقد اختلفت هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسة الصوٌع ( )٠٢٢٣والتً توصلت إلى وجود فروق فً
مستوى العنؾ األسري لصالح األطفال األكبر سنا.
جدول ( )٠٣نتابج تحلٌل التباٌن األحادي لحساب الفروق بٌن متوسطات درجات أفراد العٌنة على استبانة العنؾ األسري
تبعا لمتؽٌر عدد أفراد األسرة
أبعاد
االستبانة
العنف
الجسدي
العنف
اللفظً
العنف
النفسً
اإلهمال

الدرجة
الكلٌة
لالستبانة

عدد أفراد
األسرة
 ١ – 1أفراد
 ٨ - ٩أفراد
 ٠أفراد فأكثر
 ١ – 1أفراد
 ٨ - ٩أفراد
 ٠أفراد فأكثر
 ١ – 1أفراد
 ٨ - ٩أفراد
 ٠أفراد فأكثر
 ١ – 1أفراد
 ٨ - ٩أفراد
 ٠أفراد فأكثر
 ١ – 1أفراد
 ٨ - ٩أفراد
 ٠أفراد فأكثر

العدد

مصدر التباٌن

مجموع المربعات

1٨
11١
١٨
1٨
11١
١٨
1٨
11١
١٨
1٨
11١
١٨
1٨
11١
١٨

بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكلً
بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكلً
بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكلً
بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكلً
بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكلً

٩.٠٩٨
٠٩٨٠.٩٢١
٠٩٨٠.٩١٩
٨.٣٩٢
١٨١.١٩٨٠
١٩٨٠.١٨١
1٩.١١٨
٠١٢٨.١٩١
٠١٠٩.٠٢٠
٢.٢٠٠
١٣٩٠.٣١٠
١٣٩٠.١١1
1٣.٠١٣
٣١٩٩١.١٠٨
٣١٩٩٨.٢١1

درجة
الحرٌة
٠
1١١
1١٠
٠
1١١
1١٠
٠
1١١
1١٠
٠
1١١
1١٠
٠
1١١
1١٠

متوسط
المربعات
٣.١٨١
1١.٩٠1

قٌمة
() F

٢.٠٣٠
١.1٨٢
٠٩.٠٣1

٢.1٩1

مستوى
الداللة

٢.١٨٨
٢.٨٩1

٨.٣١١
1٩.٣٢٠
٢.٩١١

٢.٩٨٢

٢.٢٩٢
٠١.٩١٩
٢.٢٢٠

٢.٠٠٨

٩.٩٣١
٠1٠.1١
٢.٢٣1

٢.٠٩٠

تشٌر النتابج فً الجدول ( )٠٣إلى عدم وجود فروق دالة إحصابٌا فً استجابات أفراد العٌنة على
استبانة العنؾ األسري ضد األطفال تبعا لمتؽٌر عدد أفراد األسرة ،حٌث بلؽت قٌمة "ؾ" المحسوبة
ألبعاد استبانة العنؾ األسري األربعة باإلضافة إلى الدرجة الكلٌة لبلستبانة (،٢.٩١١ ،٢.1٩1 ،٢.٠٣٠
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 )٢.٢٣1 ،٢٢٠.٢على التوالً ،وهذه القٌم ؼٌر دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة ( ،)٢.٢٩بمعنى أن
العنؾ األسري الموجه ضد األطفال ال ٌتأثر بعدد أفراد األسرة .وقد اتفقت هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسة
القرارعة والدراوشة ( ،)٠٢٠٢بٌنما اختلفت مع نتٌجة دراسة كل من ٌوسؾ وآخرٌن (،)1٠٠٨
والشهري ( ،)٠٢٢٩والما ( ،)Lama,2007وؼزوان ( ،)٠٢1٩والتً توصلت إلى وجود فروق دالة
إحصابٌا فً مستوى العنؾ األسري تبعا لمتؽٌر حجم األسرة لصالح األسر كبٌرة الحجم.
جدول ( )٠١نتابج تحلٌل التباٌن األحادي لحساب الفروق بٌن متوسطات درجات أفراد العٌنة على استبانة العنؾ األسري
تبعا لمتؽٌر الترتٌب المٌبلدي
أبعاد
االستبانة
العنف
الجسدي
العنف
اللفظً
العنف
النفسً
اإلهمال

الدرجة
الكلٌة
لالستبانة

الترتٌب
المٌالدي
األول
األوسط
األخٌر
األول
األوسط
األخٌر
األول
األوسط
األخٌر
األول
األوسط
األخٌر
األول
األوسط
األخٌر

العدد

مصدر التباٌن

١١
٠٩
٣٨
١١
٠٩
٣٨
١١
٠٩
٣٨
١١
٠٩
٣٨
١١
٠٩
٣٨

بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكلً
بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكلً
بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكلً
بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكلً
بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكلً

مجموع
المربعات
٠1.١٣٣
٠١٣٣.٠٠١
٠١٩٩.٣٩
٨.٣٠٣
١١٠١.٢٣
١٩٢٠.١٠٣
1٠.٩1٨
٠٩٣٨.٢٢٣
٠٩٩٢.٩٠1
١٢.٩١٩
١1٣٣.١٨1
١1١١.٢٠٩
٠٣٠.١٠1
٣٩٩٢٩.٠٢٨
٣٩١٣٠.٣٠٠

درجة
الحرٌة
٠
1١١
1١٠
٠
1١١
1١٠
٠
1١١
1١٠
٠
1١١
1١٠
٠
1١١
1١٠

متوسط
المربعات
1٢.١1١
1٣.١٩1

قٌمة
() F

٢.١٩٠

مستوى
الداللة

٢.١١١

١.1٠١
٠٩.٣٠٢
٢.1٩٢

٨٩٣.٢

٩.٣٢٠
1١.٣٣٠
٢.١٠٩

٢.٩٩٩

٠٢.٠١٣
٠٣.٣٩٣
٢.٨٣٨

٢.١٣٩

11٩.٠11
٠٢٢.٩٢١
٢.٩٩٠

٢.٩١٣

ٌتضح من الجدول ( )٠١أن قٌم مستوى الداللة لجمٌع أبعاد استبانة العنؾ األسري ضد األطفال
باإلضافة إلى الدرجة الكلٌة لبلستبانة ؼٌر دالة إحصابٌا كون جمٌع هذه القٌم أكبر من مستوى الداللة
( ،)٢.٢٩مما ٌدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة فً مستوى العنؾ األسري ضد األطفال
تعزى لمتؽٌر الترتٌب المٌبلدي ،فجمٌع األطفال – على اختبلؾ ترتٌباتهم المٌبلدٌة ٌ -تعرضون للعنؾ
األسري بنفس القدر والدرجة .وٌعزو الباحث ذلك إلى أعمار أفراد العٌنة والتً تجاوزت سنوات الطفولة
المتأخرة ،مما ٌجعل الترتٌب المٌبلدي للطفل لٌس أمرا ذو شأن فٌما ٌتعلق بمستوى العنؾ األسري ضد
األبناء فً األسرة ،ذلك أن الوالدٌن وأفراد األسرة عندما ٌمارسون العنؾ ضد األبناء فإنهم ال ٌضعون
فً االعتبار ترتٌب الطفل بٌن إخوته ،أي كونه األول أو األوسط أو األخٌر ،وبالتالً ٌمارسون العنؾ
ضد األبناء بنفس القدر والدرجة بؽض النظر عن ترتٌب الطفل المٌبلدي ،وربما ٌحتاج األمر إلى مزٌد
من الدراسات التً توضح الفروق فً مستوى العنؾ األسري الموجه ضد األطفال تبعا لمتؽٌر الترتٌب
المٌبلدي للطفل فً مراحل عمرٌة أصؽر (الطفولة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة).

- ١٣ -

جدول ( )٠٩نتابج تحلٌل التباٌن األحادي لحساب الفروق بٌن متوسطات درجات أفراد العٌنة على استبانة العنؾ األسري
تبعا لمتؽٌر المستوى التعلٌمً لؤلب
أبعاد
االستبانة
العنف
الجسدي

العنف
اللفظً

العنف
النفسً

اإلهمال

الدرجة
الكلٌة
لالستبانة

المستوى
التعلٌمً لألب
أمً
ٌقرأ وٌكتب
ابتدابٌة /أساسٌة
ثانوٌة
بك /لٌسانس
دراسات علٌا
أمً
ٌقرأ وٌكتب
ابتدابٌة /أساسٌة
ثانوٌة
بك /لٌسانس
دراسات علٌا
أمً
ٌقرأ وٌكتب
ابتدابٌة /أساسٌة
ثانوٌة
بك /لٌسانس
دراسات علٌا
أمً
ٌقرأ وٌكتب
ابتدابٌة /أساسٌة
ثانوٌة
بك /لٌسانس
دراسات علٌا
أمً
ٌقرأ وٌكتب

العدد

مصدر التباٌن

1٠
٩٨
٠١
١١
٠٠
1٣
1٠
٩٨
٠١
١١
٠٠
1٣
1٠
٩٨
٠١
١١
٠٠
1٣
1٠
٩٨
٠١
١١
٠٠
1٣
1٠
٩٨

بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكلً

مجموع
المربعات
٩١.٨٩1
٠٩٢1.١١٠
٠٩٩٩.٩٣٣

درجة
الحرٌة
٩
1١١
1١٠

متوسط
المربعات
1٢.٠١٠
1١.٣١٨

بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكلً

٠1٠.٩٩١
١٠٩٩.٩٩١
١١١٠.٠٢٨

٩
1١١
1١٠

١٠.٩11
٠١.٩٠1

بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكلً

1٣١.٩١٢
٠٩٣٠.٩١
٠٩٩١.٠1

٩
1١١
1١٠

٠٩.٠٠٨
1١.٩٩٩

بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكلً

1٩٢.٩٣٩
١1٩٨.٩1٨
١٣1٠.1٩٣

٩
1١١
1١٠

٣٢.1٠١
٠٣.٠٩١

بٌن المجموعات
داخل المجموعات

ابتدابٌة /أساسٌة

٠١

الكلً

1٢١١.٩٠٠
٣٩٠٨٩.11
١
٣١٢٣٠.٨٢
٩

٩
1١١

٠٢٠.٩٣٨
٠٢٩.٨11

ثانوٌة
بك /لٌسانس
دراسات علٌا

١١
٠٠
1٣

قٌمة
() F
٢.١٩٩

1.١1٨

1.٨٣١

1.٠١٩

1.٢٢١

1١٠

ٌتضح من الجدول ( )٠٩أن قٌم مستوى الداللة لجمٌع أبعاد استبانة العنؾ األسري ضد األطفال
باإلضافة إلى الدرجة الكلٌة لبلستبانة بلؽت ( )١1٠.٢ ،٠٠٠.٢ ،11٠.٢ ،1٣٩.٢ ،٩٨٣.٢على
الترتٌب ،وجمٌع هذه القٌم أكبر من مستوى الداللة ( )٢.٢٩مما ٌعنً عدم وجود فروق ذات داللة
إحصابٌة بٌن متوسطات درجات أفراد العٌنة على استبانة العنؾ األسري ضد األطفال وأبعادها تعزى
لمتؽٌر مستوى تعلٌم األب .وقد اختلفت هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسة المطوع ( )٠٢٢٨والتً توصلت
إلى وجود فروق دالة إحصابٌا فً مستوى العنؾ األسري تعزى لمتؽٌر مستوى تعلٌم األب لصالح
المستوى التعلٌمً المنخفض ،ودراسة الخطٌب ( )٠٢11والتً توصلت إلى وجود فروق دالة إحصابٌا
لصالح ذوي التعلٌم (معهد أو جامعة).

