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ملخص: 
للطفل ,وعالقتها بجن�ص  الوالدية  الإ�شاءة  الك�شف عن درجة  اإىل  الدرا�شة  هدفت هذه 
الطفل وعمره. تكونت العينة من )120( طفاًل وطفلة اختريوا من املدار�ص الأ�شا�شية يف مرج 
ـّور مقيا�ص الإ�شاءة بعد الطالع على الأدب النظري يف املجال,  احلمام ووادي ال�شري. كما ٌطّ
واملقايي�ص التي ا�شتخدمت يف قيا�ص الإ�شاءة , وتاأكد الباحثون من �شدق املقيا�ص املطور 

وثباته. وبا�شتخدام املتو�شطات احل�شابية, واختبار »ت«.
تو�صلوا اإىل النتائج االآتية: 

كانت الدرجة الكلية لالإ�شاءة متو�شطة  1 .
توجد فروق ذات دللة اإح�شائية يف الإ�شاءة اجل�شدية والعاطفية ,والدرجة الكلية  2 .

لالإ�شاءة تعزى جلن�ص الطفل, حيث تبني اأن الإناث اأكرث تعر�شًا لالإ�شاءة من الذكور . 
لالإ�شاءة  الكلية  ,والدرجة  اجل�شدية  الإ�شاءة  يف  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  3 .
تعزى لعمر الطفل, وقد ات�شح اأن الأطفال يف عمر )10- 11( �شنة اأكرث تعر�شًا لالإ�شاءة من 

الأطفال يف عمر )8- 9( �شنوات. 
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Abstract: 
The study aimed at detecting degree of parental abuse towards the child 

and it’s relation to gender and age.

The sample was formed from (120), male and female children. 
They were selected from the primary schools in Marj Al- Hamam and  
Wadi Al- Sir .

The child abuse scale was developed after looking at literature theories 
in the field and the scales that were used in measuring abuse. The validity and 
reliability of the scale were ensured. T- Test and means were used. 

The findings showed that: 
The total degree of the abuse was moderate1. 

There were statistically significant differences in the degree of the physical 2. 

and emotional and total abuse due to gender in favor of females.

There were statistically significant differences in the degree of the physical 3. 

and total abuse due to child age in favor of (10- 11) years of age.



220

د. عبد الرؤوف اليمانياجلنس والعمر لدى عينة من طلبة املرحلة األساسية في مدينة عمان
مبتغيري ذلك  وعالقة  للطفل  والعاطفية  اجلسدية  الوالدية  د. حنان العناني / د. مرمي اخلالدياإلساءة 

مقدمة: 
بالطفل  الوطنية جّل عنايتها  والقوانني  الدولية  ال�شماوية والتفاقات  ال�رضائع  تويل 
معاملته  وح�شن  بالطفل  الهتمام  �رضورة  على  الإ�شالمية  ال�رضيعة  اأكدت  فقد  وحقوقه, 
اأكد الإعالن العاملي حلقوق الطفل, واتفاقية حقوق  )�شويد, 1998؛ العناين, 2004(, كما 
والتي وقع  )الأمم املتحدة, 2002(,  الرعاية  اأكرب قدر من  الطفل  الدولية على منح  الطفل 

الأردن عليها )خليل, 2000( حر�شًا منه على تن�شئة الطفل باأ�شلوب �شوي.
ويعود الهتمام بالطفولة لأنها مرحلة من اأهم مراحل العمر الإن�شاين, فيها تبنى اأ�ش�ص 
�شخ�شية الفرد, وتنمو قيمه واجتاهاته, ومنها ‘يّعلم و‘ت�شبط انفعالته وح�شن تعامله مع 
الآخرين. ويف البدء, يقوم الوالدان بالدور الأ�شا�ص يف بناء هذه ال�شخ�شية, وتنميتها من 
واأمنوذجًا  اأ�شا�شًا  هذا  ليكون  والجتماعية,  والنفعالية  والعقلية  اجل�شمية  النواحي  جميع 
للمواطن ال�شالح القادر على حتمل امل�شوؤولية جتاه نف�شه والآخرين. ولكن اإذا اأخفق الوالدان 
يف  والنف�شية  اجل�شدية  الإ�شاءة  اأ�شاليب  وا�شتخدما  معاملته,  يح�شنا  ,ومل  الطفل  تربية  يف 

تن�شئته ,فاإن ذلك من �شاأنه اأن يورثه القلق والتوتر, ويوؤدي به اإىل العديد من امل�شكالت.
ومو�شوع الإ�شاءة للطفل من املو�شوعات املهمة التي يتناولها الباحثون يف العديد 
اأهم  من  الإ�شاءة  هذه  لأن  نظراً  والقانونية,  والرتبوية  والطبية  الدينية  املجالت:  من 
امل�شكالت التي ميكن اأن يعاين منها الطفل, فهي توؤثر على تكيفه النف�شي و�شحته النف�شية 
للطفل  الإ�شاءة  وم�شكلة  وتقدمه.  املجتمع  تنمية  اأمام  مّعوقاأ  وت�شكل  وم�شتقباًل,  حا�رضاً 
ظاهرة قدمية قدم احلياة الإن�شانية, فقد تعر�ص الأطفال ملختلف اأ�شناف الإ�شاءة مثلهم 
مثل الكبار على الأقل يف بع�ص الطبقات والفئات الجتماعية, لكن الإ�شاءة للطفل ت�شدرت 

اهتمامات الباحثني منذ �شبعينيات القرن املا�شي )كفايف والنيال و�شامل, 2008( .
والعاطفية  اجل�شدية  الوالدية  الإ�شاءة  اأن  على  والدرا�شات  البحوث  من  العديد  وتتفق 
الت�شول  على  واإجبارهم  وازدراوؤهم,  و�شبهم  الأطفال,  فاإهمال  قبوله,  ميكن  ل  اأمر  للطفل 
الرعاية  يف  والطفل  الإن�شان  حقوق  مع  تتنافى  خاطئة  تربوية  اأمناط  و�رضبهم  والعمل, 
 Girgus, 2010; Donping, 2003؛  )الزهراين,  بالطفل.  بالغة  اأ�رضاراً  وتلحق  واحلماية, 

. )2009

ونظراً لقلة البحوث املتعلقة بالإ�شاءة للطفل يف الأردن )ع�شال, 2003( واآثارها ال�شلبية 
عليه وعلى املجتمع, واأهمية دور الوالدين يف تربيته ,جاءت هذه الدرا�شة لإلقاء ال�شوء على 

