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( 16-14العنف األسري الموجه ضد األطفال في محافظة الطفيلة من وجهة نظر الفئة العمرية )
 سنة 

 سهم القرارعة 
 د. عبدهللا سالم الدراوشة

 الملخص
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن العنف الموجه ضد األطفال في محافظة الطفيلة. حيث بلغت عينة 

األطفال  التي تتكون منحيث تم توزيع االستبانة على عينة الدراسة ، شوائيا  ع( طفل تم اختيارهم 100الدراسة )
الذين تعرضوا للعنف، وتم تحديد هذه الفئة كونها تقع ، ( سنة في محافظة الطفيلة16-14الذين تتراوح أعمارهم من )

رة، خرى )الطفولة المبكجابة أكثر من الفئات األة ويكون األطفال بها أقدر على اإلضمن مراحل الطفولة المتوسط
رئيسة لجمع  أداة المنهج الوصفي، واستخدام االستبانة ك الطفولة المتأخرة(، ولتحقيق أهداف الدارسة تم اعتماد

 البيانات، وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي:
بمتوسرر   األولررىف الجسرردج حيررث جرراات فرري المرتبررة شرركال العنررف األسرررج الموجررة ضررد األطفررال كرران العنررأبرررز أ

( 3.68بمتوسررر  حسرررابي )(، ثرررم يليررره فررري المرتبرررة الثانيرررة العنرررف النفسررري 1.46( وانحرررراف مريرررارج )3.71حسرررابي )
( وانحررراف مريررارج 3.51بمتوسرر  حسررابي )(، ثررم جرراا فرري المرتبررة الثالثررة العنررف اللفظرري 1.18وانحررراف مريررارج )

 (.1.19( وانحراف مريارج )3.16بمتوس  حسابي )خيرة العنف الجنسي وجاا في المرتبة األ(، 1.18)

، حيررث جرراات فرري المرتبررة برررز العوامررل الم دلررة إلررى العنررف األسرررج الموجررة ضررد األطفررال كانررت العوامررل الذاتيررةأ
بمتوسر  (، ثم يليها في المرتبة الثانية العوامرل االقتارادلة 1.20( وانحراف مريارج )3.71بمتوس  حسابي ) األولى

بمتوسررر  حسرررابي  االجتماعّيرررةخيررررة العوامرررل (، ثرررم جررراات فررري المرتبرررة األ1.73( وانحرررراف مريرررارج )3.50حسرررابي )
 (.1.17( وانحراف مريارج )3.40)

( تبعا  لمتغير كل من )الجنس ، العمر ، الردخل α≤0.05حاائية )ج الدراسة بوجود فروق ذات داللة إوأظهرت نتائ
( تبعرررا  لمتغيرررر كرررل مرررن )مكررران α≤0.05ائية )حارررذات داللرررة إ، المسرررتوى التعليمررري للوالررردين ( وعررردم وجرررود فرررروق 

 حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات. األسرة ، طبيعة السكن( ، أفراداإلقامة ، عدد 
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Domestic violence against children in Tafila from the viewpoint of age group (14-

16 years) . 

Sahm  Al-Qarar'ah 

Dr. Abdullah Salem Al-Darawshe 

This study aimed at detecting violence against children in Tafila governorate. The 

study sample consisted of 100 children who were chosen randomly. The questionnaire 

was distributed to the sample of study which is made up of children aged (14-16 years) 

in Tafila and who have been subjected to violence. They have been identified in this 

category due to being located within the middle stages of childhood where children 

appreciate them more than other answer categories in early and late childhood. To 

achieve the objectives of the study, the descriptive approach and the questionnaire were 

chosen as the main tool for the collection of data. 

The results showed the following: 

Physical violence is the most prominent form that is directed toward children, where it 

was in the first rank with a mean of (3.71) and a standard deviation of (1.46), followed 

by psychological violence with a mean of (3.68) and a standard deviation  of (1.18). 

verbal violence was in the third rank with a mean of (3.51) and a standard deviation of 

(1.18), while sexual violence was in the last rank with mean of (3.16) and a standard 

deviation of (1.19). 

The most important factors leading to family violence against children are the personal 

factors, which were in the first rank with a mean of (3.71) and a standard deviation of 

(1.20), followed by the economic factors with a mean of (3.50) and a standard deviation 

of (1.73), while the social factors were in the last rank with a mean of (3.40) and a 

standard deviation of (1.17). finally, the study concluded a number of recommendations. 

The study results showed the existence of significant statistical differences (0.05≥α) 

depending on the variant of (gender, age, income, educational level of the parents) and 

the lack of statistically significant differences (0.05≥α) depending on the variant of 

(place of residence, number of family members, the nature of the housing), where the 

study has come up with a set of recommendations. 
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 : المقدمة
 الحياة ستمرارا على المحافظة في األساسي الدور تلعب لتيا األولى االجتماعّية الوحدات همأ  األسرة تعد
 على الحاول وضمان ،رواالستقرا منباأل شعور ذلك في بما النفسية الطفل حاجات إشباع أجل من االجتماعّية

 ذلك لساعده ،ومستقر منآ جو في لريش الذج فالطفل ،بنائهاأ شخاية وتشكل تاقل فهي ،والحاجات الرغبات
 ي ثر ذلك نإف منباأل الشعور وعدم بالعنف يامل جو في لريش الذج الطفل بينما ،بسرعة شكالتهم تجاوز على
 .(2010النفيشي،) خريناآل مع شخايته تكيف وعدم ،مشكالته تجاوزه على

، وتطور االجتماعّيةن العنف ظاهرة كونية قدلمة عرفتها البشرية مع بدالة أول شكل من أشكال الحياة إ
إليها  أتلج أداة ات والمجتمعات واتساع الطموحات والاراع الالمتناهي بين البشر، ففرض نفسه كبتطور الحضار 

 ،دامت الاراعات تقف في المركز من هذا العالم المعقد والمنقسم على نفسه بالماالح االقتاادلة البشرية ما
 .االجتماعّيةو  ،والسياسية

لى الرغبات: ال ينشأ العنف على رغبة معينة، لكن يرتب  العنف بعدم توافر االعتدال وعدم الابر عو 
جل التحرر الوطني، فسمتهم في نظر أعن إنكار الواقع وتحدج القانون، فرجال المقاومة لمثلون النضال من 

عتبار عند التحديد الدقيق رنات التي ينبغي أن ت خذ بعين االالمحتل لمارسون العنف واإلرهاب، تلك هي بعض المقا
 ( .2001)الجوهرج، فلحدود العن

 التي الجغرافية الحدود وتتجاوز العربية، البلدان حدود تتجاوز عالمية ظاهرة األسرج  العنف ظاهرةولعل 
 هذه حجم أنّ  ، إالوالقومية الدينية تهااانتماا عن النظر بغض ،المتحدة األمم إلى المنتمية العالم دول خطتها
 ،الثقافية االجتماعّيةو  قتاادلةاال والتمنية الوعي هو :أهمها عوامل على وبناا   وفقا   العالم دول بين يتغير قد الظاهرة
 على علقتها التي اآلمال من الرغم على اإلنسانية لالزم الذج األسود لظال هذا يومنا حتى العنف ظاهرة تشكل حيث
 من ألضا   الرغم وعلى ،السلبية هام ثرات وتبديد الظاهرة قهر في المختلفة بجوانبه اإلنساني للتقدم المتعاظم الدور
 حياة في وتطلعاتها البشرية آمال تبدد ثقيلة ظاهرة نفسه لطرح زال ما العنف فإن الجديدة، اإلنسانية القيم تعاظم
 . (2004بوزبون،) ستقراراالو  واألمن السالم قيم تسودها

 لها، يتعرضون  التي القاسية الظروف بسبب االجتماعّيةو  النفسية زماتاأل من الكثير يوميا   األطفال يواجه 
 حاار وأ ،وويالت سيآوم قتالية عمليات من تااحبها وما الحروب عن ناشئة الظروف تلك كانت سواا

 نواعأ لشتى األطفال مواجهة وأ ،طفالهمأ ضد والمربون  باااآل لستخدمها قاسية اجتماعية تنشئة وأ ،مدمر اقتاادج
 المليئة التلفزيونية للبرامج مشاهدتهم وأ صدقاااأل وأ المدرسة في المعلمين قبل من كان سواا رهابواإل العنف

 (.2008مجيد،) والقتال العنف عمالأب
 من مجتمع جأ بضمير لتااقا  ا المواضيع كثرأ لعني ذلك نإف األطفال موضوع تناول لكن عند

 ،وتطوره وتنميته بالمستقبل هتماماال لمدى انعكاس هو األطفالب هتمامفاال ،مستقبلها عناصر همأ و  المجتمعات
 وبترتبيتهم بهم هتماما  هنالك كان ذاإف ،مجتمع جأل الرئيس والمورد الغد ورجال المستقبل شباب هم اليوم طفالأف
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 التنمية عناصر همأل سااةإ دّ تع لهم سااةفاإل ،المستقبل في المجتمع عليه لكون  نأ نرغب الذج طاراإل لنا يتحقق
 .(2007الجازج،) المجتمع في والتطور والتحديث

 ي هلهم مما سليم بشكل نموهم تضمن التي المطمئنة األجواا مينأوت األطفال حمالة من نتمكن وحتى
 حتى لألطفال اإلسااة وراا الكامنة األسباب على التعرف علينا يتوجب فإنه ،المجتمع في فاعلين أعضاا ليكونوا
 .(2011الضمور،) عالجها محاولةو  ضبطها من نتمكن

 منظمة فأتت ،الطفل تواجه التي والمادلة النفسية باألخطار هتماماال الدولية المنظمات بدأتلقد 
 ،دولة( 190) ةقراب في بقوة تتواجد ذ، إاألطفال لقضالا الدعوة مجال في العالم في رائدة منظمة كأول اليونيسيف

 قانونيا   الطفل وحمالة ،اإلنسانية كرامة على فظةوالمحا األطفال بحقوق  النهضة أجل من االتفاقيات أبرمت حيث
 . (2010مرزوق،) واجتماعيا   واقتاادلا  

 تعديل على العمل بدأ حيث( 1991) العشرين القرن  نهالة منذ الطفل بحقوق  هتمامباال األردن أبدوقد 
 .(2009،األسرة ش ون ل الوطني المجلس) الجوانب جميع من ودعمها الطفل حقوق  حمالة على تساعد التي القوانين
 : الدراسة مشكلة

 تطورا   شهدت التي المملكة محافظات كإحدى ،الهاشمية ردنيةاأل المملكة جنوب في الطفيلة محافظة تقع
 ثم دومييناأل من ابتداا   المختلفة األمم عليها تعاقبت حيث ،الحاضر وقتنا ولغالة العاور عبر امتد ،دينيا   تاريخيا  

 عمير بن الحارث مقتل بعد ،اإلسالمي الحكم تحت لتستقر ،الرومان عليها استولى أن إلى األنباط لحكم خضعت
 م تة معركة في الرئيسة األسباب أحد ليكون  ،للرومان هللا رسول ةرسال بالغهإ أثناا ،الطفيلة محافظة في األزدج

 مساحتها تقدر إذ ،بالسكان هولةالمأ المناطق أقدم من الطفيلة محافظة وتعد. الشام ببالد مرت التي والفتوحات
 . للمملكة الكلية المساحة من% 2.5 بنسبة مربع متر كيلو (2114) بحوالي

 يزالون  ال الذين سكانها وبطبيعة ،التقليدج واالجتماعي والثقافي السكاني بطابعها الطفيلة محافظة تمتاز
 مجموعة تهااامتياز  على ويثرج  كما ،الحنيف الدين إلى تعود التي ،المميزة االجتماعّية والتقاليد بالعادات يتمسكون 

 . فيها الموجودة األثرية المناطق من وعدة والطاقة الثروات إلى ضافةباإل الطبيرية الموارد من
 المجتمعات ولكن الموجودة في كل زمان ومكان، االجتماعّية الظواهر من األطفال ضد الموجه العنف لعد

 التغيرات وحركة والتقاليد القيم لتباين وفقا   تظهر التي ،لعوامل الم ثرة فيه وطرق ممارستهوا نواعهوأ أسبابه في تتباين
 تمارسها التي االجتماعّية التنشئة أساليب واختالف ،مجتمع جأ بها لمر التي ،والثقافية قتاادلةواال االجتماعّية

 .  األسرة
 محاطة بأجواا األطفال وتربية إلنشاا المجتمع في األساسية اللبنة هي األسرة أن من الدراسة هذه وتنطلق

 ذلك فإن ،والمجتمع أطفالها تجاه منها المطلوبة االجتماعّية الوظائف في األسرة أخفقت اذا لكن ،ستقرارواال باألمن
 إلى اللجوا وبالتالي ،التقدم لمواصلة الوسائل بشتى مواجهتها األسرة تحاول ومشكالت زماتأ ظهور إلى يودج
 .تواجهها التي للمشكالت كحل العنف
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داخل أسوار المنزل أو  األطفال ضد األسرج  للعنف أشكال من لمارس قد ما تتناول الدراسة هذه أن كما
 والعنف سااةاإل انتشار مدى عن للكشف ميدانية دراسة من والبد ،األسرة أفرادخارجه من قبل أحد الوالدين أو باقي 

 منظمة ،األسرة حمالة) المختاة والدوائر سراأل استجابة دراسة المهم ومن ،الطفيلة محافظة في األطفال ضد
 مشكلة وتتلخص ،له الخارجي المحي  في وأ المنزل في األسرج  للعنف األطفال تعرض حال في( نساناإل حقوق 
 :التالية سئلةاأل عن جابةاإل في الدراسة
 الطفيلة؟ افظةمح في األطفال ضد ةرالموج األسرج  العنف شكالأ برزأ هي ما -1
 ؟ الطفيلة محافظة في األطفال ضد األسرج  العنف ممارسة إلى الم دلة العوامل برزأ هي ما -2

 األسرج  لعنفالعوامل الم دلة لممارسة ا في (α≤0.05) مستوى  عند إحاائية داللة ذات فروق  هناك هل -3
المستوى التعليمي  ،، الدخلالجنس، العمر) لمتغير لعزى  الطفيلة محافظة في األطفال ضد الموجة
 ؟ (طبيعة السكن ،قامةمكان اإل ،األسرة أفراد عدد ،للوالدين

 : الدراسة هدافأ
 .الطفيلة محافظة في األطفال نحو الموجة األسرج شكال العنف أ على التعرف -أ 

 . الطفيلة محافظة في األطفال نحو الموجة األسرج  العنف حدوث إلى الم دلة العوامل على التعرف -ب 

 .الطفيلة محافظة في األطفال نحو السائدة األسرج  العنف نماطأ على التعرف -ج 

 جه ضد األطفال في محافظة الطفيلة.العمل على معرفة أسباب وماادر العنف األسرج المو  -د 

 : الدراسة أهمية
 ومن ،والنفسيين جتماعييناال خاائييناأل اهتمام على حازت التي القضالا من األطفال ضد الموجه العنف دّ لع

 أهميةتبرز  ،مستقبال   والمجتمع الطفل على ولخطورتها واسع بشكل العنف ظاهرة نتشارال وتبعا   المنطلق هذا
 :عتبارات اآلتية من اال الدراسة
 .الطفيلة محافظة في فيه الم ثرة والعوامل األطفال ضد الموجه العنف شكالأو  حجم على الضوا تسل  -1

 . ستقرارأجواا محاطة باألمن واالطفال بإلنشاا وتربية األ سية في المجتمعأن األسرة هي اللبنة األسا -2
 .الطفيلة محافظة في األسرج  للعنف ببينالمس شخاصاأل على والتعرف الكشف -3

 األسرج  العنف وهو - الباحث اطالع بحدود -  تعد من الدراسات القليلة والتي لم يتم دراستها سابقا   -4
 . الطفيلة محافظة في األطفال ضد الموجة

 هذا في جديدة لدراسات كمنطلق عنها الباحثين تزود التي والمعلومات للبيانات قاعدة البحث هذا لكون  قد -5
 . الموضوع

 :ة لمصطلحات الدراسةاإلجرائيالتعريفات المفاهيمية و 
فالليل في أوله طفل، والطفل هو الوليد، وهي كلمة تطلق على  ،الاغير من كل شيا :لطفلالتعريف اللغوي ل

 .)بن زكريا، د.ت( واألنثىالذكر 
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( أن 1( من الجزا )8المادة ) 1989أقرتها هيئة األمم المتحدة عام  حقوق الطفل التي جاا في اتفاقيةالطفل: 
إذا نات القوانين الوطنية على عمر أقل لبلوغ سن  الإالطفل هو كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة من عمره 

 (.Crosson-Towe،2002الرشد )
 من عمره.ابعة ولم يتجاوز سن الثامنة عشرةهو كل إنسان في سن الس ا التعريف اإلجرائي للطفل:إم

نقول عنف به وعنف  ،الرفق بمعنى قلة ،جاا في لسان العرب البن منظور كلمة عنف التعريف اللغوي للعنف:
 .(1997مره )ابن منظور،أب ذا لم لكن رفيقا  إعليه 