- ١١ -

مستوى
الداللة
٢.٩٨٣

٢.1٣٩

٢.11٠

٢.٠٠٠

٢.١1٠

جدول ( )٠٩نتابج تحلٌل التباٌن األحادي لحساب الفروق بٌن متوسطات درجات أفراد العٌنة على استبانة العنؾ األسري
تبعا لمتؽٌر المستوى التعلٌمً لؤلم
أبعاد
االستبانة
العنف
الجسدي

العنف
اللفظً

العنف
النفسً

اإلهمال

الدرجة
الكلٌة
لالستبانة

المستوى
التعلٌمً لألم
أمٌة
تقرأ وتكتب
ابتدابٌة /أساسٌة
ثانوٌة
بك /لٌسانس
دراسات علٌا
أمٌة
تقرأ وتكتب
ابتدابٌة /أساسٌة
ثانوٌة
بك /لٌسانس
دراسات علٌا
أمٌة
تقرأ وتكتب
ابتدابٌة /أساسٌة
ثانوٌة
بك /لٌسانس
دراسات علٌا
أمٌة
تقرأ وتكتب
ابتدابٌة /أساسٌة
ثانوٌة
بك /لٌسانس
دراسات علٌا
أمٌة
تقرأ وتكتب
ابتدابٌة /أساسٌة
ثانوٌة
بك /لٌسانس
دراسات علٌا

العدد

مصدر التباٌن

٩١
١١
٠٠
٣٢
1٠
1
٩١
١١
٠٠
٣٢
1٠
1
٩١
١١
٠٠
٣٢
1٠
1
٩١
١١
٠٠
٣٢
1٠
1
٩١
١١
٠٠
٣٢
1٠
1

بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكلً

مجموع
المربعات
٣1.٢٩
٠٩٠٠.٢٠
٠٩٩٢.1٩

درجة
الحرٌة
٩
1١١
1١٠

متوسط
المربعات
٩.٠1٠
1١.٩٣٩

بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكلً

٠٢٠.1١١
١٠١٨.٩٩٨
١١٩١.١٢٩

٩
1١١
1١٠

١1.٨٠٨
٠١.١1١

بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكلً

1٢.٢1
٠١1٢.٢٩
٠١٠٢.٢٩

٩
1١١
1١٠

٠.٢٢٠
1٩.٩١٩

بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكلً

٨٩.1٩١
١٠٠١.1٠٨
١٣1٢.٣٩٩

٩
1١١
1١٠

1١.٠٣٣
٠١.٠١١

بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكلً

١١٢.٠٣٠
٣١٢١٩.1٩٩
٣١١٨١.٢٠٨

٩
1١١
1١٠

٨٨.1٨٩
٠1٠.٠٢٠

قٌمة
() F
٢.١
٠٢

1.٩
٨٣

٢.1
٠٩

٢.٩
٠١

٢.١
٢١

مستوى
الداللة
٢.٨٣١

٢.1١٩

٢.٠٨٩

٢.٩٠١

٢.٨١٣

ٌتضح من الجدول ( )٠٩أن قٌم مستوى الداللة لجمٌع أبعاد استبانة العنؾ األسري ضد األطفال
باإلضافة إلى الدرجة الكلٌة لبلستبانة بلؽت ( )٢.٨١٣ ،٢.٩٠١ ،٠٨٩.٢ ،٢.1١٩ ،٢.٨٣١على
الترتٌب ،وجمٌع هذه القٌم أكبر من مستوى الداللة ( )٢.٢٩مما ٌعنً عدم وجود فروق ذات داللة
إحصابٌة بٌن متوسطات درجات أفراد العٌنة على استبانة العنؾ األسري ضد األطفال وأبعادها تعزى
لمتؽٌر مستوى تعلٌم األم ،إذ أن جمٌع األمهات ٌمارسن العنؾ األسري ضد األطفال بنفس المستوى
والدرجة بؽض النظر عن المستوى التعلٌمً الذي وصلت إلٌه األم.

- ١٩ -

وقد اتفقت هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسة المطوع ( ،)٠٢٢٨ودراسة السوٌطً ( )٠٢1٠اللتان توصلتا
إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن مستوى العنؾ األسري تعزى لمتؽٌر مستوى تعلٌم األم،
بٌنما اختلفت هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسة عاصلة ( )٠٢٢١والتً توصلت إلى وجود فروق فً مستوى
العنؾ األسري تبعا لمستوى تعلٌم األم لصالح المستوى المنخفض ،وكذلك دراسة الخطٌب ()٠٢11
والتً توصلت إلى وجود فروق دالة إحصابٌا تبعا لمستوى تعلٌم األم لصالح ذوي التعلٌم الثانوي وذوي
التعلٌم (معهد أو جامعة).
وٌعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة فً مستوى العنؾ األسري ضد األطفال تبعا
لمتؽٌر المستوى التعلٌمً للوالدٌن إلى اعتقاد اآلباء واألمهات – على اختبلؾ مستوٌاتهم التعلٌمٌة –
بضرورة ممارسة قدر بسٌط من العنؾ ضد األطفال باعتبار ذلك إحدى وسابل التربٌة والتأدٌب والتنشبة
االجتماعٌة السوٌة لؤلبناء.
جدول ( )٠١نتابج االختبار التابً لعٌنتٌن مستقلتٌن لحساب الفروق بٌن متوسطات درجات أفراد العٌنة على استبانة العنؾ
األسري تبعا لمتؽٌر نوع المسكن
أبعاد االستبانة

نوع المسكن

العدد

العنف الجسدي

ملك
إٌجار
ملك
إٌجار
ملك
إٌجار
ملك
إٌجار
ملك
إٌجار

٩٩
11١
٩٩
11١
٩٩
11١
٩٩
11١
٩٩
11١

العنف اللفظً
العنف النفسً
اإلهمال
الدرجة الكلٌة
لالستبانة

المتوسط
الحسابً
٠1.٩1٨
٠٢.1٩٠
٠٩.٩٨٨
٠١.٠٣٠
٠٣.٨٨٠
٠٠.٣٢١
٠٠.1١١
٠٠.٢٠٠
٠٠.٠١1
٨٨.١1١

االنحراف
المعٌاري
١.٣٢٩
٣.٣1٢
١.٩1٩
١.٠٠٩
٣.٠٨٨
٣.١٨1
١.٢١٩
٩.٢٣١
1٣.1٩١
1٠.٩٩1

قٌمة (ت)

مستوى
الداللة
٢.٢٠٣

1.٣٠٠

٢.1٨٨

1.٠٠٩

٢.٢٩٨

٢.1٢١

٢.٠1٨

1.١٣٠

٢.1٩٩

1.٩٠٠

تشٌر نتابج الجدول ( )٠١إلى عدم وجود فروق دالة إحصابٌا بٌن درجات أفراد العٌنة على جمٌع
أبعاد استبانة العنؾ األسري ضد األطفال األربعة باإلضافة إلى الدرجة الكلٌة لبلستبانة تبعا لمتؽٌر نوع
المسكن ،نظرا ألن قٌمة مستوى الداللة لهذا األبعاد بلؽت (،٢.٠1٨ ،٢.٢٩٨ ،٢.1٨٨ ،٢.٢٠٣
 )٢.1٩٩على الترتٌب ،وجمٌع هذه القٌم أكبر من مستوى الداللة ( ،)٢.٢٩وهذا ٌعنً أن العنؾ األسري
ضد األطفال ٌمارس بدرجة متساوٌة من قبل الوالدٌن وأفراد األسرة بؽض النظر عن نوع المسكن الذي
ٌقطنونه سواء كانوا ٌمتلكونه أو ٌعٌشون فٌه باإلٌجار ،وقد اتفقت هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسة القرارعة
والدراوشة ( ،)٠٢٠٢فً حٌن اختلفت مع نتٌجة دراسة الشهري (.)٠٢٢٩

- ١٩ -

جدول ( )٠٨نتابج تحلٌل التباٌن األحادي لحساب الفروق بٌن متوسطات درجات أفراد العٌنة على استبانة العنؾ األسري
تبعا لمتؽٌر طبٌعة العبلقة بٌن الوالدٌن
أبعاد
االستبانة
العنف
الجسدي
العنف
اللفظً
العنف
النفسً
اإلهمال

الدرجة
الكلٌة
لالستبانة

طبٌعة العالقة بٌن
الوالدٌن
ٌعٌشان معا
منفصبلن
متوفى أحدهما أو كبلهما
ٌعٌشان معا
منفصبلن
متوفى أحدهما أو كبلهما
ٌعٌشان معا
منفصبلن
متوفى أحدهما أو كبلهما
ٌعٌشان معا
منفصبلن
متوفى أحدهما أو كبلهما
ٌعٌشان معا

العدد

مصدر التباٌن

1٩٩
1٠
1٠
1٩٩
1٠
1٠
1٩٩
1٠
1٠
1٩٩
1٠
1٠
1٩٩

بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكلً
بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكلً
بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكلً
بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكلً
بٌن المجموعات

منفصبلن

1٠

داخل المجموعات

متوفى أحدهما أو كبلهما

1٠

الكلً

مجموع
المربعات
1٨.٩٢٠
1١٠1.٠١٨
٠٠٠١.1٠٨
1٠٩.٠11
٠٠٠٣.٢٣٩
٠١1٠.٠١٩
٨٢.٠٣١
1٩١١.٣٠٩
1٩٠١.٩٩٠
٠٠.١١١
٣٠٨1.٠٠٩
٣٣٨٢.٠١٣
11٣٢.٨١١

درجة
الحرٌة
٠
1١١
1١٠
٠
1١١
1١٠
٠
1١١
1١٠
٠
1١١
1١٠
٠

1٠٠٩٣.٣٩
٠
٠٢٣٨١.1٠
٩

1١١

متوسط
المربعات
٠.٠٩1
1٢.1٠١

قٌمة
() F

٢.٩٠٨

مستوى
الداللة

٢.٩٣٩

٩٣.1٢٩
1٠.٠٩٩
٣.٣١٩

)*(٢.٢١٢

١٢.11١
٨.١٠٩
٣.1٩٠

)*(٢.٢١٨

١٠.٨١١
1٨.٩٣٨
1.٨١٨
٩٩٩.١٠
٠
1٢٨.١١
٩

٣.٩١1

٢.1٩١

)*(٢.٢٣٣

1١٠

(*) دالة إحصابٌا عند مستوى داللة (.)٢.٢٩

ٌتضح من الجدول ( )٠٨عدم وجود فروق دالة إحصابٌا عند مستوى داللة ( )٢.٢٩تعزى إلى متؽٌر
طبٌعة العبلقة بٌن الوالدٌن على بعدي العنؾ الجسدي واإلهمال ،حٌث أن قٌمة مستوى الداللة على هذٌن
البعدٌن بلؽت ( )٢.1٩١ ،٢.٩٣٩على التوالً وهاتٌن القٌمتٌن أكبر من مستوى الداللة ( ،)٢.٢٩بٌنما
توجد فروق دالة إحصابٌا فً مستوى العنؾ األسري ضد األطفال تعزى لمتؽٌر طبٌعة العبلقة بٌن
الوالدٌن على بعدي العنؾ اللفظً ،والنفسً ،باإلضافة إلى الدرجة الكلٌة الستبانة العنؾ األسري ضد
األطفال ،حٌث بلػ مستوى الداللة لهذه األبعاد ( )٢.٢٣٣ ،٢.٢١٨ ،٢.٢١٢على التوالً .وللتعرؾ على
اتجاه الفروق تم استخدام اختبار توكً للمقارنات البعدٌة ،والجدول (ٌ )٠٠وضح نتابج االختبار.
جدول ( )٠٠نتابج اختبار توكً لمستوى العنؾ األسري ضد األطفال تبعا لمتؽٌر طبٌعة العبلقة بٌن الوالدٌن
البعد