الإ�شاءة الوالدية اجل�شدية والعاطفية املوجهة لعينة من الأطفال يف مدينة عمان.
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اإلطار النظري: 
منها  تعاين  خطرية  م�شكلة  والنف�شي  اجل�شدي  بنوعيها  للطفل  الإ�شاءة  ظاهرة  ت�شكل 
املجتمعات العربية وغريها, مما دعا العديد من الباحثني املهتمني بالطفولة اإىل درا�شتها 
من جوانبها املختلفة بهدف تخفيف حدتها, وتر�شيخ اأ�ش�ص �شليمة لرتبية الن�صء يفيد منها 

املربون وموؤ�ش�شات املجتمع.
ومن قراءة االأدب النظري يف املجال يتبني اأن هناك اأمناطاً عدة لالإ�صاءة للطفل 

 : )Girgus, 2003; 2010 ,وت�صمل )ع�شال
العطف  من  وحرمانه  الأ�شا�شية,  بحاجاته  الطفل  تزويد  اإهمال  ويعني  االإهمال، ● 

واحلنان, وال�شماح له بتعاطي املخدرات اأو �رضب الكحول وعدم العناية ب�شحته.
وت�شمل العقاب القا�شي الذي يتعر�ص له الطفل بدنيًا ,ول�شيما  االإ�صاءة البدنية:  ●

ال�رضب الذي يرتك اآثاراً بالغة كاجلروح.
اجلن�شي,  بالن�شاط  تت�شم  التي  الإ�شاءة  اجلن�صية: ● وهي �شورة من �شور  االإ�صاءة 
مبن  بالرعاية  قائم  �شخ�ص  به  يقوم  الذي  اجلن�شي  الت�شال  اأو  اللم�ص  اأنواع  كل  وي�شمل 

يرعاه.
اأملًا  اإىل الأ�شاليب التي ت�شتخدم مع الطفل وت�شبب له  وت�شري  العاطفية:  ● االإ�صاءة 

نف�شيًا بالغًا, كال�شخرية منه اأو نبذه اأو تخويفه, اأوحرمانه من العطف واملحبة.

نظريات اإلساءة للطفل: 
حاول كثري من الباحثني تف�شري الإ�شاءة للطفل, واختلفت تف�شرياتهم ب�شبب اختالف 
والفرح  الدين وعكرو�ص  )اأبو جابر وعالء  التف�صريات  هذه  اأهم  ومن  النظرية,  توجهاتهم 

 : )Girgus; 2010 2009؛ كفايف واآخرون, 2008؛
ورائده فرويد الذي راأى اأن الإن�شان يولد ولديه طاقة  التف�صري النف�صي التحليلي: . 1
غريزية قوامها الأ�شا�شي اجلن�ص والعدوان, وكثرياً ما يختلط هذان الدافعان ببع�شهما ومع 

غريهما من الدوافع, فينتج عن ذلك �شلوك ي�شبب الإ�شاءة للطفل.
الذين ي�شيئون لالأطفال لهم �شمات �شخ�شية معينة  اأن  التف�شري  القائلون بهذا  ويعتقد 
تفرقهم عن غريهم, حيث ترجع هذه الإ�شاءة اإىل احلالة املر�شية لل�شخ�ص الذي ي�شيء املعاملة 
متدرجًا من املر�ص العقلي اخلطري اإىل انحراف ال�شخ�شية, كاأن يكون ال�شخ�ص مرتكب الإ�شاءة 

يعي�ص يف ظروف واأحداث حياتية توؤدي به اإىل املعاناة والإحباط واإحلاق الأذى بالآخرين.
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�شلوكية  اأ�شاليب  والعدوان  الإ�شاءة  �شور  اأن  وترى  االجتماعي:. 2  التعلم  نظرية 
يتعلمها الفرد عن طريق مالحظة اأمنوذج م�شيء عُزز �شلوكه, كما اأن تعديل هذه الأ�شاليب 
اأو توجيه ال�شلوك يعتمد على البيئة. ووفق هذا املفهوم ل ميكن العتماد كليًا على ال�شمات 
ال�شخ�شية للم�شيء اأو �شمات الأطفال, بل يجب الأخذ يف العتبار املحيط البيئي عند تف�شري 
الإ�شاءة للطفل. وعلى �شبيل املثال, تعٌر�ص الطفل لالإ�شاءة يف �شن مبكرة قد يجعله يتعلم 
هذا ال�شلوك ويراه �شلوكًا وظيفيًا يحقق له اأهدافًا معينة, فيمار�شه مع اأطفاله, اأي اأنه مل يجد 

التوجيه املنا�شب حول �رضر هذا ال�شلوك, وعليه اعتقد ب�شالمته وقبوله من املجتمع.
وركز يف تف�شري الإ�شاءة للطفل على منط العالقة  التف�صري التفاعلي االجتماعي: . 3
بني الطفل والوالدين, وعلى �شبيل املثال يوؤدي التعلق غري الآمن اإىل تعر�ص الطفل لالإ�شاءة 
والإهمال, وتف�شري ذلك اأن هذا التعلق يجعل الطفل اتكاليًا يف�شل يف العديد من �شلوكاته التي 

جتعل الوالدين يوجهان له الإ�شاءة.
ويهتم هذا التف�شري بتحليل اأ�شاليب معاملة الوالدين للطفل وطرق تن�شئتهما له, ويركز 
الإ�شاءة مع الأخذ يف العتبار دور امل�شيء. ومن املو�شوعات  الطفل يف تف�شري  على دور 
التي يوؤكد عليها التف�شري التفاعلي العالقات املتوترة بني الآباء والطفل امل�شاء اإليه, وعوامل 
تطورها, وكيف و�شلت اإىل ما و�شلت اإليه حتى انتهت اإىل �شلوك الوالدين امل�شيء. واهتم 
هذا التف�شري كذلك بتعزيز ال�شلوك غري املالئم وغريه من املو�شوعات التي تفيد يف تف�شري 

�شلوك الإ�شاءة.
وترى اأن العنف- ومن ذلك الإ�شاءة للطفل- هو توتر  النظرية البنائية الوظيفية: . 4
ناجت عن اختالل يف بناء الأ�رضة ووظائفها, مما يوؤدي اإىل تعرث ان�شيابية الت�شاند والتكامل 
هذه  تربط  اأخرى  ناحية  من  الطفل.  �شد  العنف  حدوث  ,وبالتايل  الأ�رضي  اأو  الجتماعي 
الأطفال واملجتمع وطبقاته, فبع�ص املجتمعات تنظر لبع�ص  اإ�شاءة معاملة  النظرية بني 
الأ�شاليب الرتبوية على اأنها اإ�شاءة يف حني ل تراها جمتمعات اأخرى كذلك, كما اأن الفقر 