و أفي القول  نه غلظةإالناحية االصطالحية على  ف العنف منينه لمكن تعر إغوج فمن هذا المعنى الل وانطالقا  
 .(2006)زيتون، خرينو اآلأو مادلة للذات أسااة معنوية إ إلىالفعل ت دج في الغالب 

 البايرة مستوى  انخفاض على تنطوج  قد ،شديدة انفعالية بافة تتميز سلوكية استجابة :أيضا   العنفويعّرف 
 العنف لكون  فقد ،والتدمير للشر ومالزما   السلبي بالعدوان قرينا   العنف لكون  نأ الضرورج  فمن ذلك وعلى ،والتفكير
 لحدث وقد ،العدوان في العنف استخدام تغييره يتطلب واقع لتغير وأ معين واقع عن للتعبير معين موقف في ضرورة
  (.2007 ،وسليمان منيب) المضاد العنف هو قائم لعنف استجابة وأ فعل كرد العنف

 العنف هذا لكون  وقد ،له يرمز ما وأ خرينباآل ذىاأل لقاعإ إلى يهدف سلوك نهأب :للعنف اإلجرائيما التعريف أ
 . جماعيا   وأ فردلا  

 لحاقإ بغرض معقول مبرر دون  خرآ فرد ضد األسرة أفراد حدأ به لقوم الذج العدواني السلوك هو :األسري  العنف
 .(2012،والشربوني عالم) الفرد بذلك كليهما وأ المعنوج  وأ المادج ذىاأل

 جسدج يذااإو  ضرارأ لحاقإ إلى دج  وي ،األسرة عن لادر سلوك كل نهأب: األسري  للعنف اإلجرائيما التعريف أ
 . بها لمر التي بالظروف ثرا  أمت ،األطفال تجاه ومعنوج 

 :حدود ومحددات الدراسة
 تتحدد نتائج هذه الدراسة: 

وتم  ،الذين تعرضوا للعنف، في محافظة الطفيلة ( سنة16-14عمارهم من )الذين تتراوح أ  األطفال: البشرية الحدود
جابة أكثر من الفئات ، ويكون األطفال بها أقدر على اإلتحديد هذه الفئة كونها تقع ضمن مراحل الطفولة المتوسطة

 .األخرى )الطفولة المبكرة، الطفولة المتأخرة(
 م(.2015/2016)للعام انية:الحدود الزم

  : محافظة الطفيلة في المملكة األردنية الهاشمية.الحدود المكانية
وما يتمتع به المقياس من صدق  األطفالأدوات الدراسة وهي: مقياس العنف الموجه ضد المحددات الموضوعية: 

 وثبات.
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 اإلطار النظري 
 مفهوم الطفل:

طفل لغة لعني: "الاغير من كل شيا" فالليل في أوله طفل، والطفل هو الوليد، وهي كلمة تطلق على الذكر وال 
]سورة الحج: آلة  أجل مسمى ثم نخرجكم طفال" إلى: "ونقر في األرحام ما نشاا لىاقال تع ،()بن زكريا، د.تواألنثى

أن الطفل هو: "الاغير الذج لم يبلغ الحلم،  لىإحيث ذهبت  ،وقد تعرضت الشريعة اإلسالمية لتعريف الطفل ،[5
ويتحقق البلوغ ببدا مرحلة اإلدراك التام بالمظاهر الطبيرية، المتعلقة بالرجولة أو األنوثة، فإن لم تظهر العالمات 

ما  إلىالطبيرية يتحدد البلوغ بالسن" ووفقا  لرأج الجمهور فإن سن البلوغ هي الخامسة عشرة، ويستندون في ذلك 
رواه ابن عمر رضي هللا عنهما أنه قال: "عرضت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة 

 .(2007)بوادج،  سنة فلم لجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة فأجازني"
 الفرد يتحول فيها ،المراهقة بدالة إلى الميالد من تمتد ،ينساناإل الكائن حياة دورة من عمرية مرحلة وهي

 النفس على االعتماد حالة إلى الميالد عند خريناآل على واالعتماد التام شبة العجز حالة ومن ،اجتماعي كائن من
 التطبيع متطلبات من مجتمعه في له يتوفر وبما ،الشخاية وقدراته استعداده مع مايتوا بما بنشاط واالطالع

 (2008،مجيد) وغيرها الاحية والرعالة والتربية االجتماعي
سنة، فكانت حجة الحنفية برأج ابن  ةتحديد هذه السن بثماني عشر  إلىحنيفة ومالك  يوذهب كل من أب 

نْ لىاعاما ، في قول هللا تع عشر ةعباس بتفسير البلوغ ثماني ُهْم : "َواْبَتُلوْا اْلَيَتاَمى َحتََّى ِإَذا َبَلُغوْا النَِّكاَح َفِإْن آَنْسُتم مِّ
ا َفاْدَفُعوْا ِإَلْيِهْم َأْمَواَلُهْم َواَل َتْأُكُلوَها ِإْسَراف ا َوِبَدار ا َأن َلْكَبُروْا َوَمن َكاَن َغِنيًّا فَ  ْلَيْسَتْعِفْف َوَمن َكاَن َفِقير ا َفْلَيْأُكْل ُرْشد 

، معتبرا  أن أعلى حد (6]سورة النساا: اآللة ْيِهْم َوَكَفى ِباّلّلِ َحِسيب ا"ِباْلَمْعُروِف َفِإَذا َدَفْعُتْم ِإَلْيِهْم َأْمَواَلُهْم َفَأْشِهُدوْا َعلَ 
 .(2005)سكسير،  للبلوغ هو ثماني عشرة سنة

المرحلرة العمريرة كر)سيجموند فرويد، وآريكسون، الخ....( : بأنها  وقد تعرض علماا النفس لتعريف الطفولة 
مترررد مرررن المررريالد إلرررى بدالرررة المراهقرررة، كمرررا ترررم تحديرررد مراحرررل الطفولرررة مرررن دورة حيررراة الكرررائن الحررري اإلنسررراني، التررري ت

 مراحل كما يلي: أربع وتقسيمها إلى
 مرحلة الرضاعة: من الميالد وتنتهي بالسنة الثانية من عمر الطفل. -1
 وتنتهي بسن السادسة من عمر الطفولة. ،مرحلة الطفولة المبكرة: وتبدأ من الثانية -2

 وتبدأ من السادسة وتنتهي بسن التاسعة من العمر. مرحلة الطفولة المتوسطة: -3

 (.2004عالونه،)مرحلة الطفولة المتأخرة: وتبدأ بسن التاسعة وتنتهي بالسنة الثانية عشرة من عمر الطفل -4

كما تعرض الفقه القانوني لتعريف الطفل، وقد ُعرف الطفل في الفقه القانوني على أنه: الاغير الذج أتم 
 .(2002)عبدالجواد،  وز السن التي حددها لبلوغ الرشدولم يتجا ،لقانون للتمييزالسن التي حددها ا
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هل هو محل اتفاق أم محل اختالف؟ ولإلجابة عن هذا  :ر التساؤل حول التعريف القانوني للطفلاوهنا يث 
أن مرحلة  إلى التساؤل نقول بأن هناك عدة اتجاهات حول تحديد المعنى القانوني للطفل، حيث ذهب االتجاه األول

وتنتهي ببلوغ الطفل سبع سنوات، أما االتجاه الثاني فبين أن مرحلة الطفولة تبدأ منذ الميالد  ،الطفل تبدأ بالميالد
أن مرحلة الطفولة تبدأ بالميالد وتنتهي ببلوغ الطفل سن الخامسة  إلىوتنتهي بسن الثانية عشرة، وذهب اتجاه ثالث 

)حبيب،  ن مرحلة الطفولة تبدأ منذ الميالد وتنتهي ببلوغ الطفل سن الثامنة عشرة سنةأ إلىعشرة، وذهب اتجاه رابع 
 .د.ت(

وفقا  لما ورد في  ،تحديد معنى الطفولة إلىونجد أن القانون األردني قد تبنى االتجاه الرابع، حيث ذهب  
 نة عشرة من عمره.فقد اعتبر أن الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثام،  1989اتفاقية حقوق الطفل عام 

تأييد ما ذهب إليه المشرع األردني بتبني االتجاه الرابع، والمتمثل في تحديد مرحلة  إلىويذهب الباحث  
أخذ بهما علم  نالذي ،الطفل منذ الميالد، وانتهائها ببلوغ سن الثامنة عشرة، وهذا موافق للمريارين الزمني والعقلي

قدر كبير من الحمالة لتكوين  إلىلحتاج  –الطفولة  –في هذه المرحلة النفس، وذلك على اعتبار أن اإلنسان 
 .شخايته، وترسيخ معتقداته وأخالقه، كما أنه يوفر نطاق حمالة أوسع للطفل 

 :مفهوم العنف 
 ضافةباإل الوحشية السمات تعني والتي( فيولنسيا) تينيةالآل الكلمة من( violence) العنف مفهوم ينحدر

 حركي وأ شفوج  تعدّ  شكل على لكون  نأ ويمكن ،بالكلمة وأ بالفعل وأ باللسان وأ باليد يذاااإل ووه ،القوة إلى
 .(1993معتوق،)

بحيث لايب  ،زق عالئقيةآكغيره من أشكال السلوك هو نتاج م العنف أن (Hesnardهيسنارد ) رى يو 
شكل العدوانية طريقة معينة للدخول فت ،إلبادته اآلخرالذج يناب فيه على  ،التدمير ذات الشخص في نفس الوقت

 . (2010)ناصر، اآلخر والعنف سلوك مرتب  بأزمة عالئقية ينتج عنه تدمير ذات في عالقة مع اآلخر.

وإهمال العوامل االقتاادلة  فرادتنجم عن األ ،ويعرف العنف بأنه حالة تعكس صحة المجتمع وأمنه       
ت اإلنسان، ويتضمن العنف األذى المادج وغير المادج الذج لسبب والسياسية والم سسية لحاجا االجتماعّيةو 

التخريب واأللم واإلصابات والخوف، والعنف لشوش البيئة والمحي  الذج يتولد فيه ويعيق إمكانية النمو الشخاي 
 ألطفالاضطرابات النفسية عند كما أن العنف لعكس ظاهرة عدم النضج واال ،فقدان األمل  إلى، مما ي دج فرادلأل

 (. 2007)العجرود،
 ،سلوك أو التزام ما ىاإلكراه المادج الواقع علي شخص إلجباره عل :( العنف بأنه2005ويعرف خميستي )     

 –الجسدلة للشخص ) قتل  ويعني جملة األذى والضرر الواقع على السالمة ،وبربارة أخرى هو سوا استعمال القوة
إتالف( حيث تفترض هذه الماطلحات  –تخريب  –األشياا )تدمير كما قد لستخدم العنف ضد  ،(جرح –ضرب

 .مرادف للشدة والقسوةالنوعا  معينا  من العنف 
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 ،إلحاق األذى بشخص آخر إلىاستجابة لمثير خارجي ت دج  العنف بأنه: (Michaud,1999وعرف )         
في هذا التعريف اتاف  .أداة والمع ،والهياج ،تكون مشحونة بانفعاالت الغضب ،استجابة في شكل فعل عنيف

لكون  لكن ليس دائما   ،في انفعاالت الغضب المتمثلةو  ،العنف بالحالة النفسية التي تكون عليها الذات الفاعلة للعنف
ا اإلنسان السيطرة على مكون الغضب والهياج حالة انفعالية لفقد فيهمن رغم على الف ،بالعنف الغضب مقترنا  

لكتفي بالغضب كوسيلة لرفض الواقع أو  ا  فقد نجد شخا ،س كل إنسان لغضب لستخدم العنفنه ليأإال  ،أعاابه
 الموقف دون استعمال العنف .

 او بالتهديد سواا ،القدرة وأ المادلة للقوة المتعمد االستعمال نهأب: العنف العالمية الاحة منظمة وتعرف   
 تودج ثيبح ،مجتمع وأ مجموعة ضد وأ خرآ شخص ضد وأ نفسه ضد الشخص قبل من ،لها الفعلي االستعمال

 (who،2002) الحرمان وأ النماا سوا وأ ،نفسية صابةإ حدوث وأ موت وأ صابةإ حدوث إلى
أثار ويرى الباحث أن بعض التعريفات االصطالحية لمفهوم العنف تتجاوز دالالته اللغوية المباشرة، وقد 

الباحثين والمفكرين على اختالف مستوياتهم واختااصاتهم، فتنوعت بين أوساط  ال  التحديد االصطالحي للعنف جد
غير أن جوهر التقاطع بين أغلب التعاريف لكمن  ،والقانوني ،والسياسي ،التعريفات بتنوع داللتها وسياقها األخالقي

واجه هذه وال لمكن للعالم االجتماعي أن ي ،آخر إلىفي أن للعنف دالالت ثقافية واجتماعية تختلف من مجتمع 
 والمكاني. ،الزمانيو  ،والحضارج  ،الثقافي المشكلة إال إذا تناول هذا المفهوم في إطاره

 الم سسة نهاإ حيث ،للفرد بالنسبة ةلفأ كثرهاأو  ،اليومي التفاعل مجاالت ولىأ تعد األسرةن أولعلنا نرى ب
 العنف فيها لظهر التي المجاالت كثرأ هانأ كما ،وتلقائية بحرية الفرد فيها يتفاعل التي ،الوحيدة االجتماعّية

 كما نساني،اإل الثقافي بالتراث ترتب  قدلمة ظاهرة ويعد انتشارا ، العنف نواعأ كثرأ من األسرج  العنف ويعدّ  ،األسرج 
 (2008 ،ابراهيم) والثقافية والدينية واالقتاادلة االجتماعّية العوامل من بالعديد ترتب  نهاأ

 معاملة سااةإ العنف هذا ويشمل ،األسرة أفراد بين غالبا   لحدث الذج العنف نهأب رج األس العنف لعرف كما
من  األسرة أفراد حدأب والمعنوج  المادج ذىاأل لحاقإ بقاد السن كبار معاملة سااةإو  الطفل معاملة سااةإو  الزوجة

 .(2007،حسين) باشرةم غير وأ مباشرة باورة ،األسرة أفرادهما أو من باقي قبل أحد الوالدين أو كلي
 :  األطفال معاملة سوء
 أو وفاة عنه تنتج ،الرعالة مقدم أو الوالدين حدأ جانب من فعل في فشل أو حديث فعل أجّ  األدنى هحدّ  في هو  

 خطر عنه ينتج ،فعل في فشل وأ فعل جأ وأ جنسي استغالل وأ جنسية إسااة أو خطير انفعالي أو جسمي إيذاا
 (.2002،  والتنمية الطفولة مجلة) خطير ذىأل الحدوث وشيك

 ،ألطفالل المعاملة سوا من عديدة وحاالت راهو ظ ليتضمن يتسع قد لألطفال واإلهمال المعاملة سوا مفهوم إن
 نتيجة ،المادومين األطفال وأ الطفولة صدمات ليشمل لمتد قد لضا  أ بل ،تنشئتهم في الخاطئة األساليب ومن

 . النفسي هماارتقا قيتع وأ تعطل خبرات وهي ،لها اتعرضو  التي ميةالاد وأ الم لمة للخبرات
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 ذىاأل وأ الدمار لحاقإ إلى لقود الذج المقاود السلوك نهأب األطفال ضد هالموج العنف نأونالحظ مما سبق 
 اتبتارف القيام جأ ،الفعل عن ناجما   عنفا   األطفال ضد العنف لكون  وقد .به المحيطة شياااأل وأ شخاصباأل

 بما القيام عن االمتناع في وتظهر ،الفعل عدم عن الناجم العنف والثانية ،نفسه وأ جسده في الطفل ت لم وأ ت ذج
 (.2004 ،بركات) والروحية الجسدلة حاجاته تلبية عدم نتيجة الطفل ذىأ في ببيتس مما المس ولية طارإ في لقع

، فهو عبارة عن بوصفه ظاهرةالنظر إليه  لضا  من أنماط السلوك، ويمكن أ نم  العنف أن الباحث ى وير 
بانفعاالت االنفجار والتوتر، وكأج فعل آخر ال بد أن لكون له هدف  لكون ماحوبا   ،فعل يتضمن إيذاا اآلخرين

وقد ينظر إليه كظاهرة اجتماعية تتكون من عدد من أفعال مجموعة من  يتمثل في تحقيق مالحة معنوية أو مادلة.
 إلىبحيث تحتل فترة زمنية واضحة. وسواا نظرنا  ،في محي  معين وتكون لها درجة االستمرارية الفاعلين، تحدث

حد المظاهر التي صاحبت اإلنسان خالل أاجتماعية فهو ظاهرة أج من أنماط السلوك،  بوصفه نمطا   العنف
  مختلف حقب وجوده على سطح األرض.

