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مستوى اإلدراكات ف نوعية وّرسعت الدراسة الحالية إلى تع :ملخص
عي والمعلومات المتعلقة باإلهمال واإلساءة الجسدية والجنسية والو

يستند البحث . لألطفال، لدى اآلباء واألمهات المقيمين في مدينة عمان
أسلوب المسح لعينة باستخدام ، التحليليوالحالي إلى المنهج الوصفي 

، )اناثًا% 66.7ذكورًا، % 33.3، 1822= ن(عشوائية طبقية ممثلة 
سنة، وبمتوسط عمري وانحراف ) 65-25(ن في الفئة العمرية من الوالْدي
تم جمع المعلومات ). 40(، ووسيط )9.6=، ع38.17=م(معياري 

بإشراف الباحثين من فريق مدّرب من الطلبة الجامعيين المسّجلين في 
توصلت الدراسة إلى شيوع الوعي بخطورة . جامعتْي الهاشمية والبلقاء
لألطفال وتصاعدها واآلثار النفسية المترتبة مشكلة اإلهمال واإلساءة 

عليها، وإلى عدم معرفة نسبة مرتفعة من أفراد عينة الدراسة بخطوات 
التبليغ عن حاالت اإلساءة لألطفال، وبأساليب تأديب وضبط سلوك 
األطفال، وعدم الوعي بخطورة قضايا اللجوء ألساليب الضرب البدني في 

أهمية دور المرأة في تربية األطفال، وعدم معاقبة األبناء، والتقليل من 
الوعي بالخدمات المجتمعية المتعلقة بهذه المشكلة، حيث تبين ان 
المستجيبين كانوا غير متأكدين بشان ما ينبغي أن يقوموا به في حال 
اطالعهم على مشكلة اإلساءة لألطفال، وال يعرفون إلى الجهة التي يمكنهم 

وتشير نتائج هذه الدراسة . و الضحية إليهاتحويل المعتدي أو المسيء أ
إلى الحاجة لزيادة الوعي العام بشان مشكلة اإلهمال واإلساءة نحو 
األطفال، وإلى أهمية التركيز على اإلشارات المنذرة بوجود مؤيدين 
الستخدام العنف أو معتدين أو ضحايا، وعلى إثارة الوعي بالموارد 

)  كلمة210.(ان معالجة هذه المشكلةالمجتمعية المتوفرة في األردن بش
 ادراكات الوالدين، إهمال األطفال، اإلساءة الجنسية، :الكلمات مفتاحية(

 ).اإلساءة الجسدية، ثقافة الصمت، مدى تجنب التأديب
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Abstract: The current study aims at identifying the quality 
and level of perception, awareness and information 
concerning child neglect and physical and sexual abuse 
among a sample of Jordanian parents living in Amman. 
Using a descriptive method, the researchers developed and 
implemented a survey on a stratified random sample (N = 
1822, 33.3% male, 66.7% female) of parents in the age 
group 25-65 years, with a mean age of 38.17 and a 
standard deviation of 9.6, and a median age of 40. The 
data was gathered under the supervision of the researchers 
by a trained team of university students enrolled in two 
state universities (the Hashemite University and the Balqa 
University). In spite of showing a widespread awareness of 
the size and effects of the problems of child neglect 
physical and sexual child abuse, the respondents indicated 
that they lack awareness of the community services 
available for them to cope with this problem. Specifically, 
the respondents were unsure about what they should do in 
case of learning about a child abuse incident, and did not 
know where they could refer the victim or the abuser. 
The findings also provided evidence for an urgent need to 
focus public attention on the problem of neglect and abuse 
of children, and to emphasize the importance of detecting 
indicators of child abuse perpetrators among Jordanian 
parents, and to raise awareness of the community 
resources available in Jordan to cope with this problem. 
(237 words) (Keywords: Parents’ perceptions, Child abuse, 
Child neglect, Sexual abuse, Physical abuse, Silence 
culture, Discipline avoidance). 
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مشكلة اجتماعية خطيرة، تعود جذورها إلى أوائل التاريخ البشري 
(Chase, 1975-1976; as cited in Orton, 1997) كما أنها ،

إحدى المشكالت التي ما زالت تستقطب اهتمامًا عالميًا في الوقت 
االنسان واستجابة لتطور برامج رعاية الحاضر نتيجة لحركة حقوق 

 . الطفولة في العالم بأكمله

ويتضح هذا االهتمام في ازدياد الوعي العام بمشكلة اإلهمال 
ويتجلى ذلك . واإلساءة والعنف الموجه لألطفال خالل العقد األخير

 World Health) منظمة الصحة العالمية من خالل إعالن
Organization-WHO)ن مع المؤسسة الدولية للوقايــــة ، بالتعــاو

 International Society)  العنف واإلهمال واإلساءة لألطفالمن
for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) ،

، (Center of Disease Control-CDC)ومركز ضبط األمراض 
عن برامج للوقاية من هذه المشكلة كأولوية أولى للصحة العامة 

(World Health Organization -WHO, 1996, 2006). 

من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة ) 19(وقد نصت المادة 
ان "عن األمم المتحدة لتحديد مفهوم اإلساءة للطفل على ضرورة 

تتخذ الدول األطراف الموقعة جميع التدابير التشريعية واإلدارية 
من كافة أشكال واالجتماعية والتعليمية المالئمة لحماية الطفل 

العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية أو اإلهمال أو 
المعاملة المنطوية على اإلهمال، وإساءة المعاملة أو االستغالل، 

الوالدين أو / بما في ذلك اإلساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد 
األوصياء القانونيين عليه أو أي شخص آخر / الوصي القانوني 

ومع أن لكل ). 2006منظمة اليونيسيف، ("د برعاية الطفليتعه
دولة عواملها الفريدة التي تحدد نوعية ومعدل الخدمات والموارد 
المتوافرة لألطفال المعرضين لإلهمال واإلساءة وللعنف الوالدي أو 
عنف المربين الرئيسين الذين يقومون بإلحاق األذى الجسمي 

 أن التفاعالت التي تحدث بين والنفسي والجنسي باألطفال، إّال
عوامل نوع الجنس والبناء االجتماعي والمعتقدات واالتجاهات نحو 

 ونحو اإلهمال واإلساءة بصورة خاصة ُتًعد من ،العنف بصورة عامة
المحددات الرئيسة لقابلية األطفال للتعرض لألذى الجسدي 

 . والجنسي والعاطفي ولتهديد سالمتهم الجسدية والنفسية

جمع معظم المؤلفات والكتب العلمية على أن العنف تمثله تو
األفعال التعبيرية غير المشروعة التي ُيًعدها المجتمع ممارسات 

. (Barnett, Perrin and Miller- Perrin, 2004)مسيئة ومعنّفة 
 Gelles, 1985; Straus, 1975 as)وتؤكد نتائج بعض الدراسات 
cited in Wallace, 2005)، أجريت في المجتمعات الغربية،  التي
سنوات، ) 7-3(طفًال، من سن ) 33(أن طفًال واحدًا من بين كل 

 . ممن يعيش مع والديه ُيًعد ضحية لإلهمال واإلساءة والعنف

وُيًعد مفهوما العنف واإلساءة لألطفال بشكل خاص، مفهومين 
غير واضحين تمامًا لدى شريحة اجتماعية كبيرة في المجتمع 

ي، على اعتبار أن العنف أو اإلساءة يأخذان ضربًا من ضروب األردن
التأديب أو التربية أو التهذيب الجيد لألطفال إن جاز التعبير، وال 

عمالة األطفال، التسول، التسرب (تشّكل الظواهر االجتماعية مثل 

من المدارس، التفكك األسري، ُتًعدد الزوجات واستغالل األطفال 
أبو (فهم ومعتقدات الكثيرين إساءة لألطفال في ) الخ....جنسيًا

وغالبًا ما تؤدي اإلدراكات والمفاهيم ). 2004، السندس
 إلى عزوف المجتمعية العامة المشوهة بشان اإلساءة لألطفال

العديد من األشخاص عن التدخل في الحياة الخاصة لآلخرين 
وعدم اإلبالغ عن حاالت العنف الخطيرة للجهات والسلطات 

-University of Rochester Medical Center)مية الرس
URMC, 2000) . 

ونظرًا ألهمية مشكلة اإلهمال واإلساءة لألطفال، وما تتركه 
من آثار سلبية على نمو الطفل الجسمي والنفسي وإعاقة تطوره 
ومسارات نموه الطبيعي، فقد سارع اإلخصائيون النفسيون في كافة 

ل إجراء العديد من الدراسات انحاء العالم لتناولها من خال
والبحوث وإعداد المقاييس والتقييمات اإلكلينيكية ووضع التدخالت 

وقد تضافرت جهود المختصين والمهنيين . العالجية والوقائية لها
من علماء النفس وإخصائيي الصحة النفسية في كافة الدول 

تبطة للتصدي لهذه المشكلة، بهدف التغلب على اآلثار السلبية المر
 . بها

وقد أحرزت الدراسات االجتماعية والنفسية تقدمًا ملموسًا 
في السنوات األخيرة بسبب الشراكة القائمة بين الباحثين وأفراد 

 ,Thompson and Wilcox)المجتمع والمؤسسات الخاصة 
وتبدو هذه الحقيقة واضحة عندما تتضمن الدراسة طرقًا . (1995

ا اجتماعية حّساسة وهامة، تتطلب بحثية معقدة أو مواضيع وقضاي
التمويل والتعاون ما بين الباحثين والجهات المجتمعية التي تعمل 
على رفد واضعي القرارات والسياسات االجتماعية بالمعلومات 

وتمثل . والبيانات الصادقة للتوصل إلى حلول فعالة وواقعية
 هذا األبحاث الخاصة باإلساءة إلى األطفال في المجتمع األردني

الواقع البحثي، فنطاق وجدية وخطورة العنف واإلساءة نحو 
وعليه، . األطفال تستلزم بالضرورة اهتمامًا بحثيًا مخططًا له بإتقان

المنظور  تسعى الدراسة الحالية، انطالقًا من وبصورة محددة،
 The Social Constructionist Perspective)البنائي االجتماعي 

[SCP])دراكات وتوجهات أفراد المجتمع األردني نحو ، إلى معرفة إ
كما تسعى إلى معرفة . ممارسات اإلهمال واإلساءة لألطفال

المعلومات المتوافرة لديهم ونوعية اآلثار المترتبة على هذه 
الممارسات، إضافة إلى معرفة موقف الوالدين نحو تأديب األطفال، 

وتربوية بهدف رفد وإحداث وتطوير تدخالت وبرامج إرشادية 
 . للحد من ظاهرة العنف واإلهمال واإلساءة لألطفال في األردن

وال ُتًعد الدراسات المتعلقة باإلهمال واإلساءة والعنف نحو 
األطفال مهمة فقط لفهم أصول وأسباب اإلساءة وكيفية معالجة 
المعتدين والتعامل معهم بكفاءة، لكنها توفر أيضًا تقييمًا لجهود 

سر، والمدارس والمؤسسات، وتحسينًا للخدمات الوقاية داخل األ
القانونية واالجتماعية من أجل توفير خدمات أفضل لمساعدة 
األطفال المعّرضين للخطر وأسرهم، ولتقوية عوامل الحماية عند 
األطفال داخل األسر التي يمكن ان تعمل على التخفيف من آثار 

 . هذه الممارسات
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المهنية للذين يتعاملون مع  الفروع العلمية ووقد أدى تعدد
هذه المشكلة ذات األوجه المهنية المُتًعددة التي تتضمن مجاالت 
علم النفس واإلرشاد النفسي واالجتماع والخدمة االجتماعية 

 Thompson)والعدل الجنائي والصحة العامة والقانون وغيرها 
and Wilcox, 1995) وعدم إمكانية تبني توجه موّحد لوجهات ،

لمختصين في هذا المجال، إلى عدم اإلفادة من المعلومات نظر ا
فمثًال، ال . الناتجة عن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع

تستقطب االكتشافات الجديدة اآلتية من علم النفس المتعلقة 
) مثل دورة العنف(بأصول أو نتائج اإلهمال واإلساءة لألطفال 

اعيين والمحامين والقضاة االهتمام الكافي من اإلخصائيين االجتم
ويؤدي هذا إلى تجاهل المعالجين . واألطباء والممارسين اآلخرين

واإلخصائيين النفسيين وجهات نظر اآلخرين في المجاالت األخرى 
(Thompson, 1993; Thompson and Wilcox, 1995).  

لقد حدا هذا الوضع البحثي الباحثين القائمين على هذه 
لون تخصصات أكاديمية نفسية واجتماعية الدراسة، الذين يمث

متنوعة تفادي هذه الفجوة من خالل إلقاء الضوء على مشكلة 
اإلهمال واإلساءة والعنف الموجه نحو األطفال في المجتمع األردني 

 . من وجهة نظر نفسية واجتماعية

 اإلطار النظري للدراسة

أصبحت مفاهيم العنف واإلهمال واإلساءة لألطفال من 
ضوعات الهامة التي تلقى اهتمامًا خاصًا من مختلف المو

المؤسسات واألطراف ذات العالقة في السنوات األخيرة عربيًا 
ودوليًا، بدءًا من األسرة ومرورًا بالمرشدين النفسيين والتربويين 
واإلخصائيين االجتماعيين والدينيين ووصوًال إلى القائمين على 

البحث في مشكلة العنف ويلزم . رسم السياسات االجتماعية
واإلساءة لألطفال ضرورة إلقاء الضوء على اإلطار والمجال الذي 

وقد تعرض مصطلح العنف . يتم فيه، أال وهو العنف األسري
األسري إلى الكثير من الخالف والحوار، فالبعض يقترح ان 
استخدام كلمة األسرة يقّيد المعنى كثيرًا نظرًا ألن ممارسات العنف 

 كما يحدث في – ألفراد من األسرة خارج نطاق األسرة قد تحدث
االعتداءات الجسمية والجنسية التي يرتكبها راشدون على األطفال 

 إّال أن غالبية المختصين يميلون –العاملين في ورش ومصانع 
لتحديد معنى العنف األسري بحاالت اإليذاء التي تقع ضمن 

ق إّال على مواقف وأوضاع العالقات الحميمة والقوية، التي ال تنطب
 .تتم داخل مؤسسة الزواج واألسرة كوحدة اجتماعية

ويتضمن العنف األفعال الجسدية والمادية، التي يمارسها 
المعتدي التي ينجم عنها وتؤدي إلحداث جروح وإصابات، لدى 

: الشخص الضحية، كما أن بعض أشكال العنف األسري قد تتضمن
ن توفير الدعم المادي أو العاطفي، اإليقاف والحجز واالمتناع ع

وقد تنطوي على نتائج مدمرة طويلة األمد، على الشخص 
الضحية، كما أن العنف قد يوجه نحو تقييد أو انكار حقوق أو 

 . (Wallace, 2005)) الضحية(حريات شخص آخر 

 العنف واإلساءة إلى (Wallace, 2005) واالسوقد عًرف 
مباشرة وغير المباشرة التي توجه نحو الطفل بأنها ردود األفعال ال

الطفل بهدف إيقاع األذى النفسي أو اللفظي أو الجسدي أو 
كما عّرفت منظمة الصحة العالمية اإلساءة إلى . الجنسي عليه

جميع أشكال  ":، بأنها(Child Maltreatment [CM])األطفال
أو العاطفية السيئة، واإلساءة الجنسية، /المعاملة الجسدية و

إلهمال، أو المعاملة المهملة، المؤدية إلى إلحاق أذى فعلي أو وا
محتمل لصحة الطفل وبقائه وتطوره ونموه أو كرامته في سياق 

 World Health)" عالقة من المسؤولية والثقة أو القوة
Organization - WHO, 1999, p. 15) . 

وتشير الدراسات كذلك إلى عدم وجود اتفاق وخلط في 
لمتعلقة باإلهمال واإلساءة والعنف الموجه نحو األطفال المفاهيم ا

بشكل عام، ألن مثل هذه السلوكات ال يمكن اعتبارها معنفة من 
قبل معظم الناس، فهي أفعال شائعة جدًا، فقد أشارت دراسات 

من الوالدين %) 90( إلى أن (Straus, 1991; 1999)ستراوس 
ية مع أطفالهم، يستخدمون بعض أشكال العنف واإلساءة الجسد

وأن نسبة األطفال الذين تعرضوا للعقاب الجسدي تتراوح بين 
من أهم الناقدين لهذا ) 1991(وُيًعد ستراوس %). 95-93%(

القبول الثقافي واالجتماعي للعقاب البدني وخاصة ممارسة سلوك 
تقّدر دراسته أن األطفال الذين  ، إذ(Spanking)الصفع على الكفل 
خالل عام ما، كانوا قادرين على القيام باالعتداء عوقبوا جسديًا 

الجسدي على أحد األخوة أو األقارب خالل نفس العام، أكثر بثالث 
 . مرات من غيرهم من األطفال غير المعاقبين

وفي المقابل يوجد اتفاق عام على أن العنف واإلهمال 
دية واإلساءة لألطفال تمثل أفعاًال إجرامية وخاطئة، فاإلساءة الجس

لألطفال مثًال، تتضمن كًال من اإليذاء الجسدي والتعريض للخطر، 
وقد تكون اإلساءة الجسدية بسيطة أو شديدة تؤدي لجروح 

وعلى سبيل المثال، فإن سلوك هًز الطفل الرضيع . وأضرار مختلفة
بشدة، يمكن أن يتسبب في وفاته، لكنه قد ال يؤدي إلى إلحاق 

كما ُتًعد حاالت تعّرض . مس سنواتالضرر الجسيم ألطفال سن الخ
األطفال لألذى وللضرر والكدمات، والحرق، والتمزيق، والكسور 
نتيجة لسلوك الوالدين، أمثلة واضحة على ممارسات العنف واألذى 
واإلساءة األسرية الممكن إثباتها والبرهنة على وجودها وشيوعها 

(American National Research Council [NRC], 1993) .
 وتبرز هذه الحقيقة الحاجة الماسة لوضع تعريف دقيق وإجرائي

 بين أوساط الباحثين األردنيين محدد ومتفق عليه لإلساءة لألطفال
والعرب لمنع اختالط الحاالت وتيسير إجراء المقارنات البحثية 

 Skowron and)والتوصل إلى حصيلة بحثية صادقة 
Reinemann, 2005) . 

 طفالأشكال اإلساءة لأل

 : تتخذ اإلساءة لألطفال عدة أشكال من أهمها

النبذ التي وصفها  تشير إلى تصرفات (Neglect) :إساءة اإلهمال
اإلهمال "، بأنها عبارة عن (Fontana, 1984)العالم فونتانا 
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العاطفي أو الحرمان الصادر من األم أو المربي الرئيس بسبب 
لى اإلهمال الجسدي الغياب أو الممارسات السلبية، باإلضافة إ

الذي يشمل سوء التغذية والمالبس غير المالئمة واالفتقار إلى 
، ويشتمل كذلك (P.736)" اإلشراف واإلهمال الطبي والتعليمي

، وإهمال وإهمال النظافة الشخصية، إهمال الرعاية الصحيةعلى 
وإهمال شروط وتدابير حفظ الصحة العامة داخل السالمة المنزلية، 

الحماية غير الكافية، والتخلي والهجر، وإهمال اإلشراف، و المنزل،
 .واإلهمال التربوي، وتشجيع االنحراف

عملية اإليذاء  تشير إلى: (Physical Abuse)اإلساءة الجسدية 
عامًا من قبل ) 18(المادي لجسم الطفل ممن هو دون عمر 

ُيًعد و. شخص ُيًعد مسؤوًال عن رعايته، وهذا ال يشمل الحوادث
ذا الشكل من أكثر أشكال اإلساءة وذلك إلمكانية مالحظته ه

. واكتشافه مباشرة، لما يتركه من آثار وكدمات على الجسم
اإليذاء والجروح، مثل الحروق والتمزيق وتتضمن هذه اإلساءة 

والكسور، وأي نموذج آخر من إساءة المعاملة المادية والجسدية 
 ,Walker, Katon)) اعة س48(التي تستمر لمدة تتجاوز اليومين 

Harrop-Griffits, Holm, Russo and Hickok, 1988) .
 سلوكات الضرب باليد، والضرب أيضًاوتتضمن اإلساءة الجسدية 

بأداة حادة، والكدمات بأشكالها المختلفة، والخنق، والدفع، والعض، 
وعادة . والدهس، والمسك بعنف، وشد الشعر، والقرص، والبصق

ألشكال آثار صحية ضارة قد تصل لمرحلة الخطر ما تكون لهذه ا
 .أو الموت إذا ما تفاقمت

يمكن تعريفها بأنها عبارة : (Sexual Abuse) اإلساءة الجنسية
 )18(تحت سن(عن عملية اشتراك وإقحام األطفال والمراهقين 

غير الناضجين وغير المستقلين من الناحية النمائية من سنة 
ة ال يفهمونها بصورة تامة وال والتطورية، في انشطة جنسي

يستطيعون الموافقة عليها أو رفضها بحكم القوة والسلطة التي 
 .يتمتع بها المسيء جنسيًا سواء كان من داخل األسرة أو خارجها

ويتم من خاللها تجاوز وخرق القواعد الدينية واألخالقية والعادات 
 توفير الحماية واألعراف االجتماعية المتفق عليها ألدوار األسرة في

حاالت  ويضاف إلى ذلك .(Wallace, 2005)والسالمة ألفرادها 
االغتصاب والرقيق األبيض واستغالل األطفال في صور 

 ,U.S. Department of Health and Human Services)إباحية

أن اإلساءة الحادة ، (Wilbur, 1984) ويؤكد ويلبر. (1999
سية، قد تكون مقدمة لحدوث المنظمة وبصورة خاصة اإلساءة الجن

اضطرابات الشخصية المُتًعددة في جميع الحاالت التي تولى 
 ومن بعض المؤشرات الدالة على وقع اإلساءة الجنسية .دراستها

مظاهر الشعور بعدم األمان وتجنب أماكن محددة، ومظاهر خوف 
واضحة من شخص معين، وبكاء شديد، وعدم تركيز وسرحان 

االنفعالي، / راجع في عملية النمو االجتماعيوأحالم مزعجة، وت
إضافة إلى وجود أعراض جسدية كالنزيف والحكة والتقرحات في 

 ,Barnett) بيرن -ويرى بارنيت وبيرن وميللر . المناطق التناسلية
Perrin and Miller- Perrin, 2004)العنف الجنسي يتضمن  أن 

ه يؤدي إلى فشل الكثير من اآلثار الضارة على الضحية، خاصة أن
األطفال المجبرين على إقامة العالقات الجنسية مع الوالد المعتدي 

نهم من اجنسي المالئم مستقبًال، وإلى حرمفي تطوير النشاط ال
وغالبًا ما يقوم المعتدون . مجرد التفاعالت الطبيعية مع األقران

المسيئون جنسيًا بمعاقبة الطفل المساء إليه والقسوة عليه، لدى 
دور أية إشارة من إشارات النشاط الجنسي من قبل هذا الطفل، ص

كما أنهم يحافظون على إبقاء التحكم ووجود السيطرة الحازمة 
الشديدة على أية عالقات للمصادقة قد يجريها الطفل مع الجنس 

 . اآلخر

 :(Psychological/Emotional Abuse) العاطفية/اإلساءةالنفسية
من أشكال اإلساءة التي ال يمكن تبريرها ألنها  اإلساءة النفسية ُتًعد

من  النفسية والعاطفية وتتألف اإلساءة. تهاجم القيمة الذاتية للطفل
سلوكات التحقير وتشويه السمعة أو السخرية من الطفل في أي 
وقت، خصوصًا عندما يكون اهتمامه مركزًا على شيء اخترعه أو 

لنفسية بعض التصرفات وتتضمن اإلساءة ا. (Kluft, 1984)أنجزه 
التي تضع الطفل في مواقف مستمرة ودائمة من التهديد والخوف 

وُيًعد اإلهمال والحماية الزائدة والتشدد في فرض . أو اإلرهاب
األوامر، ورفض الطفل، والتوقعات العالية جدًا من الطفل، إضافة 
 إلى النقد المتكرر، واأللفاظ غير الالئقة، والشتائم، واإلهانات،

والتحقير، الذي يطلق عليه أحيانًا العنف اللفظي، من األمثلة على 
 .الممارسات السلبية لإلساءة النفسية للطفل

 خصائص ضحايا العنف الجسدي من األطفال

تعكس نتائج الدراسات أثر عامل السن على معدالت حدوث : السن
العنف الجسدي ضد األطفال، وتؤكد الكثير من تلك النتائج على أن 
خطر العنف الجسمي ضد األطفال يتراجع مع تقدم األطفال في 
العمر، فعلى سبيل المثال، تشير اإلحصائيات إلى أن معظم ضحايا 
العنف الجسدي ضد األطفال يقعون في فئة األطفال من واحد إلى 

 سنة 11-6، ويتبعهم فئة األطفال من %)51(خمس سنوات 
 %)23( سنة 17-12، وأخيرًا فئة األطفال من سن %)26(

(Wallace, 2005) . 