واحلرمان لدى الطبقة الفقرية ي�شكل �شغوطًا لدى الآباء يدفعهم اإىل الإ�شاءة لالأطفال.
التف�صري البيئي التكاملي:. 5 ويوؤكد على اأن الإ�شاءة للطفل حتكمها عوامل عدة مثل: 
خ�شائ�ص الطفل والأ�رضة واملجتمع والثقافة, فظاهرة الإ�شاءة للطفل وفق هذا املنظور ل 
يحكمها عامل واحد واإمنا جمموعة من العوامل تت�شافر معًا ,وتوؤدي اإىل حدوث الإ�شاءة, 
الزوجني, وامل�شكالت  التوتر بني  اأ�رضية مثل  الفرد, وعوامل  العوامل: خ�شائ�ص  ومن هذه 
البدين  للعقاب  املجتمع  تقبل  مثل:  وثقافية  جمتمعية  وعوامل  الأطفال,  لدى  ال�شلوكية 

والظروف القت�شادية والجتماعية.
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الأخرى,  النظرية  التوجهات  من  اأفاد  قد  الإ�شاءة  تف�شري  يف  التكاملي  املنظور  اإن 
امل�شرتكني  والأ�شخا�ص  والثقافية  الجتماعية  ال�شياقات  ح�شب  تختلف  للطفل  فالإ�شاءة 

فيها, كما اأن مفهومها يتغري بتغري الزمان, واملكان.
ومهما يكن من اأمر, فاإن الباحثني يتفقون على اأن م�شكلة الإ�شاءة للطفل ت�شبب �رضراً 
والقلق  بالكتئاب  و�شعوره  للطفل  الإ�شاءة  بني  ارتباطية  عالقات  وهناك  للطفل,  بالغًا 
 Rodgers, Lang, Laffay,( ال�شيكوباتي.  وال�شلوك  الأكل,  يف  ا�شطرابات  من  ومعاناته 

. (Staz, Dresselhous and stein, 2004

ومن الهتمامات املعا�رضة يف درا�شة الإ�شاءة للطفل بحث العالقة بينها وبني العمر 
واجلن�ص )الزهراين, 2003( وهذا ما حتاول الدرا�شة احلالية الك�شف عنه.

مشكلة الدراسة: 
اأطفال اليوم هم قادة امل�شتقبل, ودعامة الغد وعدته وغلته التي تهيئ الفر�ص املنا�شبة 
لنمو الأفراد وتقدم املجتمع. وبناء على هذه املكانة ل�رضيحة الأطفال اأعلن عن حقوق الطفل 
العامل. كما  العديد من دول  الأمم املتحدة )خليل, 2000( وقد وافقت عليه  من قبل هيئة 
اأن الغمو�ص الذي يكتنف مفهوم الإ�شاءة للطفل, واختالف معناها من جمتمع لآخر كذلك 
الأطفال يف جميع  لها  يتعر�ص  التي  والإ�شاءة  الطفل,  العاملي واملحلي بحقوق  الهتمام 
زيود  )الزهراين, 2003؛  العربية  الدول  )Donping, 2009( ويف  �شناعيًا  املتقدمة  الدول 
وعكرو�ص, 2007( بالإ�شافة اإىل عمل الباحثني يف جمال تربية الطفل, كل ذلك ميثل دافعًا 
قويا يحفز الدرا�شة والبحث يف جمال الإ�شاءة وعالقتها بالعديد من املتغريات, لذلك جاءت 
هذه الدرا�شة لتبحث يف الإ�شاءة املوجهة من قبل الوالدين للطفل وعالقتها بالعمر واجلن�ص 

وعلى وجه التحديد, ميكن �صياغة م�صكلة الدرا�صة يف االأ�صئلة االآتية: 
ما درجة الإ�شاءة الوالدية اجل�شدية والعاطفية املوجهة للطفل؟  ● 

هل توجد فروق دالة اإح�شائيًا يف درجة الإ�شاءة اجل�شدية والعاطفية املوجهة من  ● 
الأب للطفل تبعًا ملتغري اجلن�ص؟ 

هل توجد فروق دالة اإح�شائيًا يف درجة الإ�شاءة اجل�شدية والعاطفية املوجهة من  ● 
الأم للطفل تبعًا ملتغري اجلن�ص؟ 

هل توجد فروق دالة اإح�شائيًا يف درجة الإ�شاءة اجل�شدية والعاطفية املوجهة من  ● 
الأب للطفل تبعًا ملتغري العمر؟ 

هل توجد فروق دالة اإح�شائيًا يف درجة الإ�شاءة اجل�شدية والعاطفية املوجهة من  ● 
الأم للطفل تبعًا ملتغري العمر؟ 
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أهداف الدراسة: 

هدفت الدرا�صة احلالية اإىل: 
الك�شف عن درجة الإ�شاءة الوالدية )املوجهة من الأب والأم( اجل�شدية والعاطفية  ♦ 

للطفل.
التعرف اإىل دللة الفروق الإح�شائية يف درجة الإ�شاءة الوالدية اجل�شدية والعاطفية  ♦ 

للطفل تبعًا ملتغري اجلن�ص.
التعرف اإىل دللة الفروق الإح�شائية يف درجة الإ�شاءة الوالدية اجل�شدية والعاطفية  ♦ 

للطفل تبعًا ملتغري العمر.

أهمية الدراسة: 

تنبع اأهمية الدرا�صة من االآتي: 
الآباء  منها  يعاين  م�شكلة  للطفل  الإ�شاءة  ت�شكل  حيث  والعملية:  النظرية  الأهمية  ♦ 

واملربون, وتوؤثر على �شخ�شية الطفل وتوافقه النف�شي, وت�شكل مًعوقاأ اأمام تقدم املجتمع 
لالأدب  ب�شيطًا,  كان  واإن  ما,  �شيئًا  ت�شيف  اأن  املمكن  من  امل�شكلة  هذه  فدرا�شة  ورفاهته, 
النظري يف هذا املجال, كما ميكن اأن تقدم درا�شة الإ�شاءة للطفل تو�شيات تفيد القائمني 

على تربيته يف ح�شن رعايته وعالج ما انحرف من �شلوكه.
الأطفال  فئة  امل�شتهدفة وهي  الفئة  اأهمية  للطفل من  الإ�شاءة  درا�شة  اأهمية  تنبع  ♦ 

الذين اأكدت ال�رضائع ال�شماوية على ح�شن �شحبتهم ورعايتهم, ودعا الفال�شفة واملربون عرب 
الع�شور اإىل الهتمام بهم.

مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية: 

ثمة تعريفات عدة لالإ�شاءة للطفل, ففي الغرب ركزت هذه التعريفات يف الأغلب الأعم 
على اإ�شاءة معاملة الأطفال التي تدفعها نوايا خبيثة, وت�شبب �رضراً بالغًا للطفل, وكثرية 
الوطني  فاملركز  الطفل,  على  لالعتداء  اجل�شدية  الأفعال غري  ا�شتملت  التي  التعريفات  هي 
حول اإ�شاءة معاملة الأطفال واإهمالهم يف اأمريكا عرف الإ�شاءة باأنها: اإحلاق ال�رضر البدين 
اإ�شاءة  اأو  الإهمال,  على  املنطوية  واملعاملة  عليه,  اجلن�شي  العتداء  اأو  بالطفل  النف�شي  اأو 

.)Donping,2009( من قبل �شخ�ص م�شوؤول عن رعايته )معاملة الأطفال دون �شن )18
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ويعرف خلقي الإ�شاءة للطفل باأنها: عملية اإيقاع الأذى اجل�شدي اأو العقلي اأو اجلن�شي 
اأو الإهمال يف العالج و�شوء تغذية الطفل دون �شن الثانية ع�رضة من قبل ال�شخ�ص امل�شوؤول 
عن رعايته. اأما عبد الغفار والأ�شول والقريطي وحافظ )1997( فيعرفون الإ�شاءة باأنها: كل 
ما من �شاأنه اأن يعوق منو الطفل منواً متكاماًل, �شواء كان ب�شورة متعمدة اأم غري متعمدة من 
قبل القائمني على تن�شئته, ويت�شمن ذلك الإتيان بعمل يرتتب عليه اإيقاع �رضر مبا�رض على 
الطفل كالإيذاء البدين اأو العمالة املبكرة, اأو ممار�شة �شلوكات ,اأو اتخاذ اإجراءات من �شاأنها 

اأن حتول دون اإ�شباع حاجات الطفل املتنوعة ,وتوفري الفر�ص املنا�شبة لنموه منواً �شليمًا.
العاطفي  اأو  اجل�شمي  ال�رضر  يلحق  �شلوك  كل  هي  الدرا�شة  هذه  يف  للطفل  والإ�شاءة 
بالطفل من قبل الوالدين, ويعرب عنه بالدرجة التي يح�شل عليها الطفل على مقيا�ص الإ�شاءة 

)�شورة الأب و�شورة الأم( والذي اأًعد لتحقيق اأهداف الدرا�شة.
الثامنة  بني  عمره  ويرتاوح  الأ�شا�شية  باملدر�شة  يلتحق  الذي  ال�شغري  هو  الطفل: 

واحلادية ع�رضة. 

حدود الدراسة: 
تتحدد الدرا�صة احلالية باالآتي: 

تتحدد الدرا�شة باملجتمع وموا�شفاته حيث اقت�رضت  احلدود الب�رضية املكانية:  ♦
على عينة من اأطفال مدينة عمان ترتاوح اأعمارهم بني )8–11( �شنة, ويلتحقون مبدار�ص 

حي وادي ال�شري ومرج احلمام.
اأجريت وطبقت فيها  التي  الزمنية  بالفرتة  الدرا�شة  تتحدد هذه  الزمنية:  ♦ احلدود 

الدرا�شة وهو الربع الثاين من عام 2010م.
حيث تقت�رض هذه الدرا�شة على تناول ظاهرة الإ�شاءة الوالدية  احلدود املو�صوعية:  ♦
اجل�شدية والعاطفية فقط, وكما تبحث وفق وجهة نظر الأطفال وعالقتها بجن�شهم وعمرهم, 
للعينة  ومالءمتها  ثباتها  و  �شدقها  من  الباحثون  تاأكد  التي  بالأداة  الدرا�شة  تتحدد  كما 

واأهداف الدرا�شة.

الدراسات السابقة: 
يف هذا املجال ُت�شتعر�ص بع�ص الدرا�شات ال�شابقة ذات العالقة مبو�شوع الدرا�شة.

اأجرت خلقي )1990( درا�شة هدفت اإىل التعرف اإىل املتغريات الدميوغرافية املتعلقة 
الطفل  امل�شيئة, وعالقة تلك املتغريات بكل من جن�ص  واأ�رضته  اإليه  امل�شاء  الطفل  بكل من 
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ونوع الإ�شاءة املوجهة اإليه. تكونت عينة الدرا�شة من )102( حالة اإ�شاءة �شجلت يف مديرية 
حالت  اأكرث  اأن  النتائج  وبينت  ج�شدية.  اأو  جن�شية  اإ�شاءة  كحالة  الأردن,  يف  العام  الأمن 
التعليمي  امل�شتوى  قل  كلما  واأنه  الذكور,  قبل  الأطفال هي من  لها  يتعر�ص  التي  الإ�شاءة 
تعر�ص  زاد  املادي  الدخل  قل  كلما  و  الطفل,  على  الواقعة  الإ�شاءة  حجم  ارتفع  للم�شيء 

الأطفال اإىل الإ�شاءة.
اإىل  هدفت   )2007( وعكرو�ص  الزيود  يف  اإليها  اأ�شري  بدرا�شة   )1999( اأحمد  قامت 
اأجريت  حيث  الأردين«  املجتمع  يف  الطفل  �شد  الأ�رضي  العنف  ظاهرة  »واقع  اإىل  التعرف 
الدرا�شة على الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني )5- 13( عاماأ, وقد تو�شلت الدرا�شة اإىل 
اأن اأكرث اأ�شكال العنف الأ�رضي �شيوعًا من وجهة نظر الأطفال اأنف�شهم هو العنف اللفظي, واأن 
العنف الأ�رضي �شد الطفل ميار�ص من قبل الذكور, كما ترى الأ�رض, �شواء كانوا اآباء, اأو اأخوة 
كباراأ وبن�شبة )30.6%( ,بينما بلغت ن�شبة الإناث اللواتي ميار�شن العنف الأ�رضي �شد الطفل 
 )%17.8( اأن  تبني  فقد  الأطفال,  نظر  وجهة  من  الأ�رضي,  للعنف  بالن�شبة  اأما   ,  )%17.1(
من الآباء ميار�شون العنف الأ�رضي �شد اأطفالهم ,تليهم الأمهات بن�شبة )11.2%( ,ثم الأخ 

الأكرب للطفل بن�شبة )%2.5( .
معاملة  اإ�شاءة  اأ�شكال  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  درا�شة   )1999 )الطراونة،  واأجرت 
 الوالدين لالأبناء وعالقتها ببع�ص املتغريات الدميوغرافية والنف�شية على عينة مكونة من 
العا�رض  ال�شف  الع�شوائية ,ممن هم يف   )455( طالبًا و )458( طالبة, اختريوا بالطريقة 
الأ�شا�شي يف حمافظة الكرك, وقد بينت النتائج اأن اأفراد العينة يتعر�شون لأ�شكال الإ�شاءة 
اأكرث  واللفظية  اجل�شدية  الإ�شاءة  ل�شور  يتعر�شون  الذكور  واأن  الوالدية وبدرجات خمتلفة, 
من الإناث ,وكان م�شدر هذه الإ�شاءة يف الدرجة الأوىل الآباء تليهم الأمهات, كما اأظهرت 
لالإ�شاءات  ,واإيقاعهم  للوالدين  التعليمي  امل�شتوى  اإيجابية بني تدين  الدرا�شة وجود عالقة 