تسم بظاهرة العنف، ولم تسلم من هذه الظاهرة منطقة أو ثقافة، ي ينأن القرن العشر  إلى( 2003ويشير راغب )     
وال شك أن هذه الظاهرة لها انعكاساتها المجتمرية والبيئية، فهي ال تمثل فق  تهديد المنجزات اإلنسانية المادلة 

به، لالقتناع ل البديل من وجهة نظر أصحايفالسلوك العنيف لم تهدد الوجود اإلنساني. ، ولكنها ألضا  االجتماعّيةو 
والحجة والمنطق في تناول القضالا، وعلى الجانب اآلخر هو من بيئة بعينها أو مجموعة من العوامل البيئية لمكن 

  .أن توصف بأنها مهيأة للسلوك العنيف، أو أنها مجموعة من العوامل المتداخلة فيما بينها والممهدة للعنف
 العنف تصنيفات

ن العنف في مجموعات عديدة، منها تانيف العنف حسب األفكار والمقوالت صنف العديد من الباحثي      
 (: 2004المتعلقة به )المعالطة،

برز المقوالت أالعنف المكتسب: أساسها أن العنف سلوك مكتسب، يتعلمه اإلنسان من البيئة المحيطة به، ومن   -
وك العنيف عن طريق مالحظة نماذج يتعلمون السل األطفالمقولة: تعلم العنف بالمالحظة، وجوهرها أن 

العنف لدى والديهم ومدرسيهم وأصدقائهم، ومشاهدتهم مظاهر العنف في األفالم التلفزيونية والسينمائية، 
 لخ.إوقرااتهم القاص والروالات البوليسية...

المفروضة عليه من لكثرة الضغوط  العنف المقنع: الذج لحدث مع زيادة شعور اإلنسان بالعجز وعدم القدرة، نظرا   -
تدمير  إلىالخارج، وقد لمارس العنف المقنع ضد الذات، فيتخذ شكل السلوك الرضوخي السلبي أو الميل 

الخارج في شكل مقاومة سلبية مثل عدم الرغبة في العمل وتخريب الممتلكات العامة،  إلىالذات، وقد يتجه 
 يغات على اآلخرين.و والعدوان اللفظي بالنكت والتس

 عنف الرمزج: يتخذ شكل االعتداا على القوانين وتحطيم الضواب  التي تتضمنها واالستهانة برموز الدولة.ال -
 ( : 2010عدة معايير )بومهرة، إلىوهناك من لانف العنف استنادا  
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يم التي ة للمفاهاإلجرائيالتعريفات النظرية و  إلى مريار شكل السلوك العنيف وطبيعته: فاستنادا   المعيار األول: -
:  إلىبمثابة تجريدات ألشكال معينة من العنف، لمكن تانيف الممارسات العنيفة من حيث الشكل  دّ تع

 لخ.إاضطرابات، تظاهرات، وأحداث شغب، تمردات عامة، عمليات إعدام...

أو  ج،اادأو اقت ،مريار أهداف الفعل العنيف أو دوافعه: إذ لمكن أن لكون للعنف هدف سياسي المعيار الثاني: -
 أو إجرامي. ،أو ديني ،اجتماعي

مريار طبيعة القوى التي تمارس العنف: وفي هذا اإلطار لمكن الحديث عن العنف الطالبي،  المعيار الثالث: -
ما تتجه بعض الفئات  لخ، وغالبا  إمارسه أجهزة منظمة كالجيش...ت، العنف الم سس الذج يالعنف العمال

طبيعة هذه القوى من  إلىرسة أشكال معينة من العنف أكثر من غيرها نظرا مما إلى االجتماعّيةوالقوى 
جانب، وخاوصية تلك األشكال من جانب آخر. فالطلبة عادة ما يتظاهرون والعمال لضربون، والفالحون 

تنخرط بعض وحدات القوات المسلحة في التمردات واألعمال االنقالبية. كما أنها تستخدم  ينتفضون، وأحيانا  
 ي بعض األحيان للقضاا على أعمال العنف المضادة للنظام.ف

وهنا لمكن التمييز بين العنف الفردج أو المحدود الذج  مريار حجم المشاركين في أعمال العنف: المعيار الرابع: -
 ، ويرتب  بعملياتالعنف الجماعي وهو الذج تمارسه فئات اجتماعية أكثر عددا  ، و ينخرط فيه فرد أو عدد قليل
 واسعة من الحشد والتعبئة.

ما يتم  لهذا المريار لمكن التمييز بين العنف المخط  وهو غالبا   مريار درجة التنظيم وطبقا   :المعيار الخامس -
باورة منظمة كاالنقالبات العسكرية، وعمليات االغتيال، واألعمال اإلرهابية. والعنف غير المنظم أو 

فجائية، ويأتي في الغالب كردود أفعال موقفية، ومن أمثلته المظاهرات  العضوج، الذج يندلع باورة تلقائية
 واإلضرابات وأحداث الشغب.

 االجتماعّيةويمكن تانيف العنف على أساس الم سسات وهو العنف الذج لمارس في إطار الم سسات       
 ( :2001)وحيد،

، ومن أوجه ذلك العنف األسرةإطار العائلة أو  في فراد: وهو العنف الممارس على األاألسرج العنف العائلي أو  -
 الممارس من طرف اآلباا على األبناا، وعكسه والعنف الممارس من طرف األزواج على الزوجات والعكس.

من طرف سكانها السود  1968وسنة  1967العنف األسود: هو عنف شهدته الواللات المتحدة األمريكية سنة  -
دن الكبرى في بحار من الحرائق والتخريب والدم، وأفرزته الرغبة في التحرر من من الم الذين اغرقوا كثيرا  
 الذج كان لمارسه السكان البيض على السكان السود.، واالستغالل االقتاادج العنارج  ،الظلم االجتماعي

ن من العنف الطالبي: عنف يتعلق بإضرابات واحتجاجات واضطرابات وانتفاضات الطالب الجامعيين، لعبرو  -
في بلدهم أو جامعاتهم أو في بلد  ،أو سياسية ،أو اجتماعية ،خالله على تذمرهم ورفضهم ألوضاع تربوية

 معها. آخر أو جامعة أخرى تضامنا  
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في األندلة الرياضية والمالعب، ويطلق بعض  العنف الرياضي: وهو العنف الممارس بين الشباب عموما   -
قوم بها لح"، ومن مظاهره صور الشغب التي طلح "الحرب من دون سالالباحثين على العنف في الرياضة ما
ضمن مناصرتهم لفريق رياضي في مقابل فريق رياضي آخر، ومن  ،الشباب أثناا إجراا المباريات الرياضية

مما لعبر عن غضب الشباب في حالة  ،الضرب والحرق العشوائي وإلحاق األذى بكل شيا صوره ألضا  
 أو شعبين. ،أو جماعتين ،حرب بين فريقين إلىيتحول عنف الرياضيين وشغبهم  خسران فريقهم. فقد

العنف المدرسي: هو العنف الممارس في إطار م سسة المدرسة، ومن أوجهه العنف الممارس من طرف  -
المعلمين على التالميذ، وفيما بين التالميذ، ومن طرف التالميذ على المعلمين، ومن طرف إدارة الم سسة 

 ى التالميذ والمعلمين.عل
 :    األسري دوافع العنف 

 (2010)بومهرة، ثالثة أقسام هي: إلى األسرج لمكن تقسيم الدوافع التي يندفع الفرد بمقتضاها نحو العنف 
 الدوافع الذاتية:. 1

وهذا النوع من  األسرج والتي تقوده نحو العنف  ،وهي تلك الدوافع التي تنبع من ذات اإلنسان ونفسه
 قسمين: إلىوافع لمكن أن لقسم الد

أ ر الدوافع الذاتية التي تكونت في نفس اإلنسان نتيجة ظروف خارجية من قبل اإلهمال وسوا المعاملة والعنف الذج 
تراكم نوازع نفسية  إلىغيرها من الظروف التي ترافق اإلنسان والتي أكدت  إلىتعرض له اإلنسان منذ طفولته 

العنف  إلىسابقة الذكر باللجوا التعويض عن الظروف  إلىقادت في النهالة  ،ية، وتمخضت بعقد نفسةمختلف
 .األسرةداخل 

بأن الطفل الذج يتعرض للعنف إبان فترة طفولته لكون أكثر ميال  نحو ( 2004)الزهراني،لقد أثبتت 
واجتماعية وصحية  ، لتعرضهم لمشكالت نفسيةاستخدام العنف من ذلك الطفل الذج لم يتعرض للعنف فترة طفولته

 .وتربوية
ب ر الدوافع التي لحملها اإلنسان منذ تكوينه والتي نشأت نتيجة سلوكيات مخالفة للشرع كان اآلباا قد اقترفوها مما 

 (2001انعكس أثر تكوينها على الطفل. ويمكن إدراج العامل الوراثي ضمن هذه الدوافع. )وحيد، 
 الدوافع االقتصادية:. 2

إال أن االختالف بينهما لكون في  األسرج شترك معها ضروب العنف األخرى مع العنف هذه الدوافع ت
ال يروم األب للحاول على منافع  األسرةففي محي   ،األهداف التي ترمي من وراا العنف بدافع اقتاادج

الذج تنعكس آثاره  ،اقتاادلة من وراا استخدامه العنف إزاا أسرته، وإنما لكون ذلك تعريفا  لشحنة الخيبة والفقر
فإن الهدف من وراا استخدام العنف إنما هو الحاول  األسرج أما في غير العنف  ،األسرةبعنف من قبل األب نحو 

 على النفع المادج.
 :االجتماعّيةالدوافع . 3
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 –والتي تتطلب من الرجل  ،يتمثل هذا النوع من الدوافع في العادات والتقاليد التي اعتادها هذا المجتمع
وذلك أنهما  ،بحيث ال يتوسل في قيادة أسرته بغير العنف والقوة ،قدرا  من الرجولة -حسب مقتضيات هذه التقاليد

المقياس الذج لمكن من خالله معرفة المقدار الذج يتاف به اإلنسان من الرجولة، وإال فهو ساق  من عند 
 الرجال.

فكلما كان المجتمع  ،ةاألسريمجتمع على درجة الثقافة وهذا النوع يتناسب طردلا  مع الثقافة التي لحملها ال
كلما تضاال دور هذه الدوافع حتى ينعدم في المجتمعات الراقية، وعلى درجة عالية من الثقافة والوعي،  على

العكس من ذلك في المجتمعات ذات الثقافة المتدنية، إذ تختلف درجة تأثير هذه الدوافع باختالف درجة انحطاط 
 .(2006)المطيرج،  لمجتمعاتثقافات ا

بأنها ذات جذور قدلمة نابعة من مشكالت  األطفالالموجه نحو  األسرج ف نالع أسبابكما لحدد البعض 
العائلة، أما األثر الحاضر فتكون جذوره مشكلة حالية على  أفرادسواا  من قبل اآلباا أو أحد  ،سابقة أو عنف سابق

وبالتالي فإن الشخص الذج ينحدر  ،عمله، قد يدفعه لممارسة العنف على أوالدهفقدان الزوج أو األب ل :سبيل المثال
لذا فمن الضرورج  ،فإنه سوف لمارس الدور نفسه ، ففي أغلب األحيانها العنف عليهأفرادمن أسرة مارس أحد 

لذا  ،سها للعنفوفي الغالب تكون تعرضت هي نف، في صغرهاة على أبنائها بوالدتها معرفة شكل عالقة األم المعتدل
ومن حقها اليوم أن تفعل  ،فبالنسبة لها تعتقد أن ما تقوم به من عنف تجاه أوالدها هو أمر عادج كونه مورس عليها

 . (2010)بومهرة،  الشيا نفسه.
 النتائج المترتبة عن العنف األسري :

 ،نجازاتهإو  تحايله وفي شخايته في ي ثر مهم عامل وقدراته هبنفس الفرد ثقة نإ :بالنفس الثقة ضعف .1
 ،الدراسي التحايل وبين الذات مفهوم بين ا  كبير  ا  ارتباط هناك نأ إلى الدراسات من كثير شارتأ وقد

،  نجازإ وأ عمل جأب اميالق في المبادرة من ويخاف ،وقدراته نفسه في الثقة لدله تنم لم الذج فالطفل
 العبا نتيجة متعلم الخوف هذا نإ. عمل جأب امالقي في مترددا   تراه  لذا ،نيبأالت ويخاف الفشل لخاف
،  ناصر)  الواحدة األسرة أفراد مابين االجتماعي والتنافس الطفل عاتق على ناالوالد يتركه الذج الثقيل
2002.) 

 ىاالناش حباطاإل نأ ماسلو ويرى  ،وسالمته منهأ تهدد ما ذاإ حباطباإل لشعر الطفل نأ :حباطباإل الشعور .2
 الحاجات شباعإ وعدم ،بقدراته ستهزااواال ،الطفل زمالا مامأ التحقير كلمات ستخداموا التهديد عن

 .(1989،  خرون آو  القطامي) الطفل سلوك على كبيرا   ثيرا  أت ي ثر للطفل الفسيولوجية

 وقد ،وشراسته الطفل عدوانية من يثير الطفل في ناالوالد يوقعه الذج همالواإل العقاب شدة نإ :العدوان .3
 .خريناآل على العدوان سلوك في معاناإل الطفل فعل رد لكون 
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 والتوتر النفسي ستقراراال وعدم الدائم بالقلق الفرد شعور إلى ي دج همالهإ و  الطفل معالة سوا نإ :القلق .4
 بالعجز الشعور عن فضال   ،العقاب من والخوف بالذنب والشعور ،النفسية والادمات والمتاعب زماتواأل

 .الداخلي والاراع والنقص

 
 

  مداأل الطويلة والسلوكية النفسية المشكالت .5

 كلينيكيةإ صورة عن همالواإل المعاملة سوا ضحالا األطفال على جريتأ التي الدراسات نتائج كشفت
 مابعد ضغوط باضطراب لعرف فيما ثارهاآ تتبدى قد التي ،سااةاإل صدمة في ب رتها تكمن ،المعالم واضحة
 والسلوك والهلع الشديد الخوف)  مثل عراضاأل من متالزمة في لظهر اضطراب وهو ،األطفال عند الادمة

 الادمة عن وملحة متكررة ذكريات وأ دراكاتإ وأ فكارأ وأ ذهنية صور ووجود المستقر غير وأ المضطرب
. النوم وصعوبات زالتركي ةوصعوب ،الزائدة ستثارةواال نسحابياال والسلوك النوم ثنااأ( الكوابيس)  المزعجة حالمواأل
 للطفل النفسية الاحة على التأثير ونشطة قائمة تظل سااةإلا صدمة عن الناتجة والسلوكية النفسية المشكالت نإ
 (.2001،  والتنمية الطفولة مجلة) معها لريش والطفل ،الطفل مع تريش والادمة ،كخبرة بقيت نهاأل

 :األسري العنف  شكالأ
 العنف المعنوي والحسي:أ. 

في ويفقده إحساسه بأهميته النم  اللفظي الذج ي ذج الطفل، ويعيق نموه العاط إلىويشير ذيذاء اللفظي: اإل .1
والرفض  ،والتحقير والشتم واإلهانة ،ومن أشكاله المدمرة والشائعة االنتقاد الالذع المتكرر ،ه بنفسهواعتداد

 (.2006)المطيرج، واالستخفاف بالطفل أو السخرية منه

والحبس  ،من أنواع االستبعاد ا  وهو أمر مرفوض كليا  ألن فيه نوع زلي والطرد من المنزل:الحبس المن .2
وذلك اتقاا  لشّر الضحية ألنه قد بدر منه سلوك مشين في نظر من  ؛المنزلي قد لشيع لدى بعض األسر

كن هناك م تارس ضد النساا والفتيات وحتى إن للمارس العنف وربما هذا النوع من العنف المعنوج لم
 أسباب داعية لممارسته.

وذلك العتبارات  ؛وإن كان الحبس المنزلي لمارس ضد اإلناث فإن الطرد من المنزل لمارس ضد الذكور
وهذا النوع من العنف لعد الطلقة التي لستخدمها األبوان عند عدم  ،اجتماعية تميز المجتمعات العربية عن غيرها

 .(2005)الشقور،  التمكن من تهذيب سلوك االبن الضحية
 العنف المادي:ب.