وعلى الرغم من أن األطفال الصغار يمثلون أكثر الفئات 
العمرية تعرضًا للعنف الجسمي، إّال أن الخبراء يؤكدون ضرورة 
االنتباه إلى أن المراهقين غالبًا ما يكونون أيضًا ضحايا لهذا النوع 

بين من العنف األسري، حيث تحدث أعلى معدالت العنف الجسدي 
مجموعتي األطفال الرضع، واألطفال في سن المشي، تليها مجموعة 

 . المراهقين

 إلى (Gelles and Cornell, 1990)ويشير جيليز وكورنيل 
 قد ،أن غياب االهتمام واالنتباه إلى ضحايا العنف من المراهقين

يعود إلى االعتبارات والمفاهيم المجتمعية المتضمنة ان المراهقين 
. قوة في بعض التواطؤ بشان العنف الموجه إليهميشاركون ب

ويشيرون أيضًا إلى أن الحجم والقوة البدنية والسلوكات المتحدية 
الصعبة التي يمارسها معظم المراهقين مسؤولة عن استثارة سلوك 
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وبالتالي، فإن مثل هذه التفاعالت العنيفة، وبدًال . العنف من آبائهم
ة، ُتًعد طرقًا مشروعة، للضبط من ان ينظر إليها بأنها معنّف

 .الوالدي

تشير نتائج الدراسات المتعلقة بعامل الجنس إلى : نوع الجنس
نتائج مزدوجة، إذ تشير بعض الدراسات إلى تعرض األوالد الذكور 

أكثر من الفتيات اإلناث، في حين توصلت دراسات  لعنف جسدي
لعنف أخرى إلى تعرض كال الجنسين إلى معدالت متساوية من ا

الجسدي بغض النظر عن نوعية الجنس، في حين تشير بعض 
الدراسات إلى تدّخل عامل العمر في اختالف النتائج، فاألوالد 

سنة يكونون أكثر عرضة للعنف ) 12(أقل من  الذكور في سن
، )سنة وأكبر 13(الجسدي، في حين أن الفتيات اإلناث في سن 

 Kwong, Bartholomew)يكن أكثر عرضة لهذا النوع من العنف 
and Dutton, 1999). 

تحدث أعمال العنف الجسدي : الحالة االجتماعية واالقتصادية
لألطفال، بصورة أكبر بين المجموعات االقتصادية واالجتماعية 

من جميع األسر التي تمارس %) 49(المتدنية، فقد تبين أن 
العنف الجسدي مع أطفالها كانت تتلقى العون الحكومي أو 

ساعدات العينية بسبب بطالة رب األسرة أو تدني دخل األسرة الم
 . (Wallace, 2005)وفقرها الشديد 

توجد خصائص معينة في ضحايا العنف : عوامل خطر إضافية
أكثر عرضة لخطر متزايد من  الجسدي ضد األطفال، مما يجعلهم

إذ تشير بعض . حدوث هذا النوع من العنف واإلهمال معهم
وجود ارتباط وصلة بين العنف ضد األطفال الدراسات إلى 

ومضاعفات الوالدة، كانخفاض وزن الطفل، عند والدته، والوالدة 
كما أن اإلعاقات الجسدية والعقلية والنمائية تمثل عوامل . المبكرة
 Levi and)ممّهدة لحدوث العنف الجسدي ضد األطفال  خطر

Brown, 2005; Wallace, 2005). 

ل غالبية المعتدين والمتسببين في وقوع ويمّثل والدا الطف
، ويمثل %)82(العنف الجسدي ضد األطفال في معظم الحاالت 

األشخاص من خارج األسرة نسبة بسيطة ال تتجاوز  أو الغرباء
، كما تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن العنف %)14(

األخوة يبدو غير واضح أو لم يتم  الجسدي الذي يتسبب فيه
 وغالبًا ما يبّرر الوالدان اإلساءة .(Wallace, 2005) عدتمييزه ب

ً التربية الجيدة " الجسدية ضد األطفال، بأنها نوع من
لصالحهم الخاص "، أو ما يطلقون عليه عبارات "التصحيح"و

التأثير الحقيقي لإلساءة ، (Miller, 1990)، ويوّضح ميللر "بهم
 :لألطفال كما يلي

 كما أخبرك –ضت للضرب وأن ذلك إن المعرفة بأنك قد تعّر"
 كان لصالحك، قد يتم االحتفاظ فيها في بعض األحيان -والداك

وليس دائمًا، لكن المعاناة واأللم التي تسببت فيه وأدت إليه الطريقة 
التي أسيئت فيها معاملتك، ستبقى ال شعورية في العقل الباطن 

سب وح. (p.45)" وستمنعك الحقًا من التعاطف مع اآلخرين

، فإن حوالي (Kaufman and Ziegler, 1993)كوفمان وزيغلر 
ثلث األطفال الذين يتعرضون لإلساءة والمعاملة القاسية سيسيئون 

. هم أيضًا ألطفالهم، وبالمقابل فان ثلثي األطفال لن يكونوا مسيئين
فان كون الشخص قد تعّرض إلساءة المعاملة وهو ، وبلغة أخرى

ن يكون هو نفسه مسيئًا في المستقبل، طفل، يضعه عرضة لخطر أ
لكن الطريق والمسار ما بين هاتين النقطتين ال يكون مباشرًا أو 

 .(Cited in NCR, 1993, p. 223)حتميا

 النظريات التي فسرت العنف ضد األطفال

يشير األدب التربوي إلى ظهور عدد من النظريات التي 
 : ذه النظرياتومن ه. حاولت تفسير العنف بأشكاله المختلفة

 ,Garbarino)وهي نظرية وضعها غاربارينو :  النظرية البيئية-1
ضرورة توافر لتفسير العنف األسري، مشيرًا فيها إلى ، (1977

 لكي يحدث العنف األسري وخاصة العنف ،شرطين اثنين في البيئة
متقبلة نحو األطفال، أوالهما أن تكون البيئة التي تعيش فيها األسرة 

 األطفال، وأن تكون األسرة  القوة مع أسلوب استخدام علىةوموافق
معزولة عن االنظمة أو الخدمات المجتمعية الداعمة، وثانيهما 
يتعلق بالبيئات المجتمعية التي ال تتوافر فيها المؤسسات والهيئات 
التي تتولى دعم ومساعدة األسر، مما يرفع من خطر حدوث العنف 

 .وتفّشيه داخل تلك األسر

 الذي قدمه من المنهج البيئي ومنهج االنظمة انطالقًاو
ُتًعد الخبرات الفردية ، (Bronfenbrenner, 1979) برونفينبرينر
، دفخبرات الفر، كل واحدة منها ضمن الثانيةتأتي عية، يخبرات تجم

ويقسم . (p. 22) نظمة أكبرأهي أنظمة فرعية، موجودة ضمن 
باالنظمة  خاصة توياتالبيئية إلى أربعة مس منهج االنظمة

من المستوى الفردي، وتتراوح هذه المستويات  أبعد: االجتماعية
 ومن ،من المستويات الصغيرة جدًا إلى المستويات الكبيرة

وتوّفر هذه . المستويات الخارجية إلى المستويات الداخلية
المستويات البيئية اإلطار الذي يتم من خالله فهم إيكولوجية 

ية المبّكرة بما فيها الممارسات األسرية المسيئة األخطار النمائ
 . والمعّنفة لألطفال

 وُتًعد القدرة على تصعيد المواقف اإلشكالية وإبرازها في 
/ المجتمعات، واحدة من أهم األبعاد المفيدة في المنهج اإليكولوجي

التي  وذلك في المواقف، (Bronfenbrenner, 1979; 1986)البيئي 
مع أي ) الوالدين واألمهات مثًال(هات وأفعال الناس تكون فيها اتجا

قد ال تنطوي على أي اتصال أو ) األطفال مثًال(كان من األفراد 
احتكاك مباشر، إّال أنها تؤثر بصورة هامة ومفيدة على تطور 

 فعند توجيه أسئلة لها عالقة بالشروط واألوضاع .األطفال ونموهم
ا، يجب علينا ان نكون جاهزين الصحية لنمو األطفال واالجابة عنه

ومسُتًعدين للنظر إلى المستوى الثاني من االنظمة التي تقف وراء 
الخصب والغنى  إذ يمكن حسب المنهج قياس. هذه األوضاع

االجتماعي المتوافر في حياة الطفل من خالل االنظمة الصغيرة 
ت جدًا والدقيقة في حياته، بواسطة التعّرف إلى مدى توافر العالقا

التي ترّكز على اللعب والعمل  المُتًعددة األوّجه المتبادلة الدائمة
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وتتم عملية القياس هذه عبر مرور الزمن، ويعود ذلك . والحب
وبصورة مماثلة لما يحدث مع األفراد، إلى كون العالقات تتغير 

وفي الجانب اآلخر من العالقات التي تظهر في حياة . بمضي الزمن
ر الخطر الذي يستند إلى أنماط اإلساءة وسوء األفراد، يكمن ظهو

المعاملة واإلهمال ونقص الموارد والتوتر التي تؤدي مجتمعة أو 
 إلى إلحاق األذى والضرر بالطفل وإلى تهديد عملية هكًل على حد

 . (Shonkoff and Meisels, 2000)النمو بمجملها 

انت تحدد نظرية دورة العنف ما إذا ك:  نظرية دورة العنف-2
النزعات العنيفة توّرث من قبل األسرة األصلية، نتيجة لعملية تعّلم 
السلوك العنيف من خالل مالحظة ممارساته داخل األسرة، أو لكون 

وتعّرف هذه النظرية . الفرد نفسه قد وقع ضحية لهذا العنف
باإلضافة لكونها دورة العنف، بأنها نظرية انتقال العنف عبر 

فهوم دورة العنف إلى أن العنف سلوك يتم األجيال، إذ يشير م
. تعّلمه داخل األسرة وأنه ينتقل من جيل إلى الجيل الذي يليه

للعنف  وتتبنى هذه النظرية فكرة ان األطفال الذين يقعون ضحايا
الموّجه نحو األطفال، أو الذين يشهدون العدوان العنيف الذي 

ن ويستجيبون يمارسه زوج نحو الزوج اآلخر، سيكبرون ويتعاملو
إذ غالبًا ما يطور األطفال . ألطفالهم أو أزواجهم باألسلوب نفسه

الناجون من العنف األسري اسُتًعدادًا مسبقًا ونزعة نحو ممارسة 
وقد دعمت العديد من . العنف مع أفراد أسرهم المستقبلية

الدراسات المهمة فكرة دورة العنف، وقد استمدت معظم الدراسات 
ل نظرية دورة العنف األسري مصادرها من دراسات التي أجريت حو

الحالة، والمقابالت اإلكلينيكية والتقارير الذاتية وسجالت الهيئات 
 . الرسمية

في  يؤكد النموذج الثقافي االجتماعي:  نظرية ثقافة العنف-3
أدوار الرجال والنساء في المجتمع، باإلضافة  العنف األسري على

ات الثقافية نحو النساء واألطفال، وعلى إلى التركيز على االتجاه
تقبل ممارسة العنف والموافقة عليه، بوصفها جميعًا أسبابًا مسؤولة 

وتستند نظرية ثقافة العنف إلى الفكرة . عن العنف األسري
المتضمنة ان العنف موّزع بصورة غير متكافئة أو عادلة داخل 

ات المكانة المجتمعات، وأنه أكثر شيوعًا في طبقات المجتمع ذ
االقتصادية واالجتماعية الدنيا وتستخدم الثقافات الفرعية أسلوب 

بصورة أكثر  العنف والقوة كاستجابة لما تتعرض له من مثيرات
وتفترض هذه النظرية أن . تكرارًا مقارنة بفئات المجتمع األخرى

العنف استجابة متعلمة تعكس نوعية عملية التطبيع االجتماعي التي 
رسات العنف أو تشير إلى القبول والرضا عن العنف تعزز مما

 O’Leary, 1988; Wolfgang and)بوصفه سلوكًا مناسبًا 
Ferracuti, 1982) . 

 ,Wolfgang and Ferracuti)ويؤكد ولفغانغ وفيراكوتي 
، أن بعض الثقافات الفرعية في بعض دول العالم ومنها (1982

 القيم التي تبّرر استخدام الواليات المتحدة األمريكية تتقبل بشدة
  .القوة والعنف

وتتضمن هذا النظرية ان ردود : النظرية البنائية االجتماعية -4
إعادة تعريف، أي وضع  الفعل المجتمعية ُتًعد أساسية في عملية

تأتي وتذهب  اجتماعي والقيام بوصفه مشكلة اجتماعية، إذ
تمعية وتبعًا المشكالت االجتماعية حسب تغير ردود األفعال المج

 Barnett, Perrin and Miller - Perrin, 2004; Spector)لها 
and Kitsuse, 1977) . ومن الواضح أنه بسبب ندرة اتفاق صانعي

المطالبات وُتًعدد نقاط الخالف بينهم، فال يوجد تعريف عالمي 
واحد متفق عليه لمفهوم العنف وإهمال األطفال واإلساءة إليهم، 

الباحثين يستخدمون العديد من التعريفات، تبعًا وبالتالي فإن 
للنظريات التي يتبنونها  لمتطلبات بحثهم ونتائجهم باإلضافة

وُيًعد هذا األمر طبيعيًا، . ولوجهات نظرهم المتعلقة بهذه المشكلة
خاصة أن المشكالت االجتماعية عادة ما تكون ذات تركيبة 

 المشكالت االجتماعية اجتماعية، وأنه من المستحيل القيام بتعريف
 .بطريقة موضوعية

وتتميز النظرية البنائية االجتماعية لدى تطبيقها على مشكلة 
 :العنف، بالعديد من المزايا التي من أبرزها

لماذا ُيحكم في بعض "ل توفير رؤيا وبصيرة مساعدة حو •
األحيان على العنف بأنه إساءة في بعض الثقافات وال يحكم 

؟ ففي دولة كاليابان مثًال، "ات أخرىعليه كذلك في ثقاف
وعلى الرغم من كون العنف في العالقات الحميمة بين األزواج 
موجودًا وشائعًا، إّال أنه غير مالحظ أو معترف به وال ُيًعد 

. مشكلة اجتماعية وينظر إليه على أنه حالة أو وضع اجتماعي
انية واألكثر من ذلك أنه في الحقيقة ال توجد في اللغة الياب

كلمة تقابل كلمة العنف أي أنها ليست موجودة في قاموس 
، وألنه (Yoshihama and Sorenson, 1994)اللغة اليابانية 

ال يوجد في اليابان إدانة مجتمعية أو تظّلم اجتماعي، بشان 
 .العنف بين األزواج أو الواقع على األطفال

فها تفسير كيف تصبح بعض التعميمات التجريبية مقبولة بوص •
حقائق علمية تتوصل إليها معظم الدراسات بطرق مختلفة، 
وذلك تبعًا لما يخدم مطالب ودعاوى أصحابها مع استمرارية 
الخبراء في التحاور والجدال والمناقشة حول العديد من 

وعادة ما تتولى كل جهة، بالتذرع . القضايا المتعلقة بالعنف
لدراسات والتسلح بمجموعتها الخاصة فيها من نتائج ا
وحسب . التجريبية وتفرضها وتتعامل معها كحقائق ثابتة

المنظور البنائي االجتماعي، فان من يربح المعركة التجريبية 
يحظى ويتمتع بالحق في تعريف الحقيقة للعامة من الناس 

(Barnett, Perrin and Miller- Perrin, 2004) . 

اجتماعية مدة إبراز التطور التاريخي للعنف، فالعنف كان حالة  •
طويلة من الزمن صاحبت ظهور األسر، لكن هذه الحالة نمت 

 .وتطورت لتصبح مشكلة اجتماعية في العصر الحديث

وأخيرًا، ُيًعد المنظور البنائي االجتماعي مهمًا في كونه يقدم  •
 األسري، وكيفية إطارًا مساعدًا لتوضيح مفهوم مشكلة العنف

ملية صنع المطالبات، وكما تعريفه، من خالل الدور الحاسم لع
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، المشار إليه في بارنيت (Best, 1989)يشير بعض الباحثين 
، إلى أن صانعي المطالبات (Barnett et al., 2004)وآخرين 

ال يقومون فقط بإثارة االهتمام واالنتباه لوجود حالة 
اجتماعية معينة بل أن صانعي المطالبات يشكّلون اتجاهنا 

 .شكلة بالضبطوإحساسنا بما هي الم

 اآلثار الناجمة عن ممارسات العنف واإلساءة لألطفال

يترك العنف بأشكاله المختلفة آثارًا سلبية على األطفال قد 
إذ قد تؤثر خبرات العنف على األداء الوظيفي . تستمر مدى الحياة

للطفل برمته وعلى االتجاهات والكفاءة االجتماعية واألداء 
قبلية في مراحل المراهقة والرشد المدرسي والعالقات المست

(Jaffe, Wolf, and Wilson, 1990; Jaffe, Wolfe, Wilson 
and Zak, 1986; Margolin, 1998; Osofsky, 1995; 

Schewe, 2002) ، إضافة إلى تناقل ممارسات اإلساءة عبر
األجيال، حيث أن األوالد الذين يشهدون العنف األسري داخل 

رار دورة العنف في مراحل عمرهم المتقدمة بيوتهم قد يقومون بتك
ويمكن تلخيص اآلثار الناجمة عن . مع أبنائهم في المستقبل

 :ممارسات العنف بما يلي

تتضمن الكسور، خاصة األطراف : اآلثار الطبية والصحية  -
. والجمجمة، وإصابات العين الدائمة، والضرر ألغلفة الدماغ

ل المعذب الذي يحمل وقد يؤدي العنف إلى ما يسمى بالطف
وقد تأخذ . عالمات سريرية نتيجة تعرضه لإلصابة أو العنف

بعدًا مرضيًا بصورة ظاهرة على جسده ونفسيته مما 
وقد يؤدي ذلك إلى التقيؤ . يستوجب العالج الطبي السريري

 ....واإلسهال، الخ

من ضحايا اإلهمال يظهر األطفال : اآلثار التطورية النمائية  -
أعراض اضطراب توتر ما بعد ألسري واإلساءة،  االعنفو

 (Post traumatic stress disorder [PTSD])الصدمة 
بصورة مماثلة نسبيًا للكبار، باستثناء أن األطفال يظهرون 

وعلى سبيل . أعراضًا معرفية أقل وأعراضًا سلوكية أكثر
. يعبر األطفال عن ذكرياتهم العقلية من خالل اللعب: المثال

التعّرض لخبرات مأساوية مُتًعددة أو مزمنة كاإلساءة ويؤدي 
الجسمية والجنسية في مرحلة الطفولة، إلى تعطيل وتخريب 
بالغ للتطور الطبيعي، وإلى تبني اتجاهات حذر وإلى تأثيرات 
بالغة على تقدير الذات والثبات االنفعالي طويل األمد 

(Kronenberger and Meyer, 1996) . وقد يؤدي العنف
إلى التأخر في النمو، والتأخر في النطق واالستيعاب، والتأخر 
في نمو الذكاء، باإلضافة إلى إعاقة في تطور الشخصية 

 . بشكل سوي

غالبًا ما يرّكز : اآلثار النفسية االنفعالية والعاطفية  -
إخصائيو الصحة النفسية عند تناول جوانب التعّطل العاطفي، 

ار العنف واإلساءة الوالدية لدى األطفال المعّرضين ألخط
واألسرية، على األعراض واالضطرابات العقلية التي قد تتفاقم 
مع تقدم سن الطفل، مع مراعاة ان سوء التوافق النفسي لدى 

هؤالء األطفال يمكن ان يظهر أيضًا في جوانب أخرى من 
التطور العاطفي والنفسي بما في ذلك التنظيم العاطفي 

 Cicchetti and)ان والتعّلق ونظام الذات والعالقات مع األقر
Toth, 1995) إضافة إلى االكتئاب والقلق وضعف الثقة ،

بالنفس، وعدم الوثوق باآلخرين، والخلل السلوكي 
كاضطرابات تناول الطعام وتعاطي الكحول والتشويه الذاتي، 

 ,Deblinger, Mcleer) واضطراب توتر ما بعد الصدمة
Atkins, Ralphe and Fao, 1989)إلخ ،.... 