على اأطفالهم.
اللفظية  الإ�شاءة  الك�شف عن  اإىل  بدرا�شة هدفت   )2001( وامل�رضي  ال�صقريات  وقام 
لالأطفال. تكونت العينة من )1673( طالبًا مبتو�شط عمري )14.5( �شنة يف حمافظة الكرك. 
وبينت النتائج اأن الإ�شاءة اللفظية ت�شتخدم بكرثة حيث ق�شمت اإىل )16( فئة. كما اأظهرت 
النتائج اأن البنات اأكرث تاأثراً بالإ�شاءة اللفظية على الرغم من اأن الذكور اأكرث تعر�شًا لهذا 

النوع من الإ�شاءة من الإناث.
اأفراد  قبل  للطفل من  املوجهة  الإ�شاءة  اأمناط  درا�شة حول   )2001( رطروط  واأجرى 
اأ�رضته وعالقتها ببع�ص املتغريات. ت�شمنت العينة )481( حالة من احلالت امل�شجلة لدى 
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مكتب اخلدمة الجتماعية املرتبط بوحدة حماية الأ�رضة يف الأمن العام بالأردن. وبينت 
الإ�شاءة  ثم  الإهمال,  ثم  الإ�شاءة اجل�شدية,  الإ�شاءة كان كالآتي:  اأمناط  ترتيب  اأن  النتائج 

اجلن�شية, كما اأو�شحت النتائج اأن الإناث اأكرث عر�شة لالإ�شاءة من الذكور.
الك�شف عن م�شكلة  اإىل  )2003( بدرا�شة هدفت  االأردن  اليوني�صيف يف  مكتب  وقام 
اأ�شا�ص اجلن�ص والتعر�ص لالإ�شاءة اجل�شدية واللفظية لدى )300(  الأبناء على  التمييز بني 
عر�شة  اأكرث  الذكور  اأن  اإىل  النتائج  واأ�شارت  �شنة.   )19  -15( بني  اأعمارهم  ترتاوح  فرد 
لالإ�شاءة من الإناث واأن الإ�شاءة اجل�شدية املوجهة لهن حتدث يف البيت بالدرجة الأوىل, يف 

حني يتعر�ص الذكور لهذه الإ�شاءة يف املدر�شة.
قوامها  عينة  على  ال�شعودية  يف  اأجريت  التي   )2003( الزهراين  درا�شة  واأو�شحت 
اأن ن�شبة الإناث اللواتي يتعر�شن لالإ�شاءة اأعلى من ن�شبة الذكور, حيث بلغت  )628( فرداً 
الأ�رضة  اأفراد  زاد عدد  اأنه كلما  النتائج  اأ�شارت  والثانية )21.6%( كما  الأوىل )%78.45( 
الأذى  هو  الإيذاء  اأنواع  اأكرث  واأن  للطفل,  املوجهة  الإ�شاءة  زادت  كلما   , الدخل  وانخف�ص 

النف�شي يليه الإيذاء البدين.
والوعي  الإدراكات  نوعية  عن  للك�شف  درا�شة   )2009( واآخرون  جابر  اأبو  واأجرى 
واملعلومات املتعلقة بالإهمال والإ�شاءة اجل�شدية واجلن�شية لالأطفال لدى الآباء والأمهات 
ومن  والإناث.  الذكور  من  فرداً   )1822( من  العينة  تكونت  عمان.  مدينة  يف  املقيمني 
النتائج التي تو�شلت اإليها الدرا�شة اأن هناك وعيًا لدى اأفراد العينة بخطورة م�شكلة الإ�شاءة 
وت�شاعدها والآثار النف�شية املرتتبة عليها, واأن ن�شبة مرتفعة من العينة ل تعرف خطوات 
التبليغ عن حالت الإ�شاءة لالأطفال, ول تعي خطورة ق�شايا اللجوء لأ�شاليب ال�رضب البدين 

يف معاقبة الأبناء, وتقلل من اأهمية دور املراأة يف تربية الأطفال.
للطفل  الوالدية  الإ�شاءة  اأ�شكال  عن  الك�شف  اإىل   )2010( فلي�س  بن  درا�شة  وهدفت 
وعالقتها مبفهوم الذات والأ�رضة يف اجلزائر, بلغت العينة )174( طفاًل وطفلة يف عمر )12( 
للجن�ص  تعزى  الوالدية  الإ�شاءة  يف  اإح�شائيًا  دالة  فروقًا  هناك  اأن  النتائج  واأظهرت  �شنة. 

ل�شالح الإناث.

الدراسات األجنبية: 

درا�شة   )Stephen, Kuntiz and levy, 1998( وليفي  وكانرتي  �صتيفن  اأجرى 
هدفت اإىل اإظهار بع�ص املتغريات املرتبطة بحدوث الإ�شاءة يف ولية نيوجر�شي الأمريكية. 
بلغت العينة )374( رجاًل و )60( امراأة. وتو�شلت الدرا�شة اإىل اأن الإدمان على اخلمور من 
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العوامل القوية التي تدفع الآباء لإيقاع الإ�شاءة على الأطفال, كما اأن الأفراد الذين �شبق اأن 
تعر�شوا لالإ�شاءة يف الطفولة هم اأكرث ممار�شة لالإ�شاءة اجل�شدية مقارنة بالأفراد الذين مل 

ي�شئ الكبار اإليهم.
وهدفت درا�شة بل وبل )Bill and Bill, 1998( اإىل الك�شف عن عالقة الفقر باأمناط 
اإ�شاءة يف ا�شكتلندا. واأ�شارت النتائج  الإ�شاءة املوجهة للطفل. بلغت العينة )1450( حالة 

اإىل اأن هناك عالقة بني فقر الأ�رضة وبني الإ�شاءة اجل�شدية.
اأما ناوميز )Noumeas, 1998( فقد اأجرت درا�شتها على )50( حالة اإ�شاءة لالأطفال 
يف كمبوديا. واأ�شارت اإىل اأن اأكرث اأمناط الإ�شاءة �شيوعًا هي الإ�شاءة اجل�شدية, واأن الآباء 
مييلون لأن يكونوا م�شيئني اأكرث من الأمهات, كما اأن )48%( من الأطفال كانوا يعي�شون مع 

