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Abstract 
This study aims at revealing negative effects of violence against children and exploring to solutions for these 

effects from the point of view of parents. 

This was done through the following questions: 
1- What are the types of violence  that children face? 
2- What are effects of violence against the child? 
3- Is there a relationship between the size of family and violence? 
4-  What is the role of society organizations in curbing violence? 
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The study sample consisted of (50) parents of Ajlun Primary School children. Data was collected using a 
questionnaire. Percentages SPSS, and chi square were used to measure differences between variables. 

The study results were: 
1- Effects of violence on children include destroying  the child’s innovative abilities, increasing feeling of failure for the 

child, and causing a psychological problems. 
2- The most familiar type of violence against  child is verbal violence. 
3- Educational organizations contribute in limiting violence against children through lectures.  
4- The media provide programs to decrease  violence against  child. 

The study recommends raising the Jordanian society’s awareness about: 
1- Helping children who are victims of violence. 
2- Taking appropriate measures against those who inflict violence on children. 
3- Establishing special caring houses for children suffering from violence. 

 :مقدمة

ظاهرة العنف ضد الطفل ظاهرة عالمية تحدث في كل زمان ومكان وفي كل المجتمعات ونحن في مجتمعنا األردني ال نختلف عن 

  . ني الذي يتعرض فيه األفراد للعنفالمجتمعات األخرى فنحن جزء من المجتمع االنسا

تجردة في صورها فاليوم ومع ابراز األعالم لضحايا تلك الظاهرة وظاهرة العنف ظاهرة قديمة في أصلها قدم االنسان في االرض ولكنها م

  . وقعا وهو العنف الموجه ضد الطفل لهتك ستر الجهل من حولها يبرز وجه أخر للعنف أكثر ضراوة واشد

جو أن نكون قد بأكمله وفي هذه الدراسة نر) األسرة والمجتمع(أصبحت تشمل وكانت المشكلة في السابق تتوقف على العائلة أما اآلن 

  . وعرض بعض العالجات الضرورية لها تخطينا جزءا بسيطا من هذه المشكلة

   -:المجتمعات وأول هذه المالحظات هيوهناك عدة مالحظات تؤدي لظهور مشكلة العنف ضد الطفل في 

 ولديه أطفال كثيرون عليه مسؤوليه أنه كلما كان حجم العائلة كبيرا زاد فيه العنف ضد الطفل بمعنى أن األب الذي لديه ثالث زوجات

  . عليهم وتربيتهم اإلنفاقكبيره حيث 

هي وجود الخادمات ففي اآلونه األخيرة تعرض عدد من األطفال لاليذاء فصار االعتماد الكامل على الخادمات وتسليم  -:المالحظة الثانية

  .للتربية لدى بعض األباء واألمهاتألسلوب الخاطئ إضافة إلى ذلك ا‘ األطفال اليهن سببا لبعض أنواع العنف ضد األطفال 

  : مشكلة الدراسة

حاولت هذه الدراسة الكشف عن المشكالت التي يعاني منها الطفل المعنف مثل المشكالت االجتماعية والنفسية واالقتصادية، إضافة إلى 

  . أكثر أشكال العنف ممارسة من قبل أولياء األمور

  : هدف الدراسة

دراسة الى التعرف على المشكالت االجتماعية واالقتصادية والنفسية التي يعاني منها الطفل المعنف من حيث أسبابها، تهدف هذه ال

د والتعرف على أشكال العنف التي يتعرض لها الطفل، ودور مؤسسات المجتمع في الحد من ظاهرة العنف، وما إذا كان هناك عالقة بين عدد أفرا

   .األسرة وممارسة العنف

  :تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية: تساؤالت الدراسة

 ؟ الطفل اكال العنف التي يتعرض لهما أش •

  ؟ شاكل الناتجة عن العنف ضد الطفلما الم •

 ؟ والعنف ةهل هناك عالقة بين عدد أفراد االسر •

 ؟  المجتمع في الحد من ظاهرة العنف ما دور المؤسسات •
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  :أهمية الدراسة ومبرراتها

تنبع أهمية هذه الدراسة من ضرورة الوصول إلى حل لهذه المشكلة ألنها ذات أبعاد وتأثيرات سلبية كبيرة وألن التوصل إلى حل لهذه 

  . ية للحد من مشكلة العنف ضد الطفلالمشكلة يسمح بظهور نتائج إيجاب

وأيضا بوجود اإلحصاءات ، كبير وخاصة في شوارعناوتظهر أهميتها من المشاهدات الحية التي توجد في واقعنا والتي نراها بشكل 

إضافة إلى وجود مؤسسات ومنظمات تعمل على معالجة هذه المشكلة كمؤسسة حماية األسرة . والدراسات التي تدل على إساءة األطفال

  .والمجلس األعلى لشؤون األسرة) اليونيسف(والطفولة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 

وفعال  ًاكبير ًاولتربية الطفل دور ، من باب أن لعلم االجتماع األسري و للخدمة االجتماعية،ظرية والعملية لهذا الموضوعة النوتنبع األهمي

ولى في دراسة موضوع مشكالت الطفل والخدمة االجتماعية تحديدا تتناوله في المجال األسري كون هذا الموضوع يمس األسرة بالدرجة األ

ومساعدة . عقد دورات تدريبية وتوعويةو. قديم النصح والمشورة ألسرة الطفلويتمثل دور الخدمة االجتماعية بت. يةوالمجتمع بالدرجة الثان

  .في وجه سعادتهم ًات التي تقف عائقالطفل وعائلته على حل المشكال

  :اإلطار النظري و الدراسات السابقة

حيث تتفاعل مشاعرهم وتتحد أمزجتهم ) الزوج والزوجة واألطفال(أفراد ة من مجموعة األسرة الصالحة والسعيدة وحدة حية وبنية مكوّن

    -:ية على مجموعة من المقومات أهمهاوتنصهر اتجاهاتهم وتتفق مواقفهم وتتكامل وظائفهم وتتوحد غاياتهم وتقوم األسرة السو

 . دخل ونظام األمن العاموموارد ال توفر المستوى المعيشي المناسب وأسباب االستقرار العائلي من حيث المأوى .1

 . الصحة العامة والفضائل األخالقيةسالمة األسرة من حيث الوراثة و .2

اكتمال هيئة األسرة من حيث وجود األب واألم واألبناء وإن انعدام أي عنصر من هذه العناصر يضر بوحدة األسرة ويقضي  .3

  .على الوظائف الطبيعة االجتماعية التي كان يؤديها

إلبعاد أي خطر  من حيث توحد االتجاهات والمواقف بين عناصرها وتوحد األهداف في العمل والتضامن تكامل األسرة .4

 . يهدد كيان األسرة

اإلخالص والمحبة النظام في األسرة من حيث احترام القانون العام وأدب السلوك وقواعد العرف والتقاليد واالحترام و .5

  .المتبادلة بينهم

ألطفال بالدرجة األولى أكثر من غيرهم حيث ينتظرهم الحرمان من االستقرار العائلي ومن عواطف األبوة والحب وفي تفكك األسرة يعاني ا

شرد العائلي وينتظرهم الجوع والعوز والحرمان من الموارد المادية الضرورية لتربيتهم وتنقصهم الرعاية والتوجيه األبوي وربما ينتظرهم الت

  )97، 1966 ، الخشاب( . ممارسة أشكال مختلفة من العنفوالتسول واالنحراف والجنوح و

حد الوالدين أو ويحدث في حالة تعدد الزوجات أو وفاة ا" بتصدع األسرة"عندما يحدث هناك تفكك عائلي وهو ما اسماه أكرم إبراهيم 

  ) 17، 1970نعيم، . (كليهما أو الطالق

  : مفهوم العنف

فيعرف " وم االجتماعيةمعجم العل"أما في  .)257، 1980ابن منظور، . (ة الرفق به وهو ضد الرفقهو الخرق باألمر، وقل: العنف في اللغة

 .)441، 1978 بدوي،. (ن شأنه التأثير على إرادة فرد ماغير مشروع أوغير مطابق للقانون م أو القوة استخداما استخدام الضغط: العنف بأنه
، وذلك بإقحامها إلى عمق كيانها اآلخرينفاعله إلى اغتصاب شخصية  أي فعل يعمد: ف هوالعن أن "الموسوعة الفلسفية العربية"وذكرت 