 تشير إلى السلوكات الظاهرة مثلو: اآلثار االجتماعية  -
العدوان على أطفال آخرين أو على ممتلكات أو أشخاص أكبر 
 سنًا كالمعلمين، أو االنحراف والتمرد، ومشكالت السلوك

أو الجنوح والتسّرب من المدرسة  القلق واالكتئاب،المرتبطة ب
إلى العزلة والوحدة التي تتمثل في وقد يؤدي ذلك . أو البيت

 . عدم األمان واالنسحاب االجتماعي

  مشكلة الدراسة وأهميتها

ُتًعد مشكلة العنف وإهمال األطفال واإلساءة إليهم، واحدة 
من أخطر المشكالت االجتماعية التي تقف في وجه تقدم المجتمع 

اء وقد ساهم اإلخصائيون النفسيون في كافة انح. وتهدد تماسكه
العالم في دراسة هذه المشكلة من خالل إجراء البحوث وإعداد 
المقاييس والتقييمات اإلكلينيكية، وقاموا بوضع التدخالت العالجية 

وعلى الرغم من . والوقائية للتصدي لها والحد من تأثيراتها
االهتمام العالمي بهذه المشكلة، فان لكل دولة عواملها الفريدة التي 

دمات ومعدلها والموارد المتوفرة لمساعدة تحدد نوعية الخ
وُيًعد األردن من الدول التي . األطفال المعرضين لإلساءة واإلهمال

تسعى جاهدة لرفع مستوى الوعي العام بهذه المشكلة، خاصة ان 
مفهوم العنف وإهمال األطفال واإلساءة إليهم ما زالت من المفاهيم 

 في المجتمع األردني، غير الواضحة لدى شريحة كبيرة من الناس
على اعتبار ان اإلساءة ُتؤخذ على أنها ضرب من ضروب التأديب 
أو التأديب الجيد لألطفال، كما أنها مثل العديد من الظواهر 

إلخ، ال ...االجتماعية كالتسرب من المدارس والتفكك األسري
ولمعرفة حجم . معتقدات الكثيرين إساءة لألطفالتشكل في فهم و

لة التي ما زالت غير معروفة بشكل دقيق في المجتمع هذه المشك
األردني، ال ُبًد من دراسة موضوع العنف وإهمال األطفال واإلساءة 
إليهم بطريقة علمية تعتمد على المعلومات الدقيقة الموثقة لتحديد 
أبعادها وتحديد حجمها ومعرفة آثارها على شخصية األطفال 

ختلفة، ولكي تكون هذه وصحتهم النفسية ومظاهر نموهم الم
 .المعلومات أساساًَ التخاذ القرارات السليمة لحل هذه المشكلة

المعلومات وتنبع أهمية هذه الدراسة من أنها تسعى إلى الكشف عن 
 عن مشكلة العنف وإهمال األطفال واإلساءة التي يمتلكها الوالدان

دية إليهم، ومدى وعيهم بها واتجاهاتهم نحوها وممارساتهم الوال
الفعلية، إضافة إلى التعّرف على إمكانية وجود حاالت إساءة عديدة 
لألطفال قد يتعرضون لها من قبل أفراد أسرهم والقائمين على 

وتنبثق أهمية هذه الدراسة أيضًا من اتساع مجال األسئلة . رعايتهم
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التي طرحتها وحاولت اإلجابة عنها، ومن طبيعة النتائج التي ستقود 
علومات والبيانات الهامة التي قد تغطي بعض الثغرات إليها والم

الموجودة في هذا المجال، مما يعطي أصحاب القرار قدرة أكبر 
للوقوف على واقع المشكلة في المجتمع األردني وبالتالي اتخاذ 

 .قرارات أكثر دقة وفاعلية

 وال تخفى أهمية استخدام مثل هذه البيانات والمعلومات في 
رامج التدخل المبكر للحد والوقاية من هذه وضع سياسات وب

الظاهرة والستخدام القواعد والممارسات العلمية السليمة 
 . لحل هذه المشكلة المستندة إلى البراهين العلمية

 وتبرز أهمية هذه الدراسة أيضًا من كونها تأتي استجابة 
لندرة الدراسات والجهود البحثية في مجال إدراكات وتصورات 

ن لمشكلة العنف وإهمال األطفال واإلساءة إليهم وطبيعة الوالدي
البرامج الخاصة بهذه المشكلة في المجتمع األردني بصورة خاصة 
والعربي بصورة عامة، خاصة ان معظم الدراسات السابقة تناولت 
أنماط اإلساءة ومدى تكرارها، والعوامل المختلفة التي تؤدي إلى 

 هذه العوامل المسببة لإلساءة هي ومع ان معرفة. اإلساءة لألطفال
ذات أهمية كبرى في الوقاية والحد من هذه الظاهرة من خالل 
وضع برامج وسياسات هادفة لتحقيق هذه الغاية، إّال ان هناك حاجة 
ملحة للتعّرف إلى اتجاهات وإدراكات المجتمع كآباء وأمهات نحو 

ستبانة التي تم كما ُتًعد اال. العنف وإهمال األطفال واإلساءة إليهم
تطويرها والتحقق من معايير صدقها وثباتها لغايات الدراسة 
الحالية، ذات أهمية كبيرة حيث أنه يمكن اإلفادة منها في دراسات 

كما ان ما تضمنته هذه الدراسة من أدب ومراجع . أخرى مستقبلية
ودراسات يمكن ان يشجع الباحثين على البناء عليها ونقدها 

راء هذا المجال في الدراسات النظرية واإلمبريقية وتمحيصها وإث
التي تعود بالفائدة اإليجابية على إثراء ورفد مجال رعاية الطفولة 

 . في النواحي الجسدية والعقلية واالنفعالية والنفسية واالجتماعية

 أسئلة الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى استقصاء إدراكات واتجاهات 
ال األطفال واإلساءة إليهم ومدى الوالدين عن ممارسات إهم

المعلومات التي يمتلكونها، ونوعية اآلثار المترتبة عليها، ومدى 
إلمامهم بالخطوات العملية الواجب اتخاذها لدى المعرفة بوجود 
حاالت إهمال أو إساءة لألطفال، ومدى إطالعهم على الجهود 

 إلى المجتمعية المبذولة في هذا المجال في األردن، باإلضافة
التعرف على موقف الوالدين نحو أساليب تأديب األطفال، 

 : وبالتحديد تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية

ما مدى إدراكات الوالدين النتشار مشكلة إهمال األطفال  .1
 وآلثارها وبرامج الحد منها؟

ما مدى إدراكات الوالدين النتشار مشكلة اإلساءة الجسمية  .2
 ارها وبرامج الحد منها؟لألطفال وآلث

ما مدى إدراكات الوالدين النتشار مشكلة اإلساءة الجنسية  .3
 لألطفال وآلثارها وبرامج الحد منها؟

ما مدى تقدير الوالدين للخطوات العملية المتخذة من قبلهم  .4
لدى المعرفة بوجود مشكلة إهمال أو إساءة في البيئة 

 ؟)ثقافة الصمت(األسرية أو المجاورة 

 موقف الوالدين نحو تأديب األطفال، فيما يتعلق ما هو .5
حسب نوع جنس (بتجنب التأديب، وكفايته، ونوعيته، وتبعيته 

؟ وما مواقف الوالدين نحو استخدام )المربي والطفل
 ممارسات اإلساءة لألطفال في تأديب األطفال؟

 التعريفات اإلجرائية لمفاهيم ومتغيرات الدراسة 

غرض هذه الدراسة على النحو الوارد في ُيعرَّف الطفل ل: الطفل
كل انسان لم يتجاوز "من اتفاقية حقوق الطفل بأنه ) 1(المادة 

الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون 
وبالتالي فان المعلومات المتعلقة بإستراتيجية ". المنطبق عليه

 عشرة ينبغي التصدي للعنف ضد الفتيات والفتيان دون سن الثامنة
توفيرها في كل أجزاء االستبيان، وهو التعريف المعتمد في أغلب 
البلدان العربية إال في الحاالت التي حددت فيها القوانين الوطنية 

 ).2006األمين العام لألمم المتحدة، ( سنة مثًال 16سنًا أخرى، 

 ُيعّرف في الدراسة الحالية، بأنه اإلهمال العاطفي: إهمال األطفال
الصادر من األم ) بسبب الغياب أو الممارسات السلبية(أو الحرمان 

 سنة، باإلضافة 18أو المربي الدائم للطفل من سن الحمل حتى 
لذي يضم سوء التغذية والمالبس غير اإلى اإلهمال الجسدي 

 . المالئمة واالفتقار إلى اإلشراف واإلهمال الطبي والتعليمي

عّرف في الدراسة الحالية بأنها ُت: اإلساءة الجسدية لألطفال
السلوكات التي تتضمن كًال من اإلساءة واإليذاء الجسدي 

اإليذاء المادي لجسم الطفل ممن هو "والتعريض للخطر، وأنها 
 عامًا من قبل شخص ُيًعد مسؤوًال عن رعايته، وهذا 18دون عمر 

 ".ال يشمل الحوادث

الحالية بأنها تعّرف في الدراسة : اإلساءة الجنسية لألطفال
غير من )  سنة18 تحت(اشتراك وإقحام األطفال والمراهقين "

الناضجين وغير المستقلين من الناحية النمائية والتطورية، في 
انشطة جنسية ال يفهمونها بصورة تامة وال يستطيعون الموافقة 
عليها أو رفضها بحكم القوة والسلطة التي يتمتع بها المسيء 

 ويتم خاللها .ن داخل األسرة أو خارجهاجنسيًا سواء كان م
تجاوز وخرق القواعد الدينية واألخالقية والعادات واألعراف 
االجتماعية المتفق عليها ألدوار األسرة في توفير الحماية والسالمة 

 ."ألفرادها

الوالدة / تشير إلى مدى قيام أو عدم قيام الوالد: ثقافة الصمت
مال أو إساءة لألطفال، أو مدى والتردد في اإلبالغ عن قضية إه

 . الخ...المعرفة بخطوات وإجراءات اإلبالغ عنها

يقصد بها مدى تجنب : مواقف الوالدين نحو تأديب األطفال
التأديب، ومستوى كفايته، ونوعيته وأساليبه، ونوعيته تبعًا لنوع 
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جنس المربي والطفل، ومواقف الوالدين نحو استخدام العنف في 
 .ل اإلعالمالمدارس ووسائ

كل شخص يقطن في مدينة عمان الكبرى  :الوالدة/ الوالد
سنة، ومتزوج ) 65-25( تجاوز سن )شمال، جنوب، شرق، غرب(

 .زوجها/ ولديه ابن أو أكثر ويعيش مع زوجته

 حدود الدراسة

تتحدد نتائج الدراسة الحالية، تبعًا للخصائص الديموغرافية 
راسة من الوالدين من الجنسين واالجتماعية واالقتصادية لعينة الد

  مناطق شمال وجنوب وشرق وغرب،المقيمين ضمن أسر في
 باإلضافة إلى الخصائص السيكومترية الخاصة مدينة عمان الكبرى،

بأداة الدراسة، وأسلوب التقرير الذاتي الذي اتبع في جمع البيانات 
ية، الذي غالبًا ما يكون عرضة لدرجة عالية من المرغوبية االجتماع

وبالتالي فان دقة البيانات التي تم الحصول عليها تعتمد على دقة 
وصدق أفراد العينة في اإلجابة عن أسئلة االستبانة، وتتحدد 
بالخصائص االجتماعية واالقتصادية الخاصة بأفراد عينة الدراسة، 
هذا باإلضافة إلى نوعية الخصائص السيكومترية الخاصة بأداة 

 . الدراسة

 السابقةالدراسات 

في دراسته حول حجم وأشكال ) 1988(توصل ربيحات 
اإلساءة لألطفال في األردن، إلى أن نسبة حاالت األطفال دون سن 
الخامسة عشر الذين تعرضوا لإليذاء البدني كانت تمثل حوالي 

، من مجموع ضحايا اإليذاء البدني البسيط، وان أكثر %)29.45(
، بنسبة ) سنة12-7(هي فئة عمرية تعرضت لإليذاء الجنسي 

، باإلضافة إلى ارتفاع حاالت إهمال األطفال من قبل %)63.5(
أفراد األسرة المرتبطة بالتعّرض إلصابات حوادث السير، حيث 

دراسة حول ) 1990(كما أجرت خلقي %). 87.8(بلغت نسبتها
العالقة بين اإلساءة الجسدية والجنسية للطفل األردني وبعض 

وتضمنت عينة . غرافية المتعلقة باألسرة المسيئةالمتغيرات الديمو
حالة من الحاالت المسجلة في األمن العام ) 102(الدراسة 

من أبرز النتائج التي توصلت إليها . كإساءات جسدية وجنسية
الدراسة ان نسبة اإلساءة الجسدية الواقعة على الذكور أعلى منها 

ساءة الجنسية من لدى اإلناث، في حين أن اإلناث أكثر عرضة لإل
وتبين كذلك تزايد حدوث اإلساءة الجسدية والجنسية . الذكور

لألطفال ضمن فئة المستوى االقتصادي المتدني، وأن أعلى نسبة 
 . من مرتكبي اإلساءة ينتمون لمستوى تعليمي متدن

حجم مشكلة (، دراسة بعنوان )1997(وأجرى البلبيسي 
وتكمن أهمية هذه ). نيإساءة معاملة الطفل في المجتمع األرد

الدراسة في أنها ركزت على حوادث اإلهمال التي تسجل قضاًء 
والجسدية، وقد تبين وجود  وقدرًا، باإلضافة إلى اإلساءة الجنسية

عالقة ذات داللة إحصائية بين سن الطفل وتعرضه لإليذاء، فالفئة 
 سنوات كانت األكثر تعرضًا لحوادث الدهس) 9-6(العمرية من 

 وكذلك فقد زادت نسبة االعتداءات الجنسية، ).همالاإل(

فاالغتصاب ارتفع لدى اإلناث وزادت حاالت هتك العرض بين 
بدافع الشرف ) اإلساءة الجسدية(وشكلت نسبة القتل . الذكور
 ). سنة18-12(من الفئة العمرية من %) 46.7(لالناث 

) 1998(وأجرى مكتب اليونيسيف في األردن مسحًا عام 
شكلة التمييز بين األبناء على أساس الجنس والتعّرض إلى شمل م

طفٍل ) 300(اإلساءة الجسدية واللفظية لدى عينة تألفت من 
وطفلة تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة سنة، 
وقد أظهرت الدراسة أن الذكور أكثر عرضة من اإلناث لإلساءة 

تحدث في البيت بالدرجة الجسدية لالناث  الجسدية، وأن اإلساءة
اإلساءة في  األولى، في حين ان معظم الذكور واجهوا هذه

 .المدرسة

بدراسة هدفت إلى دراسة أشكال ) 1999(وقامت الطراونة 
إساءة معاملة الوالدين لألبناء وعالقتها ببعض المتغيرات 

الخاصة ) التوتر النفسي(والنفسية ) التعليم والدخل(الديموغرافية 
) 913(ين، وذلك على عينة عشوائية طبقية بلغ عددها بالوالد

طالبة في الصف العاشر في ) 458(طالبًا و) 455(طالبًا مكونة من 
بينت النتائج تعرض أفراد العينة ألشكال اإلساءة . محافظة الكرك

الوالدية بدرجات مختلفة أكثرها اإلساءة النفسية، يليها إساءة 
ية، إضافة إلى تعرض الذكور لصور اإلهمال وأخيرًا اإلساءة الجسد

). الجسدية، واإلهمال، والنفسية(اإلساءات الثالث أكثر من اإلناث 
وكان مصدر هذه اإلساءة في الدرجة األولى الوالدان يليهم 
األمهات، كما بينت النتائج وجود عالقة بين تدني دخل األسرة 

طفالهم، وتدني المستوى التعليمي للوالدين وإيقاع اإلساءة على أ
حيث تبين أن أكثر حاالت اإلساءة التي يتعرض لها األبناء تكون في 
األسر التي يكون فيها مستوى تعليم الوالدين المرحلة األساسية 
وما دون، كما يتعرض األبناء لإلساءة بشكل كبير في األسر التي 

وتبين أن درجة التوتر النفسي . دينارًا) 120(يقل الدخل فيها عن 
. طفال تزداد بازدياد التعرض لكل شكل من أشكال اإلساءةلدى األ

إلى ان العنف ) 1999(كما توصل الحاج أحمد وعبد الفتاح 
الجسدي هو من أكثر األشكال شيوعًا من وجهة نظر األسر في 

، وأن األطفال الذكور %)98.7(مدينة عجلون والهاشمية بواقع 
وأن %). 42.1(ة يعانون من العنف الجسدي بالدرجة األولى بنسب

 الذكور يعانون من العنف الجسدي في حين تعاني اإلناث من العنف
كما أظهرت نتائج الدراسة ان العنف الجسدي يمارسه . اللفظي

، وتمارسه األمهات )30.6(الذكور مثل األب واألخ األكبر بنسبة 
 أنمن األسر إلى %) 22.1(، وأشارت نسبة )11.2(بنسبة 

فالها كانت بهدف التربية والتأديب، كما تبين ممارسة العنف ضد أط
من أفراد األسرة الممارسين للعنف األسري ضد %) 19.2(أن 

 .أطفالهم قد تعرضوا في طفولتهم للعنف األسري

دراسة للكشف عن االكتئاب لدى ) 1999(وأجرى القضاة 
األطفال وعالقته بالبيئة األسرية والكفاءة المدركة والتحصيل 

دى عينة من طلبة الصف السادس األساسي، وتألفت األكاديمي ل
طالبة ) 208(طالبًا و) 211(طالبًا منهم ) 419(عينة الدراسة من 

من الصف السادس في محافظة عجلون واستخدم الباحث مقاييس 
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اكتئاب األطفال ومقياس الكفاءة الذاتية المدركة ومقياس البيئة 
ت النتائج ان الطلبة األسرية ومقياس الممارسات الوالدية وأظهر

الذين يتصف نمط الممارسات الوالدية لديهم بالنبذ والتحكم 
الشديد سجلوا درجات مرتفعة وأعلى على قائمة االكتئاب مقارنة 

  .بالطلبة الذين يتعرضون لممارسات والدية تتسم بالتقبل والمرونة

بإجراء دراسة حول أنماط اإلساءة ) 2001(وقام رطروط 
األطفال من أفراد أسرهم وعالقتها ببعض المتغيرات الواقعة على 

والخصائص السكانية واالجتماعية واالقتصادية لألطفال واألفراد 
حالة من حاالت ) 481(المسيئين، فقد اشتملت هذه الدراسة على 

اإلساءة لألطفال المسجلة لدى مكتب الخدمة االجتماعية المرتبط 
) 199(منها ) 1999(عام بوحدة حماية األسرة في األمن العام 

. حالة إساءة جسدية) 256(إساءة جنسية و) 26(حالة إهمال و
واستخدم الباحث في دراسته أسلوب المراجعة لملفات األطفال 
االجتماعية والقضائية والطبية الشرعية، باإلضافة لتطوير استبيان 

مع الحاالت، وتبين من نتائج  لتعبئته بواسطة إجراء المقابلة
اإلساءة : ة ان ترتيب نسب وقوع اإلساءة كان كالتاليالدراس

ومن أهم نتائج هذه . الجسدية، اإلهمال ثم اإلساءة الجنسية
لإلساءة هم اإلناث، وان األطفال  الدراسة ان األطفال األكثر عرضة

سنة هم أكثر تعرضًا لإلساءة تليها الفئة العمرية ما ) 12(في سن 
طفال األكثر عرضة لإلساءة هم كما تبين ان األ.  سنة12-6بين 

هؤالء غير المنتظمين في المدرسة والذين تكون أسرهم من ذوي 
الدخل المتدني ومن الذين يتصفون بصحة نفسية وجسدية غير 
سوية وان األسرة األكثر إساءة لألطفال هي األسرة النواة حيث 

األب هو المسيء الرئيسي  من أفراد العينة، وان%) 97.9(شكلت 
أما النتائج . المسيئين قد تعرضوا لإلساءة في طفولتهموان 

المتعلقة بالمسيئين فقد تبين ان المتزوجين والعاملين في الخدمات 
والباعة في المحالت واألسواق هم أكثر أفراد العينة إساءة لألطفال 

منهم عادة تناول الكحول والمخدرات %) 31.8(كما كان لدى 
 . ضوا لإلساءة في طفولتهممنهم سبق لهم وان تعر%) 61(و

دراسة هدفت إلى تعّرف ) 2006(وأجرى الزيود وعكروش 
تكونت . أسباب اإلساءة الواقعة على الطفل في المجتمع األردني

حالة إساءة إهمال وجسدية وجنسية ) 17(عينة الدراسة من 
التابع ) دار األمان(لألطفال المقيمين في مركز العالج والتأهيل 

بينت الدراسة وجود أسباب مُتًعددة لإلساءة، . ألردنلمؤسسة نهر ا
كان من أبرزها تفكك األسرة، وجهل الوالدين بمطالب النمو، 
وإشباع حاجات األطفال، إضافة إلى عدم تفعيل القوانين 

 .والتشريعات المتعلقة بحماية الطفل من اإلساءة

 STOP IT NOW and)وفي البيئة الغربية، أجرت مؤسسة 
Market Street Research, Inc, 1997) دراسة لتطوير مقاييس 

صحة عامة للوقاية من اإلساءة الجنسية ضد األطفال باستخدام 
فردًا ) 200(وقد بلغ عدد أفراد العينة . طريقة المسح الهاتفي

أشارت .  سنة فأكثر18اناث، تراوحت أعمارهم من %) 54(منهم 
معرفة والمعلومات نتائج المسح إلى ارتفاع مستويات الوعي وال

وأشار %). 90(الخاصة بالمشكلة بين أوساط األسر حيث بلغت 

من أفراد العينة إلى معرفتهم بوجود مشكلة اإلساءة % 73
فاعلية البرامج %) 79(وأّيد . الجنسية لألطفال داخل مدينتهم