والديهم يف بيت واحد.
 Figueiredo; Bifulco; Paiva; Maia; Fernandes( كما قام فيجيوريدو وزمالوؤه
and Matos, 2004( بدرا�شة تاريخ الإ�شاءة يف مرحلة الطفولة لدى الآباء يف الربتغال, 
وذلك بهدف تعرف معدلت انت�شار الإ�شاءة اجلن�شية والبدنية يف مرحلة الطفولة لدى الآباء, 
تكونت العينة من )1000( فرد ,منهم )506( من الأمهات والبقية من الآباء. واأكمل جميع 
النتائج  الطفولة. واأ�شارت  ا�شتبانة تاريخ  الن�شخة الربتغالية من  الإجابة عن  العينة  اأفراد 
العينة حيث بلغ م�شتوى  اأفراد  البدنية بني  ل�شوء املعاملة  انت�شار مرتفع  اإىل وجود معدل 
النت�شار يف مرحلة الطفولة )73%( . وتبني اأن الإ�شاءة البدنية بداأت قبل عمر )13( �شنة. ومل 
توجد فروق يف �شوء املعاملة بني اجلن�شية, بينما كان معدل الإ�شاءة اجلن�شية اأكرث انخفا�شًا 
وبن�شبة )2.6%( من جمموع العينة. ووجدت عالقة اإح�شائية دالة بني �شدة الإ�شاءة وغياب 
التدعيم من قبل الرا�شدين يف مرحلة املراهقة, وا�شتنتج الباحثون اأن معدل �شوء املعاملة 
تاريخ  ا�شتبانة  ا�شتخدمت  التي  الدرا�شات  وجدتها  التي  املعدلت  من  اأدنى  الربتغال  يف 

الطفولة يف اأمريكا واإ�شبانيا.
كما هدفت درا�شة رودجرز واآخرين )Rodgers, et al, 2004( اإىل حتديد مدى اإ�شهام 
خم�شة اأمناط من اأمناط الإ�شاءة )الإ�شاءة اجلن�شية, والإ�شاءة البدنية, والإ�شاءة النفعالية, 
تقومي  خالل  من  الرا�شدين,  لدى  ال�شوي  ال�شلوك  يف  العاطفي(  الإهمال  البدين,  الإهمال 
مراكز  من  امراأة   )221( لدى  وذلك  الطفولة,  فرتة  خالل  الأمناط  هذه  من  لعدد  التعر�ص 
ال�شحة الأولية يف �شان دييجو باأمريكا, وا�شتعان الباحثون مبقيا�ص �شدمة الطفولة لتقدير 
اخلمور  تعاطي  عن  لال�شتف�شار  معلومات  وا�شتمارة  الطفولة,  فرتة  يف  لالإ�شاءة  التعر�ص 
ومقيا�ص لتقومي ال�شلوك ال�شوي. وقد وجد الباحثون اأن الإ�شاءة اجلن�شية والإ�شاءة البدنية 
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تنباأت باملاآل ال�شيئ لعدد من الأمرا�ص عندما ‘�شبط اأثر الأمناط الأخرى من �شوء املعاملة. 
كما ظهرت عالقة اإح�شائية دالة بني كل من الإ�شاءة البدنية واجلن�شية والنفعالية والإهمال 
العاطفي يف مرحلة الطفولة, من جهة, واأمناط متباينة من ال�شلوك ال�شحي لدى الرا�شدين 
من جهة اأخرى. ووجد الباحثون اأن الن�شاء الالتي تعر�شن اإىل اأمناط متعددة من الإ�شاءة 
يف مرحلة الطفولة ,كن اأكرث عر�شة للتعود على تعاطي الكحوليات ,اأو ممار�شة �شلوك جن�شي 

منحرف يف مرحلة الر�شد.
واأجرت �صتيفن�صون )Stevenson, 2008( درا�شة هدفت اإىل الك�شف عن عالقة الإ�شاءة 
بال�شطرابات العقلية. بلغت العينة )155( فرداً من الذكور والإناث. وتو�شلت الدرا�شة اإىل 
اأن البيئة الأ�رضية التي ي�شيع فيها الإ�شاءة والظلم ميكن اأن تتنباأ بالع�شاب وال�شطرابات 

العقلية.
الإ�شاءة  مفهوم  حول   )Donping, 2009( بنج  دون  بها  قام  نوعية  درا�شة  ويف 
اجل�شدية يف ال�شني, اأجريت فيها مقابالت متعمقة مع )20( طفاًل و )20( من اأولياء الأمور. 
وتو�شلت الدرا�شة اإىل اأن مفهوم الإ�شاءة اجل�شدية يف ال�شني يختلف عن مفهوم هذه الإ�شاءة 
لدى اأوروبا واأمريكا, ويف راأي دون بنج اأن الإ�شاءة يف الغرب ل تهتم كثرياً بال�رضب من 
بالغًا للطفل وتت�شمن  التي ت�شبب �رضراً  البالغة  البيولوجي قدر اهتمامها بالإ�شاءة  الأب 
ال�شني حمدود  ال�رضب يف  اأن  اإىل  الدرا�شة  اأ�شارت  كما  معقولة.  واأفعاًل غري  نوايا خبيثة 
جداً, وعلى الرغم من ذلك فاإن اآراء الآباء اختلفت عن اآراء الأطفال ففي الوقت الذي يرى فيه 
الآباء �شالمة اأ�شاليبهم واأهميتها من اأجل اأن ي�شتوعب الأطفال القيم الوالدية واملجتمعية, 
يرى الأطفال عك�ص ذلك, ويف راأي الباحث اأن وجهات نظر الأطفال اختلفت عن الآباء ب�شبب 
الجتماعي  ال�شياق  مراعاة  ب�رضورة  الباحث  واأو�شى  بحقوقهم,  الوعي  وزيادة  العوملة 

الثقايف عند درا�شة الإ�شاءة.
وقامت ديلريام�س )Deliramish, 2009( بدرا�شة هدفت اإىل الك�شف عن اأثر التعر�ص 
لالإ�شاءة اجل�شدية واجلن�شية يف مرحلة الطفولة. تكونت العينة من )534( فرداً اختريوا من 
طالب الكليات اجلامعية يف املناطق الريفية يف هاواي, واأظهرت النتائج اأن اإ�شاءة املعاملة 

يف الطفولة توؤدي اإىل �شوء ال�شحة النف�شية.

التعقيب على الدراسات السابقة: 

 يالحظ على الدرا�صات ال�صابقة ما ياأتي: 
جابر  اأبو  درا�شات:  مثل  الكبار  من  عينات  على  ال�شابقة  الدرا�شات  بع�ص  اأجريت  ♦ 
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 Deliramish,( وديلريام�ص   )Stephen etal,1998( واآخرون  و�شتيفن   )2009( واأخرون 
2009( اأو املراهقني مثل درا�شة )ال�شقريات وامل�رضي, 2001( .

يف  الإ�شاءة  خربات  اأثر  عن  بالك�شف  الدرا�شات  اهتمت  ال�شابقة  النقطة  على  بناًء  ♦ 
الطفولة على ال�شحة النف�شية اأو ال�شطرابات العقلية يف مرحلة الر�شد مثل درا�شة ديلريام�ص 

. )Deliramish, 2009(

اهتمت بع�ص الدرا�شات ال�شابقة بالك�شف عن اأ�شباب اإ�شاءة الكبار لل�شغار اأو العوامل  ♦ 
التي ميكن لوجودها اأن يزيد من حجم الإ�شاءة لالأطفال مثل درا�شة: خلقي, )1990( .