هو : ترى ألين ورتزل أن العنف).22، 1993العكرة، . (تها أو االثنين معا، منتزعا حقوقها أو ممتلكاويرغمها على أفعالها وفي مصيرها الوجودي

  . إلساءة النفسية إلى األذى الجسديلجسمي ويتراوح هذا السلوك بين اسلوك  يهدف إلى إيقاع األذى أو الضرر النفسي أو ا

، )5: سورة الحج(ثم نخرجكم طفال : وفي التنزيل العزيز. ما رخصاالمولود ما دام ناع :"الطفل: "في المعجم الوسيط: الطفل في اللغة

وإذا بلغ األطفال منكم الحلم (وفي التنزيل العزيز . ائجهو يسعى لي في أطفال الحو: تطايرت أطفال النار، ويقال: يقال: والجمع أطفال

  ).59: سورة النور) (فليستأذنوا

، ولذلك فالبد من دراستها وقدرها بصورة منفصلة عن دة من نوعها وغير قابلة لالنقسامعضوية وحي:"يعرف بأنه: الطفل في اإلصطالح

  ) 32، 2007العفيف، ". (سواها
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المصطلحات أو المفاهيم األخرى للدرجة التي ال يمكن تفسير العنف والوقوف على أسبابه وأبعاده ومع مفهوم العنف تتداخل بعض 

  . اجهته دون التعرض لهذه المفاهيموعوامله ومو

  ) 9/ 7، 1987حجازي، (مصطلح عدم االنضباط، والتهديد  ،مصطلح العدوانية: من هذه المفاهيم المتعلقة بالعنفو

  :أشكال العنف

   -:)1995 زهران،(متعدده للعنف ويمكن تصنيفها على النحو التالي  هناك أشكال

يسمى ايضا بالعنف االسري ويدخل ضمن تهديد حرية االنسان وكرامته وبتالي حقوقه كانسان واشارة الماده الخامسه : العنف العائلي -1

   .ت القاسيه او الوحشيه او الحاطه بالكرامهمن االعالن المذكور الى عدم تعريض أي  انسان لتعذيب وال للعقوبات او المعامال

لهم  ةوالذي يتمثل باستخدام القوه الجسديه بشكل متعمد تجاه االخرين بهدف ايذائهم والحاق اضرار جسمي: العنف الجسدي -2

طر يعرضهم للخ كوسيلة عقاب غير شرعيه مما يؤدي الى التسبب بوقوع االلم واالوجاع والمعاناه النفسيه جراء تلك االضرار مما

ضرب ولطمات و دفع الشخصورفسات باالرجل وخنق وضرب بااليدي و الحرق او الكي بالنار: ومن االمثله على العنف الجسدي

   .باالدوات

الذي قد يتم من خالل عمل أو االمتناع عن القيام بعمل وفق مقاييس مجتمعية ومعرفة علمية بالضرر النفسي وقد : العنف النفسي -3

ية الجسدو الذهنيةو الوجدانيةة ولك األفعال على يد فرد أو مجموعة يملكون القوة والسيطرة مما يؤثر على وظائفه السلوكيتكون ت

نوعا من  ويعدفرض الرأي على االخرين بالقوة و عدم االكتراثالتخويف واالستغالل والعزل و االهانة،: ومن االمثلة على العنف النفسي

  . انواع العنف النفسي

غير واإلهمال  –ويتمثل بعدم تلبية الرغبات االساسية لفترة مستمرة من الزمن ويصنف الى فئتين اإلهمال المقصود : اإلهمال -4

  . المقصود

هو االتصال الجنسي االجباري باستخدام القوة بين البالغ والطفل إرضاء لرغبات جنسية عند البالغ دون وعي او : االستغالل الجنسي -5

كشف االعضاء  :ومنهاى االطفال غير الناضجين لطبيعة تلك العالقة او اعطاء موافقتهم على تلك العالقة باالستغالل الجنسي إدراك لد

تعريف و غتصابواإل التلصص على الطفلو جنسيةالطفل مالمسة مالمسة أو مالطفة و الثياب عن الطفلإزالة المالبس وو التناسلية

 .ر الطفل على التلفظ بألفاظ جنسيةمال مشينة غير اخالقية كإجباأع ،الطفل بصور أو أفالم جنسية

  . صد بهذا العنف بين الطالب انفسهم، او بين المعلمين انفسهم، او بين المعلمين والطالبويق: العنف المدرسي -6

من الممارسات ال يستطيع الطفل إن في هذا النوع . ون طفل يدخلون قطاع العمل كل عامتشير التقديرات إلى أن ملي: عمالة األطفال -7

  )161، 2002 ال مبارك،.( أن يحمي نفسه من أصحاب العمل الذين يحاولون استغاللهم بدافع المادة أو التهديد
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  استغالل األطفال في األعمال المختلفة) 4(الشكل 

 :  ومن أسباب العنف ضد الطفل أيضا

يتضمن ذلك ظهور مشكالت سلوكية خطيرة لدى الطفل كأن يسلك الطفل بطريقه عدوانية  :ل وخصائص شخصيتهعوامل تتعلق بالطف -1

الصراخ والبكاء وهذا ما يعرضهم  إلىوان يكون غير مدعم ألوامر الوالدين وان يكون من ذوي المزاج الصعب الذين يميلون غالبًا 

  .لإلساءة

وهم اطفال ولذلك فان خبرات االساءة  اإلهمال أولإلساءة  اتعرضومسيئين غالبًا ما يكونون قد ان االباء ال :عوامل تتعلق بالوالدين -2

االباء باإلساءة الى اطفالهم فاالم واالب الذين كانوا ضحايا االساءة او االهمال في طفولتهم هم  هؤالءفي الطفولة تزيد من قابلية قيام 

  .اكثر عرضه ألن يصبحو مسيئين مع اطفالهم

وحجمها والعنف االسري ومتغيرات اخرى مثل انخفاض المستوى االقتصادي  األسرةويتضمن ذلك خصائص :عوامل اسرية -3

واالجتماعي والبطالة والضغوط وتعاطي المخدرات لدى االباء اذ ان هناك عالقه بين خصائص االسرة واساءة معاملة االطفال فكلما 

  .اطفالهم مقارنه باالسر التي يقل عدد افرادها زاد عدد افراد االسرة اصبحت عنيفة اتجاه

في اطار السياق االجتماعي تؤدي الثقافة دورًا مهمًا في شيوع وانتشار سلوكات معينه خاصة سلوك العنف او  :عوامل بيئية اجتماعية -4

مجيد، ( .الثقافية في المجتمع واالتجاهات االساءة نحو االطفال اذ يدرك هذا السلوك بوصفه مقبوًال في سياق القيم االجتماعية

2008، 72(.  

  :أسباب العنف ضد الطفل وأثاره

ره وجود وقت فراغ كبير وعدم استثماو انتشار سلوكيات الالمباالة: ترجع إلى طبيعة المجتمع تتمثل ب أسباب للعنف ضد الطفلهناك 

  .)163 ،2002 ال مبارك،( .ار أفالم العنفانتشو ف التشريعات والقوانين المجتمعيةضعو ضعف الضبط االجتماعيو إيجابيا

المشكالت و القلق الدائمو العدوان على النفس واآلخرين. باإلحباطالشعور و ضعف الثقة بالنفس :فتتمثل ب الطفل العنف ضد أثاراما 

  .)52، 1993العيد، ( .شاذة وغريبة تسلوكياو ية والسلوكية الطويلة األمدالنفس

  معاملة الطفل إلساءةالنظريات المفسرة 

الكثير من االضطرابات النفسية والمشكالت االنفعالية التي يعانيها االباء تكون غالبًا نتيجة  أن إلىويشير  :السيكو دينامي ظريةالن -1

اآلباء يستخدمون ميكانيزمات دفاعية عده لخفض الصراعات والتوترات  هؤالءللصدمات التي تعرض لها في طفولته المبكرة وان 

  .بوته لديهمالمك

   -:معاملة االطفال ويتكون هذا النموذج من ثالث مراحل إساءةالضغوط تمثل عنصرًا اساسيًا في  أن إلىويشير  :ةالتعاوني ظريةلنا -2

  للضغوط والقدرة على التحكم في السلوك العدواني األباءعناصر بيئية تؤثر في مستوى تحمل : األولىالمرحلة 