طبٌعة العالقة بٌن الوالدٌن

المتوسط

ٌعٌشان معا

العنف اللفظً

ٌعٌشان معا
منفصلٌن عن بعضهما
متوفى أحدهما أو كبلهما
ٌعٌشان معا
منفصلٌن عن بعضهما
متوفى أحدهما أو كبلهما
ٌعٌشان معا
منفصلٌن عن بعضهما
متوفى أحدهما أو كبلهما

٠١.١٢٩
٠٩
٠٠.٩
٠٠.٩٩٠
٠٠.٨١٩
٠٩.٨
٨٠.١١٨
٨٠.٩
1٢٩

1
٢.١1٠)*( ٠.٩٠٨1
٢.1٩١)*( ٠.١٩٢1
٢.٢٢٩)*( ٠.٩1٩-

العنف النفسً

الدرجة الكلٌة
لالستبانة

(*) دالة إحصابٌا عند مستوى داللة (.)٢.٢٩

- ١١ -

منفصلٌن عن
بعضهما
٢.١1٠1
1.٩٠٢٢.1٩١1
)*( ٠.١٩١٢٢٩.٢1
)*( ٠.٣٢١-

متوفى أحدهما أو كالهما
)*( ٠.٩٠٨1.٩٠٢1
)*( ٠.١٩٢)*( ٠.١٩١1
)*( ٠.٩1٩)*( ٠.٣٢١1

ٌتضح من الجدول ( )٠٠وجود فروق دالة إحصابٌا فً بعدي العنؾ اللفظً ،والعنؾ النفسً،
باإلضافة إلى الدرجة الكلٌة لبلستبانة ،ففً بعد العنؾ اللفظً كانت الفروق لصالح األطفال المتوفى أحد
والدٌهم أو كلٌهما مقارنة باألطفال الذٌن ٌعٌش والدٌهم معا ،حٌث بلػ المتوسط الحسابً لهما (،٠٠.٩
 )٠١.١٢٩على التوالً .وفً بعد العنؾ النفسً كانت الفروق لصالح األطفال المتوفى أحد والدٌهم أو
كلٌهما مقارنة بكبل من األطفال الذٌن ٌعٌش والدٌهم معا ،واألطفال المنفصلٌن والدٌهم عن بعضهما ،حٌث
بلؽت المتوسطات الحسابٌة لهم ( )٠٠.٨١٩ ،٠٠.٩٩٠ ،٠٩.٨على التوالً .أما فٌما ٌتعلق بالدرجة
الكلٌة الستبانة العنؾ األسري ضد األطفال فقد كانت الفروق أٌضا لصالح األطفال المتوفى أحد والدٌهم
أو كلٌهما بالمقارنة مع كبل من األطفال الذٌن ٌعٌش والدٌهم معا ،واألطفال المنفصلٌن والدٌهم عن
بعضهما ،حٌث بلؽت المتوسطات الحسابٌة لهم ( )٨٠.٩ ، ٨٠.١١٨ ،1٢٩على التوالً.
وٌعزو الباحث هذه النتٌجة إلى أن األطفال المتوفى أحد والدٌهم أو كلٌهما ال ٌقوم على رعاٌتهم
الوالدٌن معا وإنما ٌتولى ذلك بعض األقارب أو أحد الوالدٌن مع شرٌكه الجدٌد (زوجة األب ،أو زوج
األم) مما ٌجعل الطفل أكثر عرضة للسب والشتم واللعن والتهدٌد بالضرب والعقاب والطرد من المنزل
أو الحبس والحرمان من اللعب مع األصدقاء أو مشاهدة البرامج التلفزٌونٌة والتمٌٌز والتفرقة فً المعاملة
وؼٌر ذلك من أشكال العنؾ اللفظً والنفسً مقارنة باآلخرٌن ممن والدٌهم ٌعٌشان معا أو منفصلٌن عن
بعضهما ولكنهما ال زاال على قٌد الحٌاة وٌعٌش الطفل مع أحدهما.
 االستنتاجات :من خبلل ما تم عرضه ومناقشته من نتابج ٌمكن استنتاج ما ٌلً:
 -1أن أطفال الٌمن ٌتعرضون لجمٌع أشكال العنؾ األسري (الجسدي ،واللفظً ،والنفسً ،واإلهمال)
ولكن بدرجات متفاوتة ،حٌث كان الشكل األكثر شٌوعا من أشكال العنؾ األسري الموجه ضد األطفال
هو العنؾ اللفظً ،والذي احتل المرتبة األولىٌ ،لٌه العنؾ النفسً ،ثم اإلهمال ،وأخٌرا العنؾ الجسدي.
 -٠أن من أهم أسباب العنؾ األسري ضد األطفال االعتقاد االجتماعً الخاطا أن العنؾ ٌعتبر من
أسالٌب التربٌة والتأدٌب ،وتعرض الوالدٌن للعنؾ فً طفولتهما ،والعصبٌة الزابدة لدى أفراد األسرة،
وزٌادة عدد أفراد األسرة ،والفقر والبطالة والفراغ وتدنً المستوى االقتصادي لؤلسرة ،والمشاكل
المتكررة والمشاجرات بٌن الوالدٌن.
 -٣أن من أهم اآلثار المترتبة على العنؾ األسري ضد األطفال الشعور بالقلق والتوتر واالكتباب،
والعزلة واالنسحاب االجتماعً ،والشعور بالعجز واإلحباط ،وضعؾ االنتباه والتركٌز ،واضطرابات
النوم وضعؾ الثقة بالنفس واآلخرٌن.
 -١عدم وجود فروق دالة إحصابٌا فً مستوى العنؾ األسري الموجه ضد األطفال فً الٌمن تعزى
لمتؽٌر الجنس باستثناء العنؾ الجسدي حٌث كانت الفروق لصالح الذكور ،وعدم وجود فروق دالة
إحصابٌا تعزى لمتؽٌر العمر باستثناء بعد اإلهمال حٌث كانت الفروق لصالح األطفال األصؽر سنا،
كذلك عدم وجود فروق تعزى لمتؽٌرات عدد أفراد األسرة ،والترتٌب المٌبلدي ،والمستوى التعلٌمً
للوالدٌن ،ونوع المسكن ،وطبٌعة العبلقة بٌن الوالدٌن فً مستوى العنؾ الجسدي ،واإلهمال ،ووجود
فروق دالة إحصابٌا فً مستوى العنؾ اللفظً ،والنفسً ،والدرجة الكلٌة لبلستبانة لصالح األطفال
المتوفى أحد والدٌهم أو كلٌهما.
 التوصٌات والمقترحات :استنادا إلى النتابج التً تم التوصل إلٌها ،ولئلجابة عن السؤال السادس
من أسبلة الدراسة ،وتحقٌقا للهدؾ السادس من أهداؾ الدراسةٌ ،مكن إبداء التوصٌات
والمقترحات التالٌة:
 -1عقد دورات تدرٌبٌة للوالدٌن وأولٌاء األمور لتوعٌتهم بالمخاطر واآلثار السلبٌة الناتجة عن العنؾ
بأشكاله المختلفة على األطفال والمجتمع ،وتدرٌبهم على أسالٌب التعامل اإلٌجابٌة والسلٌمة مع األطفال
خبلل عملٌة التنشبة االجتماعٌة ،وتوعٌتهم بضرورة توفٌر األجواء األسرٌة المبلبمة ،وتقدٌم العدٌد من
- ١٨ -

المقترحات والبدابل المناسبة لتنشبة األطفال لكً ٌطبقها الوالدان وأولٌاء األمور بدال عن اللجوء إلى
ممارسة العنؾ بأشكاله المختلفة.
 -٠توعٌة اآلباء واألمهات وأولٌاء األمور والقابمٌن على تربٌة ورعاٌة األطفال بشكل عام بأهمٌة العمل
على إشباع حاجات األطفال المختلفة (الجسمٌة والنفسٌة واالجتماعٌة والعقلٌة) ،ومخاطر عدم إشباع هذه
الحاجات على شخصٌات األطفال وتوافقهم وصحتهم النفسٌة.
 -٣التأكٌد على أهمٌة إنشاء وتفعٌل مراكز اإلرشاد األسري وعٌادات العبلج النفسً فً مختلؾ
المحافظات والمدن والقرى ،وتوفٌر الكوادر المهنٌة المؤهلة والقادرة على التعامل مع حاالت العنؾ
األسري بما ٌعمل على التخفٌؾ من آثاره السلبٌة على األطفال وتزوٌد األطفال المعنفٌن بالمهارات التً
تزٌد من قوة تحملهم لمواقؾ الؽضب واإلحباط فً حٌاتهم المستقبلٌة.
 -١توعٌة المجتمع المحلً بظاهرة العنؾ األسري ضد األطفال وأسبابها وآثارها السلبٌة ومخاطرها
اآلنٌة والمستقبلٌة على الطفل والمجتمع ،وذلك من خبلل عقد الندوات والمحاضرات وإصدار الكتٌبات
والنشرات والمطوٌات والتوعٌة فً مختلؾ الوسابل اإلعبلمٌة المقروءة والمسموعة والمربٌة.
 -٩دعوة وتشجٌع المؤسسات االجتماعٌة الخٌرٌة المختلفة سواء الحكومٌة منها أو الخاصة ،والمنظمات
اإلنسانٌة والحقوقٌة ومنظمات المجتمع المدنً على إنشاء المراكز ودور الرعاٌة الخاصة باألطفال
المعنفٌن ،تتولى رصد وتوثٌق ومتابعة حاالت األطفال الذٌن ٌتعرضون للعنؾ األسري والعمل على
حماٌتهم وإرشادهم وتوجٌههم ،ومساعدتهم مادٌا ومعنوٌا ،بما ٌضمن صون حقوقهم ،وإشباع حاجاتهم
المختلفة ،وٌكفل لهم الحٌاة اآلمنة والكرٌمة.
 -٩دعوة الجهات الحكومٌة إلى العمل على سن القوانٌن والتشرٌعات البلزمة التً تحمً األطفال من
التعرض لؤلذى أو العنؾ األسري ،والعمل على تطبٌق هذه القوانٌن والتشرٌعات على أرض الواقع بحق
أفراد األسرة الذٌن ٌمارسون اإلساءة والعنؾ ضد األطفال.
 -١إجراء أبحاث ودراسات مماثلة تتناول العنؾ األسري ضد األطفال فً مراحل عمرٌة أصؽر،
وصفوؾ دراسٌة أدنى ،ومقارنة نتابجها مع نتابج الدراسة الحالٌة.
 -٨إجراء المزٌد من األبحاث والدراسات فً مجال العنؾ األسري ضد األطفال وعبلقته ببعض
المتؽٌرات النفسٌة واالجتماعٌة والتربوٌة كأسالٌب التنشبة االجتماعٌة والتحصٌل الدراسً.
 قائمة المراجع:
 -1ابن منظور ،محمد بن مكرم ) :)1٠٩٨لسان العرب ،بٌروت :دار صادر.
 -٠أبوظبً ،سكاي نٌوز عربٌة ،إنفوؼرافٌك  ..أرقام وحقائق صادمة عن العنف ضد األطفال ٣٢ ،سبتمبر :٩٩ ،٠٢1١
 1١بتوقٌت أبوظبً.