أنثى  ا  أمكان ذكر أسواا  ،وهذه الاورة من أعمال العنف تتمثل في إكراه المعتدج عليه: عتداء الجنسياال .1
 على ممارسة الجنس أو القيام بأعمال جنسية فاضحة مع المعتدج.
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رس االعتداا الجنسي تحت وغالبا  ما لما األسرةعتداا الجنسي في نطاق غتااب أخطر صور االويعد اال
 .(2001إذا لم يرضخ لرغبات المعتدج )وحيد،  ،تهديد المعتدى عليه بإيذائه

األذى الجسدج الذج يلحق بالطفل  إلىعتداا أو سوا المعاملة الجسدلة عامة لشير اال عتداء الجسدي:اال .2
ق األذى بالطفل، بل إنه على يد أحد والدله أو ذويه. وهو ال ينجم بالضرورة عن رغبة متعمدة في إلحا

إلحاق ضرر مادج  إلىفي معظم الحاالت ناتج عن أساليب تربوية قاسية أو عقوبة بدنية صارمة أدت 
بالطفل أو كادت. وكثيرا  ما يرافق االعتداا الجسدج على الطفل أشكال أخرى من سوا المعاملة ومن 

ما في الوقت الذج  أداة بقبضة اليد أو ب األمثلة الم سفة والشائعة على ذلك ضرب أحد الوالدين لطفله
الطفل ضحية اعتداا جسدج وعاطفي في  ت والشتائم، وفي هذه الحالة لعدّ ينهال عليه بسيل من اإلهانا

 آن واحد.
عض وألة إصابة ويشمل االعتداا البدني على الطفل الرضوض والكسور والجروح والخدوش والقطع وال

، ه إذا تسبب فيه أذى جسدج بالطفلنف لمارسه أحد والدج الطفل أو ذوو كل عاعتداا  كذلك  بدنية أخرى. ويعدّ 
فكل هذه  أو بقبضة اليد واللطم والحرق والافع والتسمم والخنق واإلغراق والرفّس والخض. أداة ب ويشمل ذلك ضربه

 .م(2006جلبي، اعتداا  بحّد ذاتها )ال ، ولكنها تعدّ الممارسات وإن لم تسفر عن جروح أو كسور بدنية ظاهرة
 والسلوك العدواني لدى األبناء: األسري العالقة بين العنف 

وبين حدوث اضطرابات السلوك  األسرج للعنف  األطفالوجود عالقة بين تعرض  إلىتشير الدراسات 
ن لدله وتعاقبه بدنيا  وت لمه نفسيا  تنمي العدوا التربية القاسية التي تقهر الطفلف ،لديهم وخاصة السلوك العدواني

 .(2005وتجعله لفشل في تنمية التحكم في الغضب والعدوان )الشقور، 
 :األسري نظريات العنف 

توجد هنالك العديد من النظريات التي فسرت العنف األسرج الموجة سواا ضد األطفال أو الزوجات داخل  
 كما يلي:ويمكن استعراضها  األسرة ، أفرادالمنزل وخارجه من قبل أحد الوالدين أو باقي 

  الفارقة المخالطةنظرية 
المتفاوتة  نظريته عن المخالطة الفاصلة أو Edwin Sutherland قدم العالم األمريكي "إدوين سوذرالند"

الجريمة  أشكال الجريمة، األول: لتفسير أسباب اختالف معدالت أو التفاضلية أو المغايرة بهدف تفسير شكلين من
األخير هو  دون الجماعات، والشكل فرادالفردلة، وهي التي يرتكبها األ لتفسير الجريمةباختالف الجماعات، والثاني: 

 Differential )تراب  االختالف( إلىسبب الجريمة الفردلة  ما يهمنا في هذا المقام، حيث يرجع "سوذرالند"

Associationر موروثافتراضات منها أن السلوك اإلجرامي مكتسب وغي ، وتفترض هذه النظرية عدة. 
والتفاعل مع المجرمين، ومن خالل استخدام  ويتم تعلم السلوك اإلجرامي من خالل عملية االتاال

اإلجرامي يتم تعلمه في الجماعات األولية التي  واإلشارات، وأن الجزا األساسي من عملية تعلم السلوك الكلمات
عند مخالطته ألنماط إجرامية أكثر من  اإلجرامي الفرد بعالقات أولية وثيقة، كما أنه يرتكب السلوك يرتب  فيها
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اإلجرامية ومدة وكثافة المخالطة  اإلجرامية، ويتوقف ذلك على مدة تعرض الفرد لألفكار مخالطته لألنماط غير
عن طريقة تعلمه للسلوك  مع التأكيد بأن طريقة تعلم الفرد للسلوك اإلجرامي ال تختلف لمرتكبي السلوك اإلجرامي،

 .(2003 والجماعات )الكردوسي فرادمحتوى االرتباط بين األ الجزئية المهمة تتمثل فيالسوج و 
 التعلم االجتماعي:نظرية 

 Waltersوريتشارد والترز ،Mitchel، ووالتر متشل Banduraالبرت بندورا   من أعالم هذه النظرية
سواا أكان سلبا  أم  ،اآلخرين ل من قبليتبع ردود األفعا األطفالالمدخل، نجد أن سلوك  وغيرهم، ومثال على هذا

خاص اآلباا واإلخوة  ولديهم عالقات تواصل معهم، وبشكل ،الكبار المحيطين بهم ، وخاصة أولئك الناسإلجابا  
شاشة التلفاز  ذلك ما لشاهده الاغار على إلىالمهمين في حياتنا، إضافة  الكبار أو ما لسميه )توماس( الناس

 بالغا   شخاا   األطفاليتسم بالعنف، فقد شاهد  لشاهدون فيلما   األطفال ال، ولنفرض أنوغيره من وسائل االتا
لستجيب الطفل  هذا السلوك تم تعزيزه أو مكافأته، فعلى األرجح سوف لضرب ويستخدم العنف، وإذا ما ال حظوا أن

 بنفس األسلوب إذا ما مر بنفس التجربة.
نتيجة للعالقات المضطربة مع الوالدين أو ما  ند المراهقين هوويقترح العالم )بندورا( أن سلوك العنف ع

عند اليافعين، وبالتالي نجد الطفل  ة المضطربةاألسريالذج يتولد نتيجة هذه العالقات  ،واإلحباط نسميه بالغضب
 .(2008)الوريكات، األسرةوالمحبة والتي لفترض أن تسود  عالقات المودة إلىلفتقر 

 عي:نظرية الضبط االجتما
لشمل مفهوم الضب  االجتماعي كل مظاهر سوا التنظيم في المجتمع من الناحيتين العضوية والثقافية،  

وقد لعني عدم التناسق أو التوازن بين أجزاا ثقافة المجتمع، وتتمثل دواعي الضب  االجتماعي في التغيرات السريعة 
من عدم االستقرار في العالقات القائمة بين أعضائه حالة  إلىالتي تحدث داخل المجتمع، فعندما يتعرض المجتمع 
 (.1998فإن الضب  االجتماعي ينعدم بين أجزائه )أبو تولة، 

باعتبار أن الفرد يرتب  بمجموعة من  ،يلعب الضب  االجتماعي دورا  قويا  في نمو ظاهرة السلوك المنحرف 
ل مجموعة من هذه المجموعات معايير تنظم والنظم والتي تشبع له بعض الحاجات ولك االجتماعّيةالوحدات 

السلوك، فإذا كانت تلك المعايير واحدة بالنسبة لكل الوحدات الممثلة للثقافة في المجتمع، حينئذ ال توجد مشكلة، 
ن الفرد في تفاعله داخل إولكن تظهر المشكلة حين تختلف هذه الوحدات في المعايير التي تنظم السلوك، وحيث 

لى زمالا العمل، ومن خالل تفاعل الفرد مع إلى جماعة الرفاق، ومن المدرسة إ األسرةمن جماعة  المجتمع ينتقل
 (.2006هذه الجماعات فإنه لكتسب منها بعض معايير السلوك التي توجه عالقاته باآلخرين )الطيار، 

دودة، بعكس ما إذا وتزداد فرصة التماثل بين المعايير كلما كانت الجماعات التي يتفاعل معها الفرد مح 
حالة من اضطراب في المخزون المعرفي للمعايير في حالة وجود أنماط  إلىوهو ما ي دج  ،اتسعت دائرة تفاعله

أنماط انحرافية )أحمد،  إلىوالتي بدورها ت دج  ،صراعات داخلية إلىثقافية ومعايير مختلفة بين الجماعات ت دج 
1999.) 
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التي ينتقل الفرد في  االجتماعّيةمعايير التي تنظم السلوك بين الوحدات ويرى الباحث أنه إذا اختلفت ال 
فإنه عندئذ سيحدث للفرد  ،والمدرسة وجماعة الرفاق وزمالا العمل وغيرها األسرةتفاعله داخل المجتمع بينها وهي 

الة من االضطراب ح إلىفإن ذلك سي دج  ،العنف وأنه كلما اتسعت دائرة التفاعلية إلىصراعات داخلية ت دج به 
صراعات داخلية ت دج  إلىفي المخزون المعرفي للمعايير، ففي حالة وجود معايير مختلفة بين الجماعات ت دج 

 أنماط مختلفة من العنف. إلى
 نظرية الصراع:

حد الوسائل الهامة لفرض السيطرة التي أ فهو لعد دائما   ،ن العنف سالح قوج أ إلىوتنظر هذه النظرية  
ما مر لستمر على لذلك نجد األ ،نه مشروعأستخدام على هذا اال إلىوالذج ينظر  ،القوج ضد الضريف لمتلكها

 .(2001،شكل عليه في استعمال القوة والسيطرة )رطروط
بحيث يتم اعتماد قيمها  ،كثر الجماعات قوة في القانون أحيث تتحكم  ،والقوة هي المحدد الرئيس لنتائج هذا الاراع

وقد حددت هذه النظرية أربعة ، قل قوة من الهزائمعضاا الجماعات األأ ويعاني  ،ر قانونية للسلوكبوصفها معايي
 (1995عوامل تتحكم في العالقة بين الاراع والعنف، وهذه العوامل هي: )النمر، 

 مثل:  كمية الاراع أو عدد خبرات الاراع. العامل الذج لحكم قوة استثارة العدوان .1
 عدوانية مثل: العقاب.عامل كف األفعال ال .2

 زاحة العدوان.العامل المحدد تجاه العدوان كإ .3

 العامل الحافظ للعدوان كالتنفيس والتفريغ للعدوان. .4

وقد أكدت النظرية أن الاراع ينتج دافعا  عدوانيا  لستثير السلوك بهدف أو ينتهي بإيذاا اآلخرين، وأن هذا 
إلحاق األذى بغيره. وهذه العملية تسمى التنفيس، فهي بذلك ترى أن الواقع ينخفض تدريجيا  بعد أن لقوم اإلنسان ب

وإنما لحدث ذلك بسبب الاراعات المتكررة التي تواجهه، وبالتالي حسب النظرية فإن  ،اإلنسان ليس عدوانيا  بطبعه
الذج كل سلوك عنفي لسبقه موقف صراعي ألن السلوك العنفي لحدث بعد فشل الفرد في تحقيق أهدافه، األمر 

 العنف كطريقة سلوكية مناسبة لتفريغ هذه الاراعات إلىظهور الاراع الذج لقود بدوره  إلىي دج أو قد ي دج 
 .(2013كيرس وسيليرز، )إ

حرمان نسبي قد ينتج  إلىومما لستفاد من هذه النظرية أن المستويات المتدنية لبعض الطالب قد ي دج 
تي لحتاجونها مما يولد لديهم قدرا  متفاقما  من اإلحباط والشعور بالظلم ال األساسيةعنه تدني في إشباع الحاجات 

 (.2005تمردهم وعنفهم )القريني،  إلىوهذا قد ي دج  ،االجتماعي
إال أنه ي خذ على هذه النظرية رغم أنها تمدنا باألسباب المنطقية لظهور العنف إال أنها تفشل في تفسير 

م الذين ه ،الطبقة العليا واسباب عدم ظهور العنف لدى كثير من الفقرااأسباب وجود العنف لدى بعض أعضاا 
 .(2008صابة باإلحباط أو ربما أصيبوا به فعال  )زيد وآخرون، أكثر عرضة لإل
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ولكن ال تفسر هذا السلوك  ،ويرى الباحث أن كل واحدة من هذه النظريات تفسر العنف من جوانب معينة
وخاوصا  إذا ما عرفنا أن السلوك العنفي  ،وك المنحرف من الجوانب األخرى بشكل شمولي بتناول تفسير السل

لكمن خلفه مجموعة من العوامل المتداخلة والمتشابكة عالوة على تعدد أنماط السلوك العنفي ومستوياته، وباالتالي 
 صعوبة وضعه في قوالب محددة لاعب تفسيرها في ضوا نظرية معينة من النظريات السابقة.

 اسات السابقةالدر 
 األحدث: إلىوفقا  لتسلسلها الزمني من األقدم ذات الالة دراسات للوفيما لأتي عرضا  لهذه   

 الدراسات العربية:
ينة عوهي  ، ردنيفي المجتمع األ األطفالضد  األسرج العنف  :( دراسة بعنوان 1999جرى )الحاج،أ  

بالقطاع الحضرج في  ممن لهم صلة ،  ( عاما13-5) عمارهم منأ تتراوح  الذين األطفالسر و مستعرضة من األ
%( وبلغت في بلدة الهاشمية 31.5بلغت ) األطفالن نسبة العنف ضد أ إلىوتوصلت النتائج  ،محافظة عجلون 

كبر ألكون  األسرج ن العنف أ إلىوتوصلت النتائج  ،(13-5عمارهم )أ الذين تتراوح  األطفالسر و %( من األ33)
 إلىشارت النتائج أو  ،األطفالوكذلك من وجهة نظر  ،نفسها األسرةقطاع الريفي من وجهة نظر في نسبة قليلة في ال

(، 98.7ذ بلغت نسبته )إهو العنف الجسدج  األسرةمن وجهة نظر  األطفالضد  كثر شيوعا  األ األسرج ن العنف أ
 .ناث كن لعانين من العنف اللفظيبينما اإل األولىن الذكور لعانون من العنف الجسدج بالدرجة أ إلىودلت النتائج 

أسرتهم  أفرادمن قبل  األطفالأنماط اإلسااة الواقعة على : بعنوان دراسة(  2001)الرطروط،  ى أجر كما   
( حالة من حاالت اإلسااة  481)  منالدراسة تكونت عينة و  ،واالقتاادلة االجتماعّيةالتغيرات وعالقتها ببعض 

شكال اإلسااة أأن أكثر  إلىم(، وأشارت النتائج  1999خالل عام)  األسرةالة لألطفال المسجلة لدى إدارة حم
( حالة ثم يليها إسااة اإلهمال وبلغ  256المعرضين لها )  األطفالحيث بلغ عدد  ،هي اإلسااة الجسدلة شيوعا  

 ة  أكثر عرض طفالاألن أ إلى( حالة. وأشارت النتائج  26وبلغت )  ( حالة ، ثم اإلسااة الجنسية 199عددها ) 
 الدخل المتدني. وفي المدرسة، وذو  لإلسااة هم اإلناث وغير المنتظمين

 األساسيةمظاهر العنف في المدارس الحكومية لدى طلبة المرحلة بعنوان: ( 2003أبو زن  ) وفي دراسة  
وائيا  من مدارس محافظة تم اختيارهم عش ،( طالبا  وطالبة  418تكونت عينة الدراسة من ) ،العليا في محافظة نابلس

( لجمع البيانات وتحقيق أهداف الدراسة. وأظهرت النتائج عدم 1993نابلس. وتم استخدام استبانة حداد وسوالمة )
وجود فروق بين الذكور واإلناث في ظاهرة العنف اللفظي، ورفض المحي  االجتماعي وتدمير الذات. وكانت هناك 

ر واإلناث في توكيد الذات العدائية، واالستهتار األكادلمي، والسرقة، والدرجة فروق ذات داللة إحاائية بين الذكو 
الكلية لمظاهر العنف ولاالح الذكور، بمعنى أن هذه الظواهر متواجدة لدى الذكور بدرجة أعلى منها لدى اإلناث. 

حايل في العدائية، والعنف وأظهرت النتائج كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحاائية بين الطلبة تبعا  لمستوى الت
 اللفظي، ورفض المحي  االجتماعي، والسرقة والتخريب.
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اإلسااة اللفظية ضد األطفال من قبل الوالدين في محافظة  بعنوان : ( 2004)المارج،  دراسةوفي   
وس  مت ة ،بوطال ( طالبا   1673تكونت العينة من) و ، اسة مسحيةر افية در ات الدلموغر ببعض المتغي الكرك وعالقتها

أن األلفاظ التي تستعمل من قبل الوالدين لها عالقة بالزجر والتوبيخ والتقليل  ، حيث وجدتة( سن 14,5أعمارهم ) 
 الطفل كرامةومس  ،وتشبيه الطفل بالجماد والحيوان، أو الدعوة بالمرض، ورفض الطفل والشتم العقلية، القدراتمن 

والنظافة  ةلهينسي، وألفاظ ذات عالقة بالذات اإلواأللفاظ ذات مرجع ج مثل كثرة الكالم والنوم ،وسلوكات أخرى 
ن اإلناث أو  ،اإلناث اإلسااة اللفظية من لتكرارأن الذكور أكثر عرضة  إلىكما أشارت النتائج  الشخاية للطفل.