  سلوك الطفل إدارةالضاغطة وكذلك في  األحداث إدارةفي  صعوبة األباءدى ليكون : المرحلة الثانية

  ) 223 ،2008 ،حسين( واللوم بشكل اكثر للطفل ةاالستثار أنماطوتتكرر  واإلساءةمن العنف  أنماطا األباءيظهر : ةالمرحلة الثالث

كررة من خالل ان الطفل المساء معاملته سوف يمارس وهذا النموذج يحاول تفسير دورة العنف المت :األجيالالتناقل عبر نظرية  -3

واالساءة فيما بعد ألن المقدمة الرئيسية في هذا النموذج هو ان االطفال يتعلمون كيف يكونون مسيئين او غير مسيئين عن  العنف

  )223 ،2008حسين، ( .طريق مالحظة السلوك الوالدي

، ه ضد العالم الخارجي أو ضد الذاتأن العدوانية واحدة من الغرائز التي يمكن أن تتجيرى فرويد : فرويد والنظرة التحليلية للعدوان -4

، ويمكن تقسيم محاوالت فرويد لتفسير العدوان إلى ثالث مراحل في كل مرحلة جديده دم في كثير من األحوال ذات الفردوهي تخ

   -:جديدا دون رفض التأكيدات األولى أضاف شيئا

رأى فرويد العدوان كمكون للجنسية الذكرية السوية التي تسعى إلى تحقيق هدفها للتوحد مع الشيء ): 1905(المرحلة األولى  -

إن جنسية معظم الكائنات البشرية من الذكور تحتوي على عنصر العدوانية وهي رغبة لإلخضاع والداللة البيولوجية لها "الجنسي 

  . "وخطب الود التغزلة الشيء الجنسي عن عملية ويبدو أنها تتمثل في الحاجة إلى التغلب على مقاوم
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، وهكذا فالصياغة األولى لمفاهيم العدوان عند فرويد التي أصبحت مستقلة ومبالغا فيها والسادية كانت المكون العدواني للغريزة الجنسية

ترادف د مع الشيء ووظيفة العدوان هذه كانت قوة تدعم الغريزة الجنسية عندما يتدخل شيء ما في الطريق لمنع االتصال المرغوب والتوح

  .التغلب على العقبة الجنسية

 1915الذي أصدره عام " الغرائز وتقلباتها"في هذه المرحلة تقدم تفكير فرويد عن الغرائز في كتابه ): 1915(المرحلة الثانية  -

مطالب األنا ومطالب (أن هناك صراعا بين ) ةاألنا وغرائز حفظ الذات والغرائز الجنسي(حيث ميز بين مجموعتين من الغرائز هما 

نسي أو إشباع تمثل المصدر للمشاعر الساخطة عليها دون أن تأخذ في الحسبان إذا ما كانت تعني إحباطا لإلشباع الج) الجنسية

 ًام قدراألنا لديهكما الحظ فرويد بعد ذلك أن الشخصيات يخصصون معظم جهدهم للحفاظ على الذات و. احتياجات حفظ الذات

  . من العدوان ًاكبير

، حيث أعاد فرويد تصنيف الغرائز" ما وراء مبدأ اللذة"بدأت هذه المرحلة مع بدء ظهور كتاب فرويد : )1920(لمرحلة الثالثة ا -

تي لجنس ال، فغرائز الحياة دافعها الحب واتفقد أصبح الصراع ليس بين غرائز األنا والغرائز الجنسية ولكن بين غرائز الحياة والمو

، وبين غرائز الموت ودافعها العدوان والتدمير وهي غريزة تحارب دائما من أجل تدمير الذات تعمل من أجل الحفاظ على الفرد

وان لم ينفذ نحو موضوع خارجي فسوف يرد ضد الكائن نفسه بدافع  اآلخرينوتقوم بتوجيه العدوان المباشر خارجا نحو تدمير 

  ).80–75 ،1998 ،عالوي. (تدمير الذات

، ولذلك ركزت يمكن تعديله وفقا لقوانين التعلمأن العدوان شأنه شأن أي سلوك يمكن اكتشافه و السلوكيونيرى  :النظرية السلوكية -5

بحوث ودراسات السلوكيين في دراستهم للعدوان على حقيقة يؤمنون بها وهي أن السلوك برمته متعلم من البيئة ومن ثم فان الخبرات 

تلفة التي اكتسب منها شخص ما السلوك العدواني قد تم تدعيمها بما يعزز لدى الشخص ظهور االستجابة العدوانية كلما المخ

حيث "جون واطسون"الى مجموعة من التجارب التي اجريت بداية على يد رائد السلوكية  السلوكيونتعرض لموقف محبط وانطلق 

غير من ثم يمكن عالجها وفقا للعالج السلوكي الذي يستند على هدم نموذج من التعلم ان الفوبيا بانواعها مكتسبة بعملية تعلم و

  ).80-75، 1988، عالوي( .واعادة بناء نموذج تعلم جديد السوي

يعرف اصحاب نظرية التعلم االجتماعي السوك العدواني بانة سلوك متعلم على االغلب ويعزون ذلك الى ان  :نظرية التعلم االجتماعي -6

، حيث يتعلمون سلوك العدوان عن طريق دتها عند غيره وخاصة لدى األطفاللفرد يتعلم الكثير من انماطه السلوكية عن طريق مشاها

، فإذا عوقب الطفل يدهاالخ من النماذج ومن ثم يقدمون بتقل....... عند والديهم وأصدقائهم ومدرسيهممالحظة نماذج العدوان 

 ،عالوي(.د عدد مرات التقليد لهذا العدوان، فيزداميل في المرات القادمة لتقليده، أما إذا كوفيء عليهي على السلوك المقلد فانه ال

1998 ،75-80(  

من أشهر علماء هذه النظرية نيل ميللر، روبرت سيزر، جون دوالرد وغيرهم وينصب اهتمام هؤالء : العدوان –نظرية اإلحباط  -7

سلوك اإلنساني، وقد عرضت أول صورة لهذه النظرية على فرض مفاده وجود ارتباط بين اإلحباط العلماء على الجوانب االجتماعية لل

  : رتباط بين اإلحباط كمثير والعدوان كإستجابه، كما يتمثل جوهر النظرية في التاليةاوالعدوان حيث يوجد 

  . كل اإلحباطات تزيد من احتماالت رد الفعل العدواني. 1    

د إحباطا سابق، فالعدوان من أشهر االستجابات التي تثار في الموقف اإلحباطي كل عدوان يفترض مسبقا وجو. 2

ويشتمل العدوان البدني واللفظي حيث يتجه العدوان غالبا نحو مصدر اإلحباط، فعندها يحبط الفرد عدوانه إلى 

فعل انفعالي الموضوع الذي يدركه كمصدر إلحباطه، ويحدث ذلك بهدف إزالة المصدر أو التغلب عليه أو كرد 

  ).80-75،  1998 ،عالوي. (للضيق والتوتر المصاحب لإلحباط

احد النظريات المعرفية وترى أن العدوان يمكن أن يكون ممتعا حيث أن هناك بعض األشخاص يجدون  تعد: نظرية العدوان االنفعالي -8

أهمية وأنهم  وذووجولتهم ويوضحون أنهم أقوياء ، فهم يستطيعون إثبات راآلخرين باإلضافة إلى منافع أخرىاستمتاعا في إيذاء 

وانهم يجدون في ولذلك فهم يرون أن العدوان يكون مجزيا مرضيا، ومع استمرار مكافآتهم على عد يكتسبون المكانة االجتماعية،

اء فمن الممكن أن يخرجوا فهم يؤذون اآلخرين حتى إذا لم تتم إثارتهم انفعاليا فإذا أصابهم ضجر وكانوا غير سعد ،العدوان متعه لهم

   .)80-75 ،1998 عالوي،. (في مرح عدواني

  :الدراسات السابقة

 من حيث طابعها النظري أو مدى  ةرات أالجتماعيلقد تباينت الدراسات التي تناولت موضوع العنف ضد الطفل وناثرة بالظروف والتغي

 : ذه الدراساتومن أهم ه. تي تدرسهااعتمادها القياس والتحليل أو العينة ال
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، جامعة اليرموك، هدفت هذه الدراسه )العالقة بين اإلساءة للطفل وبين المتغيرات الديموغرافية لألسرة(، بعنوان )1990(دراسة خلقي، 