ان المعتدين %) 87(اإلرشادية في عالج المشكلة، في حين أّيد 
 البرامج العالجية خالل فترة عقوبتهم داخل يمكنهم االستفادة من

 .السجن

 Market Street)وأجرت مؤسسة أبحاث أمريكية 
Research, Inc, 2003) دراسة لتقييم إدراكات سكان والية 

مينيسوتا، بشان اإلساءة الجنسية لألطفال، من خالل استخدام 
 500أسلوب المسح التليفوني لعينة ممثلة من الجنسين مؤلفة من 

أظهرت نتائج الدراسة ان . منهم من اإلناث% 61.7مستجيب، 
األطفال يساء إليهم جنسيًا من شخص قريب يعرفونه، وال يوجد 
لديهم معلومات كافية حول ما الذي يمكنهم فعله في حال اشتباههم 

 . بوجود حالة إساءة جنسية لألطفال

اءة وللتعرف على آراء وإدراكات أفراد المجتمع المتعلقة باإلس
 University of)الجنسية ضد األطفال، أجرى فريق بحثي 

Massachusetts Poll, and Massachusetts Kids Count, 
، دراسة مسحية تم فيها اختيار عينة عشوائية تألفت من (2003

أشارت النتائج إلى . من اإلناث%) 50(مستجيبًا، نصفهم ) 325(
عن اإلساءة الجنسية، من عينة الدراسة يعرفون القليل %) 40(ان 

ال يعرفون المشكلة بشكل كاٍف، وان %) 38(في حين ان 
وفي . أشاروا إلى أنها تمّثل مشكلة خطيرة في المجتمع%) 57.1(

دراسة تتبعيه للتعرف إلى آراء وإدراكات أفراد المجتمع المتعلقة 
بالعنف واإلهمال واإلساءة لألطفال، أجراها مركز المعلومات بوالية 

، (North Dakota State Data Center, 2005)داكوتا نورث 
، تم فيها استخدام عينة عشوائية )2002(لدراسة مسحية سابقة 

مستجيبًا، من مناطق حضرية وقروية، أشارت ) 455(طبقية ضمت 
من المستجيبين اعتبروها مشكلة %) 70(نتائج الدراسة إلى ان 

ست مشكلة على معتدلة، والبقية اعتبروها مشكلة بسيطة أو لي
من أفراد العينة، ان مصدر اطالعهم %) 77(كما أبدى . اإلطالق

من الصحف %)23(على المشكلة كان من خالل التلفزيون، و
وفيما يتعلق بكيفية . من لوحة إعالنات%) 15(اليومية والراديو، و

إلى إبالغ %) 66(التصرف حيال المشكلة، أشار معظمهم 
إلى %) 7(تحدث إلى الوالدين، وال%) 19(السلطات الرسمية، و

 . جهلهم بما يفترض ان يقوموا به من إجراءات

 دراسة (Levi and Brown, 2005)كما أجرى ليفي وبراون 
للتحقق من فاعلية تشريعات التقارير اإلجبارية للتبليغ عن اإلساءة 
لألطفال لدى أطباء األطفال من خالل كشفهم عن مدى فهمهم لها 

الشبهة المنطقية في إطار التبليغ اإلجباري عن وتفسيرها لمعنى 
تألفت العينة من . اإلساءة لألطفال من خالل البريد االلكتروني

، وأكثر من نصفهم ) سنة43(طبيبًا، وبمتوسط عمري ) 1249(
وقد طلب من األطباء عند فحص طفل مصاب . من اإلناث%) 55(

وعنف بجروح ان يحددوا مقدار درجة احتمالية حدوث إساءة 
باستخدام مقياس (للطفل المعين، مع تحديد مدى حدة اإلساءة 

على  Differential-diagnosis scale (DDS))تشخيص تمييزي 
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قائمة مؤلفة من عشرة مظاهر آلثار العنف، بحيث تصل إلى درجة 
. األقل=10األشد إلى =1تم ترتيبها ابتداًء من الشبهة وبحيث ي

هائلة بين المستجيبين حول ما أشارت النتائج إلى وجود فروق 
بأنهم يجب ان يضعوا %) 12(يؤلف الشبهة المنطقية، إذ أجاب 

اإلساءة في الترتيب األول أو الثاني لكي تصل االحتمالية إلى 
ويرى الباحثان ان نتائج الدراسة تلقي . مستوى الشبهة المنطقية

ة الضوء على أهمية تدريب األطباء على الكشف المبكر عن اإلساء
 . لألطفال وعلى التقيد بقوانين التبليغ اإلجباري

 إجراءات الدراسة

 مجتمع الدراسة وعينتها: أوًال

يتألف مجتمع الدراسة الحالية من جميع الوالدين واألمهات 
من األزواج الذين تشير السجالت الرسمية إلى أنهم لديهم أبناء، 

ان وتموز ومن المقيمين في مدينة عمان الكبرى خالل أشهر حزير
دائرة ) (945806(، والبالغ عددهم 2007وآب من عام 

، وممن تراوحت أعمارهم من )2004اإلحصاءات العامة األردنية، 
وقد ). 65-25(سن الخامسة والعشرين حتى الخامسة والستين 

تم اختيار عينة الدراسة الممثلة لمدينة عمان الكبرى، باتباع 
دة المراحل، لضمان عينة ممثلة من الطريقة العشوائية الطبقية مُتًعد

شمال وجنوب (األسر التي لديها أبناء، ضمن مدينة عمان الكبرى 
أسرة، ) 2000(وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة ). وشرق وغرب

وبلغ عدد األسر التي استجابت بتعبئة كافة البيانات الخاصة 
 . أسرة) 1822(بإستبانة الدراسة 

المنطقة أفراد عينة الدراسة حسب توزيع ) 1(الجدول  يبينو
شمال، جنوب، شرق، ( في مدينة عمان موقع السكنالجغرافية ل

  .، وحسب الجنس، وحسب الفئة العمرية)غرب

 العمرية حسب الجنس، وحسب الفئة، و توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المنطقة الجغرافية للسكن):1(جدول 
 المنطقة الجغرافية

  للسكن
 النسبة المئوية التكرار نوع الجنس سبة المئويةالن التكرار

الفئة 
 العمرية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 53.5 974 37-25 33.3 606 ذكور 11.3 206 شمال عمان
 36.5 665 51-38 66.7 1216 اناث 22.6 412 جنوب عمان
 10 183 65-52    32.3 589 شرق عمان
       33.8 615 غرب عمان
 100 1822  100 1822  100 1822 المجموع

 
أن منطقة عمان الغربية قد شكّلت أعلى ) 1(ويوضح الجدول 

، ومنطقة عمان الشمالية أدنى نسبة، وشكلت نسبة اإلناث نسبة
) 37-25( الرشد المتأخر شكلت فئةأكثر من ثلثي العينة، في حين 

سنة، أقل ) 65-52(نسبة، وفئة كبار السن ) %53.5(سنة، أعلى 
 . نسبة%) 10(

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ) 2(يوضح الجدول و
المستوى التعليمي، وطبيعة العمل، والدخل الشهري، والتوجه 

.االجتماعي

 الدخل الشهري، والتوجه االجتماعيأفراد العينة حسب المستوى التعليمي، وطبيعة العمل، وتوزيع ): 2(جدول 
المستوى التعليمي

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 طبيعة العمل
 التكرار

النسبة 
 المئوية

 فئة الدخل
 الشهري بالدينار

 النسبة التكرار
نوع 
 التوجه

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 18.4 334محافظ جدًا  2.9 52 99أقل من  30.6 558 قطاع حكومي 5.1 93 أمي

 26.6 484 199-100 30.5 556 قطاع خاص 35.1 640 دون الثانوية العامة
 محافظ إلى
 66.8 1218  حد ما 

 6.5 118 متحرر 34.5 629 299-200 29.9 544 ربة بيت 32.3 589 الثانوية العامة
 0.3 6 متحرر جدًا 9.5 173 399-300 5.1 93 متقاعد 10.4 189 دبلوم

 8.2 150 499-400 3.9 71 بال عمل 14.4 262 البكالوريوس
ال أرغب في 

 5.8 106 اإلجابة

 2.2 40 ال أعرف 9.1 165 وأكثر-500    2.7 49)دكتوراه-ماجستير(
    9.3 169 ال أرغب في اإلجابة      

 100 1822  100 1822  100 1822  100 1822 المجموع الكلي
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ان أعلى نسبة من المستوى ) 2(ويظهر الجدول 
 تم تقسيمها إلى ست فئات قد التعليمي الفراد العينة التي

 ة الثانوية على التوالي دون الثانوية وفئشكلتها فئة
 في حين شكلت فئة الدراسات العليا ،%)32.3، 35.1%(

أن فئة القطاع الحكومي والقطاع ، و%)2.7(أقل نسبة 
على %) 30.5، %30.6(الخاص تمثالن أعلى نسبة 

وأن توزيع . التوالي الفراد عينة الدراسة حسب طبيعة العمل
-200(ئة أفراد العينة حسب الدخل الشهري تمثل فيه ف

دينارًا أعلى نسبة من أفراد عينة الدراسة، في حين ) 299
نسبة حسب %) 66.8(تمثل فئة محافظ إلى حد ما، أعلى 

 . التوجه االجتماعي

 أدوات الدراسة: ثانيًا

استبانة إدراك الوالدين لمشكلة اإلهمال واإلساءة 
 بهدف استقصاء إدراكات تم تطوير االستبانة: لألطفال

مدى المعلومات التي يمتلكها الوالدان عن واتجاهات و
ممارسات إهمال األطفال واإلساءة إليهم، ونوعية اآلثار 

إضافة إلى تعرف موقف الوالدين نحو تأديب . المترتبة عليها
األطفال والبرامج المجتمعية المتوافرة لعالج هذه المشكلة، 

. ونحو تطوير برامج وتدخالت إرشادية وتربوية للحد منها
 بالرجوع إلى األدب د صممت فقرات هذه االستبانةوق

النفسي واإلطار النظري للمفاهيم المتطورة المتعلقة بالعنف 
؛ 1997البلبيسي،  (األسري وإهمال األطفال واإلساءة إليهم

 North Dakota State)؛ 1999؛ الطراونة، 2001رطروط، 
Data Center-North Dakota State University, 2005; 
Market Street Research, Inc. Northampton, 
Massachusetts, 2003; STOP IT NOW and Market 

Street Research, Inc., 1997) حيث تم تجميع عدد من ،
الفقرات من عدد من المقاييس المستخدمة سابقًا، مع إجراء 

 .الُتًعديالت الالزمة عليها بما ينسجم وهـدف الدراســة

 رية لألداة الخصائص السيكومت

للتحقق من صدق األداة، تم عرضها على :  صدق األداة
لجنة تحكيم تكونت من مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية 

عضو هيئة تدريس من كليات العلوم التربوية ) 11(وعددهم 
وقد طلب . في الجامعة األردنية والهاشمية والبلقاء التطبيقية

ت األداة للمفاهيم التي إليهم إبداء الرأي حول مناسبة فقرا
وضعت لقياسها، باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه مناسبًا من 

وأكثر على %) 80(واعتبرت موافقة . فقرات وأفكار جديدة
وعلى ضوء نتائج . الفقرة، دليًال ومؤشرًا على صدق الفقرة

لجنة التحكيم، تم حذف وُتًعديل بعض الفقرات وإضافة 
في  حالية، حيث تألفت االستبانةت الفقرات أخرى على الفقرا

فقرة غطت نفس األبعاد الخمسة ) 68(صورتها النهائية من 
في األداة بصورتها األولية قبل التحكيم والتي بلغت عدد 

 . فقرة) 98(فقراتها 

للتوصل إلى دالالت عن ثبات أداة الدراسة، تم : ثبات األداة
الثبات  -أ: استخراج نمطين من المؤشرات عن ثبات األداة

 الثبات بطريقة االتساق -بطريقة االعادة، وب
. لفاأالفقرة باستخدام معادلة كرونباخ حصائيات إ/الداخلي

 . وفيما يلي عرضًا ألبرز النتائج التي تم التوصل إليها

للتحقق من : الثبات بطريقة االختبار وإعادة االختبار  -أ
تم حساب معامل ارتباط بيرسون ، ثبات األداة

، من (Test Re-test) دام طريقة إعادة االختبارباستخ
من خارج والد ووالدة ) 100(خالل توزيعها على 

) 3(عينة الدراسة، وتمت اإلجابة عنها مرة أخرى بعد 
تراوحت معامالت الثبات . أسابيع من العينة نفسها

بطريقة اإلعادة للمجاالت المختلفة ألسئلة االستبانة 
بانتشار إهمال ول الخاصة لفقرات الجزء األ 0.77بين 

بانتشار لفقرات الجزء الثاني الخاصة  0.67واألطفال، 
 ،اإلساءة الجسدية لألطفال وآثارها وبرامج الحد منها

بانتشار اإلساءة لفقرات الجزء الثالث الخاصة  0.70و
المتعلق  لفقرات الجزء الرابع 0.69و، الجنسية لألطفال

رفة الشخص بالخطوات العملية المتخذة لدى مع
بوجود مشكلة إهمال أو إساءة في البيئة األسرية أو 

 0.72، و)ثقافة الصمت(المدرسية أو المجاورة 
لفقرات الجزء الخامس الخاص بأسئلة عامة تتعلق 
بمواقف الوالدين نحو تأديب األطفال، وتشتمل على 
عبارات لها عالقة بتجنب التأديب، وكفايته، ونوعيته، 

الوالدين نحو استخدام العنف في وتبعيته، ومواقف 
لجميع (وقد بلغ معامل الثبات العام . اإلعالم والمدارس

 هذه المعامالت ضمن المدى وتعّد، 0.71) الفقرات
والبالغ في حده األدنى ، المقبول ألغراض الدراسة

)0.60.( 

تم : حصائيات الفقرةإ/الثبات بطريقة االتساق الداخلي  -ب
واسطة حساب معامالت ثبات حساب ثبات االستبانة ب

). كرونباخ ألفا(االتساق الداخلي باستخدام معادلة 
تبين ان جميع المعامالت مقبولة ألغراض الدراسة، 

 لفقرات 0.758حيث تراوحت معامالت الثبات ألفا بين 
بانتشار إهمال الجزء األول من االستبيان الخاصة 

قرات لف، 0.709 إلىاألطفال وآثاره وبرامج الحد منه 
بانتشار اإلساءة الجسدية وآثارها الجزء الثاني الخاصة 

 لفقرات الجزء الثالث 0.696وبرامج الحد منها، و
بانتشار اإلساءة الجنسية لألطفال وآثارها الخاصة 

 لفقرات الجزء الرابع 0.671و ،وبرامج الحد منها
المتعلق بالخطوات العملية المتخذة لدى معرفة 

همال أو إساءة في البيئة الشخص بوجود مشكلة إ
، )ثقافة الصمت(األسرية أو المدرسية أو المجاورة 

 الجزء الخامس الخاص بأسئلة عامة  لفقرات0.712و
تتعلق بمواقف الوالدين نحو تأديب األطفال، وقد بلغ
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، 0.709) لجميع الفقرات(معامل الثبات الداخلي العام  
غراض وُيًعد هذه المعامالت ضمن المدى المقبول أل

ويبين ). 0.60(والبالغ في حده األدنى ، الدراسة
معامالت الثبات باإلعادة واالتساق ) 3(الجدول 
ألجزاء االستبانة الفرعية ) كرونباخ ألفا(الداخلي 

 .المختلفة، ولإلستبانة بشكل عام

معامالت الثبات باإلعادة واالتساق الداخلي ): 3(جدول 
 لإلستبانة ولإلستبانة بشكل لألجزاء المختلفة) كرونباخ ألفا(

 عام
عدد  المجال

 الفقرات
معامل 
الثبات 

 ادةـباإلع

معامل االتساق 
الداخلي 

 )كرونباخ ألفا(
 0.758 0.77 7 اإلهمال

 0.709 0.67 8 الجسدية
 0.696 0.70 8 الجنسية

 0.671 0.69 4 ثقافة الصمت
اتجاهات ومواقف الوالدين 

 0.712 0.72 41 تأديب األطفال نحو

 0.709 0.71 68 الكلي

تكونت االستبانة باإلضافة إلى جزء المعلومات األولية، 
 :، وهيفقرة، غطت خمسة أجزاء) 68(بصورتها النهائية من 

األب (تشير إلى معلومات عامة عن أحد األبوين : المقدمة
واألسرة، من حيث مكان السكن، والعمر، وعدد ) أو األم

 والمستوى التعليمي، ونوع مرات الزواج، ونوع السكن،
 . إلخ...العمل، والدخل الشهري، والمستوى االجتماعي،

يتضمن أسئلة لها عالقة بالدراية بانتشار : األولالجزء 
همال األطفال وآثارها وبرامج الحد منها، ويتضمن إمشكلة 

أسئلة لها عالقة بمشكلة اإلهمال بنوعيه العاطفي والجسدي، 
دوث ضرر أو وجود خطر يضر بهدف التعرف على مدى ح

 .) فقرات7(بصحة أو سالمة الطفل 

 يتضمن أسئلة لها عالقة بالدراية بانتشار :الجزء الثاني
مشكلة اإلساءة الجسدية وآثارها وبرامج الحد منها، من 
خالل عبارات تتضمن اإلساءة الجسدية وتعريض الطفل 

 .) فقرات8(للخطر 

قة بانتشار مشكلة  يتضمن أسئلة لها عال:الجزء الثالث
 8(اإلساءة الجنسية لألطفال وآثارها وبرامج الحد منها 

 ).فقرات

يتضمن أسئلة لها عالقة بثقافة الصمت : الجزء الرابع
الوالدة والتردد / وتشير إلى مدى قيام أو عدم قيام الوالد

في اإلبالغ عن قضية إهمال أو إساءة لألطفال، أو مدى 
 ). فقرات4. (الخ...هاالمعرفة بخطوات اإلبالغ عن

أسئلة عامة تتعلق بمواقف الوالدين نحو : الجزء الخامس
وتشتمل على عبارات لها عالقة بتجنب . تأديب األطفال

التأديب، وكفايته، ونوعيته، وتبعيته، ومواقف الوالدين نحو 
استخدام مواقف اإلساءة لألطفال وممارسات العنف في 

) 4(وضح الجدول وي).  فقرة41. (اإلعالم والمدارس
 .مجاالت أجزاء االستبانة وعدد الفقرات الخاصة بكل جزء

 مجاالت أجزاء إستبانة إدراك الوالدين لمشكلة اإلهمال واإلساءة لألطفال وعدد الفقرات الخاصة بكل جزء): 4(الجدول 
 عدد الفقرات المجال الجزء
 -- معلومات أولية وديموغرافية مقدمة
  فقرات7 شار مشكلة إهمال األطفال وآثارها وبرامج الحد منهاالدراية بانت األول
  فقرات8 الدراية بانتشار مشكلة اإلساءة الجسدية وآثارها وبرامج الحد منها الثاني
  فقرات8 المعرفة بانتشار مشكلة اإلساءة الجنسية وآثارها وبرامج الحد منها الثالث
  فقرات4 ثقافة الصمت الرابع

 الخامس  عامة تتعلق بمواقف الوالدين نحو تأديب األطفالأسئلة
تجنب 
 التأديب

 نوعية التأديب كفاءة التأديب
 التأديب تبعًا لنوع جنس المربي

 واألطفال
 المواقف الوالدية نحو

 استخدام العنف

  فقرة41

 5 5 9 6 16  
  فقرة68      الكلي

  والمعالجة اإلحصائية للبياناتتصميم الدراسة

ت الدراسة في تصميمها إلى المنهج الوصفي استند
 إحصاءتم والتحليلي، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة الخمسة، 

 والنسب المئوية إلجابات عينة الدراسةوالتكرارات األعداد 
ها جمعالواردة في بيانات أداة الدراسة، وذلك بعد تفريغها و

 .ةة اإلحصائية للعلوم االجتماعيرزمباستخدام الها، وتحليل

 الدراسةتطبيق إجراءات 

بعد التأّكد من صدق األداة وثباتها، تم استصدار 
كتاب رسمي من رئيس جامعة البلقاء التطبيقية إلى دائرة 
اإلحصاءات العامة األردنية في بداية العام الدراسي 

، لتسهيل إجراء الدراسة والختيار العينة 2006/2007
/  ن محافظة العاصمةالعشوائية الطبقية التي تم اختيارها م
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 تم استصدار الكتب الرسمية ماعمان وتحديد عناوينها، ك
الخاصة بتسهيل عملية جمع البيانات من أفراد الدراسة، 

%) 61.1، 1114=ن(نظرًا الن أكثر من نصف العينة 
. كانوا من فئة الموظفين في القطاعين الحكومي الخاص

عة من طلبة  باختيار وتدريب مجمووبعد ذلك قام الباحثون
من الطلبة ) 50=ن(الدراسات العليا والبكالوريوس 
، على )البلقاء والهاشمية(المسجلين في جامعتين حكوميتين 

باإلضافة إلى شرح أغراض الدراسة، عملية تعبئة االستبانة 
تمهيدًا لجمع والتأكيد لهم على أهمية سرية المعلومات، 

 اختيارها وتحديد المعلومات من أفراد عينة الدراسة التي تم
وقد استمرت عملية توزيع وجمع . عناوينها حسب األصول

 توزعت ما بين زيارة ،اإلستبانات أكثر من تسعة أسابيع

 ،العناوين والمؤسسات المعنية التي يتواجد فيها أفراد العينة
 .  ثم استعادتها،والتأكيد عليها بزيارة أخرى إذا لزم األمر

 نتائجال

ما مدى إدراكات الوالدين " ألولل الإلجابة عن السؤا
النتشار مشكلة إهمال األطفال وآلثارها وبرامج الحد 

أفراد األعداد والنسب المئوية إلجابات تم استخراج ، "منها؟
 على فقرات إدراكات الوالدين النتشار مشكلة عينة الدراسة

كما هو مبين في  إهمال األطفال وآلثارها وبرامج الحد منها
 ). 5(الجدول 

 على فقرات إدراكات الوالدين النتشار مشكلة إهمال األطفال األعداد والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة: )5(الجدول 
 وآلثارها وبرامج الحد منها

  ال أعرفهـ  ليست مشكلة. د مشكلة ثانوية. ج مشكلة معتدلة. ب مشكلة خطيرة.  أ
 %)3.3(60 %)1.2(21 %)5.3(96 %)19.3(352 %)71(1293 ن إهمال األطفال في األردن؟ إهل تعتقد ) 1(