اإلسااة اللفظية، كما أن  استخدام يزيد من األسرة أفرادأن زيادة عدد  إلى باإلسااة اللفظية، وأشارت ألضا  ا  ر تأثأكثر 
  لإلسااة اللفظية. الوالدين ذوج الدخل المتدني أكثر استخداما  

عات الزوجية والعنف ضد ا العالقة بين أساليب حل الار  بعنوان :اسة ر ( بد 2005وقامت )الكركي،   
وقد تم  ،اسةر تمع الدن منها مجاسة من جميع ربات األسر التي تكوّ ر تكونت عينة الد، و محافظة الكرك األطفال في
ن أ، و أسرة، وقد أظهرت النتائج أن أكثرية العينة تعرضوا للعنف في الاغر وشاهدوه في أسرهم (46) إلىالتوصل 

من  ، وأن الذكور أكثر عرضة للعنفرا  الجسدج أكثر انتشا األسرج ن العنف أو  ،لألطفال األب العينة تعنيفا   أكثر
واالقتاادج، كما تبين وجود  للعنف العاطفي والاحي ةكثر عرضوأَن اإلناث أاإلناث الجسدج والنفسي واإلهمال، 
وكذلك وجود عالقة بين أساليب حل  ،األطفالوالتعرض للعنف ضد  األسرةعالقة بين مشاهدة العنف في 

 .األطفالعات الزوجية والعنف ضد ا ر الا

ب الحقيقية الكامنة وراا حوادث العنف تعّرف األسبا إلىهدفت فقد ( 2006أما دراسة الزيود والحباشنة )  
حالة عنف مدرسي،  16الحكومية األردنية، والعوامل الم ثرة فيها. وتكونت عينة الدراسة من  المدرسي في المدارس

تم اختيارها من السجالت المدرسية في أقسام اإلرشاد التربوج في مديريات التربية والتعليم لست محافظات. جمعت 
العينة بوساطة نماذج المقابلة التي أعدها الباحثان مسبقا  لهذه الغالة. واشتملت هذه  أفراديانات عن المعلومات والب

النماذج على أسئلة مغلقة ومفتوحة، تتطلب تزويد الباحثين بمعلومات شخاية عن صاحب الحالة، ومعلومات عن 
الافية، فضال  عن معلومات عن عالقة صاحب ة، والظروف التعليمية في المدرسة والبيئة المدرسية و األسريخلفيته 
المجتمع المدرسي )مدير المدرسة، المرشد، المعلم، الطلبة(. كما تضمنت النماذج أسئلة مفتوحة عن  أفرادبالحالة 

من أسباب سلوك العنف  أنّ  إلىالم دلة له. وأشارت نتائج الدراسة النوعية  حيثيات سلوك العنف واألسباب
ت االستفزازية الخاطئة من قبل بعض المعلمين، وضعف التحايل الدراسي للطالب، والتأثير المدرسي: الممارسا

السلبي لشلة الرفاق، والمزاح واالستهتار من الطلبة، والخاائص الشخاية والنفسية غير السوية للطلبة، وضعف 
 ة والمريشية للطالب.األسريالعالقة بين المدرسة واألهل، والظروف والعوامل 

 في إليهم واإلسااة األطفال إهمال لمشكلة الوالدين إدراكات(، بعنوان: 2009راسة أبو جابر وآخرون )د         

والوعي والمعلومات المتعلقة باإلهمال  تعّرف نوعية ومستوى اإلدراكات إلىسعت الدراسة الحالية األردني،  المجتمع
 إلىالحالي  هات المقيمين في مدينة عمان. لستند البحثلألطفال، لدى اآلباا واألم واإلسااة الجسدلة والجنسية
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% ذكورا ،  33.3.  1822عشوائية طبقية ممثلة )ن=  المنهج الوصفي والتحليلي، باستخدام أسلوب المسح لعينة
( سنة، وبمتوس  عمرج وانحراف مريارج )م=  65 -25ين في الفئة العمرية ) من الوالد % اناثا (،  66.7

مشكلة اإلهمال واإلسااة  شيوع الوعي بخطورة إلىتوصلت الدراسة و (.  40(، ووسي  )  9.6ع=  ،38.17
الحاجة لزيادة الوعي العام  إلى تشير نتائج هذه الدراسةكما  ،عليها لألطفال وتااعدها واآلثار النفسية المترتبة

ستخدام ال المنذرة بوجود م يدين التركيز على اإلشارات أهمية إلى، و األطفال بشان مشكلة اإلهمال واإلسااة نحو
 .ن معالجة هذه المشكلةأالمجتمرية المتوفرة في األردن بش العنف أو معتدين أو ضحالا، وعلى إثارة الوعي بالموارد

من  عينة لدى باألمن بالشعور وعالقته األبناا نحو الموجه األسرج  بعنوان: العنف (2012دراسة السويطي ) أما      
)العنف الجسدج، العنف النفسي، اإلهمال(، وعالقته بالشعور  ، والذج لشمل الخليل مدينة في التاسع الاف طلبة

ف على درجة االختالف في التعرّ  إلىالتاسع في مدينة الخليل، كما هدفت  باألمن لدى عينة من طلبة الاف
تكونت عينة و  ألب، ومستوى تعليم األم(، ومستوى تعليم االجنس) رل ه نحو األبناا تبعا  الموجّ  األسرج أشكال العنف 

ول األ الدراسيخالل الفال  ( طالبا  وطالبة، من طلبة الاف التاسع األساسي في مدينة الخليل 99من )  الدراسة
 تم استخدام مقياس اإلسااة الوالدلة لألطفال كما يدركها األبناا، الدراسةولتحقيق أهداف ( 2011/2012من العام) 

وقد أظهرت النتائج أن الطلبة يتعرضون ألشكال العنف  اهقات.ر والمالمراهقين للشعور باألمن لدى  ومقياس)ماسلو(
 األولىبدرجات مختلفة، حيث إن درجة تعرضهم للعنف النفسي احتل المرتبة  ) الجسدج، النفسي، واإلهمال(األسرج 

ة ألضا، ثم إن العنف الجسدج قد جاا وبدرجة متوسط ذلك تعرضهم لإلهمال ثانيا   ثم تال وكانت بدرجة متوسطة،
الشعور  ، حيث إناألسرج قليلة، كما بينت النتائج أن هناك عالقة عكسية بين الشعور باألمن وأشكال العنف  بدرجة

 .ج درجة تعرضهم ألشكال العنف األسر  العينة بزيادة أفرادباألمن يتدنى لدى 
 

 الدراسات األجنبية:
أسباب العنف في المدارس المتوسطة في على تعرف ال بعنوان:دراسة  Motoko,2001)أجرى موتوكو)          

اليابان والواللات المتحدة: من حيث تأثير التنافس األكادلمي في عنف الطلبة. واستخدمت ثالث أدوات للحاول 
وبيانات  طالبا ، 922مدرسة، وبيانات المسوح الفردلة على  37المدارس في  على البيانات التي تتعلق بضحالا

صفا  في اليابان. وأظهرت النتائج أن عنف المدارس لسود بنسبة الربع، كما تبين وجود ضحالا  30دراسة حالة على 
من أسباب العنف قلق الطلبة حول العالمات وحول مستقبلهم،  في المدارس نتيجة ممارسة سلوك العنف، وأنّ 

محدودة للتواصل داخل الدرس وخارجه، وكان من أهم  والضجر، وانخفاض العمل المدرسي، وإعطاا الطالب فرصا  
 األسباب للعنف تأثير التنافس الطبقي ضمن النظراا.

البسي   أن اآلباا لمارسون العنف  (Bardi and Tarli, 2001) اسة كل من باردج وتارلير كما كشفت د  
اع والافع على ز واالنت سي  الدفعويقاد بالعنف الب، (%8%( والعنف الشديد بنسبة ) 77هم بنسبة ) ئنحو أبنا
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حادة أو محاولة ضربه، أو حرقه، أو  أداة الوجه، أما ما يتعلق بالعنف الشديد فيعني الرفس والعض، وضرب الطفل ب
 تجاه الطفل. سكب سائل ساخن عليه، والتهديد باألسلحة واستعمال األسلحة

السلوكيات الخاصة بمرحلة المراهقة،  ىعل تعرفال بعنوان:دراسة  Maccash,2003)أجرت مكاش )       
( طالبا  66تكونت عينة الدراسة من )، و وفحص العنف المدرسي والعوامل الوقائية المدرسية في مدينة نيويورك

وجود فروق ذات داللة إحاائية بين الذكور  إلىمن طالب المدارس الثانوية، وتوصلت نتائج الدراسة  ،وطالبة
العنف لاالح الذكور، كما أن تحسن العوامل التي تمنع العنف المدرسي قد تشجع واإلناث في ممارسة سلوك 

 السلوكيات اإللجابية لدى المراهقين، وتوصلت لبعض الحلول للتخلص من العنف المدرسي أو منعه، ومنها: 
 جماعة األصدقاا.  إلىاالنضمام  -
 البالغين في المدرسة.  إلىالرجوع  -

 المدرسية. مشاركة الطالب في المنظمات  -

والتغير  األطفال االعتداا على  بعنوان: دراسة  (Mieke and komen, 2003)وأجرى كل من ميك وكومن     
اسة على تحليل ر وقد استندت الد ،(1995 -1960في الفترة ما بين )  ،االجتماعي والتدخل القضائي في هولندا

األحداث في نظام حمالة الطفل القضائي  ل قاضيوالتي وضعت من قب ،اهقينر الم األطفالالملفات الخاصة ب
ن أن اآلباا كانوا لعتقدون بأفي فترة الستينات و  األطفال انتشار العنف الجسدج ضد إلىوأشارت النتائج  الهولندج.

أما ما أشارت إليه النتائج في التسعينيات فهو انخفاض نسبة  هولندا. في األطفالالعنف الجسدج كوسيلة لتربية 
نظام حمالة الطفل الذج وضعه قاضي األحداث في هولندا، وكان له  إلىالسبب  ، ويعوداألطفالداا على االعت

  اهقين.ر الم األطفال، وكذلك انخفاض نسبة االعتداا على األطفالنسبة العنف الجسدج ضد  األثر في انخفاض
ي البيت. ركزت على قابلية األطفال بعنوان: العنف ضد األطفال ف (Alekseeva،2004جراها السكيفا)وفي دراسة أ

لإلسااة  ةعرض كثر، وأظهرت النتائج أنهم أإلصابة في روسيا ألنهم لريشون في مناطق كوارث طبيرية وصراعاتل
عن هذه  ، وتم االقتراح بأن العائلة مسئولةلضا  أالبدنية والجنسية والعاطفية ليست فق  في الخارج لكن في البين 

وقد ذكر بأن اتجاه الروس نحو مثل هذه المشكالت كان التساهل والتسامح حيث كانت  الجرائم ضد األطفال،
الجهاز القضائي في روسيا ال يتضمن حق و  هذا،البيت لم تذكر البيانات الرسمية حول األطفال ضحالا العنف في 

 دراسة (Sternberg and Guterman,2006)وأجرى سترينغ وكتيرمان   .األطفال في الحمالة
من خالل  ،األطفالعلى مشاكل السلوك لدى  والجنسالعمر،  ،األسرج على التباين في أنواع العنف  التعرف عنوان:ب

في استقااا  دراسة(  1870من)  التحليلية الشاملة الستغالل المعلومات الضخمة والمتوفرة في عدد يتكون  الدراسة
 ،الموجه نحو األبناا وعالقته بالشعور باألمن سرج األالعنف  على سلوكيات والجنسوالعمر  األسرج شكل العنف 

 األطفالن أب ، والتي تم تقيمها باستخدام قائمة التحقق من سلوكيات الطفلاألطفال( CBCEوقد أثبتت نتائجها )
الذين يتعرضون  األطفالمن  هم عرضة للمشاكل السلوكية أكثر األسرج الذين يتعرضون ألشكال متعددة من العنف 
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عليهم  األسرج أكبر كلما كان تأثير العنف  األطفال أنه كلما كان عمر إلىوأشارت النتائج  ،من العنف لشكل واحد
 .قلأ

  
 منهجية الدراسة: 

تم استخدام المنهج الوصفي التحليل االرتباطي الذج لقوم بوصف ما هو كائن وجمع البيانات عنه، كما  
 يهتم بتحديد ودراسة العالقات التي توجد بينها.

 مجتمع الدراسة وعّينتها:
 ا  ( طالب1285يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة المدارس في محافظة الطفيلة والبالغ عددهم ) 

م  2016م _  2015والمنتظمين بالدراسة لعام  ،( سنة16_ 14ضمن الفئة العمرية الواقعة ما بين ) ،وطالبة
 الحسا(-بايرا-الطفيلة–)مديرية التربية والتعليم 

 ا  ( طالب225وتكونت عينة الدراسة من ) ،المنتظمة ةد تم اختيارها بالطريقة العشوائيما عينة الدراسة فقأ
الدراسة بعد حار عدد الشعب حسب  أداة حيث تم توزيع  ،من مجتمع الدراسة(%17.5) والتي تشكل نحو ،وطالبة

الذين تم تحديدهم  ،عينة الدراسة أفرادالطلبة  الدراسة على جميع أداة ، وقد تم توزيع توزيعها في المدارس الحكومية
، ة( استبان173استرجاع ما مجموعه ) وبعد االنتهاا من عملية التطبيق تم ،كعينة دراسية من قبل الباحث نفسه

وبذلك تكونت  ،لعدم اكتمالها للبيانات المطلوبة ة( استبان73استثناا )جراا عملية مراجعة لالستبانات تم إوبعد 
وفيما يلي  ،من مجتمع الدراسة (%7.78)، وتشكل ما نسبته ة( طالب وطالب100النهائية للدراسة من )العينة 

 عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخاية. فرادعرض للتوزيع النسبي أل
 وال  : خصائص مجتمع الدراسة :أ

لجاد التكرارات إتم هم الدلموغرافية اعينة الدراسة حسب خاائ فرادللتعرف على المتغيرات الشخاية أل
 والنسب المئوية، والموضحة كما يلي:

 . متغير الجنس: 1
 (1الجدول رقم )

 الخاائص الدلمغرافيةعينة الدراسة حسب  أفرادلتكرارات والنسب المئوية لتوزيع ا
 النسبة المئوية التكرار النوع االجتماعي      المتغير

 60% 60 النوع االجتماعي           ذكر            
 40% 40 أنثى                                   
 100% 100 المجموع                           

 25% 25 سنة       14العمر                     
 50% 50 سنة 15                           
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العينة، أما أفراد  أفراد%( من 60)ة مئوية عينة الدراسة من الذكور بلغت بنسب أفراد( أن عدد 1لشيرالجدول رقم ) 
ن أالدراسة حسب متغير العمر فيظهر  عينة أفرادأن توزيع ، كما %(40ناث فقد بلغت بنسبة مئوية )العينة من اإل

بينما  ،%(50عينة الدراسة بنسبة مئوية ) أفرادكبر من ( سنة قد شكلوا النسب األ15عينة الدراسة من فئة ) أفراد
 أفرادن توزيع إ، وكذلك ف(%25( سنة فشكلوا ما نسبته )16%(، ومن فئة )25( سنة بما نسبته )14)شكلت فئة 

ثم تليها بالمرتبة  ،%(60بنسبة مئوية ) حيث جاات فئة القرية بالمرتبة األولى ،عينة الدراسة حسب مكان اإلقامة
أن توزيع (، كما %20ة البادلة بنسبة مئوية )خيرة فئوجاات بالمرتبة األ ،%(20الثانية فئة المدينة بنسبة مئوية )

 %(، ثم60فئة اإللجار بنسبة مئوية ) حيث جاات في المرتبة األولى ،عينة الدراسة حسب مكان طبيعة السكن أفراد
خيرة فئة بدون مقابل بنسبة مئوية %(، وجاات في المرتبة األ35ئوية )بنسبة م تليها بالمرتبة الثانية فئة ملك

عينة  أفرادأن توزيع كما تبين  ،لجار مقارنة بالملك وبدون مقابلإالعنف حسب السكن  ح ارتفاع نسبةويتض ،%(5)

 25% 25 سنة      16                          
 100% 100 المجموع                           

 20% 20       ةمدينمكان اإلقامة                 
 60% 60 قرية                                      
 20% 20 بادلة                                   
 100% 20 المجموع                                    

 60% 60 ر       طبيعة السكن           إلجا    
 35% 35 ملك                                      
 5% 5 بدون مقابل                                   
 100% 100 المجموع                                    

 40% 40 المستوى التعليمي للوالدين   ثانوج فما دون        
 50% 50 جامعي                                     

 10% 10 دراسات عليا                                 
 30% 30         250الدخل                    أقل من 

                            250-500         45 %45 
 25% 25 فأكثر 500                            
 100% 100 المجموع                                     

 20% 20         5األسرة           أقل من  أفرادعدد   
 70% 70       10-5من                               

 100% 100 المجموع                                       
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%(، ثم 50جامعي بنسبة مئوية ) فئة األولىحيث جاات بالمرتبة  ،الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي للوالدين
فئة دراسات عليا بنسبة خيرة األ اات في المرتبة%(، وج40تليها بالمرتبة الثانية فئة ثانوج فما دون بنسبة مئوية )

أن  ، وكذلك يبينويتضح ارتفاع نسبة العنف حسب المستوى التعليمي للوالدين جامعي فما دون  ،%(10مئوية )
%(، 45على المراتب بنسبة مئوية )أ( ب500-250ر الدخل حيث جاات فئة)عينة الدراسة حسب متغي أفرادتوزيع 

فاكثر(  500خيرة فئة )%(، وجاات في المرتبة األ30ئوية )(  بنسبة م250قل من ألثانية فئة  )م تليها بالمرتبة اث
على أ( ب10-5)األسرة حيث جاات فئة أفرادعينة الدراسة حسب متغير عدد  أفرادتوزيع  أما ،%(25بنسبة مئوية )

فما  11وجاات فئة ) %(،20سبة مئوية )(  بن5%(، ثم تليها بالمرتبة الثانية فئة)أقل من 70المراتب بنسبة مئوية )
مقارنة بالنسب األخرى  ،فما دون( 5%( ويتضح ارتفاع نسبة العنف لفئة ) 10دنى المراتب بنسبة مئوية )أفوق( ب