 -٣أبو نواسٌ ،حًٌ ( :)٠٢٢٣مقارنة للخصائص النفسٌة واالجتماعٌة بٌن األطفال الذٌن تعرضوا لإلساءة واألطفال
الذٌن لم ٌتعرضوا لإلساءة ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،جامعة مؤتة ،الكرك ،األردن.
 -١اتفاقٌة حقوق الطفل الدولٌة (.)1٠٨٠
 -٩أحمد ،رحاب ٌونس ( :)٠٢٢٨خصائص األسرة الرٌفٌة وعالقتها بعنف الوالدٌن ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة،
جامعة دمشق ،سورٌا.
 -٩بحري ،منى؛ ومطٌشان ،نازل عبدالرحمن ( :)٠٢11العنف األسري ،عمان :دار الصفاء للنشر والتوزٌع.

 -١بركات ،مطاع ( :)٠٢٢١العنف ضد األطفال فً سورٌا – دراسة مسحٌة لواقع أطفال المدارس فً القطر العربً
السوري ،وزارة التربٌة ،سورٌا.
 -٨البستانً ،بطرس ( :)1٠٠١محٌط المحٌط ،بٌروت :ساحة الصلح للنشر.
- ١٠ -

 -٠بشناق ،نادٌا وآخرون ( :)٠٢٢٢دلٌل إرشادي للتعامل مع العنف األسري ،مركز التوعٌة واإلرشاد األسري ،الزرقاء،
األردن.
 -1٢بنً هانً ،عبود محمد ( :)٠٢٢٩أشكال العنف لدى أسر طلبة المرحلة الثانوٌة فً محافظة إربد ،رسالة ماجستٌر
ؼٌر منشورة ،جامعة الٌرموك ،عمان ،األردن.
 -11جمٌل ،أسماء ( :)٠٢٢١العنف االجتماعً ،ط ،1بؽداد :دار الشؤون الثقافٌة العامة.

 -1٠الحاج ،عنان توفٌق عبدالرحٌم ( :)1٠٠٠العنف األسري ضد الطفل فً المجتمع األردنً ،دراسة اجتماعٌة لفئة من
األسر فً محافظة عجلون ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،الجامعة األردنٌة ،عمان ،األردن.
 -1٣حلمً ،إجبلل ( :)1٠٠٠العنف األسري ،القاهرة :دار قباء للنشر والتوزٌع.
 -1١الحنٌطً ،دوخً؛ والعوران ،حسن؛ والحجري ،حمٌد ناصر ( :)٠٢1٠أثر العنؾ األسري الواقع على األطفال

وعبلقته بسلوكهم المنحرؾ من وجهة نظر الطلبة العمانٌٌن الدارسٌن فً جامعة مؤتة ،المجلة األردنٌة للعلوم
االجتماعٌة.٠٠٨ – ٠٢٠ ،)٠( ٩ ،

 -1٩الخطٌب ،مروة محمد ( :)٠٢11العنؾ األسري ضد الطفل وعبلقته بمتؽٌري جنس الطفل والمستوى التعلٌمً
للوالدٌن ،دراسة مٌدانٌة لدى عٌنة من األطفال من عمر  1٠سنة فً مدٌنة دمشق ،مجلة جامعة دمشق-١٩٣ ،)٠١( ،
.١٩١
 -1٩خلٌفة ،ابتسام سالم ( :)٠٢1٨مظاهر العنؾ األسري ضد األطفال وأثره على المجتمع واستراتٌجٌات الحد من هذه
الظاهرة ،مجلة كلٌات التربٌة ،)1٠( ،نوفمبر.11٢ – ٠٢ ،
 -1١خلٌفة ،أحمد محمد ( :)1٠٩٠مقدمة فً دراسة السلوك اإلجرامً ،ج ،1القاهرة :دار المعارؾ.
 -1٨الرازي ،محمد بن أبً بكر ( :)1٠١٣مختار الصحاح ،بٌروت :دار الفكر للطباعة.
 -1٠رشوان ،حسٌن عبدالحمٌد ( :)٠٢٢٣األسرة و المجتمع – دراسة فً علم اجتماع األسرة ،اإلسكندرٌة :مؤسسة
شباب الجامعة.

 -٠٢الرطروط ،عادل ( :)٠٢٢1أنماط اإلساءة الواقعة على األطفال من قبل أفراد أسرهم وعالقتها ببعض المتغٌرات
االجتماعٌة واالقتصادٌة ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،الجامعة األردنٌة ،عمان ،األردن.
 -٠1الروٌس ،فٌصل بن عبدهللا ( :)٠٢٠٢العنؾ ضد األطفال فً المجتمع السعودي ،دراسة اجتماعٌة من واقع
إحصاءات الجمعٌة الوطنٌة لحقوق اإلنسان ،مجلة علوم اإلنسان والمجتمع.1٠٣ – ١٠ ،)١( ٠ ،

 -٠٠سحنون ،سهام ( :)٠٢1٠العنف األسري وعالقته بظهور السلوك العدوانً عند الطفل فً مرحلة الطفولة المتأخرة،
رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،معهد العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة ،جامعة البوٌرة ،الجزابر.
 -٠٣السعاٌدة ،جهاد علً ( :)٠٢1١أسباب العنؾ المدرسً ووسابل الحد منه من وجهة نظر أولٌاء أمور طلبة المرحلة
األساسٌة العلٌا فً األردن :دراسة مٌدانٌة فً قضاء عٌرا وٌرقا ،مجلة دراسات ،العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة،)1( ١1 ،
.٩٠ – ٩١
 -٠١السوٌطً ،عبدالناصر ( :)٠٢1٠العنؾ األسري الموجه نحو األبناء وعبلقته بالشعور باألمن لدى عٌنة من طلبة
الصؾ التاسع فً مدٌنة الخلٌل ،مجلة جامعة األزهر بغزة ،سلسلة العلوم اإلنسانٌة.٣1٢ – ٠٨٠ ،)1( 1١ ،
 -٠٩الشبٌب ،كاظم ( :)٠٢٢١العنف األسري – قراءة فً الظاهرة من أجل مجتمع سلٌم ،ط ،1الدار البٌضاء :المركز
الثقافً العربً.
 -٠٩الشمٌري ،عبدالرقٌب ( :)٠٢1٠حاجات الطفولة ومشكالتها ،ط ،1عمان :دار وابل للنشر والتوزٌع.
 -٠١الشهري ،أحمد ( :)٠٢٢٩الخصائص النفسٌة واالجتماعٌة والعضوٌة لألطفال المتعرضٌن لإلٌذاء ،رسالة ماجستٌر
ؼٌر منشورة ،جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة ،السعودٌة.
 -٠٨صلٌبة ،جمٌل ( :)1٠٨٠المعجم الفلسفً ،ج ،٠بٌروت :دار الكتاب اللبنانً.

 -٠٠الصوٌع ،سهام ( :)٠٢٢٣اإلساءة إلى األطفال وإهمالهم ،دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة الرٌاض ،مجلة الطفولة والتنمٌة،
(.١٢ – ٠٠ ،)٠
- ٩٢ -

 -٣٢الطاهري ،أحمد ( :)٠٢٠1ظاهرة العنف فً الوسط المدرسً – دراسة فً نظرٌاتها المعرفٌة ،ط ،1المركز
الدٌمقراطً العربً للدراسات االستراتٌجٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة ،برلٌن – ألمانٌا.

 -٣1الطراونة ،فاطمة ( :)1٠٠٠أشكال إساءة المعاملة الوالدٌة للطفل وعالقتها بالتوتر النفسً لدىه وببعض
الخصائص الدٌموغرافٌة ألسرته :التعلٌم والدخل ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،جامعة مؤتة ،الكرك ،األردن.
 -٣٠عاصلة ،صالح قاسم ( :)٠٢٢١أشكال اإلساءة الوالدٌة للطفل وعالقتها بمستوى تعلٌم الوالدٌن ودخل األسرة
والسلوك العدوانً لدى األبناء ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،الجامعة األردنٌة ،عمان ،األردن.
 -٣٣عبادة ،مدٌحة؛ وكاظم ،خالد ( :)٠٢٢٨العنف ضد المرأة :دراسة مٌدانٌة حول العنف الجسدي والعنف الجنسً،
القاهرة :دار الفكر للنشر والتوزٌع.
 -٣١عبدالجواد ،عاطؾ مفتاح أحمد ( :)٠٢٠٢العبلقة بٌن العنؾ األسري الموجه نحو األبناء وممارستهم للعنؾ
المدرسً فً إطار خدمة الفرد السلوكٌة ،مجلة دراسات فً الخدمة االجتماعٌة والعلوم اإلنسانٌةٌ ،)١٠( ٣ ،ناٌر٩٠٠ ،
– .١٣٠
 -٣٩عبدالعظٌم ،طه ( :)٠٢٢١سٌكولوجٌة العنف العائلً والمدرسً ،اإلسكندرٌة :دار المعرفة الجامعٌة.
 -٣٩عبدالقادر ،خلٌفة ؛ وعطٌة ،قصً ( :)٠٢1١العنؾ ضد األطفال أسبابه وآثاره ،دراسة سوسٌو -أنثروبولوجٌة فً
ببر العاتر تبسة ،مجلة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة ،)٠٨( ،مارس.٠٠٨ – ٠٨١ ،
 -٣١عبود ،ضحى ( :)٠٢1١األمن النفسً وعبلقته بالعنؾ األسري لدى عٌنة من تبلمٌذ مرحلة التعلٌم األساسً فً
مدارس مدٌنة دمشق ورٌفها ،مجلة اتحاد الجامعات العربٌة للتربٌة وعلم النفس.٩٠ – ١١ ،)1( 1٠ ،
 -٣٨العرب ،أسماء ربحً ( :)٠٢11العنؾ ضد الطفل من وجهة نظر أولٌاء األمور فً المجتمع الرٌفً – األشكال
واآلثار ،مجلة أبحاث الٌرموك "سلسلة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة".1١١٨ – 1١٩٣ ،)٠( ٠١ ،

 -٣٠عربادي ،حسان ( :)٠٢٢٩العنف ضد األطفال فً الوسط األسري دراسة مٌدانٌة لعٌنة أفراد من أسر مقٌمة ببلدٌة
براقً ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،قسم علم االجتماع ،كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة ،جامعة الجزابر.
 -١٢العطار ،سهٌر عادل ( :)٠٢٢٢المدخل االجتماعً لدراسة األزمات بٌن التصورات النظرٌة والتطبٌقات العملٌة،
مطبعة جامعة عٌن شمس.
 -١1عودة ،ببلل أحمد ( :)٠٢٢٠التربٌة الجنسٌة لألطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة ،ط ،1عمان :دار المسٌرة للنشر
والتوزٌع.