الجسدية بغض  ساءةإن األطفال تقع عليهم اإل: وكانت أهم النتائج .ن المتغيرات الديموغرافيه لألسرةالى معرفة العالقة بين اإلساءة للطفل وبي

 .إن األطفال اإلناث أكثر تأثرا باإلساءة اللفظية من الذكور، والنظر عن جنسهم

األنماط السلوكية غير التكيفية لألطفال المعوقين عقليا والمرتبطة بإيقاع اإلساءة البدنية بهم من قبل (، بعنوان )1991(دراسة أبو شريف 

نماط السلوكية غير التكيفية لألطفال المعوقين عقليا والمرتبطة بإيقاع اإلساءة البدنية على األطفال هدفت الدراسة الى التعرف على األ). والديهم

إن أكثر السلوكيات غير التكيفية إرتباطا : وكانت اهم النتائجالمعوقين عقليا الملتحقين بمدارس التربية الخاصة ومراكزها في منطقة عمان، 

إن أبرز أنماط و. النشاط الزائد، اإلنسحاب، العدوان، القلق والخوف، التمرد والسلبية: قليا بالترتيب هيباإلساءة البدنية ألطفال معوقين ع

 ،ين عقليا غير المساء إليهم بدنياالسلوك التكيفي التي ساهمت في التميز بين األطفال المعوقين عقليا المساء إليهم بدنيا وبين األطفال المعوق

ال توجد داللة إحصائية بين متوسطات الذكور ومتوسطات اإلناث من األطفال المعوقين عقليا و. ية، النشاط الزائدكانت أنماط التمرد والسلب

  .المساء إليهم بدنيا على جميع أنماط السلوكات غير التكيفية

من االسر في محافظة لفئه  ةدراسه اجتماعي العنف األسري ضد الطفل في المجتمع األردني،(بعنوان  ،)1999(دراسة الحاج أحمد، 

هدفت الى التعرف على حجم مشكلة العنف األسري ضد الطفل في محافظة عجلون والكشف عن أسباب العنف وأشكاله المختلفة  ).عجلون

حيث %) 31,5(بلغت نسبة العنف األسري ضد الطفل في محافظة عجلون : وكانت أهم النتائج. وعالقة العنف ببعض المتغيرات االجتماعية

وهذا من وجهة نظر %) 30(بينما بلغت في مدينة عجلون %) 33(د العنف األسري ضد الطفل بشكل أكبر في بلدة الهاشمية وذلك بنسبة يوج

 66,1(بينما اإلناث من العنف اللفظي بنسبة %) 42,1(وإن الذكور األطفال يعانون من العنف الجسدي بالدرجة األولى بنسبة . األطفال أنفسهم

.(% 

، هدفت الى التعرف على الخصائص )الخصائص الشخصية للمسيئين لالطفال وعالقتها بنمط االساءة(بعنوان  ،)2003( ،لعقرباويدراسة ا

تكونت  .ةلهم وعالقتها بنمط االساء ةالمميز ةوالسمات الشخصي ،ةحيث اصابتهم باالضطرابات العقليالشخصية لالفراد المسيئين لالطفال من 

: وكانت أهم النتائج. أساءوا لألطفال إساءات جنسية )55(و، ةمنهم أساءوا  لألطفال إساءات جسدي )30(، فرد مسيء)85(عينة الدراسه من 

وإن أغلب األفراد المسيئين لألطفال إساءات جنسية لم . إن أغلب األفراد المسيئين لألطفال إساءات جسدية لم يظهروا أعراض إضطرابات عقلية

بينما يتسم ، وإن األفراد المسيئين لألطفال إساءات جسدية يتسمون بسمات الشخصية العصابية واإلكتئابية. قليةيظهروا أعراض أضطرابات ع

وإن الخدمات التي يقدمها برنامج الخدمة االجتماعية لضحايا العنف . األفراد المسيئون لألطفال إساءات جنسية بسمات الشخصية اليكوباتية

لمن %)  46,67(وما نسبته ، من الضحايا الذين تمت مقابلتهم في غرفهم وذلك بسبب سوء حالتهم%) 41,67( شملت ما نسبته  ، متنوعة

  . حضوا لخدمات معنوية

هدفت الى ، )وبالتكيف الزواجي لدى الوالدين، إساءة معاملة الطفل وعالقتها بالمشكالت النفسية لدية(بعنوان ، )2004(دراسة القيسي 

طالبا ) 804(تألفت عينة الدراسة من ، ة الطفل وعالقتها بالمشكالت النفسية لدية وبالتكيف الزواجي لدى الوالدينالتعرف على إساءة معامل

واستجاب أفراد الدراسة الطالب . والتاسع، والثامن، والسادس، ضمن الصفوف الدراسية الخامس، )إناثا 384، ذكورا 420(، وطالبة منهم

أظهرت المقارنات وجود فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت : وكانت اهم النتائج. عريبة من قبل الباحثلمقياس اإلساءة للطفل الذي تم ت

لصالح األطفال غير المساء إليهم حيث تبين أن المشكالت النفسية أعلى لدى األطفال  ، النفسية بين األطفال المساء إليهم وغير المساء إليهم

والدرجة الكلية ، واإلهمال، والنفسية، باط ذات داللة بين المشكالت النفسية وكل من اشكال اإلساءة الجسديةوجود معامالت إرت. المساء إليهم

لعمر  ىتعز، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية، وجود إختالف في درجة إساءة معاملة الطفل باختالف الجنس ولصالح اإلناث. لإلساءة

   . الطفل على أشكال اإلساءة

تاثير االساءة بنوعيتها االنفعالية والجسدية واالهمال بنوعية االنفعالي والجسدي على الذكاءات النمائية (، بعنوان )2004(، ة القيسيدراس

هدفت الى الكشف عن تاثيرات االساءة بنوعيها االنفعالي والجسدي والهمال بنوعيها االنفعالي والجسدي على الذكاءات النمائية . )المتعددة

   . عددةالمت

اناث تم اختيارهم من عشرة مدارس من المدارس التابعة لمديرات  259ذكور و 291: طالبة وطالبا منهم 550لدراسة من تكونت عينة ا

 وتوصلت الى أن هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات العالمات العنية على الذكاء المنطقي تعزى لدرجات، عمان االولى والثانية والثالثة

وهناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات عالمات إفراد العينة  ،اإلساءة االنفعالية لصالح الذين تعرضوا لدرجة بسيطة من االساءة االنفعالية

اد تعزى هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات االفرو. على الذكاء الموسيقي تعزى للجنس ولصالح اإلناث المساء إليهم انفعاليا

  . على الذكاءات النمائية ياالهمال االنفعال تلدرجا

ية للطفل وعالقتها بمستوى تعليم الوالدين ودخل األسرة والسلوك العدواني لدى أشكال اإلساءة الوالد(بعنوان ، )2004( ،دراسة عاصلة

وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة ، ل من اإلساءة، هدفت إلى إظهار درجة تعرض طلبة الصف العاشر األساسي لمثل هذة األشكا)األبناء
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أما عينة الدراسة وقد شملت ، طالبا وطالبة 2768الصف العاشر في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم في محافظة عكة والبالغ عددهم 

ن تعرض طلبة الصف العاشر إلى مستويات متدنية الكشف عن حجم إنتشار أشكال اإلساءة الوالدية ع: وكانت أهم النتائج. طالبا وطالبة 298

ية تعزى الى مستوى تعليم االم حيث تبين ان مستو االساءة الوالدية ينخفض مع وجود فروق في االساءة الوالد. من أشكال اإلساءة الوالدية

   . ارتفاع المستوى التعليمي لالم

هدفت الى الكشف عن حجم  ،)العالقة بين الرضا عن الزواج والعنف ضد الزوجة واثرها على الطفل(، بعنوان )2004( ،دراسة ابو حجلة

زوجة من  350تكونت عينة الدراسة من . مشكلة العنف ضد الزوجة في قصبة الكرك على الطفل وفحص العالقة بين رضا الزوجة عن الزوج

وجود عالقة بين ذات داللة احصائية بين سلبية الرضا عن الزوجة والجمع بين وجود : اهم النتائجنت وكا، قصبة الكرك سحبت بطريقة عشوائية