 في األسرة كلما زاد العنف . فرادمما لعني أنه كلما زاد عدد األ
 الدراسة أداة

د قرام الباحرث بتارميمها بمرا لحقرق وقر ،لبيانرات الميدانيرةرئيسرة لجمرع ا أداة استخدمت الدراسة  االستبانة  كر
بموضروع  ةعلرى الدراسرات السرابقة وذات الارل وذلك بعد إجراا المسرح المكتبري واالطرالع ،هداف الدراسة وأغراضهاأ 

 الدراسة على عدة محاور تعكس تساؤالتها  أداة الدراسة، وتحتوج 
 الدراسة  أداة والملحق ) ج ( يوضح 

 المقياسأوال : صدق 
 تم التحقق من دالالت صدق المقياس من خالل: 

 الادق الظاهرج  -1
مرررن قبرررل ) ذوج  ةأداة الدراسرررة فررري صررريغتها األوليرررللتأكرررد مرررن الاررردق الظررراهرج ألداه الدراسرررة ترررم تحكررريم 

(، 2ملحق رقم ) ةالتقني ةردنية وجامعة الطفيلوالجامعة األ ةأعضاا هيئة في جامعة م ت ،االختااص ( من األساتذة
سرررئلة، وحاجرررة صرررر موضررروع الدراسرررة، ومررردى كفالرررة األومررردى اسرررتيفائها لعنا داة وذلرررك ألخرررذ آرائهرررم حرررول محتررروى األ

 أداة سررئلة، وكررذلك مرردى قرردرة محرراور ضررافة إلررى مرردى وضرروح صررياغة األالمطروحررة للتعررديل أو الحررذف، باإل سررئلةاأل
رائهررم ومالحظرراتهم مررن حيررث آن بإبررداا و م المحكمررهرردافها وقررد قرراأ معالجررة مشرركلة الدراسررة بشرركل لحقررق الدراسررة علررى 

وضح حيث ترم تغيرر متغيرر المسرتوى التعليمري أعديل بعض الفقرات وصياغتها بشكل مة الفقرات، وكذلك تامدى مال
فئررة  –( 205قررل مررن أديل الرردخل الشررهرج ليارربح مررن فئررة )تررم تعرر، كمررا ( سررنة16-14ليارربح الفئررة العمريررة مررن )

لضرربني والرداج بقبضرة يرده  ىإلرسرتمرار امرن يردفعني والردج بعيردا  عنهمرا ب (1ل الفقرة رقرم )فأكثر(، وتم تعدي 500)
متها لطبيعة العينة، كما وتم تعديل الفقرة رقرم ا( وذلك لعدم مال14،16،18ات رقم )، وتم شطب الفقر اعندما أخطى

لى إزاا أسرته( إا استخدامه العنف ( من الدوافع االقتاادلة )يروم األب للحاول على منافع اقتاادلة من ورا49)
 ن تابح )البطالة في األسرة تزيد العنف داخل المنزل( .أ
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، داة خررذ بررآرائهم  لالطمئنرران إلررى الارردق الظرراهرج لررألأداة الدراسررة علررى المحكمررين واألوقررد سرراعد عرررض 
 لادقها.  الدراسة مريارا   أداة حيث اعتبرت نسبة اتفاق المحكمين على عبارات 

كثر مررن عرردد أ%( فرر80رات الترري حاررلت علررى اتفرراق )ا اتفرراق آراا المحكمررين تبقررى مررن الفقرروعلررى ضررو 
%( مررن المحكمررين علررى ضرررورة 25كثررر مررن )أجمررع أعرردلت صررياغة عرردد مررن الفقرررات الترري المحكمررين، وحررذفت و 

 تعديلها .
  :صدق البناا الداخلي للمقياس

مع البعد والدرجرة الكليرة مرن خرالل  االجتماعّيةاندة تم حساب معامل ارتباط بين درجة كل فقرة من مقياس المس
( يبرين 2وطفلة من داخل مجتمرع الدراسرة وخرارج العينرة والجردول ) ( طفال  30بلغت ) ،تطبيقه على عينة استطالعية

 نتائج ذلك. 
 

 (2جدول )
ج( مع البعد نواع العنف األسر أمعامالت االرتباط من درجة كل فقرة من مقياس العنف الموجه ضد األطفال )

 والدرجة الكلية
معامل االرتباط 
 بالدرجة الكلية

معامل االرتباط  رقم الفقرة
 بالدرجة الكلية

معامل االرتباط  رقم الفقرة
 بالدرجة الكلية

 رقم الفقرة

*.63 29 *.526 15 *.478 1 
*.41 30 *.325 16 *.42 2 

*.484 31 *.44 17 *.435 3 
*.472 32 *.381 18 *.44 4 
*.624 33 *.363 19 *.35 5 
*.536 34 *.322 20 *.529 6 
*.381 35 *.424 21 *.496 7 
*.363 36 *.335 22 *.400 8 
*.322 37 *.53 23 *.379 9 
*.424 38 *.49 24 *.490 10 

  *.579 25 *.354 11 
  *.556 26 *.508 12 
  *.630 27 *.336 13 
  *.375 28 *.444 14 
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فقرررررررات دالررررررة عنررررررد مسررررررتوى الداللررررررة ( إلررررررى أّن قرررررريم معررررررامالت االرتبرررررراط بررررررين ال2م )لشررررررير الجرررررردول رقرررررر
(، وهذا يدل 0.624-0.33، وقد تراوحت معامالت االرتباط ذات الداللة اإلحاائية بين )(α ≤ 0.05)حاائيةاإل

 لة إحاائية. كما جاات جميع األبعاد دالة دال ا ،داخلي ا  على أّن مقياس العنف الموجه ضد األطفال لمتلك صدق
كما تم حساب معامل ارتباط بين درجة كل فقرة من مقيراس العنرف الموجره ضرد األطفرال )العوامرل الم دلرة 

وطفلررة مررن  ( طفررال  30بلغررت ) ،للعنررف األسرررج( مررع البعررد والدرجررة الكليررة مررن خررالل تطبيقرره علررى عينررة اسررتطالعية
 ئج ذلك. ( يبين نتا3داخل مجتمع الدراسة وخارج العينة والجدول )

 
 (3جدول )

معامالت االرتباط من درجة كل فقرة من مقياس العنف الموجه ضد األطفال )العوامل الم دلة للعنف األسرج( مع 
 البعد والدرجة الكلية

معامل االرتباط 
 بالدرجة الكلية

معامل االرتباط بالدرجة  رقم الفقرة
 الكلية

معامل االرتباط  رقم الفقرة
 بالدرجة الكلية

 الفقرةرقم 

*.44 19 *.431 10 *.411 1 
*.300 20 *.347 11 *.43 2 
*.423 21 *.44 12 *.54 3 

  *.343 13 *.44 4 
  *.423 14 *.387 5 
  *.327 15 *.54 6 
  *.370 16 *.322 7 
  *.53 17 *.54 8 
  *.41 18 *.307 9 

 0.05) حارائيةنرد مسرتوى الداللرة اإلقرات دالرة ع( إلى أّن قيم معامالت االرتباط بين الف3لشير الجدول رقم )
≥ α) (، وهررذا يرردل علررى أّن مقيرراس 0.54-0.30حاررائية بررين )معررامالت االرتبرراط ذات الداللررة اإل، وقررد تراوحررت

كمرا جراات جميرع األبعراد دالرة  ا ،داخلير ا  لمتلرك صردق العنف الموجه ضرد األطفرال )العوامرل الم دلرة للعنرف األسررج(
 .حاائيا  إ

 الت ثبات مقياس العنف األسرج: دال
 تم التحقق من ثبات مقياس العنف األسرج من خالل: 

 تم التحقق من معامل االستقرار باستخدام طريقة الثبات باإلعادة:  -1
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وطفلة من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها مرتين، وبفارق  ( طفال  30الدراسة على ) أداة حيث تم تطبيق 
( 11وتم حساب معامل االستقرار بين أداا األطفال في كال التطبيقين، والجدول ) ،زمني مدته ثالثة أسابيع

 يبين قيم معامالت الثبات.
 .الثبات بطريقة كرونباخ ألفا -2

( لحساب قيم الثبات، على عينة الدراسة Cronbach Alpaتم استخدام معادلة كرونباخ ألفا )
 ( يبين نتائج ذلك. 4االستطالعية والجدول )

 (4جدول )
 عادة وكرونباخ ألفا لمقياس العنف ضد األطفالاإلقيم معامالت ثبات 

 قيم معامالت الثبات )كرونباخ ألفا( األبعاد
 863. عنف جسدج
 824. عنف جنسي
 862. عنف نفسي
 858. عنف لفظي
 878. الدرجة الكلية

وهي قيمة  878.غ معامل الثبات إذ بل ،( إلى أّن معامل الثبات للفقرات كان مناسبا  4لشير الجدول رقم )
 مناسبة لمثل هذا النوع من الدراسات التربوية. 

( لحساب قيم الثبات، على عينة الدراسة Cronbach Alpaكما تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا )
 ( يبين نتائج ذلك. 5االستطالعية والجدول )

 (5جدول )
 الم دلة للعنف عادة وكرونباخ ألفا للعواملقيم معامالت ثبات اإل

 معامل الثبات  البعد 
 0.808 العوامل الذاتية 

 0.702  االجتماعّيةالدوافع 
 0.760 الدوافع االقتاادلة 
 0.727 الدرجة الكلية 

جات علررى المقيرراس بطريقررة ( إلررى أّن معررامالت الثبررات مناسرربة، حيررث تراوحررت الرردر 5لشررير الجرردول رقررم )
وهرررذه القررريم مناسررربة لهرررذا النررروع مرررن الدراسرررات  0.727)وللدرجرررة الكليرررة ) (0.702-0.808)عرررادة برررين معامرررل اإل
 التربوية. 

 تطبيق مقياس العنف ضد األطفال 
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حدى إ( على شارة )إجابة على فقرات المقياس بوضع يق المقياس بالطلب من األطفال اإلتم تطب
 الخيارات الخمسة ) دائما ، غالبا ، أحيانا ، قليال ، نادرا (.

 :قة تاحيح مقياس العنف ضد األطفالطري
حيث يتم احتساب  ،(Likertجابة على المقياس وفق التدريج الخماسي حسب نموذج ليكرت )تكون اإل

 (. 1(، نادرا  )2(، قليال  )3حيانا  )أ(، 4(، غالبا  )5ا يلي: دائما  )الدرجات بحسب نوع الفقرة، فالفقرات تحسب كم
 :األطفال طريقة تاحيح وتفسير العنف ضد

رجة التي جابات التي لحال عليها الطفل على النحو التالي يتم استخدام المدى لتفسير الدلتفسير اإل
 ن: إلحال عليها الطلبة حيث 

 4=  1-5أدنى خيار =  -أصغر قيمة / عدد المستويات، أعلى خيار –المدى = أكبر قيمة 
بحساب الفرق على عدد المستويات التي تم على التدريج الخماسي بمعنى  وتم حساب المريار بناا  

 ضافة إلى الحد األدنى لكل فئة. إ، ثم يتم 1.33= 4/3( كما يلي: 3)اختيارها وعددها 
 ( للفقرة الواحدة تدل على مستوى منخفض. 2.33-1الدرجة من ) -
 ( للفقرة الواحدة تدل على مستوى متوس  3.666-2.34الدرجة من )  -
رة الواحرردة ترردل مسررتوى مرتفررع والملحررق )ج( يوضررح مقيرراس المسرراندة ( للفقرر5-3.67الدرجررة مررن ) -

 باورته النهائية.  االجتماعّية
  
 األساليب اإلحصائية: 

 حاائيات التالية: الستخراج النتائج تم استخدام اإل

 تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المريارية.  -1

 .تم استخدام تحليل التباين الثالثي -2

 .حادجم تحليل التباين األتم استخدا -3

  .تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدلة -4
 إجراءات الدراسة:

 لتنفيذ الدراسة تم القيام بالخطوات التالية:   
 م. 2016-2015تم جمع األدب التربوج والدراسات السابقة حول الموضوع في العام الدراسي  -1
 دراسة الحالية لتوزيع االستبانة وجمعها .تم الحاول على كتاب تسهيل المهمة للقيام بال -2
وليررة وعرضررها علررى عرردد مررن المحكمررين المتخااررين فرري مجررال علررم الدراسررة بالاررورة األ أداة تررم بنرراا  -3

 االجتماع والقياس والتقويم وعلم النفس.
 بما يتوافق وإجماع المحكمين. ةادة المحكمين وتم تعديل االستبانتم األخذ بجميع مالحظات الس -4
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-14الدراسرة )االسرتبانة( علرى طلبرة المردراس فري محافظرة الطفيلرة ضرمن الفئرة العمريرة ) أداة زيرع تم تو  -5
( 225( سنة من خالل زيارات الباحث الشخاية لها مع مساعدة لمدارس اإلناث، حيث ترم توزيرع )16
 منها . ة( استبان173ستبانة، تم استرداد )ا

ابررررة عنهررررا، تررررم جالررررك اسررررتبانات غيررررر مكتملررررة اإلن هنأع الباحررررث علررررى االسررررتبيانات الحررررظ عنررررد اطررررال -6
 حاائية .للتحليالت اإل ة( استبان100ت )عضسقاطها، حيث خإ

حارائية باسرتخدام جرراا التحلريالت اإلإالدراسة، في ذاكرة الحاسوب، وترم عينة  أفرادتم تفريغ استجابات  -7
 (. SPSSحاائي )البرنامج اإل

 
 :النتائج

 ل العنف األسرج الموجة ضد األطفال في محافظة الطفيلة؟شكاأما هي أبرز  السؤال األول:
وكانرت النترائج علرى النحرو الترالي  ،لإلجابة عن هذا السر ال ترم حسراب المتوسرطات الحسرابية واالنحرافرات المرياريرة 
:-  

 أ. العنف الجسدي:
ة من فقرات االختبار ولكل فقر  ،تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المريارية لمتغير العنف الجسدج

 ( يوضح النتائج.  6والجدول رقم )
 (6جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المريارية الستجابات األطفال على متغير العنف الجسدج

 الفقرة الرقم
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المريارج 

 1.15 3.81 ج بقبضة يده بقسوة عندما أخطئلضربني والد 1
 1.18 3.75 ختنقأدج من رقبتي حتى أكاد لمسكني وال 2
 1.17 3.93 أتعرض للضرب باستمرار بدون سبب 3
 1.20 3.66 أحرق بماا ساخن عن قاد 4
 1.10 3.85 أصفع بالكف على اليد أو الذراع أو الكتف أو الوجه أو الرأس 5
 1.22 3.79 تعرض للقرص من أذني عندما أرفض أوامر والدجأ 6
 1.15 3.86 دماج باستمرارتقيد يداج وق 7
 1.33 3.45 أجبر على تناول مواد م ذلة كالفلفل 8
 1.17 3.60 أمنع من تناول وجبة اإلفطار أو الغداا أو العشاا 9
 4.04 3.64أجبر على الوقوف أو الجلوس بوضع معين غير مريح أو م لم  10
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 لفترة زمنية طويلة. 
 1.31 3.57 لضرب رأسي بالحائ  مرة تلو األخرى  11

 1.46 3.71 المجموع العام            
وتراوحت المتوسطات  ،( إلى أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المريارية كانت متباينة6لشير الجدول رقم )

تعرض للضرب باستمرار بدون أ( التي ناها )3ثلة بالفقرة رقم )(، وقد كانت أعلى فقرة مم3.93-3.45الحسابية بين )
( والتي ناها )تقيد 7( ثم يليها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )1.17( وانحراف مريارج )3.93بمتوس  حسابي )سبب( 

( 8خيرة الفقرة رقم )وجاات في المرتبة األ ،(1.15( وانحراف مريارج )3.86يداج وقدماج باستمرار( بمتوس  حسابي )
ظهرت أ(، كما 1.33) ( وانحراف مريارج 3.45وس  حسابي )جبر على تناول مواد م ذلة كالفلفل( بمتأالتي ناها )

(، وبانحراف 3.71جابات )يث بلغ المتوس  الحسابي العام لإلجابات جاا بدرجة مرتفعة، حن المستوى العام لإلأالنتائج 
ألتفه  با  وغال ،ما يتعرضون للعنف الجسدج من الوالدين ويمكن تفسير ذلك من خالل أن األطفال غالبا   ،(1.46مريارج )

 نفسية غير مقبولة.   ا  وضغوط والتي تسبب له حالة نفسية وقلقا   ،مور الم ذلة للطفلن األمور مسباب وتعد هذه األاأل
 ب. العنف الجنسي:

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المريارية لمتغير العنف الجنسي ولكل فقرة من فقرات االختبار 
 نتائج. ( يوضح ال7والجدول رقم )

 (7جدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المريارية الستجابات األطفال على متغير العنف الجنسي

 الفقرة الرقم
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المريارج 

 1.19 3.25 سرتيأ أفرادتعرض لمضالقات جنسية من أ 12
 1.19 3.21 رغبهاأفعال جنسية ال أجبارج على إيتم  13
 1.17 3.20 على التكلم بألفاظ جنسية نابية في المنزلأجبر  14
 1.20 3.20 يتم إجبارج على مشاهدة األفالم اإلباحية 15
 1.15 3.12 مام اآلخرينأسرتي على نزع مالبسي أ أفرادلكرهني  16
 1.22 3.10 خالقية في المنزلأيتم مداعبتي بطريقة ال  17
 1.19 3.05 باستمرار شخاص منحرفينأأجبر على االختالط مع  18

 1.19 3.16 المجموع العام           
وتراوحت المتوسطات  ،( إلى أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المريارية كانت متباينة7لشير الجدول رقم )

ة تعرض لمضالقات جنسيأالتي ناها ) ،(12(، وقد كانت أعلى فقرة ممثلة بالفقرة رقم )3.25-3.05الحسابية بين )
( والتي 13لفقرة رقم )(، ثم يليها في المرتبة الثانية ا1.19( وانحراف مريارج )3.25( بمتوس  حسابي )سرتيأ أفرادمن 
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(، وجاات في 1.19ارج )( وانحراف مري3.21رغبها ( بمتوس  حسابي )أفعال جنسية ال أجبارج على إناها )يتم 
( بمتوس  حسابي شخاص منحرفين باستمرارأعلى االختالط مع  أجبر( والتي ناها )18خيرة الفقرة رقم )المرتبة األ

يث بلغ جابات جاا بدرجة متوسطة، حن المستوى العام لإلأظهرت النتائج أ(، كما 1.19( وانحراف مريارج )3.05)
( ويمكن تفسير ذلك من خالل أن العديد من 1.19(، وبانحراف مريارج )3.16جابات )المتوس  الحسابي العام لإل

باحية أو نزع األسرة كالتكلم باأللفاظ الجنسية أو مشاهدة األفالم اإل أفرادأنهم تعرضوا لمضالقات جنسية من  اطفال بينو األ
األمر الذج لسبب صعوبات نفسية له الا  ،ن أو المداعبة او االختالط مع أشخاص منحرفينو أما اآلخر  ،المالبس
 األطفال.