 -١٠عٌساوي ،نسٌمة ( :)٠٢11العنف اللفظً األسري من المنظور السوسٌولوجً – دراسة حالة للخلفٌة األسرٌة
والزوجٌة لبعض النساء المعنفات فً مركز النساء فً الشدة ،أطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة ،قسم علم االجتماع ،كلٌة
العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة ،جامعة الجزابر .٠
 -١٣ؼدنز ،أنتونً ( :)٠٢٢٩علم االجتماع ،ترجمة :فاٌز الصباغ ،عمان :مؤسسة ترجمان.
 -١١الؽرٌب ،عبدالعزٌز علً ( :)٠٢٢٨الخصابص االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة ألسر األطفال المتعرضٌن لئلساءة
فً المجتمع السعودي ،مجلة الطفولة العربٌة ،الجمعٌة الكوٌتٌة لتقدم الطفولة العربٌة.٨٠ – ٣٣ ،)٣١( ،
 -١٩ؼزوان ،أنس عباس ( :)٠٢1٩العنؾ األسري ضد األطفال وانعكاسه على الشخصٌة – دراسة اجتماعٌة مٌدانٌة فً
مدٌنة الحلة ،مجلة جامعة بابل ،العلوم اإلنسانٌة.٠1١٩ – ٠1٩٩ ،)١( ٠٣ ،
 -١٩ؼنٌم ،السٌد رشٌد ( :)٠٢٢٨علم اجتماع العائلة ،ط ،1اإلسكندرٌة :دار المعرفة الجامعٌة.

 -١١الفراٌة ،عمر ( :)٠٢٢٩العنف األسري الموجه نحو األبناء وعالقته بالشعور باألمن لدى الطلبة المراهقٌن فً
محافظة الكرك ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،جامعة مؤتة ،الكرك ،األردن.
 -١٨القاسم ،معن ( :)٠٢٢1العنؾ األسري فً الٌمن ،المجلة المصرٌة للدراسات النفسٌة.١٢ – ٠٣ ،)٣٢( 11 ،
 -١٠القحطانً ،محمد بن مترك آل شري ( :)٠٢1٨العنؾ األسري كما ٌدركه طبلب المرحلة المتوسطة بمدٌنة الرٌاض
وعبلقته بالتوافق الدراسً فً ضوء بعض المتؽٌرات ،مجلة الشمال للعلوم اإلنسانٌة ،جامعة الحدود الشمالٌة،)٠( ٣ ،
.٠1٠ – 1٩٠
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 -٩٢القرارعة ،سهم؛ والدراوشة ،عبدهللا سالم ( :)٠٢٠٢العنؾ األسري الموجه ضد األطفال فً محافظة الطفٌلة من
وجهة نظر الفبة العمرٌة ( )1٩ – 1١سنة ،مجلة جامعة الحسٌن بن طالل للبحوث.٣١٩ – ٣٣١ ،)٠( ٩ ،
 -٩1القرشً ،تركً عطٌة حسن ( :)٠٢1٩العنؾ األسري وعبلقته بالقلق لدى عٌنة من تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة بمدٌنة
مكة المكرمة ،المجلة العلمٌة لكلٌة التربٌة – جامعة أسٌوط ،)١( ٣٠ ،أكتوبر.١٠٩ – ٣٠١ ،
 -٩٠كاتبً ،محمد عزت عربً ( :)٠٢1٠العنؾ األسري الموجه نحو األبناء وعبلقته بالوحدة النفسٌة – دراسة مٌدانٌة
على عٌنة من طلبة الصؾ األول الثانوي بمحافظة رٌؾ دمشق ،مجلة جامعة دمشق.1٢٩ – ٩١ ،)1( ٠٨ ،
 -٩٣الكساب ،علً عبدالكرٌم محمد؛ وعشا ،انتصار ( :)٠٢1٩واقع العنؾ األسري ضد األطفال فً المجتمع األردنً من
وجهة نظر األطفال أنفسهم ،مجلة الطفولة العربٌة ،الجمعٌة الكوٌتٌة لتقدم الطفولة العربٌة.٩٠ – ٣٣ ،)٩١( ،

 -٩١المجلس القومً للطفولة واألمومة وٌونٌسٌؾ ( :)٠٢1٩العنف ضد األطفال فً مصر – استطالع كمً ودراسة
كٌفٌة فً محافظات القاهرة واإلسكندرٌة وأسٌوط ،القاهرة :المجلس القومً للطفولة واألمومة وٌونٌسٌؾ مصرٌ ،ناٌر.
 -٩٩مخلوفً ،سعٌد بن عبدهللا ( :)٠٢1٩عبلقة العنؾ األسري بالسلوك العدوانً لدى تبلمٌذ التعلٌم المتوسط بمدٌنة باتنة
بالجزابر ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة.٩1 – ٠٠ ،)1( 1٣ ،
 -٩٩المشعان ،عوٌد سلطان ( :)٠٢1٣تعرض األطفال لئلساءة الجسمٌة والنفسٌة من قبل األب واألم فً دولة الكوٌت،
مجلة الطفولة العربٌة ،الجمعٌة الكوٌتٌة لتقدم الطفولة العربٌة.٠٨ – ١١ ،)٩٩( ،

 -٩١المصري ،عامر ( :)٠٢٢٢اإلساءة اللفظٌة ضد األطفال من قبل الوالدٌن فً محافظة الكرك وعالقتها ببعض
المتغٌرات الدٌموغرافٌة – دراسة مسحٌة ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،جامعة مؤتة ،الكرك ،األردن.
 -٩٨المضحكً ،نوفة عبدهللا ( :)٠٢٢٠العنف ضد األطفال من قبل الوالدٌن وعالقته بالسلوك العدوانً لدى أطفال
المرحلة االبتدائٌة فً مملكة البحرٌن ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،كلٌة التربٌة ،جامعة البحرٌن ،مملكة البحرٌن.
 -٩٠المطوع ،محمد عبدهللا ( :)٠٢٢٨العبلقة بٌن العنؾ األسري تجاه األبناء والسلوك العدوانً لدٌهم – دراسة مٌدانٌة
على عٌنة من طبلب المرحلة الثانوٌة فً مدٌنة الرٌاض ،مجلة العلوم االجتماعٌة ،الكوٌت.1٢1 – ١٠ ،)1( ٣٩ ،

 -٩٢المطٌري ،عبدالمحسن بن عمار ( :)٠٢٢٩العنف األسري وعالقته بانحراف األحداث لدى نزالء دار المالحظة
االجتماعٌة بمدٌنة الرٌاض ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،قسم العلوم االجتماعٌة ،كلٌة الدراسات العلٌا ،جامعة ناٌؾ
العربٌة للعلوم األمنٌة ،السعودٌة.
 -٩1معتوق ،جمال ( :)٠٢11مدخل إلى سوسٌولوجٌا العنف ،الجزابر :دار مرتبط.

 -٩٠ناصر ،محمد حسٌن أحمد ( :)٠٢1١العنف المدرسً وعالقته بالمهارات االجتماعٌة لدى طلبة المرحلة الثانوٌة فً
المدارس الحكومٌة فً مدٌنتً رام هللا والبٌرة ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،كلٌة الدراسات العلٌا ،جامعة القدس
المفتوحة ،فلسطٌن.
 -٩٣النجارٌ ،حًٌ محمود ( :)٠٢٢٠عبلقة العنؾ األسري ببناء سٌكولوجٌة الطفل – دراسة فً المجتمع الفلسطٌنً،
مجلة شبكة العلوم النفسٌة العربٌة.1٢١ – ٠٣ ،)٠٣( ،
 -٩١هبلل ،ناجً محمد ( :)٠٢1٨ضحاٌا جرابم العنؾ األسري ،مجلة الفكر الشرطً.٠١ – ٩٣ ،)1٢٩( ،
ٌ -٩٩وسؾ ،هدى؛ وآخرٌن ( :)1٠٠٨حوادث االعتداء على األطفال وإهمالهم ،المجلة الصحٌة لشرق المتوسط ،منظمة
الصحة العالمٌة.٩1٠ – ٩٢٠ ،)٣( ١ ،
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مالحق الدراسة
ملحق ()٩
استبانة العنف األسري ضد األطفال بصورتها األولٌة

اغتباْ ١آضا ٤احملهُني
األغتاش ايسنتٛض………………………………………… /

احملرتّ

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
ٌروم الباحث القٌام بدراسة بعنوان" :العنؾ األسري ضد األطفال فً الٌمن وعبلقته ببعض المتؽٌرات".
وقد تطلب ذلك إعداد استبانة لتطبٌقها على عٌنة الدراسة من األطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن ( )1١ – ١سنة.
حٌث ٌعرؾ الباحث العنؾ األسري الموجه نحو األطفال بأنه" :أي تصرؾ ٌؤدي إلى إلحاق األذى والضرر بالطفل،
سواء كان ذلك التصرؾ عنفا جسدٌا ،أو لفظٌا ،أو نفسٌا ،أو إهمال لحقوقه اإلنسانٌة .وٌقاس من خبلل الدرجة التً
ٌحصل علٌها األطفال أفراد العٌنة على استبانة العنؾ األسري وأبعادها المستخدمة فً هذه الدراسة".
وبعد القٌام بمراجعة األدب النظري السابق واالطبلع على عدد من الدراسات السابقة قام الباحث بتصمٌم استبانة العنؾ
األسري والمكونة من ( )١٠فقرة موزعة على أربعة أبعاد على النحو التالً:
 -1البعد األول :العنف البدنً أو الجسدي؛ وٌضم هذا البعد ( )1٣فقرة.
 -٠البعد الثانً :العنف اللفظً؛ وٌضم هذا البعد ( )1٣فقرة.
 -٣البعد الثالث :العنف النفسً؛ وٌضم هذا البعد ( )1٠فقرة.
 -١البعد الرابع :عنف اإلهمال؛ وٌضم هذا البعد ( )11فقرة.
كما تحتوي استبانة العنؾ األسري على ( )1٨فقرة خاصة باألسباب والعوامل التً تدفع األسرة إلى ممارسة العنؾ ضد
األطفال ،و( )٠٢فقرة خاصة باآلثار السلبٌة الناتجة عن ظاهرة العنؾ األسري ضد األطفال.
علما بأن بدابل االستجابة ستكون على النحو التالً:
دابما وتأخذ ( )٣درجات ،أحٌانا وتأخذ ( )٠درجتان ،نادرا وتأخذ ( )1درجة واحدة.
ونظرا لما تتمتعون به من خبرة علمٌة ،وآراء سدٌدةٌ ،ود الباحث االستنارة برأٌكم حول مدى صبلحٌة فقرات
االستبانة ،وانتماء الفقرات للبعد الذي تنتمً إلٌه.
ولكم جزيل الشكر واالمتنان ،،،
ايباحح :
أ.ّ.ز /عبسايطقٝب عبس ٙحعاّ ايؿُريٟ
بٝاْات خاص ١باحملهُني:
جاَع............................. :١نً..................................:١ٝقػِ................................ :
ايتدصـــــــص  ..................................... :ايسضج ١ايعًُ.................................... : ١ٝ
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 ايبعس األ :ٍٚايعٓـ ايبسْ ٞأ( ٚاجلػس:)ٟ
وٌعرؾ هذا البعد بأنه" :تعرض الطفل من قبل والدٌه أو أحدهما أو أحد أفراد أسرته لئلٌذاء الجسدي مثل الصفع
والضرب والدفع والركل والحرق والعض والقرص باألذن وشد الشعر ومحاولة الخنق ،واإلصابة بالجروح والرضوض
والكدمات".
وٌضم هذا البعد الفقرات التالٌة:

ّ

صالح ١ٝايؿكط٠

ايؿكــــــــــــــطات

اْتُا ٤ايؿكط٠
يًبعس

ايصٝاغ ١ايًػ١ٜٛ

غري
تٓتُ ٞال تٓتُٚ ٞاضخ١
صاحل١
صاحل١

غري
ٚاضخ١

ايتعسٜالت
املكرتح١

 1أتعطض يًططب بايعصا َٔ قبٌ ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞعٓسَا أخط.٧
 2أتعطض يًكطص َٔ أشْ ٞعٓسَا أضؾض أٚاَط ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت.ٞ
ميػهين ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت َٔ ٞضقبيت حت ٢أناز اختٓل عٓسَا
3
أؾعٌ خطأ.
 4أتعطض يًعض بؿطاغ َٔ ١قبٌ ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت.ٞ
ٜ 5كٝس ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطتٜ ٞسا ٟأ ٚقسَا ٟعٓسَا أخط ٧نعكاب ي.ٞ
ميػو ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞضأغٜٚ ٞططب٘ باحلا٥ط َط ٠تًٛ
6
األخط ٣عٓسَا أخط.٧
ٜ 7كٚ ّٛايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞبؿس ؾعط ٟبك ٠ٛنٓٛع َٔ ايعكاب.
ٜ 8سؾعين ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞحن ٛاألضض بؿس.٠
ٜػتدسّ ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞأزا ٠حاز( ٠غهني ،حعاّ ،حصا)...،٤
9
يعكاب.ٞ
ٜ 10كصؾين ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞبأ ٟؾ ٤ٞجيس ْ٘ٚأَاَِٗ.
 11أتعطض يًطنٌ ٚايطؾؼ َٔ قبٌ ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت.ٞ
أعاقب بايه ٞبايٓاض أ ٚاحلطم باملا ٤ايػاخٔ أ ٚايػجا٥ط إشا ؾعًت خطأ نٓٛع
12
َٔ ايعكاب.
 13أتعطض يًصؿع عًٚ ٢جٗ َٔ ٞقبٌ ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت.ٞ
 ؾكطات أخط ٣ميهٓهِ إضاؾتٗا هلصا ايبعس:
……….................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
 ايبعس ايجاْ :ٞايعٓـ ايًؿظ:ٞ
وٌعرؾ هذا البعد بأنه" :تعرض الطفل من قبل والدٌه أو أحدهما أو أحد أفراد أسرته لئلٌذاء اللفظً عن طرٌق
الكبلم دون مشاركة الجسد ،والمتمثل فً السب ،والشتم ،واللعن ،والمعاٌرة ،والتهدٌد والوعٌد ،واالنتقاد البلذع المتكرر،
واللوم ،والتحقٌر ،واإلهانة ،والرفض ،واالستخفاؾ بالطفل أو السخرٌة منه ،وإطبلق األلقاب المسٌبة على الطفل ،أو
مناداته بما ٌكره ،والحدٌث معه بصوت عال ،وإطبلق الكلمات النابٌة بشكل مستفز".
وٌضم هذا البعد الفقرات التالٌة:

ّ
1
2
3
4
5

صالح ١ٝايؿكط٠

ايؿكــــــــــــــطات

اْتُا ٤ايؿكط٠
يًبعس

ايصٝاغ ١ايًػ١ٜٛ

غري
تٓتُ ٞال تٓتُٚ ٞاضخ١
صاحل١
صاحل١

أتعطض يًػب ٚايؿتِ َٔ قبٌ ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞبػبب أ ٚبسٕٚ
غبب.
ٜعاٜطْٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبأؾطاز آخط ٜٔأؾطٌ َين.
ًٜعين ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞبؿهٌ َػتُط.
ٜهًُين ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞباحتكاض ٚاظزضا.٤
ٜٗسزْٚ ٞايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞبايططب  /ٚأ ٚبايططز َٔ املٓعٍ.
- ٩٩ -

غري
ٚاضخ١

ايتعسٜالت
املكرتح١

ّ

صالح ١ٝايؿكط٠

ايؿكــــــــــــــطات

اْتُا ٤ايؿكط٠
يًبعس

ايصٝاغ ١ايًػ١ٜٛ

غري
تٓتُ ٞال تٓتُٚ ٞاضخ١
صاحل١
صاحل١

غري
ٚاضخ١

ايتعسٜالت
املكرتح١

ٜ 6صطر ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبؿس ٠يف ٚجٗ.ٞ
ًٜ 7كبين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبأيكاب َؿٚ ١ٓٝقبٝخ.١
ٜ 8ك ٍٛعين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞأْين َؿهً ١نبري.٠
ٜ 9ػدط َين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞأَاّ اآلخط.ٜٔ
أتعطض يًٚ ّٛايتٛبٝذ َٔ قبٌ ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞعً ٢األخطا٤
10
ايبػٝط.١
ٜك ٍٛيٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت :ٞأْت ؾاؾٌ – أْت ٌَُٗ – أْت َكصط ... -
11
إخل.
ٜ 12بصل ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞعًٚ ٢جٗ ٞعٓسَا أضتهب ؾعٌ خاط.٧
مياضؽ ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞايٓكس ٚايتجطٜح ٚحياٚي ٕٛإحطاج ٞأَاّ
13
اآلخط.ٜٔ
 ؾكطات أخط ٣ميهٓهِ إضاؾتٗا هلصا ايبعس:
……….................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
 ايبعس ايجايح :ايعٓـ ايٓؿػ:ٞ
وٌعرؾ هذا البعد بأنه" :تعرض الطفل من قبل والدٌه أو أحدهما أو أحد أفراد أسرته ألي فعل ٌحدث ضررا
نفسٌا له ،مثل التجاهل ،والعزل ،والحبس ،والرفض ،والطرد ،والتمٌٌز فً المعاملة ،والبلمباالة العاطفٌة ،والحرمان من
اللعب مع أصدقابه ،أو من مشاهدة البرامج التلفزٌونٌة التً ٌحبها ،أو إجباره على فعل أشٌاء ال ٌحبها أو ال ٌطٌقها ".
وٌضم هذا البعد الفقرات التالٌة:

ّ

اْتُا ٤ايؿكط٠
صالح ١ٝايؿكط٠
يًبعس
غري
غري
َٓاغب١
صاحل١
َٓاغب١
صاحل١

ايؿكــــــــــــــطات

ايصٝاغ ١ايًػ١ٜٛ
ٚاضخ١

غري
ٚاضخ١

 1أتعطض يًططز َٔ املٓعٍ َٔ قبٌ ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت.ٞ
حيطَين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت َٔ ٞايًعب َع أصسقا ٞ٥عٓس اضتهابٞ
2
يألخطا.٤
 3حيبػين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞيف غطؾيت ألتؿ٘ األغباب.
 4أعاقب عًَ ٢ا أضتهب٘ َٔ أخطا ٤ز ٕٚبك ١ٝأؾطاز األغط.٠
 5جيربْٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞعً ٢ؾعٌ أؾٝا ٤ال أحبٗا.
 6جيربْٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞعً ٢ايعٌُ خاضج املٓعٍ.
 7ميٓعين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطتَ َٔ ٞػازض ٠املٓعٍ نٓٛع َٔ ايعكاب.
ٜ 8ؿعطْٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبأْ ٞؾدص عس ِٜاألُٖ.١ٝ
ٜٓ 9ظط إيٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطتْ ٞظطات خمٝؿ.١
حيطَين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطتَ َٔ ٞؿاٖس ٠ايرباَج ايتًؿع ١ْٜٝٛاييت
10
أحبٗا إشا أخطأت.
جيربْٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞعً ٢ايٛقٛف أ ٚاجلًٛؽ بٛضع َعني (َؤمل
11
ٚغري َطٜح) ايؿرت ٠ظَٓ ١ٝط.١ًٜٛ
ٜعاقبين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبإجباض ٟعً ٢تٓاَٛ ٍٚاز َؤش ١ٜنايؿًؿٌ
12
احلاض.
 ؾكطات أخط ٣ميهٓهِ إضاؾتٗا هلصا ايبعس:
……….................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
- ٩٩ -

ايتعسٜالت
املكرتح١

 ايبعس ايطابع :عٓـ اإلُٖاٍ:
وٌعرؾ هذا البعد بأنه" :تعرض الطفل لئلهمال من قبل والدٌه أو أحدهما أو أحد أفراد أسرته والمتمثل فً عدم
تأمٌن حاجات الطفل األساسٌة ،وحرمانه منها؛ كحرمانه من الطعام والشراب ،والمصروؾ ،وعدم االهتمام بمظهره
الشخصً ونظافة مبلبسه ،والتأخٌر فً تقدٌم الرعاٌة الصحٌة له ،وعدم حماٌته من التعرض لؤلذى واألخطار ،واإلهمال
التربوي المتمثل فً عدم توفٌر احتٌاجاته المدرسٌة والتعلٌمٌة ،وعدم مساعدته فً مراجعة دروسه ،وعدم السماح له
بممارسة هواٌاته المفضلة التً ٌحبها".
وٌضم هذا البعد الفقرات التالٌة:

ّ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

صالح ١ٝايؿكط٠

ايؿكــــــــــــــطات

غري
صاحل١
صاحل١

اْتُا ٤ايؿكط٠
يًبعس

ايصٝاغ ١ايًػ١ٜٛ

تٓتُ ٞال تٓتُٚ ٞاضخ١

غري
ٚاضخ١

ايتعسٜالت
املكرتح١

حيطَين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت َٔ ٞايطعاّ نعكاب ي.ٞ
ال ٜٗتِ ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞمبظٗطٚ ٟال بٓظاؾيت ايؿدص.١ٝ
حيطَين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت َٔ ٞاملصطٚف.
أؾعط إٔ ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطتٜ ٞتجاًٖ.ْٞٛ
ال ٜٗتِ بٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞعٓسَا أَطض ٚال ٜٛؾط ٕٚي ٞايعالج.
ٜطؾض ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞتعًٚ ُٞٝتٛؾري احتٝاجات ٞاملسضغ.١ٝ
ميٓعين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت َٔ ٞمماضغ ١اهلٛاٜات املؿطً ١اييت أحبٗا.
ال ٜػاعسْٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞيف َطاجع ١زضٚغ.ٞ
ال ٜكٚ ّٛايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞحبُاٜيت َٔ األشٚ ٣األخطاض.
ال تكسّ ي ٞأغطت ٞايطعاٚ ١ٜاالٖتُاّ ايًصإ أحتاجُٗا.
ال ٜعرب ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞعٔ ؾطحتِٗ ب ٞعٓسَا أتؿٛم يف زضاغيت.