وجود عالقة سلبية بين الرضا عن الزواج وكافة طرق  .عالقة سلبية بين الرضا عن الزوج ومدى تعرض الزوجة للعنف خالل مرحلة الطفولة

  .استجابة الزوجة للفنف

هدفت لتوضيح مفهوم العنف األسري وبيان  .العنف ودوافعه وأثاره وعالجه من منظور تربوي أسالمي(عنوان ، ب)2005(الرعود  دراسة

حيث اقتضت الدر اسه  الحالةاتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ومنهج استقرار ، دوافعه وأشكاله وبيان اآلثار المترتبة عليه في حيات الفرد

حد أفراد عنف المادي والمعنوي الذي يوجه ألأن العنف األسري شكل من األشكال المتعددة لل -:لنتائجا  وكانت. تحديد عناصر الموضوع

على الحكومات تفعيل دور مراكز وأوصى الباحث بما يلي  نفسي وما هو اجتماعي وما هو اقتصادي للعنف دوافع متعددة منها ما هووان  .األسر

   لمجالاإلرشاد والتوعية في عالج العنف ودعوة ا

هدفت الى معرفة أشكال العنف ). اربد ةأشكال العنف لدى اسر طلبة المرحلة الثانوية في محافظ(بعنوان ، )2006(، دراسة بني هاني

ومصادره لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة اربد من وجهة نظر الطلبة أنفسهم كما هدفت الى دراسة الظروف في متوسط تقدير افراد 

شتملت على أربعة مجاالت فقرة وا 50تكونت عينة الدراسة من ، لك األشكال والمصادر التي يمكن ان تعزى لمتغير الجنس ومكان السكنالعينة لت

تبين ان العنف اللفظي : اهم النتائجوكانت  .مجال العنف النفسي، مجال العنف الجنسي، مجال العنف اللفظي. جال العنف الجسديم :رئيسة هي

  .و ان العنف الجسدي اقل اشكال العنف شيوعاً  بين مجاالت العنف ضد األطفال، عنف شيوعا بين اشكال العنفهو اشكال ال

الدراسة عن الدراسات  وما يميز هذه. يتبين لنا من العرض السابق أن العديد من الدراسات تناولت موضوع العنف بالبحث والدراسة

أضافه لآلثار االجتماعية . وكما أكدت على بعض النظريات المفسرة لسلوك العنف، للعنف ضد الطفل أنها بينت األشكال األكثر استخدما :السابقة

واهم ما ميز الدراسة، هي العينة حيث كانت على أولياء أمور الطلبة وليس على الطلبة كباقي الدراسات  والنفسية واالقتصادية للعنف على الطفل،

  .السابقة

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

   .أضافه إلى المنهج اإلحصائي .تم استخدام طريقة المسح االجتماعي بالعينة كأسلوب مناسب لتحقيق أهداف الدراسة: أسلوب الدراسة

رب ) 100( مفي مدرسة عجلون األساسية ويبلغ عدده) 6،7(ع أولياء أمور الطلبة في صفي أشتمل مجتمع الدراسة على جمي :مجتمع الدراسة

  . 2009لثاني من العام الدراسي في الفصل ا .اسره

  . من مجتمع الدراسة وتم اختيارها بطريقة عشؤائية%) 50(أسرة وتمثل ما نسبة  )50(تم سحب عينة عشوائية عددها  :عينة الدراسة

األول يمثل  ،جزئين واشتملت على. لتحقيق هذه الدراسة تم تطوير استبانه للكشف عن المشكالت التي يعاني منها الطفل المعنف :أداة الدراسة

، دور مؤسسات المجتمع في الحد من العنف، وعالقة عدد أفراد األسرة بالعنفو. والثاني يمثل اآلثار. الخصائص االجتماعية لعينة الدراسة

  .وأشكال العنف

  .  فقرات المناسبةتم التحقق من صدق االستبيان من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين بحيث تم حذف وإضافة وتعديل ال :الصدق

من خارج العينة وتم إعادتها على ) 10(التحقق من ثبات األداة بطريقة اإلعادة وذلك من خالل توزيع االستبيان على عينة مجموعها  تم :الثبات

   .   وهي مقبولة لغايات هذه الدراسة%) 78(نفس العينة بعد اسبوع وبتطبيق معامل الثبات بلغ 

حيث يتم معالجتها باستخدام ) SPSS(تم التعامل مع البيانات بادخالها الى برنامج حزمة العلوم االجتماعية  :ائيةأساليب المعالجة اإلحص

كا (قيمة و، النسب التكرارية والمئوية مع خصائص العينة: االحصائيات التالية
2

 chi.square(.  
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  عرض النتائج ومناقشتها 

  :عرض النتائج

التي تهدف إلى التعرف على المشكالت الناتجة عن ظاهرة العنف، كما يتضمن وصف لمتغيرات الشخصية  فيما يلي عرضا لنتائج الدراسة

  .ألفراد العينة وفيما يلي عرض نتائج البحث

   .المتغيرات الشخصية ألفراد الدراسة: النتائج المتعلقة بالجزء األول: أوًال

  .                                                         درسة عجلون األساسيةمن أولياء أمور لطلبة في م) 50(تكونت عينة الدراسة من 

  متغير العمر -

  توزيع أراد العينة تبعًا لمتغير الفئة العمرية )1(جدول 

 النسبة المئوية  التكرار  الفئة العمرية

  4.0 2  سنة 25 -21

  6.0 3  سنة 30 -26

  30.0 15  سنة 31-35

  60.0 30  سنة 35أكبر من 

  100 50  المجموع

أكبر من (كانت للفئة العمرية %) 60.0(أن أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير الفئة العمرية بلغت ) 1(يظهر من جدول 

- 26(العمرية  وكانت للفئة%) 6.0(، تليها النسبة المئوية )سنة 35-31(وكانت للفئة العمرية %) 30.0(، تليها النسبة المئوية )سنة35

  . )سنة 25-21(وكانت للفئة العمرية %) 4.0(، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية )سنة30

  ةمتغير الديان -

  توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير الديانة )2(جدول 

 النسبة المئوية التكرار  الديانة

  90.0 45  اإلسالم

  10.0 5  المسيحية

   100.0 50  المجموع
، بينما بلغت النسبة المئوية %)90.0(بلغت ) اإلسالم(أن النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير الديانة ) 2(يظهر من جدول 

  %).10.0(بلغت ) المسيحية(لتوزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير الديانة 

  متغير الجنس -

  توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير الجنس )3(جدول 

  المئوية النسبة التكرار  الجنس

  42.0 21  ذكر

  58.0 29  أنثى

   100.0 50  المجموع
  %).58.0(بنسبة مئوية ) 29(، بينما بلغ عدد اإلناث %)42.0(بنسبة مئوية ) 21(أن عدد الذكور في العينة بلغ ) 3(يظهر من جدول 

  متغير المستوى العلمي -

  توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير المستوى العلمي )4(جدول 

  النسبة المئوية التكرار  ستوى العلميالم

  38.0 19  الثانوية العامة

  40.0 20  دبلوم

  18.0 9  بكالوريوس

  4.0 2  ماجستير
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   100.0 50  المجموع

وكانت للمستوى العلمي ) %40.0(أن أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير المستوى العلمي بلغت ) 4(يظهر من جدول 

وكانت للمستوى العلمي %) 18.0(، تليها النسبة المئوية )الثانوية العامة(للمستوى العلمي%) 38.0(ليها النسبة المئوية ت، )دبلوم(

  ).ماجستير(وكانت للمستوى العلمي %) 4.0(، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية )بكالوريوس(

  متغير الدخل -

  توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير الدخل )5(جدول 

النسبة المئويةالتكرار  الدخل

  4.0 2  دينار100أقل من 

  26.0 13  دينار200 -100

  46.0 23  دينار 200-300

  8.0 4  دينار 300-400

  16.0 8  دينار400أكثر من 

   100.0 50  المجموع
 300-200(وى الدخل وكانت مست%) 46.0(بلغت فراد العينة تبعًا لمتغير الدخل أن أعلى نسبة مئوية لتوزيع أ) 5(يظهر من جدول 

وكانت لمستوى الدخل %) 16.0(، تليها النسبة المئوية )دينار200-100(وكانت لمستوى الدخل %) 26.0(، تليها النسبة المئوية )دينار