اأم  الإناث  لالإ�شاءة  تعر�شًا  اأكرث  اأيهما  حول  ال�شابقة  الدرا�شات  نتائج  تعار�شت  ♦ 
الذكور؟ حيث ذكرت درا�شة كل من ال�شقريات وامل�رضي, )2001( , ومكتب اليوني�شف يف 
اأ�شارت درا�شة كل من  الإناث. بينما  اأكرث تعر�شًا لالإ�شاءة من  الذكور  اأن  الأردن )2003( 

رطروط, )2001( والزهراين )2003( اأن الإناث اأكرث تعر�شًا لالإ�شاءة من الذكور.
تناولتها  ,حيث  للطفل  الإ�شاءة  درا�شة  يف  جراأة  اأكرث  الأجنبية  الدرا�شات  كانت  ♦ 

بجميع اأمناطها: اجل�شدية والعاطفية واجلن�شية.
اأنواع  اأكرث  اأن   ♦ )Noumeas, 1998( درا�شتي رطروط )2001( وناوميز  اأو�شحت 

الإ�شاءة �شيوعًا هي الإ�شاءة اجل�شدية.
 ,) اأجريت بع�ص الدرا�شات على عينات من الأطفال مثل درا�شة كل من: خلقي )1990 ♦
وناوميز )Noumeas, 1998( , اأما درا�شة دون بنج )Donping, 2008( ,فقد اأجريت على 

عينة من الأطفال واأولياء اأمورهم.
بني  الإ�شاءة  يف  الفروق  تتناول  درا�شات  توجد  مل  ♦  – الباحثني  علم  حدود  يف 
الأطفال يف �شن )8- 9( و�شن )10- 11( , ونظراً للتعار�ص يف نتائج الدرا�شات ال�شابقة 
حول الفروق يف الإ�شاءة التي تعزي للجن�ص اأجريت هذه الدرا�شة للك�شف عن درجة الإ�شاءة 
جلن�ص  تعزى  التي  الإ�شاءة  يف  الفروق  اإىل  والتعرف  للطفل,  الوالدية  والعاطفية  اجل�شدية 

الطفل وعمره.

الطريقة واإلجراءات: 

منهج الدراسة:

واأهدافها,  الدرا�شة  لطبيعة  امل�شحية وذلك ملالءمته  الو�شفي بطريقته  املنهج  اإعتمد 
الطفل  بجن�ص  وعالقتها  للطفل  والعاطفية  اجل�شدية  الوالدية  الإ�شاءة  واقع  ُو�شف  حيث 
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وعمره, با�شتخدام ا�شتبانة من �شورتني: اإحداهما ت�شف اإ�شاءة الأب ,والثانية ت�شف اإ�شاءة 
الأم املوجهة للطفل وفق وجهة نظر الطفل نف�شه.

جمتمع الدراسة وعينتها: 

تكون جمتمع الدرا�شة من جميع الأطفال )يف �شن 8- 11( �شنة امللتحقني بالدرا�شة 
يف املدار�ص الأ�شا�شية احلكومية يف حي وادي ال�شري )البيادر والبلد( ومرج احلمام خالل 
الف�شل الثاين من العام الدرا�شي 2009/ 2010 والبالغ عددهم )1941( طفاًل وطفلة. اأما 
عينة الدرا�شة فقد تكونت من )120( طفاًل, )66( منهم يف الفئة العمرية من )8- 9( �شنة و 
)54( يف الفئة العمرية من )10- 11( �شنة. و )54( منهم من الذكور والباقي من الإناث. 
وقد �ُشحبت العينة بطريقة طبقية ع�شوائية تبعًا ملتغري اجلن�ص والعمر, حيث اختري عدد من 
الطلبة الذكور والإناث مع مراعاة فئتي العمر من العينة املحددة يف هذه الدرا�شة بطريقة 
ع�شوائية مبا يتنا�شب واحلجم الن�شبي بكل طبقة )الذكور والإناث وفئتي العمر( يف املجتمع 

الأ�شلي.

أداة الدراسة: 

اأًعدت اأداة الدرا�شة بعد الطالع على الأدب النظري يف املجال , وعلى �شوء الدرا�شات 
الإ�شاءة  جمال  يف  املقننة  املقايي�ص  من  واأ�شتفيد  ا�شتطالعية,  درا�شة  واأجريت  ال�شابقة, 
املقيا�ص  وا�شتمل   , , وع�شال )2003(  الرزاق )2004(  للطفل مثل مقايي�ص: خميمر وعبد 
لالأم, كل �شورة تكونت من )22( فقرة وبعدين هما:  واأخرى  على �شورتني: واحدة لالأب 
الإ�شاءة اجل�شمية والإ�شاءة العاطفية. وقد تراوحت الإجابة على جميع الفقرات بني اأوافق , 
)ثالث درجات( وحمايد اأو ل اأدري )درجتان( وغري موافق )درجة واحدة( . وبناء على هذه 
الدرجات , وبعد اأخذ املتخ�ص�صنب اعتمدت املتو�صطات احل�صابية االآتيه لتقدير درجة 

االإ�صاءة للطفل: 
: ي�شري اإىل درجة مرتفعة من الإ�شاءة. - 2.34 -3

: ي�شري اإىل درجة متو�شطة من الإ�شاءة. - 1.67 – 2.33
1.66 - واأقل: ي�شري اإىل درجة منخف�شة من الإ�شاءة.

صدق املقياس وثباته: 

تاأكد ا لباحثون من �صدق املقيا�س عن طريق: 
ال�صدق املنطقي: ♦ حيث �شيغت الفقرات فى �شوء الإطار النظري والدرا�شات ال�شابقة 

يف مو�شوع الإ�شاءة.
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( حمكمني من الأ�شاتذة واملتخ�ش�شني  �صدق املحكمني: ُعر�ص املقيا�ص على )10 ♦
قدرها  عالية  اتفاق  ن�شبة  تنل  مل  التي  الفقرات  ,وا�شتبعدت  واملدر�شني  الأمور  واأولياء 

.)%80(
كما تاأكد الباحثون من ثبات املقيا�س عن طريق ا�صتخراج معامل كرونباخ األفا 

الذي جاء كاالآتي: 
الدرجة   ,  ) - 0.901( العاطفية  الإ�شاءة   ,  )0.748( اجل�شدية  الإ�شاءة  الأب:  �شورة 

الكلية )0.915( .
الدرجة   ,  ) - 0.736( العاطفية  الإ�شاءة   ,  )0.724( اجل�شدية  الإ�شاءة  الأم:  �شورة 

الكلية لالإ�شاءة )0.796( .
وتدل هذه القيم على اأن املقيا�ص يتمتع بثبات مالئم من الناحية العلمية.