 -من عمر يوم واحد . أ
  سنوات4

حســــب اعتقـــــادك غالبـــــًا مـــــا يتعـــــرض الطفـــــل  ) 2( ال أعرف. و  فما فوق17. هـ 16 - 13. د 12 – 9. ج 8 – 5. ب
 لإلهمال عند العمر؟

119)6.5(% 428)23.5(% 435)23.9(% 406)22.3(% 264)14.5(% 170)9.3(% 

ن األطفــــال الــــذين يــــتم إهمــــالهم أهــــل تعتقــــد ) 3( ال أعرف. ج ال. ب نعم. أ
ــون علــى األرجــح إلهمــال أطفــالهم عنــدما       يميل

 يصبحون آباء أو أمهات؟
624)34.2(% 968)53.1(% 230)12.6(% 

ن األشــــــخاص الــــــذين ُيًعــــــدون أهــــــل تعتقــــــد ) 4( ال أعرف. هـ المجتمع. د أفراد العائلة. ج .األب. ب .األم. أ
مسؤولين بدرجة أولـى عـن إهمـال األطفـال هـم            

 األرجح؟على 
732)40.2(% 169)9.3(% 716)39.3(% 164)9(% 41)2.3(% 

. 1: (درجـات ) 5(باستخدام مقياس مكون مـن   ) 5(
يســـــهم بشـــــكل . 2.ال يســـــهم علـــــى اإلطـــــالق 

يســهم . 4.  يســهم بشــكل متوســط. 3. بســيط
ــر  ــكل كبيـ ــرف. 5.  بشـ ــى). ال أعـ ــدى إلـ  أي مـ

 حسب رأيك يسهم إهمال األطفال فيما يلي؟

1 2 3 4 5 

 %)3.8(69 %)58.7(1069 %)22.6(412 %)11.5(209 %)3.5(63 االكتئاب. أ

 %)3.7(67 %)66.4(1210 %)19.8(361 %)6.6(121 %)3.5(63 العنف.ب
 %)8.7(158 %)20.1(367 %)22.8(415 %)26.3(479 %)22.1(403 اضطرابات تناول الطعام. ج
 %)4.8(88 %)46.5(847 %)29.5(537 %)15.5(282 %)3.7(68 .مشكالت مدرسية. د
 %)18.8(343 %)15.2(277 %)19.9(362 %)25.6(466 %)20.5(374 .اضطرابات النوم. هـ
 %)7.1(129 %)29.2(532 %)32.5(593 %)21.5(329 %)9.7(176 .مشكالت صحية. و
 %)96(1750 %)2(37 %)1(18 .%)4(7 .%)5(10  .أخرى. ز

 8 -يوم واحد . أ
 سنوات

 ترك ال يجوزحسب رأيك، ما العمر الذي ) 6( ال أعرف. هـ 17 - 15. د 14 – 12. ج 11 – 9. ب
 لمدة ثالث  من راشدين الطفل دون مراقبة
 %)19.5(356 %)10.6(193 %)24.9(454 %)12.3(224 %)32.7(595 إلى أربع ساعات؟

ُيًعـد  مـا   :  العبارة التاليـة  ما مدى موافقتك على   ) 7( أوافق بشدة. هـ أوافق. د ال رأي. ج ال أوافق. ب ال أوافق بشدة. أ
ــرامج      ــه الجهــات الرســمية مــن جهــود وب تقــوم ب

 توعية للحد من إهمال األطفال كاف؟
438)24.1(% 822)45.1(% 185)10.2(% 284)15.6(% 93)5.1(% 

 .عكسية* 

فراد عينة الدراسة على ستجابات أفيما يتعلق بنتائج ا
 فقرات الجزء األول من أداة الدراسة المتعلقة بإهمال األطفال

 : ما يلي)5(الجدول ، يبين ) فقرات7(
من المستجيبين يدركون أن %) 71(أن نسبة عالية  .1

إهمال األطفال يشّكل مشكلة خطيرة، ونسبة متوسطة 
ترى أنها مشكلة معتدلة، مقابل نسبة بسيطة %) 19.3(
ُيًعدها مشكلة ثانوية، ونسبة قليلة جدًا %) 5.3(

وتشير . ُيًعدها ليست مشكلة على اإلطالق%) 1.2(
هذه النتيجة بمجملها إلى ارتفاع مستوى إدراك 
المستجيبين لخطورة مشكلة إهمال األطفال في األردن 

 ).1 الفقرة(
؛ %23.5؛ %23.9(أن نسبة مرتفعة من المستجيبين  .2

ل يتعّرض لإلهمال في سن يدركون أن الطف%) 22.3
على التوالي، وأن نسبة ) 16-13(و) 8-5(و) 9-12(
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من المستجيبين تدرك أن الطفل %) 6.5(قليلة 
)  سنوات4-يوم واحد (يتعرض لإلهمال في سن 

 ).2 الفقرة(
تدرك ان األطفال %) 53.1(أن نسبة مرتفعة  .3

المهَملين ال ينقلون هذا السلوك ألطفالهم في 
 يشير إلى قصور في فهم المستجيبين المستقبل، مما

فيما يتعلق بأهمية عدم إهمال األطفال في هذه 
 ). 3 الفقرة(المرحلة المبكرة من العمر 

على التوالي، %) 39.3؛ %40.2(أن نسبة عالية  .4
األشخاص الذين ترى أن األم وأفراد العائلة، هم 

 بدرجة أولى عن إهمال األطفال، ُيًعدون مسؤولين
على التوالي، %) 9؛ %9.3(فنسبة بسيطة وبالمقابل 

 ). 4 الفقرة(ترى أن األب والمجتمع هما المسؤوالن 
؛ %58.7؛ %66.4(أن نسبة مرتفعة من المستجيبين  .5

على التوالي، ترى أن إهمال األطفال يسهم %) 46.5
في حدوث العنف، واالكتئاب، والمشكالت المدرسية، 

؛ %20.1؛ %29.2(وبالمقابل فإن نسبة بسيطة 
على التوالي، ترى أنه يسهم في حدوث %) 15.2

المشكالت الصحية واضطرابات تناول الطعام والنوم 
 ). 5 الفقرة(

 ترك الطفل دون ال يجوزالعمر الذي فيما يتعلق ب .6
%) 32.7(، أشارت نسبة متوسطة ) 6الفقرة (مراقبة

، تلتها نسبة ) سنوات8-يوم واحد(إلى سن 
إلى %) 12.3(ونسبة ، )14-12(إلى سن %) 24.9(

 ). 17-15(إلى سن %) 10.6(، ونسبة )11-9(سن 
على التوالي، %) 24.1؛ %45.1(أن نسبة مرتفعة  .7

 وعدم الموافقة بشدة على اأشارت إلى عدم موافقته
 من إهمال للحّدكفاءة الجهود الرسمية المبذولة 

على %) 5.1؛%15.6(، مقابل نسبة بسيطة األطفال
تأييدها وتأييدها بشدة لكفاءة تلك التوالي، أشارت إلى 

 ). 7الفقرة (الجهود 

ما مدى إدراكات الوالدين " ثانيللإلجابة عن السؤال او
النتشار مشكلة اإلساءة الجسدية لألطفال وآلثارها وبرامج 

األعداد والنسب المئوية إلجابات تم استخراج  "الحد منها؟
متعلق  ال الجزء الثاني على فقراتأفراد عينة الدراسة

بإدراكات الوالدين النتشار مشكلة اإلساءة الجسدية لألطفال 
فقرات كما هو ) 8(وآلثارها وبرامج الحد منها وعددها 

 ).6(مبين في الجدول 

  على فقرات إدراكات الوالدين النتشار مشكلة اإلساءة الجسديةاألعداد والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة: )6(الجدول 
 فال وآلثارها وبرامج الحد منهالألط

  هـ ال أعرف ليست مشكلة. د مشكلة ثانوية. جمشكلة معتدلة. بمشكلة خطيرة.  أ
 %)4.8(87 %)2.2(40 %)9.1(165 %)27.5(501%)56.5(1029 ُتًعد مشكلة اإلساءة الجسدية لألطفال في األردن؟) 8(

من عمر يوم . أ
  سنوات4-واحد

ــل لإلســــاءة) 9( ال أعرف. و  فما فوق17. هـ 16 - 13. د 12 – 9. ج 8 – 5. ب ــا يتعــــرض الطفــ ــادك غالبــــًا مــ ــب اعتقــ حســ
 لجسدية عند العمر؟ا

83)4.6(% 634)34.8(% 514)28.2(% 292)16(% 87)4.8(% 212)11.6(% 
ــيهم) 10( ال أعرف. ج ال. ب نعم. أ ــاءة إلــ ــتم اإلســ ــال الــــذين يــ هــــل تعتقــــد ان األطفــ

طفــــالجســــديًا يميلــــون علــــى األرجــــح لإلســــاءة جســــديًا لأل 
 اآلخرين وألبنائهم عندما يصبحون آباء أو أمهات؟

855)46.9(% 694)38.1(% 237)15(% 

ــدياًً) 11( ال أعرف. هـ المجتمع. د أفراد العائلة. ج باأل. ب األم. أ ــيئون جســ ــذين يســ ــخاص الــ ــد ان األشــ ــل تعتقــ هــ
 %)8.5(154 %)14.9(271 %)13.4(245 %)21.2(387 %)42(765 لألطفال هم على األرجح؟

ال. 1: (درجــــات) 5(باســــتخدام مقيــــاس مكــــون مــــن  ) 12(
ــى اإلطـــالق   ــهم علـ ــيط  . 2.يسـ ــهم بشـــكل بسـ يســـهم. 3. يسـ

إلـى). ال أعـرف  . 5.  يسهم بشكل كبيـر   . 4.  بشكل متوسط 
 *أي مدى حسب رأيك تسهم اإلساءة الجسدية فيما يلي؟

1 2 3 4 5 

 %)5.4(98 %)62.1(1132 %)17.8(325 %)10.1(184 %)4.6(83 االآتئاب. أ
 %)5.8(105%)68.8(1254 %)17(309 %)5.8(106 %)2.6(48 العنف.ب
 %)10.3(188 %)20(364 %)21.1(384 %)24.4(445 %)24.2(441 اضطرابات تناول الطعام. ج
 %)4.9(90 %)40.6(740 %)31.8(579 %)16.8(306 %)5.9(107 .مشكالت مدرسية. د
 %)15.4(281 %)19.8(360 %)18.1(329 %)24.5(446 %)22.3(406 طرابات النوماض. هـ
 %)6(110 %)36.5(665 %)29.6(539 %)18.3(334 %)9.5(174 .مشكالت صحية. و
%)98.5 (1794 %)1.1(20 .%)1(2 .%)1(2 .%)2 (4 أخرى . ز

ال أرغب في . و هـ بانتظام 8 -6. د  مرات5 -3. ج مرتان-مرة. ب أبدًا. 1
 اإلجابة

كــم مــرة فــي الغالــب اســتخدم والــداك العقــاب الجســدي) 13(
 ندما كنت طفًال؟من أجل تأديبك ع

560)30.7(% 488)26.8(% 207)11.4(% 73)4(% 203)11.1(% 291)16(% 
بمقارنــــة نفســـــك مـــــع والـــــديك، هـــــل تصـــــف احتمـــــال) 14( ال أعرف. د أقل احتماًال. ج تقريبًا نفس االحتمال. ب أكثر احتماًال. أ

 %)16.1(293 %)48.5(883 %)26.7(486 %)8.8(160 استخدامك للعقاب الجسدي في تأديب طفلك أنه؟

ُيًعـد مـا تقـوم بـه: ما مدى موافقتك على العبارة التالية     ) 15( أوافق بشدة. هـ أوافق. د ال رأي. ج أوافقال  . بال  أوافق بشدة. أ
الجهات الرسمية من جهود وبـرامج توعيـة للحـد مـن اإلسـاءة

 الجسدية لألطفال كافية؟
445)24.4(% 795)43.6(% 260)14.3(% 279)15.3(% 43)2.4(% 

 عكسية* 
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ستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات فيما يتعلق با
الجزء الثاني من أداة الدراسة المتعلقة باإلساءة الجسدية 

 :ما يلي )6(الجدول ، يتّضح من ) فقرات8( لألطفال

على التوالي، من %) 27.5؛ %56.5(أن نسبة عالية  .1
 لألطفال الجسديةالمستجيبين يدركون أن اإلساءة 

تشّكل مشكلة خطيرة ومشكلة معتدلة، وأن نسبة قليلة 
ترى أنها مشكلة ثانوية، ونسبة قليلة جدًا %) 9.1(
ُيًعدها ليست مشكلة على اإلطالق، وتشير %) 2.2(

رتفاع مستوى إدراك هذه النتيجة بمجملها إلى ا
 اإلساءة الجسدية لألطفالالمستجيبين لخطورة مشكلة 

 ). 8الفقرة(في األردن 

على %)28؛ %34.8( نسبة مرتفعة من المستجيبين أن .2
 في الجسدية الطفل يتعّرض لإلساءة أنالتوالي، يدركون 

، ترى %)16( نسبة قليلة أن، و)12-9(و) 8-5(سن 
، )16-13( في سن يةالجسد الطفل يتعرض لإلساءة أن

على %) 4.6؛ %4.8(في حين تدرك نسبة قليلة جدًا 
 في سن الجسدية الطفل يتعرض لإلساءة أنالتوالي، 

 ).9الفقرة()  سنوات4- فما فوق، ويوم واحد 17(

 األطفال المساء أنتدرك %) 46.9( نسبة متوسطة أن .3
إليهم جسديًا ينقلون هذا السلوك ألطفالهم في 

يشير إلى وعي هؤالء المستجيبين فيما المستقبل، مما 
يتعلق بخطورة أبعاد هذه المشكلة وآثارها وانسجامها 
مع مفهوم نظرية دورة العنف، وبالمقابل فإن نسبة 

 هذه اإلساءة ال تؤدي أنترى %) 38.1(متقاربة 
%) 15(لممارسة مماثلة في المستقبل، ونسبة بسيطة 

 ).10قرة الف(ترى أنها ال تعرف اإلجابة الصحيحة 

 األم هي المسؤولة أنترى %) 42( نسبة متوسطة أن .4
 نسبة أن لألطفال، و الجسديةبدرجة أولى عن اإلساءة

 األب هو المسؤول، وبالمقابل أنترى %) 21.2(قليلة 
 المجتمع أن، ترى %)13.4؛ %14.9(فنسبة بسيطة 

 أنهم المسؤولون، في حين  وأفراد العائلة على التوالي
 ).11الفقرة (ترى أنها ال تعرف %) 8.5(نسبة 

ترى أن اإلساءة %) 62.1؛ %68.8(أن نسبة مرتفعة  .5
الجسدية لألطفال تسهم في حدوث العنف واالكتئاب 

%) 36.5؛ %40.6(على التوالي، وأن نسبة متوسطة 
ترى أنها تسهم في حدوث مشكالت مدرسية وصحية 

ترى أنها %) 19.8؛ %20(على التوالي، ونسبة قليلة 

م في حدوث اضطرابات تناول الطعام والنوم على تسه
ترى %) 1.1(التوالي، وبالمقابل فإن نسبة قليلة جدًا 

 ). 12الفقرة(أنه يسهم في حدوث مشكالت أخرى 

؛ %30.7(تبين أن نصف المستجيبين تقريبًا  .6
لم يتعرضوا أبدًا لإلساءة الجسدية من قبل %) 26.8

لتوالي، وذلك والديهم، أو مجرد مرة أو مرتين على ا
تعرضت من %) 11.1؛ %11.4(مقابل نسبة قليلة 

مرات، وبانتظام، على التوالي، ونسبة قليلة جدًا 3-5
لم %) 16( مرات، ونسبة 8-6تعرضت من %) 4(

 ). 13الفقرة(ترغب في اإلجابة 

صنفت %) 48.5(تبين أن نصف المستجيبين تقريبًا  .7
لجسدي نفسها أنها أقل احتماًال الستخدام العقاب ا

ترى أن سلوكها يماثل %) 26.7(مثل الوالد، وأن 
ترى أنها %) 8.8(سلوك الوالدين، ونسبة قليلة جدًا 

أكثر احتماًال من والديها لممارسة اإلساءة الجسدية 
 ). 14الفقرة (

على التوالي، %) 24.4؛ %43.6(أن نسبة مرتفعة  .8
 وعدمه بشدة على كفاءة اأشارت إلى عدم موافقته

 الجسدية اإلساءة للحد منلرسمية المبذولة الجهود ا
%) 2.4؛ %15.3(، مقابل نسبة بسيطة ألطفالل

أشارت إلى تأييدها وتأييدها بشدة على التوالي، 
 ). 15الفقرة(لكفاءة تلك الجهود 

ما مدى إدراكات " ثالثللإلجابة عن السؤال او
الوالدين النتشار مشكلة اإلساءة الجنسية لألطفال وآلثارها 

األعداد والنسب المئوية تم استخراج ، "رامج الحد منها؟وب
 على فقرات الجزء الثالث أفراد عينة الدراسةإلجابات 

المتعلق بإدراكات الوالدين النتشار مشكلة اإلساءة الجنسية 
فقرات كما ) 8(لألطفال وآلثارها وبرامج الحد منها وعددها 

 ). 7(هو مبين في الجدول 
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 على فقرات إدراكات الوالدين النتشار مشكلة اإلساءة الجنسية اد والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسةاألعد :)7(الجدول 
 .لألطفال وآلثارها وبرامج الحد منها

ُتًعــــد مشــــكلة اإلســــاءة الجنســــية لألطفــــال فــــي) 16(  أعرفهـ ال ليست مشكلة. د مشكلة ثانوية. ج مشكلة معتدلة. ب مشكلة خطيرة.  أ
 %)6.1(111 %)1(18 %)6.5(119 %)19.1(348%)67.3(1226 األردن ؟

ــوم. أ ــر يـــ ــن عمـــ مـــ
  سنوات4 -واحد 

غالبًا ما يتعـرض الطفـل لإلسـاءة الجنسـية عنـد) 17( ال أعرف. و  فما فوق17. هـ 16 - 13. د 12 – 9. ج 8 – 5. ب
 العمر؟

51)2.8(% 497)27.3(% 550)30.2(% 329)18.1(% 143)7.8(% 252)13.8(% 
ن األطفال الذين تتم اإلسـاءة إلـيهمإهل تعتقد   ) 18( ال أعرف. ج ال. ب نعم. أ

جنســـــيًا يميلـــــون علـــــى األرجـــــح لممارســـــة اإلســـــاءة
 الجنسية مع  اآلخرين مستقبًال؟

778)42.7(% 619)34(% 425)23.3(% 

معارف أو . ج جيران. ب أفراد العائلة. أ
 أصدقاء

ن األشخاص الذين يسيئون جنسـيًاإهل تعتقد   ) 19( ال أعرف. هـ .غرباء. د
 لألطفال هم على األرجح؟

257)14.1(% 124)6.8(% 590)32.4(% 510)28(% 341)18.7(% 
.1: (درجـات ) 5(باستخدام مقياس مكون مـن      ) 20(

.3. يســهم بشــكل بســيط . 2.ال يســهم علــى اإلطــالق 
ال. 5. يسـهم بشـكل كبيـر   . 4.  يسهم بشكل متوسط  

إلـــى أي مـــدى حســـب رأيـــك تســـهم اإلســـاءة). أعـــرف
 الجنسية لألطفال فيما يلي؟

1 2 3 4 5 

 %)6.3 (115%)72.1(1314 %)11.9(217 %)6.1(112 %)3.5(64 االكتئاب. أ
 %)5.5(101%)65.2(1188 %)16.4(299 %)9.2(168 %)3.6(66 العنف.ب
 %)10.4(190 %)24(437 %)21.2(386 %)20.4(371 %)24(438 اضطرابات تناول الطعام. ج
 %)8.3(151 %)40(729 %)29.1(531 %)16.4(298 %)6.2(113 .مشكالت مدرسية. د
 %)7.6(139 %)33.7(614 %)19.9(363 %)17.1(311 %)21.7(395 اضطرابات النوم. هـ
 %)6.5(119 %)46.8(852 %)23.8(434 %)15.5(283 %)7.4(134 .مشكالت صحية. و
 %)98(1787 %)1.2(21 .%)1(2 .%)1(2 .%)5(10 أخرى . ز

ن اإلسـاءة الجنسـية لألطفـال تـؤديإهل تعتقد   ) 21( ال أعرف. ج ال. ب نعم. أ
 %)2.7(49 %)4.6(83 %)92.8(1690 إلى التسبب في إحداث مشاكل نفسية بالغة لديهم؟

المؤتمرات أو .ج ولراديا. ب الصحف.أ 
 اللقاءات الرسمية

حصــولك علــى معلومــات عــن اإلســاءة الجنســية) 22( أخرى. ز االنترنيت.و التلفاز.هـاللوحات اإلعالنية-د
 :لألطفال كان من خالل

503)27.6(% 33)1.8(% 95)5.2(% 28)1.5(% 718)39.4(% 210)11.5(% 235)12.9(% 
ُيًعد ما : ما مدى موافقتك على العبارة التالية) 23( أوافق بشدة.هـ أوافق. د ال رأي. ج ال أوافق. بال أوافق بشدة. أ

  توعيةتقوم به الجهات الرسمية من جهود وبرامج
 د من اإلساءة الجنسية لألطفال كاف؟للح

492)27(% 814)44.7(% 258)14.2(% 214)11.7(% 44)2.4(% 

 :ما يلي) 7(يتّضح من الجدول 
من المستجيبين يدركون أن %) 67.3(أن نسبة عالية  .1

شكلة خطيرة، ونسبة اإلساءة الجنسية لألطفال تشّكل م
ترى أنها مشكلة معتدلة، مقابل %) 19.1(متوسطة 

ُيًعدها مشكلة ثانوية، ونسبة %) 6.5(نسبة بسيطة 
. ُيًعدها ليست مشكلة على اإلطالق%) 1(قليلة جدًا 

تشير هذه النتيجة بمجملها إلى ارتفاع مستوى إدراك 
 اإلساءة الجنسية لألطفالالمستجيبين لخطورة مشكلة 

  .)16الفقرة(ألردن في ا
%) 27.3؛ %30.2(أن نسبة مرتفعة من المستجيبين  .2

يدركون أن الطفل يتعّرض لإلساءة الجنسية في سن 
على التوالي، وأن نسبة قليلة ) 8-5(و) 9-12(
ترى أن الطفل يتعرض لإلساءة %) 7.8؛ 18.1%(