  ).دينار100ٌأقل من (وكانت لمستوى الدخل %) 4.0(، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية )دينار 400أكثر من (

  متغير مكان اإلقامة -

  توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير مكان اإلقامة )6(ل جدو

  النسبة المئوية  التكرار  مكان اإلقامة

  12.0 6  قرية

  88.0 44  مدينة

   100.0 50  المجموع

المئوية ، بينما بلغت النسبة %)88.0(بلغت ) مدينة(أن النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير مكان اإلقامة ) 6(يظهر من جدول 

  %).12.0(بلغت ) قرية(لتوزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير مكان اإلقامة 

   النتائج المتعلقة بالجزء الثاني: ثانيًا

  ما هي أهم اآلثار الناتجة عن ظاهرة العنف ضد الطفل؟: السؤال األول

لجميع فقرات مجال اآلثار الناتجة عن ) Chi-Square(تطبيق اختبار ساب التكرارات والنسبة المئوية ولإلجابة عن السؤال األول تم ح

  .يوضح ذلك) 7(ظاهرة العنف ضد الطفل، جدول 

  .لجميع فقرات مجال اآلثار الناتجة عن ظاهرة العنف ضد الطفلChi-Square التكرارات والنسب المئوية و قيم  )7(جدول 

Chi-Squareقيمة   النسبة المئويةالتكراراإلجابة الفقرةالرقم

  عطل العنف طاقات الطفل اإلبداعيةي  1

  **53.650 82.0  41 نعم

 6.0  3 ال
  

   12.0  6أحيانًا

  يساهم العنف في تكوين شخصية عصبيه لدى الطفل  2

  **67.360 88.0  44 نعم

 4.0  2 ال
  

   8.0  4أحيانًا

  يسبب العنف مشاكل نفسية لدى الطفل  3

  **20.480 82.0  41 نعم

   -   -  ال

     18.0  9أحيانًا

  يعمل العنف على زيادة الشعور بالفشل لدى  4
  **23.560 62.0  31 نعم

   6.0  3 ال
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   32.0  16أحيانًا

  يعمل العنف على زيادة نزعة السيطرة على الغير  5

  **12.520 48.0  24 نعم

 10.0  5 ال
  

   42.0  21أحيانًا

  يسبب العنف االنطواء للطفل  6

  **17.440  56.0  28 نعم

 8.0  4 ال
  

   36.0  18أحيانًا

7  
  يقلل العنف ثقة الطفل بنفسه

  

  **23.120 84.0  42 نعم

 -   -  ال
  

   16.0  8أحيانًا

  يؤثر العنف على مستقبل الجيل القادم وبالتالي على المجتمع  8

  **53.320 82.0  41 نعم

 10.0  5 ال
  

   8.0  4أحيانًا

  في التفكك األسرييساهم العنف   9

  **50.080 80.0  40 نعم

 4.0  2 ال
  

   16.0  8أحيانًا
  **).22.800(للمجال الكلي ) Chi-Square(بلغت قيمة 

  ).α=0.05(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ** 

  :ما يلي) 7(يظهر من جدول 

وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) 53.650" (يعطل العنف طاقات الطفل اإلبداعية) "1(للفقرة  Chi-Squareبلغت  قيمة  .1

)α=0.05 ( لصالح اإلجابة)نعم.( 

وهي قيمة دالة إحصائيًا عند ) 67.360" (يساهم العنف في تكوين شخصية عصبيه لدى الطفل) "2(للفقرة  Chi-Squareبلغت قيمة  .2

 ).نعم(لصالح اإلجابة ) α=0.05(مستوى الداللة 

وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) 20.480" (يسبب العنف مشاكل نفسية لدى الطفل) "3(للفقرة  Chi-Squareبلغت قيمة  .3

)α=0.05 ( لصالح اإلجابة)نعم.( 

وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى ) 23.560" (يعمل العنف على زيادة الشعور بالفشل لدى) "4(للفقرة  Chi-Squareبلغت قيمة  .4

 ).نعم(لصالح اإلجابة ) α=0.05(الداللة 

وهي قيمة دالة إحصائيًا عند ) 12.520" (يعمل العنف على زيادة نزعة السيطرة على الغير) "5(للفقرة  Chi-Squareبلغت قيمة  .5

 ).نعم(لصالح اإلجابة ) α=0.05(مستوى الداللة 

هي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة و) 17.440" (يسبب العنف االنطواء للطفل) "6(للفقرة  Chi-Squareبلغت قيمة  .6

)α=0.05 ( لصالح اإلجابة)نعم.(  

وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) 23.120" (يقلل العنف ثقة الطفل بنفسه) "7(للفقرة  Chi-Squareبلغت قيمة  .7

)α=0.05 ( لصالح اإلجابة)نعم.(  

وهي قيمة دالة )  53.320" (لى مستقبل الجيل القادم وبالتالي على المجتمعيؤثر العنف ع) "8(للفقرة  Chi-Squareبلغت قيمة  .8

  ).نعم(لصالح اإلجابة ) α=0.05(إحصائيًا عند مستوى الداللة 

وهي قيمة دالة إحصائيًا ) 50.080" (يؤثر العنف على مستقبل الجيل القادم وبالتالي على المجتمع) "8(للفقرة  Chi-Squareبلغت قيمة  .9

 ).نعم(لصالح اإلجابة ) α=0.05(ى الداللة عند مستو

  ؟المجتمع في الحد من ظاهرة العنف ما دور مؤسسات: السؤال الثاني

لجميع فقرات مجال دور مؤسسات ) Chi-Square(تطبيق اختبار ساب التكرارات والنسبة المئوية ولإلجابة عن السؤال الثاني تم ح

  .يوضح ذلك )8(جدول  ، المجتمع في الحد من ظاهرة العنف
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 لجميع فقرات مجال دور مؤسسات المجتمع في الحد من ظاهرة العنفChi-Square التكرارات والنسب المئوية و قيم  )8(جدول 

 التكرار اإلجابة  الفقرة الرقم
النسبة 

  المئوية

-Chiقيمة 
Square  

  تعمل مؤسسات المجتمع على التصدي لظاهرة العنف  1

  14.0  7  نعم

  30.0  15  ال **13.48

 44.0  28 أحيانًا

  توفر المؤسسات االجتماعية أنشطه للحد من ظاهرة العنف ضد الطفل  2

  18.0  9  نعم

  38.0  19  ال  5.56

 44.0  22 أحيانًا

3  
الطفل من خالل ضدتساهم المؤسسات التعليمية في الحد من ظاهرة العنف 

  الندوات والمحاضرات

  18.0  9  نعم

 32.0  16  ال  **7.72
 50.0  25 أحيانًا

  تعاقب المؤسسات الحكومية من يمارس العنف ضد الطفل  4

  20.0  10  نعم

  36.0  18  ال  4.48

 44.0  22 أحيانًا

  تقدم المؤسسات االعالميه برامج لتخفيف من ظاهرة العنف   5

  10.0  5  نعم

  46.0  23  ال **12.28

 44.0  22 أحيانًا

  جتماعية مراكز إيوائية لمن يمارس العن ضدهمتوفر المؤسسات اال  6

  26.0  13  نعم

  46.0  23  ال  3.64

 28.0  14 أحيانًا

  توفر المؤسسات االجتماعية الحماية الالزمة للطفل المعنف  7

  28.0  14  نعم

 42.0  21  ال  1.72
 30.0  15 أحيانًا

  عنفتوفر المؤسسات االجتماعية تشريعات لحماية الطفل الم  8

  20.0  10  نعم

  34.0  17  ال  5.08

 46.0  23 أحيانًا

  توفر المؤسسات االجتماعية مكاتب إرشاد اسري  9

  20.0  10  نعم

  30.0  15  ال  **7.00

 50.0  25 أحيانًا
  19.76(للمجال الكلي ) Chi-Square(بلغت قيمة 

  ).α=0.05(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ** 

وهي قيمة دالة إحصائيًا عند ) 13.48" (تعمل مؤسسات المجتمع على التصدي لظاهرة العنف) "1(للفقرة  Chi-Squareبلغت  قيمة  -1