 ؾكطات أخط ٣ميهٓهِ إضاؾتٗا هلصا ايبعس:
……….................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
 أغباب ايعٓـ األغط:ٟ
وٌقصد بها األسباب والعوامل التً تدفع األسرة الرتكاب العنؾ ضد األطفال .وٌضم هذا البعد الفقرات التالٌة:
ّ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

صالح ١ٝايؿكط٠
غري
صاحل١
صاحل١

ايؿكــــــــــــــطات
َٔ األغباب ٚايعٛاٌَ اييت تسؾع أؾطاز أغطت ٞملُاضغ ١ايعٓـ ضسَ ٟا :ًٜٞ
عسّ ٚجٛز عٌُ ٚٚجٛز ؾطاؽ نبري َٚا ٜٓتج عٓ٘ َٔ ؾعٛض باملًٌ ٚاإلحباط.
تؿهو أغطتْ ٞتٝج ١ايطالم أٚ ٚؾا ٠أحس ايٛايس.ٜٔ
ايؿكط ٚتسْ ٞاملػت ٣ٛاالقتصاز ٟيألغط.٠
نجط ٠عسز أؾطاز أغطت.ٞ
ضعـ ايٛاظع ايسٜين يس ٣أؾطاز أغطت.ٞ
اعتباض أغطت ٞايعٓـ َٔ أغايٝب ايرتبٚ ١ٝايتأزٜب.
إزَإ أحس أؾطاز أغطت ٞعً ٢املدسضات.
تعاط ٞأحس أؾطاز أغطت ٞاملػهطات.
تػتدسّ أغطت ٞايعٓـ يتؿطٜؼ املؿاعط ايػًب ١ٝيًدطٚج َٔ َأظم َا.
عسّ ضغب ١أغطت ٞبٛجٛز.ٟ
جٌٗ أغطتٚ ٞاملػت ٣ٛايتعً ُٞٝاملتسْ.ٞ
تعطض ٚايسا ٟيًعٓـ يف طؿٛيتُٗا ُٖٚا صػاض.
تكًٝس ٚغا ٌ٥اإلعالّ ٚتكًٝس اآلخط.ٜٔ
عسّ ٚجٛز ضازع قاْ ْٞٛقٚ ٟٛاالغتدؿاف بتطبٝل ايعكٛب.١
- ٩١ -

ايصٝاغ ١ايًػ١ٜٛ
غري
ٚاضخ١
ٚاضخ١

ايتعسٜالت
املكرتح١

ّ
15
16
17
18

صالح ١ٝايؿكط٠
غري
صاحل١
صاحل١

ايؿكــــــــــــــطات

ايصٝاغ ١ايًػ١ٜٛ
غري
ٚاضخ١
ٚاضخ١

ايتعسٜالت
املكرتح١

ضغب ١أحس ايٛايس ٜٔباالْتكاّ َٔ اآلخط.
إصاب ١أحس أؾطاز أغطت ٞمبطض ْؿػ ٞأ ٚعكً ٞأ ٚعصيب.
نجط ٠املؿانٌ ٚاملؿاجطات بني ايٛايس.ٜٔ
ايعصب ١ٝايعا٥س ٠يس ٣أؾطاز أغطتٚ ٞعسّ قسضتِٗ عً ٢حتٌُ ايطػٛط.

 ؾكطات أخط ٣ميهٓهِ إضاؾتٗا هلصا ايبعس:
……….................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
 آثار العنف األسري:
وٌقصد بها اآلثار السلبٌة الناتجة عن ظاهرة العنؾ األسري الموجه نحو األطفال.
وٌضم هذا البعد الفقرات التالٌة:
ّ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

صالح ١ٝايؿكط٠
غري
صاحل١
صاحل١

ايؿكــــــــــــــطات
مماضغ ١أؾطاز أغطت ٞيًعٓـ ضس ٟجيعًين أؾعط مبا :ًٜٞ
ضعـ ثكيت بٓؿػٚ ٞباآلخط.ٜٔ
أجس صعٛب ١بايػ ١يف ته ٜٔٛاألصسقا.٤
أؾعط بايعجع ٚاإلحباط.
أؾعط بعسّ ايكسض ٠عً ٢ايتعاٌَ َع ايعامل اخلاضج.ٞ
أؾهط يف اهلطٚب َٔ املٓعٍ.
أؾطٌ ايبكا ٤مبؿطزٚ ٟاالبتعاز عٔ اآلخط.ٜٔ
أؾعط باخلجٌ َٔ ايًعب َع أصسقا ٞ٥بػبب ايتؿٖٛات اييت يف ٚجٗٚ ٞجػس.ٟ
أجلأ إىل ازعا ٤املطض يعسّ ضغبيت يف ايصٖاب إىل املسضغ.١
أؾهط يف تطى املسضغٚ ١عسّ إنُاٍ زضاغيت.
أؾعط باخلٛف ٚعسّ األَإ ٚأْا َع أغطت.ٞ
ٜٓتابين ؾعٛض بايكًل ٚايتٛتط ٚاالنت٦اب.
أْظط إىل ْؿػْ ٞظطَ ٠تسْ ١ٝعٓسَا أقاضٕ ْؿػ ٞبعَال ٞ٥اآلخط.ٜٔ
أعاْ َٔ ٞضعـ االْتباٚ ٙايكسض ٠عً ٢ايرتنٝع.
أؾعط بايػطب ٚاحلكس ٚايهطاٖ ١ٝجتا ٙأؾطاز أغطت.ٞ
ال أؾعط بايطضا عٔ عالقيت بٛايساٚ ٟأؾطاز أغطت.ٞ
أجس تصطؾاتَ ٞع اآلخط ٜٔتتػِ بايعسٚاْٚ ١ٝايػًب.١ٝ
أعاْ َٔ ٞايؿعٛض بايصْب ألْ ٞج٦ت إىل ٖص ٙايسْٝا.
أعاْ َٔ ٞاضططابات ايٓ ّٛناألضم ٚايؿعع ايًٚ ًٞٝاألحالّ املععجٚ ١ايهٛابٝؼ
...اخل.
أجلأ يتعاط ٞايكات ٚايتسخني يًدطٚج َٔ زا٥ط ٠ايعٓـ.
تعطض ٞيًعٓـ ٜسؾعين يتٓا ٍٚاملدسضات ٚاملػهطات.

- ٩٨ -

ايصٝاغ ١ايًػ١ٜٛ
غري
ٚاضخ١
ٚاضخ١

ايتعسٜالت
املكرتح١

ملحق ()٢
استبانة العنف األسري ضد األطفال بصورتها النهائٌة
عزٌزي التلمٌذ ................................... :عزٌزتً التلمٌذة..................................... :
فٌما ٌلً مجموعة من الفقرات نأمل منك قراءتها بشكل دقٌق واإلجابة عنها بصدق وموضوعٌة بحسب ما ٌنطبق علٌك،
وذلك بوضع عبلمة ( )/أمام االختٌار الذي تراه مناسبا من وجهة نظركٌ ،رجى منك التكرم باإلجابة على جمٌع الفقرات
وعدم ترك أي فقرة دون إجابة ،مع مبلحظة أنه ال توجد إجابة صحٌحة وأخرى خاطبة ،وإنما اإلجابة الصحٌحة هً التً
تعبر بالفعل عما تشعر به من وجهة نظرك الشخصٌة ،علما بأن البٌانات التً ستدلً بها سوؾ تحظى بالسرٌة المطلقة
ولن تستخدم إال ألؼراض البحث العلمً فقط ،وال داعً لذكر االسم.
شاكرا ومقدرا تعاونك معنا سلفا ومساهمتك فً إنجاز هذه الدراسة خدمة للبحث العلمً،،،
الباحث
 القسم األول :بٌانات عامة:
 االسم( ........................................... :اختٌاري) ● المحافظة....................... :
● الصف الدراسً ●........................ :العمر....................... :
● الجنس □ :ذكر □ أنثى
● عدد أفراد األسرة ٠ – ٩ □ :أفراد

□  ٣أفراد فأكثر

□  ٧ – ٦أفراد

● الترتٌب المٌالدي □ :األول □ األوسط □ األخٌر ● مهنة األب ● ............. :مهنة األم......... :
● مستوى دخل األسرة □ :منخفض

□ مرتفع

□ متوسط

□ ملك

● مكان السكن □ :قرٌة □ مدٌنة ● نوع المسكن:

□ إٌجار

● المستوى التعلٌمً لألب □ :أمً

□ ٌقرأ وٌكتب

□ ابتدائٌة (أساسٌة)

□ ثانوٌة

□ بكالورٌوس

□ دراسات علٌا

● المستوى التعلٌمً لألم □ :أمٌة
□ ثانوٌة

□ تقرأ وتكتب
□ بكالورٌوس

● العالقة بٌن الوالدٌنٌ □ :عٌشان معا
● مصدر العنف (المعتدي) □ :األب

□ منفصالن
□ األم

□ ابتدائٌة (أساسٌة)
□ دراسات علٌا
□ أحدهما متوفى أو كالهما

□ زوجة األب

□ زوج األم

□ األخ □ األخت □ شخص آخر (حدد).............................. :

 القسم الثانً :استبانة العنف األسري:
أ -أشكال العنف األسري:
ّ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ايؿكــــــــــــــطات
أتعطض يًططب بايعصا َٔ قبٌ ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞعٓسَا أخط.٧
حيطَين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت َٔ ٞايطعاّ نعكاب ي.ٞ
أتعطض يًكطص َٔ أشْ ٞعٓسَا أضؾض أٚاَط ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت.ٞ
أتعطض يًػب ٚايؿتِ َٔ قبٌ ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞبػبب أ ٚبس ٕٚغبب.
أتعطض يًططز َٔ املٓعٍ َٔ قبٌ ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت.ٞ
ال ٜٗتِ ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞمبظٗط ٟايؿدص.ٞ
ميػهين ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت َٔ ٞضقبيت حت ٢أناز اختٓل عٓسَا أؾعٌ خطأ.
ٜعاقبين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞحبطَاْ َٔ ٞايًعب َع أصسقا.ٞ٥
ٜعاٜطْٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبأؾطاز آخط ٜٔأؾطٌ َين.
- ٩٠ -