 ج. العنف النفسي:
الحسابية واالنحرافات المريارية لمتغير العنف النفسي ولكل فقرة من فقرات االختبار تم حساب المتوسطات 

 ( يوضح النتائج. 8والجدول رقم )
 

 (8جدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المريارية الستجابات األطفال على متغير العنف النفسي

 الفقرة الرقم
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المريارج 

 1.19 3.90 طردج من المنزل باستمرار يتم 19
 1.20 3.86 حبس في غرفتي ألتفه األسبابأ 20
 1.17 3.84 أسرتي دون إبداا أج سبب أفرادلحقد علي  21
 1.20 3.82 األسرة أفرادرتكبه من أخطاا دون بقية أأعاقب على ما  22
 1.10 3.77 أسرتي على فعل أشياا ال أحبها أفرادلجبرني  23
 1.22 3.70 رم من اللعب باأللعاب عند ارتكابي لألخطااحأ 24
 1.15 3.60 يتم إهمالي باستمرار عندما أمرض 25
 1.33 3.50 أسرتي دائما  بأنني غير ناجح في حياتي أفرادلافني  26
 1.17 3.40 حرم من الطعام بسبب تأخرج عن المنزلأ 27
 1.11 3.37 رغم على أن أكون عدوانيا  مع اآلخرينأ 28

 1.18 3.68 المجموع العام         
وتراوحت المتوسطات  ،( إلى أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المريارية كانت متباينة8لشير الجدول رقم )

يتم طردج من المنزل التي ناها ) ،(19(، وقد كانت أعلى فقرة ممثلة بالفقرة رقم )3.90-3.37الحسابية بين )
حبس في أوالتي ناها ) ،(20فقرة رقم )ثم تليها ال ،(1.19( وانحراف مريارج )3.90سابي )( بمتوس  حباستمرار
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(  28خيرة الفقرة رقم )وجاات في المرتبة األ ،(1.20ارج )( وانحراف مري3.86سباب ( بمتوس  حسابي )غرفتي التفه األ
(، كما 1.11وانحراف مريارج ) (3.37( بمتوس  حسابي )ارغم على أن أكون عدوانيا  مع اآلخرينالتي ناها )

(، 3.68جابات )يث بلغ المتوس  الحسابي العام لإلجابات جاا بدرجة مرتفعة، حمستوى العام لإلن الأظهرت النتائج أ
( ويمكن تفسير ذلك من خالل أن العديد من األطفال يتعرضون للعنف النفسي ومن ذلك الطرد 1.18وبانحراف مريارج )

 ،همال والحرمان من الطعامخطاا واإلارتكاب األ األسرة والمعاقبة على أفرادغرفة النوم والحقد من من المنزل والحبس في 
 األمر الذج يولد العدوانية عند ه الا األطفال ويدفعهم إلى فعل سلوكات غير مقبولة. 

 د.العنف اللفظي:
ولكل فقرة من فقرات االختبار  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المريارية لمتغير العنف اللفظي

 ( يوضح النتائج. 9والجدول رقم )
 (9جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المريارية الستجابات األطفال على متغير العنف اللفظي

 الفقرة الرقم
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المريارج 

 1.20 3.82 قران واآلخرين باستمراريتم شتمي أمام األ 29
 1.10 3.77 لفقدني والدج ثقتي بنفسي 30
 1.22 3.70 يلقبني والداج بألقاب مشينة 31
 1.15 3.60 يتم إهانتي أمام اآلخرين بألفاظ جارحة 32
 1.33 3.50 أسرتي بآخرين أفضل مني أفرادلعايرني  33
 1.17 3.40 يتم توبيخي في غالب األحيان 34
 1.11 3.37 يتعرض للوم باستمرار على جميع تارفاتأ 35
 1.10 3.33 تهددني أسرتي بالضرب وباأللفاظ النابية 36
 1.22 3.32 أسرتي أمام اآلخرين أفرادلسخر مني  37
 1.15 3.31 أسرتي بألفاظ نابية أمام اآلخرين أفرادلعنفني  38

 1.18 3.51 المجموع العام           
النحرافات المريارية كانت متباينة وتراوحت المتوسطات ( إلى أن المتوسطات الحسابية وا9لشير الجدول رقم )

يتم شتمي أمام االقران التي ناها ) ،(29(، وقد كانت أعلى فقرة ممثلة بالفقرة رقم )3.82-3.31الحسابية بين )
ني ( والتي ناها )لفقد30ثم تليها الفقرة رقم ) ،(1.20( وانحراف مريارج )3.82( بمتوس  حسابي )واآلخرين باستمرار

 ،(38خيرة الفقرة رقم )(  وجاات في المرتبة األ1.10ارج )( وانحراف مري3.77والدج ثقتي بنفسي( بمتوس  حسابي )
(، كما 1.15يارج )( وانحراف مر3.31( بمتوس  حسابي )أسرتي بألفاظ نابية أمام اآلخرين أفرادلعنفني التي ناها )
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(، 3.51جابات )يث بلغ المتوس  الحسابي العام لإلرجة متوسطة، حجابات جاا بدن المستوى العام لإلأاظهرت النتائج 
ما لعنفون أمام اآلخرين بألفاظ نابية أو  ويمكن تفسير ذلك من خالل أن األطفال غالبا   ،(1.18وبانحراف مريارج )

مور ذلك من األ يروغ ،كما يتعرضون للتوبيخ واللوم باستمرار والضرب والسخرية أمام األسرة ،ساخرة أو مشينة أو جارحة
 التي تسبب حالة نفسية غير مقبولة له الا األطفال. 

 برز العوامل الم دلة إلى ممارسة العنف األسرج ضد األطفال في محافظة الطفيلة ؟أما هي ال الثاني: الس 
 العوامل الم دلة للعنف:

 أ. العوامل الذاتية:
ولكل فقرة من فقرات االختبار  ،متغير العوامل الذاتيةتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المريارية ل

 ( يوضح النتائج.  10والجدول رقم )
 

 (10جدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المريارية الستجابات األطفال على متغير العوامل الذاتية

 الفقرة الرقم
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المريارج 

 1.17 3.84 ة العنف.يوجد دافع قوج داخلي لممارس 1
 1.20 3.82 همال لممارسة العنف.يدفعني سوا المعاملة واإل 2
 1.10 3.77 ت دج العقد النفسية التي أعانيها إلى سلوك طريق العنف. 3
 1.22 3.70 يدفعني الغضب إلى سلوكات عنيفة تجاه اآلخرين. 4
 1.15 3.60 لعنف.لعمل تراكم النوازع النفسية المختلفة داخلي لسلوك طريق ا 5

6 
تزداد دوافعي للعنف كلما تذكرت العنف الممارس نحوج في 

 الطفولة.
3.50 1.33 

 1.20 3.71 المجموع العام          
( أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المريارية كانت متباينة وتراوحت المتوسطات 10لشير الجدول رقم )

يوجد دافع قوج داخلي لممارسة ( التي ناها )1أعلى فقرة ممثلة بالفقرة رقم ) (، وقد كانت3.84-3.50الحسابية بين )
ي ( والت2( ثم تليها بالمرتبة الثانية الفقرة )6والفقرة رقم ) ،(1.17( وانحراف مريارج )3.84بمتوس  حسابي ) ،(العنف

(  وجاات في 1.20ارج )راف مري( وانح3.82همال لممارسة العنف( بمتوس  حسابي )ناها )يدفعني سوا المعاملة واإل
 ،(تزداد دوافعي للعنف كلما تذكرت العنف الممارس نحوج في الطفولةالتي ناها ) ،(6خيرة الفقرة رقم )المرتبة األ

جابات جاا بدرجة مرتفعة، ن المستوى العام لإلأظهرت النتائج أ(، كما 1.33( وانحراف مريارج )3.50بمتوس  حسابي )
ويمكن تفسير ذلك من خالل أن  (،1.20(، وبانحراف مريارج )3.71جابات )لعام لإلحسابي احيث بلغ المتوس  ال
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همال والمشاكل النفسية ومن ذلك سوا المعاملة واإل ،الدوافع الذاتية تعد من األمور التي ت دج إلى ممارسة العنف
 لى سلوكاتهم في الحياة .مما ينعكس ع ،ن ضد األطفالاك من األمور التي لمارسها الوالدوالغضب وغير ذل

 :االجتماعّيةب. العوامل 
ولكل فقرة من فقرات االختبار  االجتماعّيةتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المريارية لمتغير الدوافع 

 ( يوضح النتائج. 11والجدول رقم )
 (11جدول )

 االجتماعّيةمتغير الدوافع  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المريارية الستجابات األطفال على

 الفقرة الرقم
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المريارج 

 1.22 3.70 سرتي عن واجبهم في رعايتي أ أفراديتخلى  7
 1.15 3.60 يهجرني والدج بعدم الس ال عني إطالقا   8
 1.33 3.50 أسرتي أفرادافتقد إلى الحنان العاطفي من  9
 1.17 3.40 سلوك عالم االنحراف والجريمةأسرتي إلى  أفراديدفعني  10
 1.11 3.37 أسرتي المأكل والملبس وغيرها من األمور أفراديهمل  11
 1.10 3.33 و رقيبأفي الشارع لوقت طويل دون مرافق  بقىأ 12
 1.22 3.32 مورج الشخايةأأسرتي بجميع  أفراديتدخل  13
 1.15 3.31 صدقائيأأسرتي بزيارة  أفرادحرم من قبل أ 14
 1.11 3.28 بدو بمظهر معينأسرتي على أن أ أفرادلجبرني  15
 1.10 3.27 أسرتي من الرحالت المدرسية أفرادلحرمني  16

 1.17 3.40 المجموع العام           
وتراوحت المتوسطات  ،( إلى أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المريارية كانت متباينة11لشير الجدول رقم )

سرتي عن واجبهم أ أفراديتخلى ( التي ناها )7(، وقد كانت أعلى فقرة ممثلة بالفقرة رقم )3.70-3.27حسابية بين )ال
)يهجرني والدج  ( والتي ناها8( ثم تليها الفقرة رقم )1.22( وانحراف مريارج )3.70بمتوس  حسابي ) ،(في رعايتي

خيرة الفقرة رقم وجاات في المرتبة األ ،(1.15حراف مريارج )( وان3.60بمتوس  حسابي ) ،طالقا (إبعدم الس ال عني 
(، 1.10( وانحراف مريارج )3.27( بمتوس  حسابي )أسرتي من الرحالت المدرسية أفرادلحرمني التي ناها )، (16)

 جاباتيث بلغ المتوس  الحسابي العام لإلجابات جاا بدرجة متوسطة، حن المستوى العام لإلأظهرت النتائج أكما 
تعد من األمور الهامة في  االجتماعّيةويمكن تفسير ذلك من خالل أن الدوافع  ،(1.17(، وبانحراف مريارج )3.40)

وعدم  ،وعدم توفير الحنان العاطفي ،األسرة عن واجب الرعالة والهجران أفرادن تخلي إحيث  ،انحراف سلوك األطفال
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كل ذلك ي دج  ،الحرمان من الزيارات وعدم المشاركة في الرحالتمور الشخاية و لم المأكل والملبس والتدخل في األتقد
 قد ت دج باألطفال إلى عالم االنحراف.   ،إلى حدوث أمور غير مقبولة

 ج.العوامل االقتصادية:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المريارية لمتغير الدوافع االقتاادلة ولكل فقرة من فقرات االختبار 

 ( يوضح النتائج.  12قم )والجدول ر 
 (12جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المريارية الستجابات األطفال على متغير الدوافع االقتاادلة

 الفقرة الرقم
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المريارج 

 1.19 3.72 البطالة في األسرة تزيد العنف داخل المنزل 17
 1.20 3.66 اخل األسرة.ي دج الفقر إلى زيادة العنف د 18

19 
أجد أن الهدف من وراا استخدام العنف إنما هو الحاول على 

 النفع المادج.
3.65 1.10 

 4.04 3.22 ي دج عدم حاولي على عمل إلى سلوك طريق العنف. 20
 1.11 3.21 ت دج زيادة طلبات األسرة إلى لجوئي للعنف. 21

 1.73 3.50 المجموع العام         
( إلى أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المريارية كانت متباينة وتراوحت 12الجدول رقم ) لشير

التي ناها )البطالة في  ،(17(، وقد كانت أعلى فقرة ممثلة بالفقرة رقم )3.72-3.21المتوسطات الحسابية بين )
والتي  ،(18ثم تليها الفقرة ) ،(1.19وانحراف مريارج ) ،(3.72األسرة تزيد العنف داخل المنزل( بمتوس  حسابي )

وجاات في  ،(1.20( وانحراف مريارج )3.66ناها )ي دج الفقر إلى زيادة العنف داخل األسرة( بمتوس  حسابي )
بمتوس  حسابي  ،التي ناها )ت دج زيادة طلبات األسرة إلى لجوئي للعنف( ،(21خيرة الفقرة رقم )المرتبة األ

يث جابات جاا بدرجة متوسطة، حمستوى العام لإلن الأظهرت النتائج أ(، كما 1.11( وانحراف مريارج )3.21)
ويمكن تفسير ذلك من خالل أن وجود  ،(1.73(، وبانحراف مريارج )3.50جابات )بلغ المتوس  الحسابي العام لإل

ي أمور تدفع األسر وعدم توفر األموال وعدم وجود عمل وزيادة طلبات األسرة ه ،بطالة داخل األسرة والفقر الجديد
 مما يدفعهم إلى سلوك أمور غير محمودة.  ،لممارسة العنف ضد األطفال

في درجة العنف األسرج الموجة  (α ≤ 0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحاائية عند مستوى السؤال الثالث: 
التعليمي للوالدين، عدد  ، الدخل، المستوى الجنس ،العمر بالسنواتضد األطفال في محافظة الطفيلة لعزى لمتغير )

 قامة، طبيعة السكن( ؟ األسرة، مكان اإل أفراد
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تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المريارية لدرجة العنف األسرج الموجة ضد األطفال في محافظة     
 ( ذلك.13( ويظهر الجدول )t-test، كما تم تطبيق اختبار )للمتغيرات الدلمغرافيةالطفيلة 

 (13ل )الجدو 
العنف األسري الموجة ضد األطفال في الدراسة على مقياس  أفرادجابات إفي تحليل التباذين األحادي للفروق 

 للمتغيرات الديمغرافيةمحافظة الطفيلة 

 مجموع المربعات مادر التباين لمتغيرا
درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة ف متوس  المربعات

 جنسال

 0.22 1.63 0.18 2 0.233 بين المجموعات

   0.09 98 11.777 داخل المجموعات

    100 12.071 المجموع

 0.21 1.64 0.126 2 0.214 بين المجموعات 

   0.092 98 12.733 داخل المجموعات العمر

    100 14.081 المجموع 

 0.878 0.130 0.039 2 077. بين المجموعات الدخل

   0.297 98 88.677 داخل المجموعات 

 المستوى التعليمي

    100 88.755 المجموع

 0.259 1.357 0.667 2 1.333 بين المجموعات

   0.491 98 146.828 داخل المجموعات

    100 148.162 المجموع

 قامةمكان اإل
 

 0.000* 11.852 5.441 2 10.883 بين المجموعات

   0.459 299 137.279 داخل المجموعات

    301 148.162 المجموع

 0.002* 6.204 2.578 2 5.156 بين المجموعات 

األسرة أفرادعدد     0.416 98 124.242 داخل المجموعات 

    100 129.397 المجموع 

 0.013* 4.407 0.630 2 1.260 بين المجموعات 

   0.143 98 42.751 داخل المجموعات طبيعة السكن

    100 44.011 المجموع 
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  عند مستوى الداللة ئيا  حااإالفرق دال(0.05 ≥ α)  
جابات إ(  في ≤ 0.05( إلى وجود فروق ذات داللة إحاائية عند مستوى )26تشير النتائج في الجدول )   
وجود فروق ذات المستوى التعليمي للوالدين، وعدم  الدخل،الجنس، العمر، الدراسة على المقياس، تبعا  لمتغير  أفراد

األسرة،  أفرادتبعا  لمتغير مكان اإلقامة، وعدد  الدراسة أفرادجابات إ(  في ≤ 0.05داللة إحاائية عند مستوى )
  وطبيعة السكن.