 ).أحيانًا(لصالح اإلجابة ) α=0.05(مستوى الداللة 

قيمة غير وهي ) 5.56" (توفر المؤسسات االجتماعية أنشطه للحد من ظاهرة العنف ضد الطفل) "2(للفقرة  Chi-Squareبلغت  قيمة  -2

 . )α=0.05(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

لطفل من خالل الندوات تساهم المؤسسات التعليمية في الحد من ظاهرة العنف ذد ا) "3(للفقرة  Chi-Squareبلغت  قيمة  -3

 ).أحيانًا(لصالح اإلجابة ) α=0.05(وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) 7.72" (والمحاضرات

وهي قيمة غير دالة إحصائيًا ) 4.48" (تعاقب المؤسسات الحكومية من يمارس العنف ضد الطفل) "4(للفقرة  Chi-Squareت  قيمة بلغ -4

 . )α=0.05(عند مستوى الداللة 
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ئيًا وهي قيمة دالة إحصا) 12.28" (تقدم المؤسسات االعالميه برامج لتخفيف من ظاهرة العنف) "5(للفقرة  Chi-Squareبلغت  قيمة  -5

 ) ال(لصالح اإلجابة ) α=0.05(عند مستوى الداللة 

وهي قيمة غير دالة ) 3.64" (توفر المؤسسات االجتماعية مراكز إيوائية لمن يمارس العن ضدهم) "6(للفقرة  Chi-Squareبلغت  قيمة  -6

 ) α=0.05(إحصائيًا عند مستوى الداللة 

وهي قيمة غير دالة إحصائيًا ) 1.72" (االجتماعية الحماية الالزمة للطفل المعنفتوفر المؤسسات ) "7(للفقرة  Chi-Squareبلغت  قيمة  -7

 . )α=0.05(عند مستوى الداللة 

وهي قيمة غير دالة ) 5.08" (توفر المؤسسات االجتماعية تشريعات لحماية الطفل المعنف) "8(للفقرة  Chi-Squareبلغت  قيمة  -8

 . )α=0.05(إحصائيًا عند مستوى الداللة 

وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى ) 7.00" (توفر المؤسسات االجتماعية مكاتب إرشاد اسري) "9(للفقرة  Chi-Squareلغت  قيمة ب -9

 ).أحيانًا(لصالح اإلجابة ) α=0.05(الداللة 

  ما عالقة عدد أفراد األسرة بالعنف؟: السؤال الثالث

لجميع فقرات مجال عالقة عدد أفراد ) Chi-Square(ة المئوية و تطبيق اختبار لإلجابة عن السؤال الثالث تم حساب التكرارات والنسب

  .يوضح ذلك) 9(جدول  ، األسرة بالعنف

  لجميع فقرات مجال عالقة عدد أفراد األسرة بالعنف) Chi-Square(التكرارات والنسبة المئوية و تطبيق اختبار  )9(جدول 

 التكرار  اإلجابة  الفقرةالرقم
النسبة 

  مئويةال

-Chiقيمة 
Square  

  .زيادة عدد أفراد األسرة يساعد على زيادة العنف بين أفرادها 1

  32.0  16  نعم

  12.0  6  ال **14.56

 56.0  28  أحيانًا

  زيادة عدد أفراد األسرة يقلل من اهتمام الوالدين بالطفل 2

  8.0  4  نعم

  34.0  17  ال **18.76

 58.0  29  أحيانًا

3 
عدد اإلفراد األسرة يؤدي إلى عدم قدرة الوالدين على تلبية احتياجاتهمزيادة 

  وهذا بحد ذاته عنف 

  12.0  6  نعم

 24.0  12  ال **22.24
 64.0  32  أحيانًا

  يوجه العنف إلى األنثى أكثر من الذكر في العائالت الكبيرة  4

  24.0  12  نعم

  40.0  20  ال  2.08

 36.0  18  أحيانًا

  كره الطفل المعنف البيت ويحاول الهروب منه بشكل متكرري 5

  2.0  1  نعم

  40.0  20  ال **24.52

 58.0  29  أحيانًا

  نظرة الوالدين السلبية إلى الطفل وعدم رغبهم فيه 6

  20.0  10  نعم

  32.0  16  ال  5.92

 48.0  24  أحيانًا

طفل في العمل من اجل المالزيادة عدد أفراد األسرة يؤدي إلى سوء استغالل ال 7

  18.0  9  نعم

 40.0  20  ال  5.32
 42.0  21  أحيانًا

  )19.68(للمجال الكلي ) Chi-Square(بلغت قيمة 

  ).α=0.05(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ** 
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وهي قيمة دالة إحصائيًا ) 14.56" (هازيادة عدد أفراد األسرة يساعد على زيادة العنف بين أفراد) "1(للفقرة  Chi-Squareبلغت  قيمة  -1

 ).أحيانًا(لصالح اإلجابة ) α=0.05(عند مستوى الداللة 

وهي قيمة دالة إحصائيًا ) 18.76" (زيادة عدد أفراد األسرة يقلل من اهتمام الوالدين بالطفل) "2(للفقرة  Chi-Squareبلغت  قيمة  -2

 ).أحيانًا(لصالح اإلجابة ) α=0.05(عند مستوى الداللة 

زيادة عدد اإلفراد األسرة يؤدي إلى عدم قدرة الوالدين على تلبية احتياجاتهم وهذا بحد ذاته ) "3(للفقرة  Chi-Squareبلغت  قيمة  -3

 ).أحيانًا(لصالح اإلجابة ) α=0.05(وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) 22.24" (عنف

وهي قيمة غير دالة إحصائيًا ) 2.08" (إلى األنثى أكثر من الذكر في العائالت الكبيرةيوجه العنف ) "4(للفقرة  Chi-Squareبلغت قيمة  -4

 ).α=0.05(عند مستوى الداللة 

وهي قيمة دالة إحصائيًا ) 24.52" (يكره الطفل المعنف البيت ويحاول الهروب منه بشكل متكرر) "5(للفقرة  Chi-Squareبلغت قيمة  -5

 ).أحيانًا(لح اإلجابة لصا) α=0.05(عند مستوى الداللة 

وهي قيمة غير دالة إحصائيًا عند ) 5.92" (نظرة الوالدين السلبية إلى الطفل وعدم رغبهم فيه) "6(للفقرة  Chi-Squareبلغت قيمة  -6

 . )α=0.05(مستوى الداللة 

وهي ) 5.32" (ل من اجل المالزيادة عدد أفراد األسرة يؤدي إلى سوء استغالل الطفل في العم) "7(للفقرة  Chi-Squareبلغت قيمة  -7

  . )α=0.05(قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

  

  ما أكثر أشكال العنف الذي يمارس ضد األطفال؟: السؤال الرابع

  .يوضح ذلك) 10(لإلجابة عن السؤال الرابع تم حساب التكرارات والنسبة المئوية ألشكال العنف الذي يمارس ضد األطفال جدول 

  التكرارات والنسبة المئوية لمجال أشكال العنف )10( جدول

  النسبة المئوية  التكرار  أشكال العنف

  48.0 24  جسمي

  80.0 40  لفظي

  20.0 10  جنسي

  32.0 16  نفسي

سبة وكانت للعنف اللفظي، تليها الن%) 80.0(أن أعلى نسبة مئوية ألشكال العنف الذي يمارس ضد االطفال بلغت ) 10(يظهر من جدول 

  %)20.0(للعنف النفسي، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية %) 32.0(للعنف الجسمي، تليها النسبة المئوية %) 48.0(المئوية 

  -:النتائــج

بينت هذه الدراسة ان هناك اثار للعنف على حياة الطفل تتمثل في ان العنف يعطل طاقات الطفل االبداعيه ويعمل على زيادة الشعور  -1

  . لطفل ويسبب مشاكل نفسيه لديهبالفشل لدى ا

   .ثم النفسي فالجنسي، يليه الجسمي بينت الدراسة أن أكثر أشكال العنف الموجه ضد الطفل هو العنف اللفظي -2

  . بينت الدراسه ان المؤسسات التعليمية تساهم في الحد من ظاهرة العنف ضد الطفل من خالل الندوات والمحاضرات -3

  . االعالمية تقدم احيانا برامج لتخفيف ظاهرة العنف ضد الطفلوبينت الدراسه ان المؤسسات  -4

اذا يرى أولياء األمور أن زيادة عدد  .بينت الدراسة ان ال وجود لعالقة ذات داللة احصائيه بين عدد افراد االسرة والعنف الموجة للطفل -5