على )  فما فوق17، و16-13(الجنسية في سن 
تدرك أن %) 2.8(ًا التوالي، وأن نسبة قليلة جد

-يوم واحد (الطفل يتعرض لإلساءة الجنسية في سن 
 .)17الفقرة()  سنوات4

تدرك أن األطفال المساء %) 42.7(أن نسبة مرتفعة  .3
إليهم جنسيًا قد ينقلون هذا السلوك ألطفالهم في 

المستقبل، مما يشير إلى وعي هؤالء المستجيبين فيما 
وآثارها وانسجامها يتعلق بخطورة أبعاد هذه المشكلة 

مع مفهوم نظرية دورة العنف، وبالمقابل فإن نسبة 
ترى أن هذه اإلساءة ال %) 23.3؛ %34(متوسطة 

تؤدي لممارسة مماثلة في المستقبل أو أنها ال تعرف 
 ). 18 الفقرة( اإلجابة الصحيحة، على التوالي

ترى أن المعارف %) 28؛ %32.4(أن نسبة عالية  .4
األشخاص ء، على التوالي، هم واألصدقاء والغربا

 بدرجة أولى عن اإلساءة الذين ُيًعدون مسؤولين
؛ %18.7(الجنسية لألطفال، مقابل نسبة بسيطة 

على التوالي، ترى أنها ال تعرف، %) 6.8؛ 14.1%
وأن أفراد العائلة والجيران، هم المسؤولون 

 ). 19الفقرة(
؛ %72.1(تبين أن نسبة مرتفعة من المستجيبين  .5

ترى أن هذا %) 33.7؛ %40؛ %46.8؛ 65.2%
النوع من اإلساءة لألطفال، يسهم في حدوث االكتئاب، 
والعنف، والمشكالت الصحية والمدرسية واضطرابات 
النوم، على التوالي، وبالمقابل فإن نسبة بسيطة 

فقط، ترى أنه يسهم في حدوث اضطرابات %) 24(
 ). 20الفقرة(تناول الطعام 
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تؤيد أن %) 92.8(ن المستجيبين أن نسبة مرتفعة م .6
اإلساءة الجنسية تتسبب في إحداث مشكالت نفسية 

 ). 21الفقرة(لألطفال 

فيما يتعلق بمصدر الحصول على معلومات عن  .7
، تبين أن التلفاز يشّكل )22الفقرة(اإلساءة الجنسية 

 . الصحف%) 27.6(مصدر، تاله %) 39.4(أعلى 

رسمية المبذولة فيما يتعلق بتقدير كفاءة الجهود ال .8
، )23الفقرة  (ألطفالل اإلساءة الجنسيةللحد من 

إلى عدم %) 27؛ %44.7(أشارت نسبة مرتفعة 
 وعدمه بشدة، على التوالي، على كفاءة تلك اموافقته

 ؛%11.7(الخدمات، وذلك مقابل نسبة بسيطة 

أشارت إلى تأييدها وتأييدها بشدة، على %) 2.4
  .التوالي، لكفاءة تلك الجهود

ما مدى الخطوات العملية " رابعللإلجابة عن السؤال او
الوالدة لدى المعرفة بوجود مشكلة /المتخذة من قبل الوالد

ثقافة (إهمال أو إساءة في البيئة األسرية أو المجاورة 
األعداد والنسب المئوية إلجابات تم استخراج " ؟ )الصمت

ثقافة (علق بـِ على فقرات الجزء الرابع المتأفراد عينة الدراسة
فقرات كما هو مبين في الجدول ) 4(وعددها ) الصمت

)8 .( 

 

  على فقرات ثقافة الصمتاألعداد والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة :)8(الجدول 
ما رأيك بمدى انتشار ظاهرة ) 24( ال أعرف. هـ في تناقص. ج متساوية تقريبًا. ب في ازدياد. أ

اإلهمال واإلساءة لألطفال خالل 
 %)21.6(394 %)16.2(296 %)11.6(212 %)50.5(920 العشر سنوات السابقة في األردن؟

عدم الرغبة في . أ
 التورط في الموضوع

ن اإلساءة أأكد عدم الت. ب
عارضة وتحدث للمرة األولى

عدم تكرار اإلساءة . ج
بشكل يكفي لإلبالغ 

 .عنه

 عدم امتالك. د
 كافية عن معلومات

 . الطفل موقف أسرة

هـ عدم امتالك معلومات 
كافية عن كيفية التصرف 

 .في مثل هذا الموقف

إذا وجدت نفسك مترددًا في ) 25 ( )أذكرها(أخرى . و
اإلبالغ عن قضية إهمال أو إساءة 
لألطفال، فان سبب ترددك 

بإمكانك اختيار أكثر من (هو؟
 ).*بديل

722)39.6(% 205)11.3(% 188)10.3(% 312)17.1(% 316)17.3(% 79)4.3(% 

ن طفًال ما أإذا كنت متأكدًا من ) 26( أبلغ السلطات. هـ أتحدث إلى األبوين. د أتحدث إلى اآلخرين. ج ال شيء. ب ال أعرف. أ
قد تم إهماله أو اإلساءة إليه، ماذا 

 %)9.4(171 %)61.7(1125 %)13.7(250 %)8.6(156 %)6.6 (120 ستفعل على األرجح؟

أعرف بعض الشيء عن (لست متأكدًا. ب )أعرف تمامًا الخطوات الواجب إتباعها(نعم . أ
 )الخطوات الواجب إتباعها

ل تعرف خطوات اإلبالغ عن  ه)27( ال أعرف. ج
قضية إهمال أو إساءة لألطفال إذا 

 %)53.5(974 %)24.5(447 %)22(401 كنت مهتما بأحدهم؟

 عكسية* 
 :ائج التالية النت،)8(كما ويوّضح الجدول 

، ترى أن %)50.5(أن نسبة نصف المستجيبين تقريبًا  .1
ظاهرة اإلهمال واإلساءة لألطفال في العشر سنوات 

%) 16(السابقة في األردن في ازدياد، وترى نسبة 
%) 11.6(منهم أنها في تناقص، في حين ترى نسبة 

منهم %) 21.6(منهم أن النسب متساوية، وأن نسبة 
 ). 24الفقرة (ال تعرف اإلجابة 

فيما يتعلق بسبب الترّدد في التبليغ عن قضية إهمال أو  .2
من المستجبين %) 39.6(إساءة لألطفال، ترى نسبة 

أنه يعود إلى عدم الرغبة في التوّرط في الموضوع، وأن 
على التوالي، تعزو ذلك %) 17.1؛ %17.3(نسبة 

إلى عدم امتالك معلومات كافية عن كيفية التصرف في 
هذه المواقف، أو بسبب موقف أسرة الطفل في مثل 

 التوالي، ىعل%) 10.3؛ %11.3(حين تنسب نسبة 
السبب إلى عدم التأّكد من الحادثة، وعدم تكرارها 

 ). 25الفقرة(بشكل يستحق التبليغ عنها 
فيما يتعلق باإلجراءات التي يتخذها المستجيب في  .3

، )26رةالفق(حالة تأّكده من حدوث اإلهمال أو اإلساءة 

تتحدث %) 61.7(تبين أن نسبة عالية من المستجبين 
تتحدث إلى %) 13.7(إلى األبوين، وأن نسبة قليلة 

أشخاص آخرين، في حين أن نسبة قليلة جدًا 
تبّلغ السلطات الرسمية، %) 6.6؛ %8.6؛ 9.4%(

أو ال تقوم بشيء، أو أنها ال تعرف ما تفعله، على 
 . التوالي

، ال تعرف %)53.5(تجيبين أن أكثر من نصف المس .4
%) 22؛ %24.5(خطوات التبليغ، مقابل نسبة قليلة 

تعرف الخطوات أو غير متأكدة من معرفتها، على 
 ).27الفقرة(التوالي 

 
ما هو موقف الوالدين "ولإلجابة عن السؤال الخامس 

نحو تأديب األطفال، فيما يتعلق بتجنب التأديب، وكفايته، 
، وما )نوع جنس المربي والطفلحسب (ونوعيته، وتبعيته 

هو مواقف الوالدين نحو استخدام ممارسات اإلساءة 
األعداد والنسب تم استخراج " لألطفال في تأديب األطفال؟

 على فقرات الجزء أفراد عينة الدراسةالمئوية إلجابات 
الخامس من أداة الدراسة المتعلق بأسئلة عامة تتعلق 

وتشتمل على عبارات . طفالبمواقف الوالدين نحو تأديب األ
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لها عالقة بتجنب التأديب، وكفايته، ونوعيته، وتبعيته، 
ومواقف الوالدين نحو استخدام العنف في اإلعالم والمدارس 

، 14/2، 9/1(، كما يتّضح في الجداول الخمسة ) فقرة41(
9/3 ،9/4 ،9/5.(  

 
 )تجنب التأديب( المجال األول  على فقراتالدراسةاألعداد والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة  :)9/1(الجدول 

 ال أوافق بشدة ال أوافق ال رأي أوافق أوافق بشدة تجنب التأديب: المجال األول
أتردد في فرض القوانين على أبنائي بسبب ) 28 (

خوفي من كونهم سيقومون باالنتقام من أفراد 
 *.أنفسهمآخرين في األسرة أو يؤذون 

339)18.6(% 838)46(% 91)5(% 370)20.3(% 184)10.1(% 

ن أكون حريصًا على عدم أأشعر أنه يجب ) 29(
 *.مضايقة وإزعاج أبنائي عندما يخطئون

399)21.9(% 907)49.8(% 43)2.4(% 352)19.3(% 121)6.6(% 

يجب ) البالغين(ن أفراد األسرة اآلخرين أأشعر ) 30(
 وإزعاج تأنيبن يكونوا حريصين على عدم أ

 *.ي عندما يخطئونأبنائ

203)11.1(% 828)45.4(% 124)6.8(% 453)24.9(% 214)11.7(% 

في األعمال من أبنائي، المساعدة  عندما أطلب )31(
ن ذلك سيؤدي أأشعر المنزلية والمهام األخرى، 

 *. معهمإلى حدوث مشاكل أكثر

448)24.6(% 1053)57.8(% 102)5.6(% 162)8.9(% 57)3.1(% 

أبنائي سيكرهونني لو حاولت ن أأعتقد ) 32(
 .*إجبارهم على طاعتي

337)18.5(% 809)44.4(% 115)6.3(% 394)21.6(% 167)9.2(% 

 عكسية* 
 :ما يلي )9/1(الجدول يتّضح من 

على %) 18.6؛ %46(أن نسبة تتجاوز نصف العينة  .1
التوالي، توافق وتوافق بشدة على كونها تتردد في 

ًا من ردود فعلهم فرض القوانين على األبناء حرص
 ). 28الفقرة (

على %) 21.9؛ %49.8(أن نسبة تتجاوز ثلثي العينة  .2
) 29(التوالي، توافق وتوافق بشدة على انطباق الفقرة 

أشعر أنه يجب أن أكون حريصًا على "التي تنص على 
 ".عدم مضايقة وإزعاج أبنائي عندما يخطئون

ى عل%) 11.1؛ %45.4(أن نسبة كبيرة من الوالدين  .3
التوالي تؤكد موافقتهم وموافقتهم بشدة على كونهم 
حريصين على عدم قيام البالغين من أفراد اآلسرة 

 ). 30الفقرة (بتأنيب األبناء عندما يخطئون 

%) 57.8؛ %24.6(أن نسبة عالية من الوالدين  .4
يوافقون بشدة، أو يوافقون على التوالي، على أن 

 المنزلية أو الطلب من األبناء المساعدة باألعمال
المهام األخرى سيؤدي إلى حدوث مشاكل أكبر، في 

على %) 3.1؛ %8.9(حين أن نسبة قليلة منهم 
التوالي ال يوافقون أو ال يوافقون بشدة على ذلك 

 ). 31الفقرة (
%) 18.5؛ %44.4(أن نسبة عالية من الوالدين  .5

توافق وتوافق بشدة على أن األبناء سيكرهونهم لو 
 ).32الفقرة (طاعتهم أجبروهم على 

 

  مجال كفاءة التأديب على فقراتاألعداد والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة :)9/2(الجدول 
 ال أوافق بشدة ال أوافق ال رأي أوافق أوافق بشدة كفاءة التأديب: المجال الثاني

إذا حدث وعاقبت أبنائي بالضرب، ) 33(
 *.أتوقع تغير سلوكهم لألسوأ

315)17.3(% 617)33.9(% 129)7.1(% 652)35.8(% 109)6(% 

/ في غياب الزوج (يعندما أكون وحد) 34(
، أواجه )الزوجة، الكبار اآلخرين

 .صعوبة أكبر في ضبط سلوك أبنائي

249)13.7(% 745)40.9(% 104)5.7(% 510)28(% 214)11.7(% 

أجد صعوبة أكبر في ضبط سلوك ) 35(
 اآلخرين من أبنائي، في حضور الكبار

 *.أفراد األسرة

129)7.1(% 597)32.8(% 87)4.8(% 735)40.4(% 272)14.9(% 

إذا حدث وعاقبت أبنائي بالضرب، ) 36(
 *.ن سلوكهم يتغير لألحسنأأجد 

227)12.5(% 772)42.4(% 191)10.5(% 511)28(% 121)6.6(% 

أجد ان أسلوب التأديب الذي أتبعه مع ) 37(
 .ي ضبط سلوكهمأبنائي مفيد وفعال ف

65)3.6(% 233)12.8(% 192)10.5(% 962)52.8(% 370)20.3(% 

 ة عكسي* 
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 : النتائج التالية)9/2(الجدول تبين من 

، %17.3(أن أكثر من نصف العينة تقريبًا بنسبة  .1
يوافقون بشدة ويوافقون على التوالي، %) 33.9و

إذا حدث وعاقبت أبنائي بالضرب، ) "33(على الفقرة 
ن سلوكهم يتغير لألسوأ، في حين أن نسبة أجد أ

على التوالي ال %) 6، و%35.8(متوسطة منها 
 . يوافقون وال يوافقون بشدة، على ذلك

على  %) 13.7؛ %40.9(أن أكثر من نصف العينة  .2
التوالي، توافق وتوافق بشدة على مواجهتها لصعوبة 
في ضبط سلوك األبناء في غياب الشريك أو الكبار 

 ). 34الفقرة (اآلخرين 

على  %) 7.1؛ %32.8(أن أكثر من ثلث العينة  .3
التوالي، توافق وتوافق بشدة على مواجهتها لصعوبة 
في ضبط سلوك األبناء في حضور الكبار اآلخرين 

 ). 35الفقرة (

على %) 42.4؛ %12.5(أن أكثر من نصف العينة  .4
إذا حدث "التوالي، توافق بشدة وتوافق على فقرة 

ئي بالضرب، أجد أن سلوكهم يتغير وعاقبت أبنا
، %28(لألحسن، في حين أن نسبة متوسطة منها

ال يوافقون وال يوافقون بشدة على ذلك %) 6.6و
 ).36الفقرة (

على %) 20.8؛ %52.8(أن أكثر من نصف العينة  .5
التوالي، ال يوافقون وال يوافقون بشدة، على فقرة 

ي مفيد أجد أن أسلوب التأديب الذي أتبعه مع أبنائ"
 ).37الفقرة "(وفّعال في ضبط سلوكهم

 

 )نوعية التأديب( المجال الثالث  على فقراتاألعداد والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة: )9/3(لجدول ا

ال أوافق بشدة ال أوافق ال رأي أوافق أوافق بشدة نوعية التأديب:المجال الثالث

 غير مقبول، أقوم إذا حدث وارتكب أبنائي سلوكًا) 38(
 .بتوجيههم لفظيًا

93)5.1(% 178)9.8(% 63)3.5(% 799)43.9(% 689)37.8(% 

إذا حدث وارتكب أبنائي سلوكًا غير مقبول، أقوم ) 39(
 *.بضربهم بدنيًا

399)21.9(% 1009)55.4(% 137)7.5(% 195)10.7(% 82)4.5(% 

 ُيًعد ضرب الطفل عندما يسيء التصرف أمرًا مقبوًال) 40(
 *.لدّي

264)14.5(% 814)44.7(% 158)8.7(% 498)27.3(% 88)4.8(% 

إذا حدث وارتكب أبنائي سلوكًا غير مقبول، أقوم ) 41(
 .نهم من مزايا مهمة لديهمابحرم

77)4.2(% 196)10.8(% 94)5.2(% 1001)54.9(% 454)24.9(% 

إذا حدث وارتكب أبنائي سلوكًا غير مقبول، أقوم ) 42(
 *.لتغاضي عن سلوكهمبإهمالهم وا

166)9.1(% 52)2.9(% 78)4.3(% 624)34.2(% 902)49.5(% 

إذا حدث وارتكب أبنائي سلوكًا مقبوًال، أقوم ) 43(
 *.بإهمالهم وتجاهل سلوكهم

660)36.2(% 860)47.2(% 70)3.8(% 131)7.2(% 101)5.5(% 

إذا حدث وارتكب أبنائي سلوكًا جيدًا، أقوم بتوجيه ) 44(
 .هم أو مكافأتهم على سلوكهمالمديح ل

59)3.2(% 86)4.7(% 44)2.4(% 655)35.9(% 987)53.7(% 

إذا حدث وارتكب أبنائي سلوكًا غير مقبول، أقوم ) 45(
 .باستخدام أكثر من أسلوب معهم تبعًا للموقف

52)2.9(% 129)7.1(% 66)3.6(% 869)47.7(% 706)38.7(% 

ابتًا في تأديب نني أستخدم أسلوبًا ثأأصنف نفسي ) 46(
 .أبنائي عند ارتكابهم سلوكًا غير مقبول

91)5(% 664)36.4(% 226)12.4(% 641)35.2(% 200)11(% 

 
 :ما يلي) 9/3(يبين الجدول  
من الوالدين على %) 37.8؛ %43.9(أن نسبة  .1

) 38(التوالي ال توافق وال توافق بشدة على فقرة 
، أقوم إذا حدث وارتكب أبنائي سلوكًا غير مقبول"

 ". بتوجيههم لفظيا

%) 55.4؛ %21.9(أن أكثر من ثلتي العينة بنسبة  .2
على التوالي، يوافقون بشدة ويوافقون، على فقرة 

إذا حدث وارتكب أبنائي سلوكًا غير مقبول، ) "39(
، في حين أن نسبة قليلة جدًا "أقوم بضربهم بدنيًا

 .ال توافق على ذلك%) 15.2(



 والفرح   وعكروش الدينوعالء جابر أبو 

 

 35.

%) 44.7؛ %14.5(نسبة أن أكثر من نصف العينة ب .3
 ضرب على التوالي، يوافقون بشدة ويوافقون، على أن

 في حين أن الطفل عندما يسيء التصرف أمرًا مقبوًال
الفقرة (ال توافق على ذلك %) 27.3(نسبة قليلة 

40 .( 
؛ %54.9(أن أكثر من ثلثي العينة وما نسبته  .4

ال توافق وال توافق بشدة على التوالي، %) 24.9
إذا حدث وارتكب أبنائي سلوكًا غير ) "41(رة على فق

 ". نهم من مزايا مهمة لديهمامقبول، أقوم بحرم
ال توافق وال %) 34.2؛ %49.5(أن نسبة عالية  .5

إذا حدث ) "42(توافق بشدة على التوالي على الفقرة 
وارتكب أبنائي سلوكًا غير مقبول، أقوم بإهمالهم 

ة قليلة جدًا ، في حين أن نسب"والتغاضي عن سلوكهم
 .تشير إلى موافقتها عليها%) 12(

تشير إلى %) 12.7(أن نسبة قليلة جدًا من الوالدين  .6
إذا حدث وارتكب أبنائي ) "43(موافقتها على الفقرة 

، في "سلوكًا مقبوًال، أقوم بإهمالهم وتجاهل سلوكهم
ال توافق %) 36.2؛ %47.2(حين أن نسبة عالية 

 . التواليوال توافق بشدة عليها على 

؛ %53.7(أن أكثر من ثلتي العينة ما نسبته  .7
على التوالي، يوافقون بشدة ويوافقون، %) 35.9

إذا حدث وارتكب أبنائي سلوكًا ) "44(على الفقرة 
جيدًا، أقوم بتوجيه المديح لهم أو مكافأتهم على 

ال %) 7.9(، في حين أن نسبة قليلة منها "سلوكهم
 . توافق على ذلك

على التوالي ال %) 38.7، و%47.7(ه أن ما نسبت .8
يستخدمون أساليب مختلفة مع أطفالهم تبعًا للموقف 

 ). 45الفقرة (
على %) 11؛ %35.2(أن حوالي نصف العينة تقريبًا  .9

) 46(التوالي، ال توافق وال توافق بشدة على الفقرة 
نني أستخدم أسلوبًا ثابتًا في تأديب أأصنف نفسي "

، وأن نسبة لوكًا غير مقبولأبنائي عند ارتكابهم س
، تشير إلى %)5؛ %36.4(مساوية لها تقريبًا 

 . موافقتها عليها

تبعًا لنوع جنس المربي التأديب ( المجال الرابع  على فقراتاألعداد والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة :)9/4(الجدول 
 ) طفلوال

ي التأديب تبعًا لنوع جنس المرب: المجال الرابع
 واألطفال

 ال أوافق بشدة ال أوافق ال رأي أوافق أوافق بشدة

اعتقد بان الرجل وليست المرأة هو الذي ) 47(
 *.ن يتولى تأديب األطفالأيجب 

331)18.2(% 878)48.2(% 166)9.1(% 276)15.1(% 171)9.4(% 

أعتقد ان المرأة تفسد األطفال بتدليلها ) 48(
 *.لهم

205)11.3(% 548)30.1(% 137)7.5(% 565)31(%  367)20.1(% 

ُتًعد إساءة األم إلى الطفل أسوأ وأشد من ) 49(
 *.إساءة األب إلى الطفل

194)10.6(% 670)36.8(% 180)9.9(% 448)24.6(% 330)18.1(% 

ن تدور معظم المشكالت أال أجد مانعًا ) 50(
 *.الزوجية واألسرية أمام األطفال

995)54.6(% 585)32.1(% 88)4.8%( 84)4.6(% 70)3.8(% 

ن مع األطفال الذكور ايجب ان يتعامل الوالد) 51(
بأسلوب قاس وعنيف لكي يصبحوا رجاًال في 