 مناقشة النتائج : 2.4
العنرف  شكال العنف األسرج الرذج يتعررض لره األطفرال فري محافظرة الطفيلرة هروأبرز أبينت نتئاج الدراسة أن       

(، ثرم يليره فري المرتبرة 1.46( وانحرراف مريرارج )3.71بمتوسر  حسرابي ) األولرىحيث جاات في المرتبة  ،الجسدج
(، ثرررم جررراا فررري المرتبرررة الثالثرررة العنرررف 1.18( وانحرررراف مريرررارج )3.68بمتوسررر  حسرررابي ) ،الثانيرررة العنرررف النفسررري

بمتوسررر  خيررررة العنررف الجنسررري فرري المرتبرررة األوجررراا (، 1.18( وانحررراف مريرررارج )3.51بمتوسررر  حسرررابي )اللفظرري 
 (.1.19( وانحراف مريارج )3.16حسابي )

، وتوصلت إلى أن أبرز العوامل الم دلة إلى العنف األسرج الموجة ضد األطفال كانت العوامل الذاتية
الثانية  (، ثم يليها في المرتبة1.20( وانحراف مريارج )3.71بمتوس  حسابي ) األولىحيث جاات في المرتبة 

خيرة العوامل (، ثم جاات في المرتبة األ1.73( وانحراف مريارج )3.50بمتوس  حسابي ) ،العوامل االقتاادلة
 (.1.17( وانحراف مريارج )3.40بمتوس  حسابي ) االجتماعّية

، ( تبعا  لمتغير كل من )الجنس، العمر، الدخلα≤0.05حاائية )إت الدراسة بوجود فروق ذات داللة كما بين
تبعا  لمتغير كل من )مكان اإلقامة،  ،(α≤0.05حاائية )إعدم وجود فروق ذات داللة المستوى التعليمي للوالدين( و 

 األسرة، طبيعة السكن(. أفرادعدد 
 التوصيات: 3.4

 في ضوا نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:
بنراا أليثرة، بتهيئرة الظرروف المناسربة لسراليب التربويرة الحدبناا حسرب األسر حول كيفية رعالة األتوعية األ .1

 كي تتم تنشئتهم بطرق سليمة .
 بناا والمجتمع .ثار سلبية على األآهمال في التربية لما في ذلك من ساليب التسل  واإلأاالبتعاد عن  .2
شركال العنرف أناطق المحافظة لتعريرف الوالردين بعقد ندوات وورش عمل لتنظيم حمالت توعية في جميع م .3

 الجسدج، النفسي، اللفظي، الجنسي(.األسرج )
دعوة الم سسات الرسرمية لنشرر الطررق الارحيحة فري التربيرة ومكافحرة العنرف بشركل عرام والعنرف األسررج  .4

 طفال متمتعين بخاائس الاحة النفسية .أنشاا إبهدف  ،بشكل خاص
على شرائح اجتماعيرة شكال العنف األسرج أمجال التنشئة األسرية وعالقتها بإجراا مزيد من الدراسات في  .5

 أخرى في مختلف المراحل.
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 المراجع

 المراجع العربية
، حوال الشخايةمرتكزاته ومستجداته في مدونة األ (. العمل القضائي في قضالا األسرة:2008ابراهيم، بحماني )

 مدونة األسرة، الرباط، المغرب.
 تاسع، دار صادر، بيروت، لبنان.(، لسان العرب، الجزا ال1997ابن منظور، جمال الدين اإلفريقي )

(. األحداث الجانحون، المفهوم العام، التدابير، طرابلس، اإلدارية العامة للعالقات 1998أبو تونة، عبد الرحمن )
 ، ليبيا1والتعاون، ط

(. أسباب سلوك العنف الطالبي 2009) لعقوب الفرح، و وعكروش، لبنى  ماجد، وعالا الدين، جهاد جابر  أبو
ه ضد المعلمين واإلداريين في المدارس الثانوية الحكومية في األردن من وجهة نظر الطلبة الموج

   15- 44(،1)5التربوية،  العلوم في األردنية والمعلمين واإلداريين، المجلة
(. "مظاهر العنف في المدارس الحكومية لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في 2003أبو زن ، مهدج حافظ )

 ة نابلس". رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.محافظ
 (. الجريمة وانحراف األحداث. جامعة اإلسكندرية، اإلسكندرية، مار.1999أحمد، غريب سيد )

(. نظريات علم الجريمة المدخل والتقييم والتطبيقات. ترجمة: ذلاب 2013كيرس، رولند وسيليرز، كريستين. )أ
 بداينة ورافع الخريشه. دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان.ال

ساسي في سورية. وزارة دراسة مسحية في مرحلة التعليم األضد األطفال:  ه(. العنف الموج2004بركات، مطاوع)
 والعمل بالتعاون مع مكتب اليونسف في دمشق .سوريا. االجتماعّيةالش ون 

ليهم إبناا المساا الزوجات المعنفات واألاألسرج والتوتر النفسي لدى (. عالقة العنف 2007البطوش، ريم محمد )
 ردن.سيتر غير منشورة، جامعة م تة، األمع بعض المتغيرات الدلموغرافية، رسالة ماج

 ، دار الفكر للنشر، القاهرة.3بن زكريا، أبو الحسن )د.ت(. مقاييس اللغة، ج
 ردن .للنشر والتوزيع، عمان، األ المعتز، أة (، العنف ضد المر 2006ت، سهيلة )بنا

. -مقارنة سوسيولوجية لظاهرة العنف في ظل العولمة -(. العولمة والعنف 2010بو مهرة، نور الدين حجار )
 ، الجزائر.-قسنطينة –أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة منتورج 

 ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية.(. حقوق الطفل بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي2007بوادج، حسن )
 (. العنف األسرج وخاوصية الظاهرة البحرينية . المركز الوطني للدراسات، البحرين .2004بنه ) بوزبون،
سيتر ضد األطفال في محافظة معان، رسالة ماج هالعوامل الم ثرة في العنف الموج (.2007مجد كريم )أالجازج، 

 ن.ردغير منشورة، جامعة م تة، األ
 ، دار رسالن، دمشق.1، ط«مشكالت األطفال النفسية وأساليب المساعدة منها»م(: 2006الجلبي، سوسن شاكر )
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 . القاهرة: دار المعرفة الجامرية.االجتماعّية(. المشكالت 2001الجوهرج، محمد سليمان )
ماجستير غير منشورة، ردني، رسالة األسرج ضد األطفال في المجتمع األ(، العنف 1999حمد غنان )أالحاج، 

 ردن.ردنية، عمان، األالجامعة األ
 جرام، مطبعة الحكمة، بيروت.حبيب، محمد )د.ت(. أصول علم اإل

س ثير استخدام وسائل االتاال الحديثة في زيادة العنف لدى طلبة المدار أ(. ت2012الحسنات، عنود محمد، )
 ردن.ر منشورة، جامعة م تة، األردن، رسالة ماجسيتر غياأل –الثانوية في محافظة الكرك 

 سكندرية .لمدرسي، دار الجامعة الجديدة، اإل(. سيكولوجية العنف العائلي وا2007حسين، طه عبد العظيم، )
وانعكاساته البيداغوجية دراسة  االجتماعّية(. "العنف في الوس  المدرسي: أبعاده النفسية و 2008خريف، محمد )

، -قسنطينة –وس  بقسنطينة". رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة منتورج ميدانية بم سسات التعليم المت
 الجزائر.
(. العنف األسرج وأثره على التوافق النفسي لدى المرأة الفلسطينية في مخيمات اللجوا في 2004الخليلي، فاخر )

 أربد، األردن. األردن، كلية التربية، جامعة اليرموك،
دراسة ميدانية بواللة  –النفسي وعالقته بالعنف المدرسي لدى تالميذ الثانويات (." الضغ  2005خميستي، كروم )

 ، الجزائر.-قسنطينة –األغواط" . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة منتورج 
 . القاهرة، مكتبة األنجلو مارية.-األسباب وسبل المواجهة –( . العنف المدرسي 2007الخولي، محمد خضر )

 ( . أخطر مشكالت الشباب: القلق، العنف، اإلدمان، االكتئاب. القاهرة: دار غريب للطباعة.2003راغب، نبيل )
أسرهم وعالقتها ببعض  أفراد(. أنماط اإلسااة الواقعة على األطفال من قبل  2001الرطروط، السيد عادل ) 

 نية، عمان: األردن.واالقتاادلة. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األرد االجتماعّيةالمتغيرات 
 (. العنف األسرج وتاثيره على المرأة، دار لافا العلمية لنشر والتوزيع، عمان، األردن.2010الرقب، إبراهيم )

 (. األسرة والطفولة. دراسات اجتماعية وأنثوبولوجية، اإلسكندرية: دار المعرفة الجامرية.2008زايد، أحمد وآخرون )
اتيجية وطنية لحمالة األسرة: الاحة والعنف، المجلس الوطني لش ون األسرة، ستر إ(. نحو 2003زيتون، منذر )

 منظمة الاحة العالمية، عمان.
(. العنف المدرسي في المدارس الحكومية، أشكاله، وأسبابه. إدارة البحث 2006الزيود، ماجد والحباشنة، ميسر )

 والتطوير التربوج، وزارة التربية والتعليم، عمان، األردن. 
 (. حقوق الطفل في الشرائع والتشريع، مار.2005سكسير، محمد )

 من طلبة عينة لدى باألمن بالشعور وعالقته األبناا نحو الموجه األسرج  (. العنف2012السويطي، عبد الناصر )
 اإلنسانية. العلوم سلسلة بغزة، األزهر جامعة الخليل، مجلة مدينة في التاسع الاف
العالقة بين الخاائص الشخاية واألسرية وأشكال اإلسااة التي تعرض لها طلبة  (. 2005الشقور، منال ) 

 .األردن م تة، الجامعة أثناا طفولتهم. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة م تة،
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 سااة للطفل الوقالة والعالج، عمان، دار الجنان للنشر والتوزيع.(. اإل2011محمد مسلم ) الضمور،
الم دلة للعنف لدى طالب المرحلة الثانوية. رسالة ماجستير  االجتماعّية(. العوامل 2006زيز )الطيار، فهد عبد الع

 غير منشورة، جامعة األمير نالف للعلوم األمنية، الرياض، السعودلة.
ردن، دراسة حالا ومرتكبي العنف األسرج في األ(. خاائص ض2004الطراونة، محمد، ) عبد الجواد؛ هاني،

 على للعلوم والتكنولوجيا.، عمان، المجلس األةيميدانية تحليل
 (. الحمالة الجنائية للطفل، أكادلمية الشرطة، مار.2002عبد الجواد، عادل )

(. "التوجيه المدرسي وعالقته بالعنف في الوس  المدرسي حسب اتجاهات تالميذ 2007العجرود، صباح محسن )
يم الثانوج و التقني بواللة أم البواقي". رسالة ماجستير غير دراسة ميدانية بم سسات التعل ،المرحلة الثانوية

 ، الجزائر.-قسنطينة –منشورة، جامعة منتورج 
سباب وطرق المواجهة: دراسة : المظاهر واألأة (. العنف األسرج ضد المر 2012س،)عالم، عبير؛ والشربوني، اينا

س المال أرة ر داإدارة المعارف و إلر، بحث مقدم في الم تمر السابع ببعض قرى محافظة كفر شيخ، ما
 .12/2012-11الفكرج في م سسات التعليم العالي في مار والوطن العربي، المنعقد في الفترة من 

 
لى الرشد، دار المسيرة للنشر والتوزيع، إنساني من الطفولة التطور اإل ة(. سيكولوجي2004، شفيق فالح )ةعالون

 عمان.
ردنية، ي، رسالة غير منشورة، الجامعة األردني المجتمع األلعنف ضد الزوجة ف(. ا1998مل سالم )أالعووادة، 

 ردن .عمان، األ
من لدى الطلبة المراهقين بناا وعالقته بالشعور باأل(. العنف األسرج الموجة نحو األ2006الفرالة، عمر محمود )

 ردنسيتر غير منشورة، جامعة م تة، األفي محافظة الكرك، رسالة ماج
(. عالقة الضب  األسرج باتجاه طالب المرحة الثانوية نحو العنف من وجهة نظر 2005ني، سعد بن ناصر )القري

طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض: جامعة نالف العربية 
 للعلوم األمنية.

 سة لجريمة السرقة باإلكراه، دار أبو المجد للطباعةدرا :(. اإلجرام المنظم2003الكردوسي، عادل عبد الجواد محمد)
 .1بالهرم، القاهرة، جمهورية مار العربية، ط

(. العالقة بين أساليب حل الاراعات الزوجية والعنف ضد األطفال في محافظة الكرك،  2005الكركي، نسرين ) 
 م تة :األردن. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة م تة،

 (. سوا المعاملة النفسية للطفل في األسرة الفلسطينية.2002لتنمية )مجلة الطفولة وا
 عالمي السنوج،عمان.(.الكتاب اإل2009لش ون األسرة، ) المجلس الوطني

 دراسات نفسية، عمان، دار صفاا للنشر والتوزيع. (. العنف والطفولة:2008مجيد، سوسن شاكر)
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 التفاقيات الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت .(. حمالة حقوق الطفل في ظل ا2010مرزوق، وفاا،)
(. اإلسااة اللفظية ضد األطفال من قبل الوالدين في محافظة الكرك وعالقتها ببعض  2000المارج ،عامر ) 

 المتغيرات الدلموغرافية دراسة مسحية. رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة م تة ،م تة : األردن .
العنف األسرج وعالقته بانحراف األحداث لدى نزالا دار المالحظة »م(: 2006سن بن عمار )المطيرج، عبد المح
 ، رسالة ماجستير منشورة، جامعة نالف العربية للعلوم األمنية، الرياض.«بمدينة الرياض االجتماعّية

 للطباعة. الفكر االجتماعي. عمان: دار النفس لمع.(2004الرحمن ) عبد المعالطة، خليل
 عربي، دار الكتاب العربي، بيروت.-فرنسي-نجليزج إ، االجتماعّية(، معجم العلوم 1993وق، فرديريك،)معت

 مظاهر صحية، التقرير العالمي حول العنف والاحة، جنيف . –العنف  (.2002احة العالمية،)لمنظمة ا
منية، الرياض، ة للعلوم األي، جامعة نالف العربي(. العنف لدى الشباب الجامع2007سليمان ) ةتهاني وعز  منيب،

 المملكة العربية السعودلة.
( . "العنف الطالب في المدارس األساسية"، دراسة ميدانية لمدرسة عاتكة بنت عبد 2010ناصر، عائشة حسن )

 الزرقاا". رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن.  -المطلب األساسية المختلطة
(. العنف العائلي، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض: أكادلمية نالف العربية للعلوم 1997)النبر، ماطفى 

 األمنية، المملكة العربية السعودلة.
وعالقتها بالعنف األسرج من وجهة نظر طلبة جامعة  االجتماعّيةنماط التنشئة أ(. 2010وليد حمود ) النفيشي،

 ة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن. حائل بالمملكة العربية السعودلة. رسال
 (. في سيكولوجية العدوان، دراسة نظرية، بيروت: الم سسة الجامرية للدراسات.1995النمر، أسعد )

وعالقتها بالرضا عن الحياة والاالبة النفسّية  االجتماعّية(. المساندة 2013سماعيل ومحيسن، عون )إالهلول، 
-2207(، ص 11)27الفلسطينية فاقدة الزوج، مجلة جامعة النجاح لألبحاث للعلوم اإلنسانية لدى المرأة 

2236. 
 (. علم النفس االجتماعي، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع. 2001وحيد، أحمد عبد اللطيف )

 .2عمان، األردن، دار الشروق للنشر، ط (. نظريات علم الجريمة،2008الوريكات، عايد عواد )
(. "دليل المعلم لوقف العنف في المدارس الذج أقرته منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة" . 2010اليونسكو )

http://www.unesco.org/education 
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