زاًُ٥ا

أحٝاًْا

ْازضًا
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ايؿكــــــــــــــطات
أتعطض يًعض بؿطاغ َٔ ١قبٌ ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت.ٞ
ال ٜٗتِ ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبٓظاؾيت ايؿدصٚ ١ٝمحاٜيت َٔ اإلصاب ١باألَطاض.
حيبػين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞيف غطؾيت ألتؿ٘ األغباب.
ًٜعين ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞبؿهٌ َػتُط.
ٜكٝس ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطتٜ ٞسا ٟأ ٚقسَا ٟعٓسَا أخط ٧نعكاب ي.ٞ
أعاقب عًَ ٢ا أضتهب٘ َٔ أخطا ٤ز ٕٚبك ١ٝأؾطاز األغط.٠
حيطَين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت َٔ ٞاملصطٚف.
ٜهًُين ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞباحتكاض ٚاظزضا.٤
جيربْٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞعً ٢ؾعٌ أؾٝا ٤ال أحبٗا.
أؾعط إٔ ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطتٜ ٞتجاًٖ.ْٞٛ
ٜٗسزْٚ ٞايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞبايعكاب ٚايططب.
ميػو ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞضأغٜٚ ٞططب٘ باحلا٥ط َط ٠تً ٛاألخط ٣عٓسَا أخط.٧
ٜصطر ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبؿس ٠يف ٚجٗ.ٞ
ال ٜٗتِ بٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞعٓسَا أَطض ٚال ٜٛؾط ٕٚي ٞايعالج.
جيربْٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞعً ٢ايعٌُ خاضج املٓعٍ.
ٜكٚ ّٛايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞبؿس ؾعط ٟبك ٠ٛنٓٛع َٔ ايعكاب.
ٜطؾض ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞايتخاق ٞباملسضغ ١أ ٚإنُاٍ تعً.ُٞٝ
ٜسؾعين ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞحن ٛاألضض بؿس.٠
ٜعاًَين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبٓٛع َٔ اإلظزضاٚ ٤االحتكاض.
ًٜكبين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبأيكاب َؿٚ ١ٓٝقبٝخ.١
ال ٜٗتِ ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبتٛؾري احتٝاجات ٞاملسضغ.١ٝ
ميٓعين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطتَ َٔ ٞػازض ٠املٓعٍ نٓٛع َٔ ايعكاب.
ٜػتدسّ ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞأزا ٠حاز( ٠غهنيَ ،كص ،حعاّ ،حصا )...،٤يعكاب.ٞ
ٜك ٍٛعين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞأْين َؿهً ١نبري.٠
ٜؿعطْٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبأْ ٞؾدص عس ِٜاألُٖ.١ٝ
ٜٗسزْٚ ٞايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞبايططز َٔ املٓعٍ.
ميٓعين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت َٔ ٞمماضغ ١اهلٛاٜات املؿطً ١اييت أحبٗا.
ٜكصؾين ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت ٞبأ ٟؾ ٤ٞجيس ْ٘ٚأَاَِٗ.
ٜٓظط إيٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطتْ ٞظطات خمٝؿ.١
ال ٜػاعسْٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞيف َطاجع ١زضٚغ.ٞ
ٜػدط َين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞأَاّ اآلخط.ٜٔ
ال ٜكٚ ّٛايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞحبُاٜيت َٔ األشٚ ٣األخطاض.
أتعطض يًطنٌ ٚايطؾؼ َٔ قبٌ ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت.ٞ
ٜعاقبين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞحبطَاَْ َٔ ٞؿاٖس ٠ايرباَج ايتًؿع ١ْٜٝٛاييت أحبٗا.
أتعطض يًٚ ّٛايتٛبٝذ َٔ قبٌ ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞعً ٢األخطا ٤ايبػٝط.١
جيربْٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞعً ٢ايٛقٛف أ ٚاجلًٛؽ بٛضع َعني (َؤمل ٚغري َطٜح) يؿرت٠
ظَٓ ١ٝط.١ًٜٛ
ال ٜٗتِ ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞمبٛٝيٚ ٞضغباتٚ ٞاحتٝاجات.ٞ
أعاقب بايه ٞبايٓاض أ ٚاحلطم باملا ٤ايػاخٔ أ ٚايػجا٥ط إشا ؾعًت خطأ.
ٜعاقبين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبإجباض ٟعً ٢تٓاَٛ ٍٚاز َؤش ١ٜنايؿًؿٌ احلاض.
ٜك ٍٛيٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت :ٞأْت ؾاؾٌ – أْت ٌَُٗ – أْت َكصط  ... -إخل.
ال تكسّ ي ٞأغطت ٞايطعاٚ ١ٜاالٖتُاّ ايًصإ أحتاجُٗا.
أتعطض يًصؿع عًٚ ٢جٗ َٔ ٞقبٌ ٚايسا ٟأ ٚأحس أؾطاز أغطت.ٞ
ال ٜعرب ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞعٔ ؾطحتِٗ ب ٞعٓسَا أتؿٛم يف زضاغيت.
حيكس عًٜٚ ٞػاض َين أؾطاز أغطت ٞز ٕٚإبسا ٤األغباب.
ٜبصل ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞعًٚ ٢جٗ ٞعٓسَا أضتهب ؾعٌ خاط.٧
ٜهًؿين ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞايكٝاّ بأعُاٍ ؾاق ١ؾٛم َػت ٣ٛقسضات.ٞ
- ٩٢ -

زاًُ٥ا

أحٝاًْا

ْازضًا

ّ
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ايؿكــــــــــــــطات
ٜٛج٘ يٚ ٞايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞايٓكس اجلاضح.
ٜطؾض ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞاصطخابَ ٞعِٗ يف املٓاغبات ايعاَ.١
أعاقب َٔ قبٌ ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبطؾع ايٝس ٜٔألعً ٢يؿرت ٠ط.١ًٜٛ
ٜكٚ ّٛايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞبإحطاج ٞأَاّ اآلخط.ٜٔ
ٜؿطم ٚايسا ٟيف املعاًَ ١بٝين ٚبني بك ١ٝإخٛت.ٞ

زاًُ٥ا

ْازضًا

أحٝاًْا

 هل تعرضت ألشكال أخرى من العنؾ ؼٌر المذكورة أعبله؟ إذا كانت اإلجابة نعم من فضلك أذكرها هنا:
……….................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ب -أسباب العنف األسري:
ّ
1
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5
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ايؿكــــــــــــــطات
َٔ األغباب ٚايعٛاٌَ اييت تسؾع أؾطاز أغطت ٞملُاضغ ١ايعٓـ ضسَ ٟا :ًٜٞ
عسّ ٚجٛز عٌُ ٚٚجٛز ؾطاؽ نبري َٚا ٜٓتج عٓ٘ َٔ ؾعٛض باملًٌ ٚاإلحباط.
ايتؿهو األغطْ ٟتٝج ١ايطالم أٚ ٚؾا ٠أحس ايٛايس.ٜٔ
ايؿكط ٚتسْ ٞاملػت ٣ٛاالقتصاز ٟيألغط.٠
نجط ٠عسز أؾطاز األغط.٠
ضعـ ايٛاظع ايسٜين.
اعتباض ايعٓـ َٔ أغايٝب ايرتبٚ ١ٝايتأزٜب.
إزَإ أحس أؾطاز األغط ٠عً ٢املدسضات.
تعاط ٞأحس أؾطاز األغط ٠املػهطات.
اغتدساّ األغط ٠ايعٓـ يتؿطٜؼ املؿاعط ايػًب ١ٝيًدطٚج َٔ َأظم َا.
عسّ ضغب ١األغط ٠بٛجٛز.ٟ
اجلٌٗ ٚتسْ ٞاملػت ٣ٛايتعً ُٞٝألؾطاز األغط.٠
تعطض ايٛايس ٜٔيًعٓـ يف طؿٛيتُٗا ُٖٚا صػاض.
تكًٝس ٚغا ٌ٥اإلعالّ ٚتكًٝس اآلخط.ٜٔ
عسّ ٚجٛز ضازع قاْ ْٞٛقٚ ٟٛاالغتدؿاف بتطبٝل ايعكٛب.١
ضغب ١أحس ايٛايس ٜٔباالْتكاّ َٔ اآلخط.
إصاب ١أحس أؾطاز األغط ٠مبطض ْؿػ ٞأ ٚعكً ٞأ ٚعصيب.
نجط ٠املؿانٌ ٚاملؿاجطات بني ايٛايس.ٜٔ
ايعصب ١ٝايعا٥س ٠يس ٣أؾطاز األغطٚ ٠عسّ قسضتِٗ عً ٢حتٌُ ايطػٛط.

زاًُ٥ا

أحٝاًْا

ْازضًا

 هل توجد أسباب أخرى للعنؾ األسري من وجهة نظرك ؼٌر األسباب المذكورة أعبله؟ إذا كانت اإلجابة نعم من
فضلك أذكرها هنا:
………................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ج -آثار العنف األسري:
ّ
1
2
3
4
5
6
7

ايؿكــــــــــــــطات
تعطض ٞيًعٓـ َٔ قبٌ ٚايساٚ ٟأؾطاز أغطت ٞجيعًين:
أؾعط بطعـ ايجك ١بٓؿػٚ ٞباآلخط.ٜٔ
أجس صعٛب ١بايػ ١يف ته ٜٔٛاألصسقا.٤
أؾعط بايعجع ٚاإلحباط.
أؾعط بعسّ ايكسض ٠عً ٢ايتعاٌَ َع ايعامل اخلاضج.ٞ
أؾهط يف اهلطٚب َٔ املٓعٍ.
أؾطٌ ايبكا ٤مبؿطزٚ ٟاالبتعاز عٔ اآلخط.ٜٔ
أؾعط باخلجٌ َٔ ايًعب َع أصسقا ٞ٥بػبب ايتؿٖٛات اييت يف ٚجٗٚ ٞجػس.ٟ

- ٩1 -

زاًُ٥ا

أحٝاًْا

ْازضًا
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ايؿكــــــــــــــطات
أجلأ إىل ازعا ٤املطض يعسّ ضغبيت يف ايصٖاب إىل املسضغ.١
أؾهط يف تطى املسضغٚ ١عسّ إنُاٍ زضاغيت.
أؾعط باخلٛف ٚعسّ األَإ ٚأْا َع أغطت.ٞ
أؾعط بايكًل ٚايتٛتط ٚاالنت٦اب.
أْظط إىل ْؿػْ ٞظطَ ٠تسْ ١ٝعٓسَا أقاضٕ ْؿػ ٞبعَال ٞ٥اآلخط.ٜٔ
أعاْ َٔ ٞضعـ االْتباٚ ٙايكسض ٠عً ٢ايرتنٝع.
أؾعط بايػطب ٚاحلكس ٚايهطاٖ ١ٝجتا ٙأؾطاز أغطت.ٞ
ال أؾعط بايطضا عٔ عالقيت بٛايساٚ ٟأؾطاز أغطت.ٞ
أتصطف َع اآلخط ٜٔتصطؾات تتػِ بايعسٚاْٚ ١ٝايػًب.١ٝ
أعاْ َٔ ٞايؿعٛض بايصْب ألْ ٞج٦ت إىل ٖص ٙايسْٝا.
أعاْ َٔ ٞاضططابات ايٓ ّٛناألضم ٚايؿعع ايًٚ ًٞٝاألحالّ املععجٚ ١ايهٛابٝؼ ...اخل.
أجلأ يتعاط ٞايكات ٚايتسخني يًدطٚج َٔ زا٥ط ٠ايعٓـ.
أؾعط بٓعع ١أ ٚزاؾع يتٓا ٍٚاملدسضات ٚاملػهطات.

زاًُ٥ا

أحٝاًْا

ْازضًا

 هل هناك آثارا أخرى للعنؾ األسري الموجه ضدك تعانً منها ؼٌر اآلثار المذكورة أعبله؟ إذا كانت اإلجابة نعم
من فضلك أذكرها هنا:
………................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

- ٩٠ -

ملحق ()٩
مذكرة تسهٌل مهمة باحث

- ٩٣ -

ملحق ()٠
أسماء السادة المحكمٌن ألداة الدراسة
م
٩
٢
٩
٠
٦
٠
٠
٧
٣
٩٧

االسم
أ.د /.أحمد علً األمٌري
أ.د /.حٌدر إبراهٌم العطار
أ.د /.طارق مكرد ناشر
أ.م.د /طه ناجً العوبلً
أ.م.د /مأمون علً البناء
أ.م.د /معاذ مقران
أ.م.دٌ /وسؾ عبده الشجاع
د /إفتكار درهم العرٌقً
د /ربٌع عبدالرؤوؾ عامر
د /عبداللطٌؾ القادري

الدرجة العلمٌة
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

- ٩١ -

التخصص
إرشاد نفسً
علم نفس
علم نفس
صحة نفسٌة
قٌاس وتقوٌم
صحة نفسٌة
علم النفس التربوي
تربٌة خاصة
تربٌة خاصة
علم نفس

الجامعة
تعز  -الٌمن
اإلمام الكاظم  -العراق
إب – الٌمن
إب – الٌمن
إب – الٌمن
إب – الٌمن
إب – الٌمن
إب – الٌمن
الملك خالد – السعودٌة
إب – الٌمن