 *. المستقبل

597)32.8(% 903)49.6(% 54)3(% 165)9.1(% 103)5.7(% 

يجب ان يتعامل الوالدين مع األطفال اإلناث ) 52(
بأسلوب خاص مناسب لهن لكي يصبحن نساء 

 .في المستقبلصالحات 

72)4(% 169)9.3(% 50)2.7(% 737)40.5(% 794)43.6(% 

 عكسية* 
 :النتائج اآلتية) 9/4(يبين جدول 

؛ %48.2(أن أكثر من ثلثي أفراد العينة  .1
 على التوالي، يوافقون ويوافقون بشدة، على%)18.2
 يتولى يجب أنالرجل وليست المرأة هو الذي أن 

 ).47الفقرة  (تأديب األطفال

على التوالي، توافق %) 11.2؛ %30.1(أن نسبة  .2
 المرأة تفسد األطفال بتدليلها وتوافق بشدة، على أن

 ).48الفقرة  (لهم
على التوالي، توافق %) 10.6؛ %36.8(أن نسبة  .3

مقارنة باألب تكون إساءتها األم وتوافق بشدة، على أن 
 ).49الفقرة (لطفل أسوأ وأشد ل
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؛ %54.6(ينة بما نسبته أن أكثر من ثلثي أفراد الع .4
على التوالي، يوافقون بشدة ويوافقون، %) 32.1

على أن تدور معظم المشكالت الزوجية واألسرية أمام 
 ).50الفقرة (األطفال 

على %) 49.6؛ %32.8(أن نسبة من الوالدين  .5
التوالي، توافق بشدة وتوافق، على معاملة األطفال 

رجاًال في الذكور بأسلوب قاٍس وعنيف لكي يصبحوا 

ال %) 8.4(المستقبل، في حين أن نسبة قليلة جدًا 
 ). 51الفقرة (توافق على ذلك 

عدم الموافقة بشدة وعدم الموافقة بما نسبته  .6
على التوالي، على أن يتعامل %) 43.6؛ 40.5%(

الوالدان مع األطفال اإلناث بأسلوب خاص مناسب لكي 
 ).52الفقرة (يصبحن نساء صالحات في المستقبل 

 
 

المواقف الوالدية نحو استخدام ( المجال الخامس  على فقراتاألعداد والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة :)9/5(الجدول 
 ) العنف

 المواقف الوالدية نحو: المجال الخامس
 استخدام العنف

 ال أوافق بشدة ال أوافق ال رأي أوافق أوافق بشدة

وا أفالم المغامرات التلفزيونيةن يشاهدأأسمح ألبنائي ) 53(
 *.التي تتضمن القتل والعنف

545)29.9(% 848)46.5(% 85)4.7(% 275)15.1(% 69)3.8(% 

ن مشاهد العنف في التلفزيون مسؤولة عنأأعتقد ) 54(
 .الكثير من سلوك العنف لدى األطفال

100)5.5(% 212)11.6(% 61)3.3(% 770)42.3(% 679)37.3(% 

لوقت الكافي لمتابعة نوعية ما يشاهده أبنائياخصص ا) 55(
 .من األفالم والمسلسالت التلفزيونية

37)2(% 88)4.8(% 113)6.2(% 958)52.6(% 626)34.4(% 

إذا تسبب األطفال اآلخرون في مضايقة أبنائي في) 56(
 حتى لو كانأنفسهمالمدرسة، أطلب منهم الدفاع عن 

 *.من خالل ضرب اآلخرين

197)10.8(% 905)49.7(% 112)6.1(% 479)26.3(% 129)7.1(% 

انزعج لو علمت أو وجدت أبنائي يعتدون جسديًا أو) 57(
 .لفظيًا على أطفال آخرين، مهما كانت األسباب

85)4.7(% 195)10.7(% 64)3.5(% 714)39.2(% 764)41.9(% 

إذا حدث وان تشاجر أبنائي مع أطفال آخرين، ال أحاول) 58(
ألطفال يجب ان يظهروا أنهم قادرون علىمنعهم الن ا
 *.أنفسهمالدفاع عن 

208)11.4(% 797)43.7(% 135)7.4(% 513)28.2(% 169)9.3(% 

ن العراك الجسدي واللفظي يساعد أبنائي فيأأعتقد ) 59(
 *.االحتفاظ بعالقات أفضل مع األطفال اآلخرين

501)27.5(% 1010)55.4(% 142)7.8(% 122)6.7(% 47)2.6(% 

انزعج لو تعرض أبنائي في الواقع لرؤية شخص كبير) 60(
 .يضرب شخصًا آخر

90)4.9(% 171)9.4(% 119)6.5(% 836)45.9(% 606)33.3(% 

ال أجد مانعًا لو كان لدى أبنائي سمعة في مدرستهم) 61(
 )*.ال يغلبهم أحد(بأنهم أطفال أقوياء 

124)6.8(% 566)31.1(% 240)13.2(% 663)36.4(% 229)12.6(% 

نني أجهل الكثير من قواعد وأساليب التربيةأأعتقد ) 62(
 *.الصحيحة

193)10.6(% 719)39.5(% 270)14.8(% 496)27.2(% 144)7.9(% 

ن ممارسات اإلهمال والعنف الجسدي واإلساءةأأعتقد ) 63(
الجنسية ُتًعد أمرًا عائليًا خاصًا ال يجب التدخل فيه من

 *.قبل السلطات

618)33.9(% 832)45.7(% 110)6(% 181)9.9(% 81)4.4(% 

ال يقوم آباء اليوم بتوعية جيدة ألبنائهم كما كان يفعل) 64(
 .آباؤهم في السابق

161)8.8(% 524)28.8(% 116)6.4(% 645)35.4(% 376)20.6(% 

 %)33.2(604 %)48.5(884 %)4.6(84 %)9.9(181 %)3.8(69 .ن وقتًا كافيًا مع أطفالهماال يقضي الوالد) 65(

ن بخصوص ما يجب فعله من أجلايتحير ويتردد الوالد) 66(
 .تربية أطفالهم

64)3.5(% 333)18.3(% 173)9.5(% 916)50.3(% 336)18.4(% 

ن يتأثر طفل ما قبل المدرسة سلبيًا بعملأمن المرجح ) 67(
 .أمها خارج المنزل/أمه

78)4.3(% 308)16.9(% 179)9.8(% 813)44.6(% 444)24.4(% 

ن الوالدين بحاجة إلى استشارة من األخصائيينأأعتقد ) 68(
 .االجتماعيين والنفسيين

76)4.2(% 195)10.7(% 151)8.3(% 808)44.3(% 592)32.5(% 

 عكسية *
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 : النتائج التالية)9/5(الجدول يوّضح 

؛ %29.9(العينة تقريبًا، أو ما نسبته أفراد ن ثلثي أ .1
 السماح ألبنائهم أنويوافقون على يوافقون بشدة %) 46.5

يشاهدوا أفالم المغامرات التلفزيونية التي تتضمن القتل 
 نسبة قليلة منهم في حين أنوالعنف، على التوالي، 

ال يوافقون وال يوافقون بشدة على %) 3.8؛ 15.1%(
 . )53الفقرة  (ذلك، على التوالي

 الي،، على التو%)11.6؛ %5.5( نسبة قليلة من العينة أن .2
 مشاهد العنف في  على أنيوافقون بشدة ويوافقون،

 ،التلفزيون مسؤولة عن الكثير من سلوك العنف لدى األطفال
ال %) 37.3؛ %42.3(ن ثلثي العينة تقريبًا أو ما نسبته أو

الفقرة  (يوافقون وال يوافقون بشدة على ذلك، على التوالي
54( . 

%) 4.8؛ %2(ته ن نسبة قليلة جدًا من العينة أو ما نسبأ .3
يقومون   أنهميوافقون بشدة ويوافقون علىعلى التوالي، 

 من همص الوقت الكافي لمتابعة نوعية ما يشاهده أبنائيخصبت
أكثر من ثلثي العينة أن األفالم والمسلسالت التلفزيونية، و

ال يوافقون وال %) 34.4؛ %52.6(أو ما نسبته  تقريبًا
 .)55الفقرة  (والييوافقون بشدة، على ذلك، على الت

%) 49.7؛ %10.8( نصف العينة تقريبًا أو ما نسبته أشار .4
على قيام يوافقون بشدة ويوافقون على ذلك،  على التوالي،

 حوالي أنوأبنائهم بضرب اآلخرين في حال مضايقتهم لهم، 
ال %) 7.1؛ %26.3(ثلث العينة تقريبًا، أو ما نسبته 

الفقرة (، على التوالييوافقون وال يوافقون بشدة، على ذلك
56.( 

؛ %4.7( نسبة قليلة جدًا من العينة، أو ما نسبته أشارت .5
 كونهم على التوالي، يوافقون بشدة ويوافقون على%) 10.7

 أكثر من ثلثي أنو ،ينزعجون من اعتداء أبنائهم على اآلخرين
ال يوافقون %) 41.9؛ %39.2(العينة تقريبًا، أو ما نسبته 

 .)57الفقرة (، على ذلك، على التواليوال يوافقون بشدة
ن نسبة تتجاوز نصف العينة تقريبًا، أو ما نسبته أ .6

يوافقون بشدة ويوافقون على التوالي، %) 43.7؛ 11.4%(
 كونهم ال يمنعون أبنائهم من المشاجرة مع األطفال على

؛ %28.2(ن ثلث العينة تقريبًا، أو ما نسبته أواآلخرين، 
 يوافقون بشدة، على ذلك، على ال يوافقون وال%) 9.3

 .)58الفقرة  (التوالي
يوافقون %) 55.4؛ %27.5 ( الوالدينن نسبة عالية منأ .7

ن العراك الجسدي أعلى  بشدة ويوافقون على التوالي،
هم في االحتفاظ بعالقات أفضل مع ءواللفظي يساعد أبنا

%%) 2.6؛ %6.7(ن نسبة قليلة منهم أ و،األطفال اآلخرين
 ن بشدة، وال يوافقون على ذلك، على التواليال يوافقو

 . )59الفقرة (

؛ %4.9 ( من الوالدينن نسبة قليلة جدًا، أو ما نسبتهأ .8
عدم يوافقون بشدة ويوافقون على  على التوالي،%) 9.4

انزعاجهم من تعّرض أبنائهم لمشاهد العنف الواقعية التي 
بته ن معظم أفراد العينة، أو ما نسأوتدور بين راشدين، 

ال يوافقون وال يوافقون بشدة، على %) 33.3؛ 45.9%(
 .)60الفقرة  (ذلك، على التوالي

على %) 31.1؛ %6.8(ن ثلث العينة تقريبًا، أو ما نسبته أ .9
 هم لدى أبنائأن يكونيوافقون بشدة ويوافقون على  التوالي،

ن أ، و)ال يغلبهم أحد(سمعة في مدرستهم بأنهم أقوياء 
ال %) 12.6؛ %36.4(ًا، أو ما نسبته نصف العينة تقريب

الفقرة  (يوافقون وال يوافقون بشدة، على ذلك، على التوالي
61(. 

%) 39.5؛ %10.6(ن نصف العينة تقريبًا أو ما نسبته أ .10
  كونهم يجهلون يوافقون بشدة ويوافقون على،على التوالي

ن ثلث العينة أالكثير من قواعد وأساليب التربية الصحيحة، و
ال يوافقون وال %) 7.9؛ %27.2(ًا، أو ما نسبته تقريب

 .)62الفقرة  (يوافقون بشدة، على ذلك، على التوالي
؛ %33.9(ن معظم أفراد العينة تقريبًا أو ما نسبته أ .11

ن أعلى التوالي، يوافقون بشدة ويوافقون على %) 45.7
ممارسات اإلهمال والعنف الجسدي واإلساءة الجنسية ُتًعد 

 خاصًا ال يجب التدخل فيه من قبل السلطات، أمرًا عائليًا
ال %) 4.4؛ %9.9(ن نسبة قليلة جدًا، أو ما نسبته أو

الفقرة (يوافقون وال يوافقون بشدة، على ذلك، على التوالي
63.( 

%) 28.8؛ %8.8(ن ثلث أفراد العينة تقريبًا أو ما نسبته أ .12
ال  آباء اليوم أن يوافقون بشدة ويوافقون على على التوالي،

كما كان يفعل آباؤهم في جيدًا بتوعية أبنائهم يقومون 
ن أكثر من نصف العينة تقريبًا، أو ما نسبته أالسابق، و

ال يوافقون وال يوافقون بشدة، على %) 20.6؛ 35.4%(
 ).64الفقرة (ذلك، على التوالي 

؛ %3.8(ن نسبة قليلة جدًا من العينة أو ما نسبته أ .13
 أن قون بشدة ويوافقون علىيواف، على التوالي%) 9.9

ن أكثر من أ وقتًا كافيًا مع أطفالهم، وانال يقضيالوالدين 
ال %) 33.2؛ %48.5(ثلثي العينة تقريبًا، أو ما نسبته 

الفقرة  (يوافقون وال يوافقون بشدة، على ذلك، على التوالي
65.( 

%) 18.3؛ %3.5(ن نسبة قليلة من العينة أو ما نسبته أ .14
ردد الوالدين  توافقون بشدة ويوافقون علىعلى التوالي، ي

ن أكثر من ثلثي في حين أبخصوص تربية أطفالهم، وحيرتهم 
ال يوافقون %) 18.4؛ %50.3(العينة تقريبًا، أو ما نسبته 

 ).66الفقرة (وال يوافقون بشدة، على ذلك، على التوالي 
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%) 16.9؛ %4.3(ن نسبة قليلة من العينة أو ما نسبته أ .15
ر طفل ما قبل لي، يوافقون بشدة ويوافقون على تأّثعلى التوا

ن أكثر من أأمها خارج المنزل، و/المدرسة سلبيًا بعمل أمه
ال %) 24.4؛ %44.6(ثلثي العينة تقريبًا، أو ما نسبته 

الفقرة (يوافقون وال يوافقون بشدة، على ذلك، على التوالي 
67.( 

%) 10.7؛ %4.2(ن نسبة قليلة من العينة أو ما نسبته أ .16
الوالدين  حاجة على التوالي، يوافقون بشدة ويوافقون على

ن أكثر من أ األخصائيين االجتماعيين والنفسيين، والستشارة
ال %) 32.5؛ %44.3(ثلثي العينة تقريبًا أو ما نسبته 

الفقرة (يوافقون وال يوافقون بشدة، على ذلك، على التوالي 
68(. 
  والتوصياتالمناقشة

لتحليالت اإلحصائية لبيانات السؤال األول أظهرت نتائج ا
 والثاني والثالث فيما يتعلق بإدراك الوالدين لمشكلة إهمال األطفال

 في األردن، على إليهمواإلساءة الجسدية واإلساءة الجنسية 
ن إهمال األطفال أن نسبة عالية من المستجيبين يدركون أالتوالي، 

صف المستجيبين ن نسبة تتجاوز نأيشّكل مشكلة خطيرة، و
في   لألطفال تشّكل مشكلة خطيرة،الجسديةن اإلساءة أيدركون 

ن اإلساءة الجنسية لألطفال أ يدركون  ثلثيهم منحين أن أكثر
أفراد عينة الدراسة ي  ثلثأن وهذا يعكس. تشّكل مشكلة خطيرة

 هي إليهمواإلساءة األطفال ن مشكلة إهمال أعي تمامًا تقريبا ت
تشير هذه النتيجة بمجملها، و. المجتمع األردنيمشكلة خطيرة في 

إلى ارتفاع مستوى إدراك المستجيبين لخطورة مشكلة إهمال 
.  اإلساءة الجنسية وأخيرًا الجسديةتليهااألطفال في األردن، 

البلبيسي، (تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بعض الدراسات و
 األطفال من ، من ارتفاع حاالت إهمال)1988؛ ربيحات، 1995

قبل أفراد األسرة في المجتمع األردني والمرتبطة بصورة خاصة 
مع نتائج بعض  تتفق جزئيًاكما  .بالتعّرض إلصابات حوادث السير

 لمراجعة الدراسات هدفتالتي ) 2007عالء الدين، (الدراسات 
ن أفي مجال اإلساءة لألطفال في األردن، وتوصلت إلى التي أجريت 

من حاالت اإلساءة، تلتها %) 52.3(لت  مّثقد اإلهمالإساءة 
، وذلك من مجمل %)31.6(والجنسية %) 46.9(الجسدية 

وتنسجم هذه النتيجة جزئيًا . الدراسات الخمسين التي تم تحليلها
التي أجريت للكشف عن انتشار ) 2003(أيضًا مع دراسة الصويغ 

ن أ إلى وأشارتاإلساءة إلى األطفال في المجتمع السعودي، 
نواع اإلساءة وأشدها، يليه اإلساءة النفسية ثم أيمثل أكثر  اإلهمال

مع ما توصلت إليه وتنسجم كذلك  .الجنسية وأخيرًا الجسدية
 الجمعية الوطنية األمريكية للوقاية من عنف وإهمال األطفال
(National Committee to Prevent Child Abuse and 

Neglect's [NCPCA], 1996)ل مسوحاتها للخمسين ، من خال
 University) مع نتائج دراسة هذه النتيجةتتفقكما  .والية أمريكية

of Massachusetts Poll and Massachusetts Kids Count, 
من عينة الدراسة أشارت %) 57.1(ن أ، التي توصلت إلى (2003

عالء (ن اإلساءة الجنسية تمّثل مشكلة خطيرة في المجتمع أإلى 
وتشير هذه النتيجة التي توصلت الدراسة الحالية ). 2007الدين، 

إليها إلى ارتفاع مستوى الوعي واإللمام بالمشكالت االجتماعية بين 
ن المستوى التعليمي أالرغم من  على أوساط أفراد عينة الدراسة

لم يكن يحمل أكثر من الشهادة الثانوية أو %) 77.8(لمعظمها 
عزى ذلك إلى امتالك عدد كبير من ، ويمكن أن ُييًمأدنى منها أو ُأ

األسر األردنية إلى أجهزة التلفاز والمذياع والهواتف المحمولة، 
إضافة إلى متابعة الصحف اليومية واألسبوعية التي تتطرق لمثل 

 . هذه المواضيع

فيما يتعلق بسن الطفل الذي يتعرض لإلهمال واإلساءة 
تفعة من المستجيبين، ن نسبة مرأالجسدية واإلساءة الجنسية، تبين 

 والجنسية في الجسديةن الطفل يتعرض لإلهمال ولإلساءة أتدرك 
ن أ قليلة جدًا، تدرك ةن نسبأ، كما تبين )12-9(و) 8-5(سن 

 أو الجنسية، في سن الجسديةالطفل يتعرض لإلهمال أو لإلساءة 
 تتفق هذه النتيجة بمجملها نسبيًاو .) سنوات4-يوم واحد (أقل 

ن الفئة العمرية أمن ) 1997(لت إليه دراسة البلبيسي مع ما توص
وتختلف مع النتائج  ،كانت األكثر تعرضًا لإلهمال سنوات) 9-6( من

التي أجريت على ) 2002(التي توصلت إليها دراسة آل مبارك 
ضحايا العنف األسري في مدينة تبوك في المملكة العربية 

%) 25(تمثل نسبة ) 5أقل من ( الفئة نأالسعودية، وأظهرت فيها 
ت عليه مع ما أكّدهذه النتيجة تتباين   كما.من ضحايا اإلساءة

 Pennsylvania Dept., 1993 as ,[NCCAN]) الدراسات بعض
cited in Wallace, 2005)، ن خطر اإلساءة إلى األطفال أ من

 اإلساءة معظم ضحايا نكما أ .يتراجع مع تقدم األطفال في العمر
 أعلى ، وان الخمس سنوات-ألطفال من سن الصفريقعون في فئة ا

معدالت العنف الجسدي تحدث بين مجموعتي األطفال الرضع 
 إلى قصور في يمكن أن ُيعزى ذلكو. واألطفال في سن المشي

إدراك ووعي المفحوصين بالمرحلة العمرية التي قد يكون الطفل 
 .أكثر عرضة لإلساءة فيها

فل المهمل أو المساء إليه فيما يتعلق بإمكانية تحّول الط
 إلى والد مهمل أو مسيء ،جسديًا أو جنسيًا، في المستقبل

ن األطفال أن نسبة مرتفعة تدرك أجسديًا أو جنسيًا ألبنائه، تبين 
ن نسبة أالمهملين ال ينقلون هذا السلوك ألطفالهم في المستقبل، و

ال  ًا األطفال المساء إليهم جسديًا أو جنسيأن تدرك  منهممتوسطة
بأنه  ويمكن تبرير ذلك .ينقلون هذا السلوك ألطفالهم في المستقبل

قصور في فهم المستجيبين بأهمية عدم إهمال األطفال في ل يعود
 بخطورة أبعاد همهذه المرحلة المبكرة من العمر، وإلى عدم وعي

 .هذه المشكلة وآثارها وانسجامها مع مفهوم نظرية دورة العنف
الحاج (مع نتائج دراسات كل من  ة جزئيًاهذه النتيجتختلف و

  والحديدي، وجهشان، والسرحان، ورطروط؛ إلياس،1999 ،أحمد
، التي );2001Steele, 1980; Wallace, 2005 رطروط،؛2001

ن وأ ن المسيئين سبق تعرضهم لإلساءة في الطفولةأتوصلت إلى 
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كبار، من الراشدين ال العديد من مرتكبي األفعال الجنسية المحّرمة
 .نفسهم كانوا ضحايا لإلساءة الجنسية وهم أطفالأهم 

فيما يتعلق بالشخص المسؤول عن إهمال األطفال أو 
ن نسبة عالية من عينة أاإلساءة إليهم جسديًا أو جنسيًا، تبين 

ن األم هي المسؤولة بدرجة أولى عن إهمال أالوالدين، ترى 
النتيجة مع نتائج وتتفق هذه  .إليهماألطفال واإلساءة الجسدية 

 (2005 ,[ACYF])المسح الوطني لإلساءة لألطفال في أمريكا 
ن األمهات أ، الذي توصل إلى )2007(المشار إليه في عالء الدين 

 من  نسبة قليلة، وأنمن مجموع المسيئين%) 40.8(يمثلن 
  األطفالن األب هو المسؤول عن إهمالتعتقد أ المستجيبن