  .أفراد األسرة أحيانا يودي إلى ممارسة العنف ضد الطفل

  :مناقشـة النتائـج

هرة الدراسة ان هناك العديد من االثار السلبية الناتجة عن ظاهرة العنف الموجة للطفل في محافظة عجلون تتمثل في االثار السلبية اظ

نستنتج ومن خالل هذه النتائج  .مرتفع وهو متوسط حسابي )22,800(الناتجة عن ظاهرة العنف وبلغ المجموع الكلي للفقرات التي تقيس األثار 

  . األثار الناتجة عن ظاهرة العنف تتمثل في ان العنف يساهم في تكوين شخصية عصبية لدى الطفل أن ابرز
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 وهو متوسط حسابي )19,76(ودور المؤسسات األجتماعية في التصدي لظاهرة العنف حيث بلغ المجموع الكلي للفقرات التي تقيسها 

  . هرة العنفوالنتائج دلت على ان المؤسسات تعمل على التصدي لظا مرتفع،

ايظا لكن النتائج دلت  مرتفع وهو متوسط حسابي )19,68(بلغ المجموع الكلي للفقرات التي تقيسها فعالقة عدد أفراد األسر بالعنف اما

جلون انة ال وجود لعالقة بين عدد افراد االسرة وظاهرة العنف واظهرت الدراسة ان هناك العديد من اشكال العنف الموجه للطفل في محافظة ع

ثم العنف النفسي بنسبة  %)48(ثم يليه العنف الجسمي بنسبة %) 80(تتمثل في ان اكثر اشكال العنف مستخدمة هو العنف اللفظي بنسبة 

في ان اكثر اشكال العنف الموجه للطفل  )2006(الدراسة مع دراسة بني هاني  هذه تتفقو. %)20(وأخيرا العنف الجنسي بنسبة %) 32(

  . والعنف الجسديالعنف اللفظي 

وهو ثبات متوسط ويمكن من خالله تعميم النتائج على %) 78(أما بالنسبة لثبات األداة فمن خالل التحليل وجد أن نسبة الثبات تمثل 

   . مجتمع الدراسة ألن هذه الدراسة تعتبر ممثلة للمجتمع الذي أخذت منه العينة

  - :الخالصـــة

حيث إنها تدرس واقع الطفل في المجتمع األردني وهذه الدراسة ال يمكن تعميمها إال على ، ةهميمن اال ةهذه الدراسة على درجه عالي 

  -:لنتائج التي توصلت اليها كما يليوأهم االدراسة والمجتمعات المتشابهه،  مجتمع

  .وجود آثار سلبية ناتجة عن ظاهرة العنف -1

 . لعنف من خالل الندوات و المحاضراتوجود مؤسسات تعليمية واجتماعية تساهم في الحد من ظاهرة ا -2

  .العنف اللفظي ثم الجسدي اكتر أشكال العنف استخداما -3

  . وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عدد أفراد األسرة والعنف ضد الطفل -4

  : التوصيــات

   . مساعدة األطفال المعنفين معنويا وماديا -1

  . اءة للطفلتطبيق األنظمة والقوانين بحق األفراد مسببي اإلس -2

 .إنشاء دور رعاية خاصة باألطفال المعنفين -3

 . عقد دورات لتوعية أولياء األمور بكيفية التعامل مع الطفل -4

  

  :المصادر والمراجع

 القران الكريم
  .دار صادر للنشر والتوزيع: ، بيروت6ط .د. ج.د. لسان العرب، )1980(ابن منظور، جمال الدين، 

 .، رسالة ماجستير، جامعة مؤتهعالقة بين الرضا عن الزواج والعنف ضد الزوجة وأثره على الطفلال ،)2004(أبو حجلة، همسة، 

األنماط السلوكية غير التكيفيه لألطفال المعوقين عقليا والمرتبطة بايقاع اإلساءة البدنية بهم من قبل ، )1991(ابو شريف، لبيبة توفيق، 

 . األردن –عمان  :، رسالة ماجستير، الجامعة األردنيةوالديهم

برنامج الخدمة اإلجتماعية العنف ضد النساء واألطفال في مستشفى الملك عبد العزيز العسكري ، )2002(آل مبارك، حنان عبد الكريم، 

 . األردن –عمان : ، دراسة إجتماعية، رسالة ماجستير، الجامعة األردنيةفي السعودية لضحايا

 . ط، الهيئة المصرية.د. ج.د. حمود البدويمؤلفات م، )1986(بدوي، احمد محمود، 

  . ، رسالة ماجستير، جامعة اليرموكأشكال العنف لدى أسر طلبة المرحلة الثانوية في محافظة إربد، )2006(بني هاني، عبود محمد، 

فئة من األسر في محافظة ، دراسة إجتماعيه لالعنف األسري ضد الطفل المجتمع األردني، )1999(الحاج أحمد، غنان توفيق عبد الرحيم، 

 . األردن –عمان : عجلون، رسالة في ماجستير، الجامعة األردنية

 . معهد اإلنماء العربي: ، بيروتمدخل الى سيكولوجية اإلنسان المقهور، )1987(حجازي، مصطفى، 
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 . دار الفكر :، عمانإساءة معاملة األطفال النظرية والعالج، )2008(حسين، طه عبد العظيم، 

 . دار الجامعة الجديد :، اإلسكندريةسيكولوجية العنف العائلي والمدرسي، )2008(ين، طه عبد العظيم، حس

 . الدار القومية للطباعة :، القاهرة1، ط1، جاإلجتماع العائلي، )1966(الخشاب، مصطفى، 

  .ماجستير، جامعة اليرموك، رسالة العالقة بين اإلساءة للطفل وبين المتغيرات الديموغرافية، )1990(خلقي، هند، 

، قسم الدراسات اإلسالمية، رسالة ماجستير، جامعة العنف ودوافعه وعالجه من منظور تربوي إسالمي، ) 2005(الرعود، عبد السالم، 

 .اليرموك

  .عالم الكتب :، القاهرة5، طعلم نفس النمو، )1995(زهران، حامد عبد السالم، 

إلساءة الوالديه للطفل وعالقتها بمستوى تعليم الوالدين ودخل األسرة والسلوك العدواني لدى أشكال ا، )2004(عاصلة، صالح قاسم، 

  . األردن –عمان : ، رسالة ماجستير، الجامعة األردنيةاألبناء

 . الدار األهلية للنشر والتوزيع :، عمان1ج، ط.د. جرائم اإلرهاب في التشريع المقارن، ) 2007(العفيف، محمد، 

، رسالة ماجستير، الجامعة الخصائص الشخصية للمسيئين لألطفال وعالقتها بنمط اإلساءة، )2003( ، إيمان عبد الحافظ،العقرباوي

 . األردن –عمان : األردنية

  . دار الطليعة :ط، بيروت.د.ج.د. التربية على المواطنيه وشروطها في الدول المتجهة نحو الديمقراطية، )2007(، أدونيس العكرة،

  .مركز الكتاب :ط، القاهرة.د .ج.د .سيكولوجية العدوان والعنف في الرياضة، )1998(ي، محمد، عالو 

، كلية االداب، جامعة 6ط ،2، ممجلة علم النفس سوء معاملة الطفل المصري ،دراسة نظرية استطالعية، ،)1993( حامد عبد العزيز، العيد، 

 . المينا

، رسالة معاملة الطفل وعالقتها بالمشكالت النفسية لدية، وبالتكيف الزواجي لدى الوالدينإساءة ، )2004(القيسي، لما ماجد موسى، 

  .األردن –عمان : ماجستير، الجامعة االردنيه

تأثير اإلساءة بنوعيها اإلنفعالية والجسدية واإلهمال بنوعية اإلنفعالي والجسدي على الذكاءات اإلنمائية ، )2004(القيسي، هند، 

  . األردن –عمان : سالة ماجستير، الجامعة األردنية، رالمتعددة

 . دار الصفاء للنشر والتوزيع :، عمانالعنف والطفولة، )2008(مجيد، سوسن شاكر، 

جامعة عين  :ط، القاهرة.، الجزء الثاني، دالدراسة العلمية للسلوك اإلجرائي في المشكالت االجتماعية واالنحراف، )1970(نعيم، سمير، 

 .شمس
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