نتائج تختلف هذه النتيجة مع وعليه،  .إليهمواإلساءة الجسدية 
 ؛1999؛ الحاج أحمد، 2004أبو درويش، (بعض الدراسات 
 ؛ رطروط،2005؛ الدباغ، 1990 خلقي، ؛2001إلياس وزمالؤه، 

ن أالتي توصلت إلى  ،)2006القيسي، ؛ 1999الطراونة، ؛ 2001
 هو المسؤول الرئيس عن ممارسات اإلساءة الجسدية في األب

 .ردنيةاألسرة األ

 فيما يتعلق بالشخص المسؤول عن اإلساءة الجنسية 
 ان المعارف واألصدقاء من المستجيبن نسبة عالية رىلألطفال، ت

والغرباء، هم األشخاص الذين ُيًعدون مسؤولين بدرجة أولى عن 
وبوجه عام، تنسجم هذه النتيجة مع  .اإلساءة الجنسية لألطفال

 وتختلف ،)2004عورتاني،  ال؛2001إلياس وزمالؤه، (دراسات 
، والدراسة التي أجراها )2001(جزئيًا، مع نتائج دراسة رطروط 

 National Center for)المركز الوطني إلساءة وإهمال الطفل 
Child Abuse and Neglect [NCCAN] (Pennsylvania 

Dept, 1993 as cited in Wallace, 2005) التي ، )1991(، عام
، من تقارير اإلساءة المحددة %)91(ن ما يقارب أ أظهرت

ن أللمسؤولين عن اإلساءة هي آلباء األطفال أو ألقاربهم، و
من المسيئين كانوا الوالدين، وأزواج الوالدين، وأصدقاء %) 80(

 .األسرة

إسهام اإلهمال أو اإلساءة الجسدية أو بمدى فيما يتعلق 
 النفسية االضطراباتالجنسية لألطفال في حدوث بعض 

 نسبة مرتفعة من الوالدين رىالجتماعية والصحية والمدرسية، توا
 اإلهمال أو اإلساءة الجسدية أو الجنسية لألطفال، تسهم في أن

نسبة متوسطة في حين ترى  وفي حدوث العنف، االكتئابحدوث 
 نسبة ترى تسهم في حدوث المشكالت المدرسية، وأنها هممن

 في حدوث المشكالت  تسهمأنهاتتراوح من قليلة إلى متوسطة 
  أن نسبة مرتفعة من المستجيبينإضافة إلى ذلك تؤيد. الصحية

 .اإلساءة الجنسية تتسبب في إحداث مشكالت نفسية لألطفال

فيما يتعلق باآلثار السلبية لإلساءة الوالدية لألطفال، اتفقت 
 ,Margolin) بعض الدراسات  نتائجمعنتائج الدراسة الحالية 

1998; Osofsky, 1995; Schewe, 2002)ن اآلثار أ  أظهرت التي
السلبية لإلساءة الوالدية لألطفال تتضمن الكرب والتعاسة النفسية 

والشكاوى الجسمية والتأخيرات النمائية أو النكوص، والسلوكات 
الظاهرة كالعدوان واالنحراف والتمرد، ومشكالت السلوك المرتبطة 

 .لحزن الشديد أو االكتئاببحاالت القلق واالنسحاب االجتماعي وا
وهذا بالتأكيد يعكس مدى وعي الوالدين في المجتمع األردني بهذه 

 .المواضيع

إهمال الطفل وتركه فيه يجوز ال فيما يتعلق بالعمر الذي 
 8-يوم واحد( إلى سن لمستجبيندون مراقبة، أشار ثلث ا

 بضرورة عدم ترك هموعيمدى  ويعكس هذا أيضًا .)سنوات
فيما  أما .(Wallace, 2005)لصغار دون مراقبة راشدين األطفال ا

للعقاب الجسدي  يتعلق بعدد المرات التي تعرض فيها المستجيب
ن نسبة قليلة قد تعرضت له أعلى يد والديه في طفولته، تبين 

استخدام العقاب الجسدي  فيما يتعلق بمدى احتماليةأما  .بانتظام
 نسبة قليلة رىسرة األصلية، تمع األبناء مقارنة بالوالدين في األ

. جدًا أنها أكثر احتماًال من والديها لممارسة اإلساءة الجسدية
مصدر الحصول على معلومات عن اإلساءة الجنسية، وبخصوص 

 تشّكل أعلى ثالثة مصادر ،ن التلفاز تاله الصحف، واالنترنتأتبين 
 North)دراسة  نتائج  وتنسجم هذه النتائج مع.لهذه المعلومات

Dakota State Data Center, 2005) .االستنتاج وعليه، يمكن 
ن البرامج التلفزيونية والصحف ُتًعد أدوات صالحة للتأثير على أ

جمهور الوالدين فيما يتعلق بالتوعية بالمعلومات الخاصة باإلساءة 
 .الجنسية لألطفال

فيما يتعلق بتقدير كفاءة الجهود الرسمية المبذولة للحد من 
، أشارت  إليهمل األطفال، أو اإلساءة الجسدية أو الجنسيةإهما

 في حين ،نسبة بسيطة جدًا إلى تأييدها بشدة لكفاءة تلك الجهود
على   إلى عدم موافقتهاتقريبًا نصف العينة تجاوزتأشارت نسبة 

وتعكس هذه النتيجة عدم رضا ما يقارب . كفاءة تلك الخدمات
 مما  الجهود الرسمية المبذولةنصف أفراد عينة الدراسة عن كفاءة

 الخدمات التي عدم كفاءة أسباب  علىيستدعي ضرورة الوقوف
وتنسجم هذه النتائج جزئيًا . ئهاواستقصا تقدمها الهيئات الرسمية

التي توصلت إلى ) 2006الزيود وعكروش، (مع بعض الدراسات 
ن عدم تفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية الطفل من أ

 .برز أسباب اإلساءة لألطفالأساءة، ُتًعد من اإل

 الخاصالرابع  بالجزء  يتعلق برأي المستجيبينأما فيما
واإلساءة األطفال مدى انتشار ظاهرة إهمال بثقافة الصمت و

 في العشر سنوات السابقة في األردن، إليهمالجسدية والجنسية 
في ، دازديان الظاهرة في  أ نسبة تتجاوز نصف المستجيبينرىت

 وينسجم هذا مع نتائج . أنها في تناقصمنهمنسبة قليلة حين ترى 
 بأن  وتأييدهمالسؤال األول المتعلق بارتفاع إدراك المستجيبين

  أصبحتقدن الظاهرة أيعكس وعيًا بحقيقة وهذا . رةيالمشكلة خط
 .)2001رطروط،  ( في ازدياد وتصاعد في المجتمع األردنيفعًال

 الترّدد في التبليغ عن قضية حالة إهمال فيما يتعلق بأسباب
 نسبة قليلة من الوالدين ذلك إلى عدم عزوأو إساءة لألطفال، ت
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امتالك معلومات كافية عن كيفية التصرف في مثل هذه المواقف، أو 
 أن ذلك  نسبة تتجاوز ثلث العينةإذ ترى .عن موقف أسرة الطفل

 أما بخصوص. وع يعود إلى عدم الرغبة في التوّرط في الموضقد
اإلجراءات التي يتخذها المستجيب في حالة تأكده من حدوث 

ن نسبة قليلة جدًا تبّلغ السلطات أاإلهمال أو اإلساءة، تبين 
ن أ يمكنالرسمية، أو ال تقوم بشيء، أو أنها ال تعرف ما الذي 

 نسبة عالية تتجاوز نصف العينة إلى األبوين ، في حين تتحدثتفعله
 . ليلة تتحدث إلى اآلخرينفقط، ونسبة ق

 ن أكثر منأمعرفة خطوات التبليغ، تبين بأخيرًا، فيما يتعلق 
مقابل نسبة قليلة  نصف المستجيبين ال يعرفون تلك الخطوات

وتتفق هذه النتائج مع . تعرف الخطوات أو غير متأكدة من معرفتها
 ,Market Street Research, Inc)نتائج بعض الدراسات الغربية

2003; University of Massachusetts Poll and 
Massachusetts Kids Count, 2003) نسبة نأ، التي أظهرت 

ن تفعله لمواجهة أعالية من عينة الدراسة ال تعرف ما الذي عليها 
وتبرز خطورة هذه المعلومات في عدم إلمام نسبة . حاالت اإلساءة

 تلتعامل مع حاالعالية من الوالدين باإلجراءات الواجب اتخاذها ل
 توفير برامج ضرورةؤكد يثير التساؤل و مما ياإلهمال واإلساءة

تبرز كما . توعوية مباشرة وجهود مكّثفة لتوعية أفراد المجتمع
 ,Garbarino) خطورة هذه البيانات من المنظور اإليكولوجي

نظمة أو الخدمات  األسرة المعزولة عن األنأ الذي يرى ،(1977
 . عمة ُيًعد بيئة خصبة لممارسات العنف األسريالمجتمعية الدا

أما فيما يتعلق بالجزء الخامس واألخير من أسئلة الدراسة، 
تجنب التأديب، وكفايته، وحول موقف الوالدين من تأديب األطفال، 

أشارت نسبة ). حسب نوع جنس المربي والطفل(ونوعيته، وتبعيته 
 في  ترددهمعلى ة توافق وتوافق بشد من المستجيبن أنهاعالية

 على عدم قيامهم أو ون كذلكحرصوي بناء،فرض القوانين على األ
قيام أفراد األسرة اآلخرين من البالغين بإزعاج أبنائهم عندما 

ن أكثر من ثلثي الوالدين يوافقون ويوافقون أيخطئون؛ كما تبين 
ن الطلب من األبناء القيام بالمساعدة في المهام أبشدة، على 

 أو األعباء األخرى سيؤدي إلى حدوث مشاكل أكبر معهم؛ المنزلية
تشير هذه . ن األبناء سيكرهونهم في حال إجبارهم على الطاعةأو

معظم أفراد عينة الدراسة بنمط التأديب اتسام النتائج إلى 
الرغم من كونهم قد يكونون على  ،لذي يعكس أنهماالمتسامح 

  ويفتقرون إلى أطفالهمب يتجنبون تأدي،دافئين ومتقبلين ألطفالهم
ن تتصف بالضبط والتأديب أالمهارات الوالدية الجيدة الواجب 

ن األطفال الذين أ وتبرز خطورة هذا األسلوب في .الحازم
يتعرضون ألساليب والدية متسامحة ومتسيبة، يصبحون في الفترات 

 أفرادًا تنقصهم الكفاءة لمتابعة - وهم راشدون-العمرية الالحقة 
 يظهرون ضبطًا سيئًا لدوافعهم  قدالحياتية المختلفة كماالخطط 

(Wallace, 2005). 

 نسبة نأإلى  نتائجالأما في مجال كفاءة التأديب، أشارت 
تتجاوز نصف العينة توافق وتوافق بشدة، على توقع تغّير سلوك 

 ونواجه، وأنهم ي سلوك الضرب معهمإتباعاألبناء لألسوأ في حال 
في حضور  و سلوك األبناء في غياب الشريك،صعوبة أكبر في ضبط

ن معظم الوالدين أ كما تبين .الكبار اآلخرين من أفراد األسرة
ن أسلوب التأديب الذي يتبعونه مع أيوافقون ويوافقون بشدة، على 

تشير هذه النتائج . أبنائهم غير مفيد وفّعال في ضبط سلوكهم
ممن %) 43.4(بمجملها إلى وجود نسبة متوسطة ال بأس بها 

تصادق على عدم كفاءة أساليب التأديب التي تتبعها، وذلك مقابل 
أما  .ممن أكدت على كفاءة تلك األساليب لديها%) 48.9(نسبة 

ن معظم أفراد العينة ال يقومون أفي ما يتعلق بنوعية التأديب، تبين 
باستخدام التوجيه اللفظي مع أبنائهم في حالة ارتكابهم لسلوكات 

 الضرب البدني في إتباعهم  العينة أكثر من ثلتييؤكدلة؛ وغير مقبو
 أكثر من في حين يؤيدحالة ارتكاب أبنائها لسلوك غير مقبول، 

عدم لجوء تظهر النتائج أيضًا .  فكرة ضرب األطفال العينةنصف
العقاب ( استخدام أسلوب الحرمان من المزايا إلىمعظم الوالدين 

في حالة ارتكاب أبنائها )  التعزيزعدم(أسلوب اإلهمال  أو )السلبي
 في حالة قيام إلى هذه األساليب يلجأون ، ولكنهملسلوك غير مقبول

 كما أيدت نسبة قليلة جدًا فكرة .أبنائهم بسلوك مقبول أو جيد
 وصنفتاستخدام أساليب تأديب مختلفة مع األبناء تبعًا للموقف، 

سلوبًا ثابتًا في  نصف العينة نفسها على كونها تتبع أتجاوزنسبة ت
وتنسجم هذه النتيجة مع النتائج السابقة التي تشير . تأديب أطفالها

إلى عدم كفاءة أساليب التأديب التي يتبعها معظم أفراد عينة 
 .الدراسة مع أبنائهم

فيما يتعلق بالتأديب تبعًا لنوع جنس المربي وجنس األطفال، 
ن أافق بشدة على  ثلثي عينة الدراسة توافق وتونأتبين النتائج 

ن أن يتولى تأديب األطفال، وأالرجل وليست المرأة هو الذي يجب 
ن نصف العينة تقريبًا، توافق أالمرأة تفسد األطفال بتدليلها لهم، و

ن إساءة األم إلى الطفل أسوأ وأشد من أوتوافق بشدة، على 
تحدث ن معظم المشكالت الزوجية واألسرية  وأ،يهإساءة األب إل

 ويوافقون ونن معظم الوالدين يوافقأوتبين أيضًا، . ألطفالأمام ا
، على ضرورة معاملة األطفال الذكور بأسلوب قاٍس وعنيف بشدة

الوالدين مع /ن يتعامل الوالدانأ نسبة قليلة جدًا في حين أيدت
األطفال اإلناث بأسلوب خاص مناسب لكي يصبحن نساء صالحات 

جملها التمييز بين الجنسين تعكس هذه النتائج بم. في المستقبل
والتعامل معهما بأسلوب مختلف يعكس ثقافة المجتمع الذكوري 

 . واألبوي الذي يسود المجتمع األردني

 معظم يؤيدفيما يتعلق بموقف الوالدين من استخدام العنف، 
ن يشاهدوا أفالم المغامرات التلفزيونية  ألمهئالوالدين السماح ألبنا

 نسبة عالية منهم في حين ال توافقعنف، التي تتضمن القتل وال
ن مشاهدة العنف في التلفزيون مسؤولة عن الكثير من سلوك أعلى 

 معظم ، عدم موافقةوتوّضح هذه النتيجة أيضًا. العنف لدى األطفال
الوالدين على ضرورة تخصيص وقت كاٍف لمتابعة نوعية ما 

مما يعكس يشاهده أبنائها من األفالم والمسلسالت التلفزيونية 
 بالدور السلبي الذي تمثله هذه النماذج همخطورة عدم وعي
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ن أكثر من نصف العينة تؤيد ضرب أكما أظهرت النتائج . اإلعالمية
 من اعتداء  معظمهمال ينزعجوأبنائها لزمالئهم دفاعًا عن النفس، 

ن فكرة أأبنائهم على اآلخرين بمعزل عن األسباب؛ وأنهم يؤيدون 
والجسدي يساعد أبناءهم على االحتفاظ بعالقات العراك اللفظي 

أفضل مع األطفال اآلخرين؛ وال ينزعجون من تعّرض أبنائهم لرؤية 
 نصف العينة ال تجد مانعًا من تمتع كما أنمشاهد عنف واقعية؛ 

 نصف العينة تقريبًا رىتوأبنائها بسمعة أنهم أطفال ال يغلبهم أحد؛ 
 توّضح هذه النتائج .ية الصحيحةأنها تجهل الكثير من قواعد الترب

بمجملها النزعة للعنف السائدة في المجتمع األردني ودرجة 
سامح مع حاالت العنف واعتباره وسيلة شائعة ومقبولة للتعامل تال

ن أ أيضًا معظم أفراد العينة ويرى. االجتماعي تتوارثها األجيال
 داخلي ممارسات اإلهمال واإلساءة الجسدية والجنسية، أمر عائلي

ن أ تقريبًا، ترى فهان نصأ؛ و فيهل السلطات تدّخ عدمخاص يجب
الوالدين ال يقومون بتوعية جيدة ألبنائهم كما كان يفعل الوالدين 

 ن معظم أفراد العينةأ ويتضح من النتائج كذلك، .معهم في السابق
ال يوافقون على كون الوالدين ال يمضون وقتًا كافيًا مع أبنائهم؛ 

ن أهم يترددون بخصوص ما يجب فعله لتربية أبنائهم؛ ووعلى كون
عمل األم يؤثر سلبًا على األطفال؛ كما أكّد معظم أفراد العينة على 
عدم الموافقة على حاجة الوالدين إلى استشارة األخصائيين 

 .االجتماعيين والنفسيين

 اإلساءة إنعلى ضوء بيانات هذه الدراسة، يمكننا القول 
وأنها ظاهرة تُتًعدى الحدود  ت تحدث في كل دولة،زال لألطفال ما

للمزيد من  زالت هناك حاجة االجتماعية والثقافية واإلثنية، وما
 .البيانات من أجل رسم صورة كاملة عن حجم هذه المشكلة

دة الرغم من كون نتائج هذه الدراسة، تبقى مقّيوعلى 
 أنها بخصائص أفراد العينة ومدى دقتهم وصدق استجابتهم، إّال

 من أفراد كبيرةقد وفّرت بيانات غزيرة تعكس جزئيًا وعي نسبة 
 في تصاعد، أنهاعينة الدراسة بخطورة المشكلة وجديتها، و

وبقسوة اآلثار النفسية المترتبة عليها، مما يجعل هذه الفئة من 
أفراد عينة الدراسة من الوالدين جاهزين ألي تدّخل إرشادي من 

 وممارساتهم نحو هذه القضية االجتماعية شأنه تحسين إدراكاتهم
 نتائج هذه الدراسة الضوء على ألقت  ذلك،اإلضافة إلىب. الحاسمة

العديد من مؤشرات القصور في إدراك واقع المشكلة والجوانب 
المحيطة بها لدى نسبة مرتفعة إلى حد ما من أفراد عينة الدراسة، 

وث وشيوع اإلساءة والتي ُتًعد هي البيئة الخصبة والممهّدة لحد
ويتحدد أول هذه المؤشرات في . لألطفال في المجتمع األردني

ضعف إدراك ووعي المفحوصين بالمرحلة العمرية التي قد يكون 
الطفل أكثر عرضة لإلساءة فيها، وفي عدم اإللمام باحتمالية انتشار 
دورة العنف عبر األجيال من خالل تحّول الطفل المساء إليه إلى 

ألب يشارك األم المسؤولية  ايء، وعدم االعتراف بكونوالد مس
أو الرئيسية عن ممارسات اإلهمال واإلساءة الجسدية لألطفال، 

كون أحد أفراد األسرة أو األقارب هو الشخص المسؤول عن 
اإلساءة الجنسية لألطفال، وعدم المعرفة بخطوات التبليغ عن 

ب تأديب وضبط سلوك حاالت اإلساءة لألطفال، وعدم اإللمام بأسالي
األطفال، وعدم الوعي بخطورة قضايا اللجوء ألساليب الضرب 
البدني في معاقبة األبناء، والتقليل من أهمية ودور المرأة في تربية 
األطفال، وتعريض األطفال لمشاهدات العنف الزوجي، ومعاملة 

. الذكور بقسوة وعدم التفرقة بين األبناء من الجنسين في المعاملة
ا باإلضافة إلى الموقف العام من قضية استخدام العنف سواء في هذ

 اإلهمال واإلساءة الجسدية وصفنهم، أو باعالقات األبناء بأقر
 التدخل  عدموالجنسية قضايا وأمورًا عائلية خاصة بحتة يجب

ن أفالم التلفزيون والسينما العنيفة ال تقود األطفال أالرسمي فيها، و
ف مع اآلخرين، وعدم الممانعة بتعريض لممارسة لسلوك العني

األبناء لمشاهدة أفالم العنف دون رقابة، وعدم الوعي بأهمية 
المراجعة المبكرة واللجوء الستشارة األخصائيين النفسيين أو 

ن أُتًعد جميع هذه القضايا مواضيع أساسية يجب . االجتماعيين
د األسري تستهدفها الدراسات المستقبلية وبرامج التدخل واإلرشا

 . لمنع تفاقم مشكلة اإلهمال واإلساءة لألطفال في األردن

ن تقدير حجم مشكلة العنف ضد أ نتائج هذه الدراسة تؤكد 
األطفال واإلساءة إليهم، يرتبط مباشرة بدرجة إحساس المجتمع 
وإدراكه لهذه المشكلة، إضافة إلى توجهات ثقافة المجتمع نحو 

أساليب تأديب الطفل وتربيته من من ناحية، وحول  الطفل ودوره
المتغيرات االجتماعية  ذلك بمجموعة منك ويرتبط .ناحية أخرى

إضافة  واالقتصادية والتربوية والقيم والعادات السائدة في المجتمع،
إلى التشريعات القانونية المقّرة ذات العالقة المباشرة بتحديد 

. وص القانونيةاإلجرامي وغير اإلجرامي وفقًا للنص أنماط السلوك
االجتماعية والقوانين والتشريعات  ممن هنا يتضح دور منظومة القي

 وصورها وأشكالها في ،نواعهاأفي تحديد معنى اإلساءة للطفل، و
فخطورة البيانات التي تتضمنها هذه . أي مجتمع من المجتمعات

ك السريع والفاعل لمواجهتها والتعامل مع الدراسة تستدعي التحّر
 . الحقيقية الموجودة خلف األبواب الموصدةأسبابها

 
 ع ــــــالمـــــراجالمصادر و

 دور المعهد الدولي لتضامن ).2004. (أبو السندس، رنا
األردن في تقديم المساعدة للنساء والفتيات / النساء

ورقة عمل . وأثر ذلك في الحد من إساءة معاملة األطفال
لية للوقاية من إساءة في المؤتمر العربي األول للجمعية الدو

 .25/2/2004-23معاملة األطفال خالل الفترة من 

دراسة نفسية لمشكلة ). 2003. (أبو درويش، منى علي صبح
 .العنف الذي يتعرض له األطفال داخل األسرة في األردن
. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، القاهرة

 .جمهورية مصر العربية

برنامج الخدمة ). 2002( . الكريم بن صالحآل مبارك، حنان عبد
االجتماعية لضحايا العنف من النساء واألطفال في 
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