إجراءات الدراسة: 

اأتبعت اخلطوات االآتية الإمتام الدرا�صة: 
الطالع على الأدب النظري والدرا�شات ال�شابقة يف جمال الإ�شاءة للطفل. 1 .

اإعداد املقيا�ص يف �شورته الأولية. 2 .
عر�ص املقيا�ص على الأ�شاتذة واملتخ�ش�شني. 3 .

وتاأكد  عليهم,  املقيا�ص  طًبق  حيث  طفاًل,   ) 4 .30( على  ا�شتطالعية  درا�شة  اإجراء 
الباحثون من و�شوحه و�شالحيته لال�شتخدام.

مراجعة املقيا�ص يف �شوء الدرا�شة ال�شتطالعية ,واآراء الأ�شاتذة املتخ�ش�شني. 5 .
الدرا�شة  �رضوط  ت�شتوف  مل  التي  وا�شتبعاد  الأطفال,  على  ال�شتبانات  توزيع  6 .

العلمية.
جمع ال�شتبانات, وتفريغ البيانات ومعاجلتها اإح�شائيًا. 7 .

ا�شتخراج النتائج ومناق�شتها وتقدمي التو�شيات . 8 .

املعاجلات اإلحصائية: 

َحللت النتائج اإح�صائياً عن طريق احلا�صوب وا�صتخدام املعاجلات االإح�صائية 
االآتية.
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�شطات احل�شابية ملعرفة درجة الإ�شاءة. املتو -
اختبار )ت(: ملعرفة الفروق التي تعزى للعمر واجلن�ص. - 

معامل األفا كرونباخ للتو�شل اإىل ثبات املقيا�ص . - 

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

اجل�صدية  الوالدية  االإ�صاءة  درجة  ما  ون�شه:  ◄ الأول,  ال�شوؤال  عن  لالإجابة 
والعاطفية للطفل؟ 

لالإجابة عن هذا ال�شوؤال ا�شتخدمت املتو�شطات احل�شابية واجلدول )1( يو�شح ذلك: 
الجدول )1( 

المتوسطات الحسابية لدرجة اإلساءة الموجهة للطفل من قبل الوالدين

االإ�صاءة
الدرجةاملجموعالعاطفيةاجل�صديةامل�صيء

متو�شطة2.032.382.20�شورة الأب

متو�شطة2.062.322.19�شورة الأم

متو�شطة2.042.352.195املجموع

يالحظ من اجلدول )1( اأن الدرجة الكلية لالإ�شاءة كانت متو�شطة, كما يالحظ اأن الإ�شاءة 
العاطفية اأكرث �شيوعًا من الإ�شاءة اجل�شدية �شواء كانت موجهة من الأب اأم من الأم, وعلى 
الرغم من ذلك جاءت درجة الإ�شاءة العاطفية املوجهة من الأب اأكرث ارتفاعًا من الإ�شاءة 
نف�شها املوجهة من الأم للطفل, وتعني هذه النتيجة اأن الأطفال يتعر�شون لالإ�شاءة ب�شكل 
اأن  اإيالمًا للنف�ص من الإ�شاءة اجل�شدية, وميكن  اأن الإ�شاءة العاطفية اأكرث  غري مقبول, ذلك 
توؤدي اإىل اأ�رضار بالغة للطفل يف حياته احلا�رضة وامل�شتقبلية, وهذا ما اأو�شحته الدرا�شات 
مثل: درا�شة ديلرام�ص )Deleramish, 2009( و�شتيفن�شون )Stevenson, 2008( وتختلف 
هذه النتيجة التي تو�شلت اإليها الدرا�شة مع درا�شات ناوميز )Noumeas, 1998( ,ورطروط 
)2001( , وفيجيوريدو وزمالئه ,والتي اأو�شحت اأن درجة الإ�شاءة اجل�شدية اأكرب من درجة 

الإ�شاءة العاطفية اأو الإ�شاءات الأخرى.
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ال�رضب  اأن  اإىل  اإ�شارتها  )Donping, 2009( من حيث  وتختلف مع درا�شة دون بنج 
حمدود يف ال�شني.

هل توجد فروق دالة اإح�صائياً يف درجة  الإجابة عن ال�شوؤال الثاين, ون�شه:  ◄
االإ�صاءة اجل�صدية والعاطفية املوجهة من االأب للطفل تبعاً ملتغري اجلن�س؟ 

لالإجابة عن هذا ال�شوؤال ا�شتخدم اختبار »ت« واجلدول )2( يو�شح ذلك.
الجدول )2( 

نتائج اختبار »ت« لداللة الفروق في اإلساءة الموجهة من األ	 حسب جنس الطفل

 اجلن�س
م�صتوى الداللةقيمة »ت«اأنثىذكراالإ�صاءة

املتو�صط 
احل�صابي

االإنحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

االإنحراف 
م�صتوى الداللةقيمة »ت«املعياري

0.000- 1.820.342.180.177.27اجل�شمية

0.000- 2.020.362.660.2411.49العاطفية

0.000- 1.920.352.420.219.12الدرجة الكلية

 دالة عند مستوى (0.05) وأقل

يالحظ من اجلدول )2( اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�شائية تعزى جلن�ص الطفل يف 
الإ�شاءة اجل�شمية والعاطفية والدرجة الكلية لالإ�شاءة املوجهة من الأب للطفل. وبالعودة اإىل 
املتو�شطات يتبني اأن الأنثى اأكرث تعر�شًا لإ�شاءة الأب من الذكر, وب�شوؤال الأهايل تبني اأن 
بع�ص الآباء ينظرون لأبنائهم الذكور على اأنهم اأ�شبحوا رجاًل م�شوؤولني عن الأ�رضة, واأن 
الأنثى ينبغي اأن تعامل بال�شدة, ول بد من مراقبتها وتوبيخها و�رضبها اإذا لزم الأمر كي 
يكون �شلوكها �شليمًا, وجتنب اأ�رضتها كثري من امل�شكالت التي ميكن اأن تواجهها نتيجة لعدم 

الهتمام بها.
هل توجد فروق دالة اإح�صائياً يف درجة  لالإجابة عن ال�شوؤال الثالث, ون�شه:  ◄
االإ�صاءة اجل�صدية والعاطفية املوجهة من االأم للطفل تبعاً ملتغري اجلن�س؟ 
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لالإجابة عن هذا ال�شوؤال ا�شتخدم اختبار »ت« واجلدول )3( يو�شح ذلك.
الجدول )3( 

نتائج اختبار “ت” لداللة الفروق في اإلساءة الموجهة من األم حسب جنس الطفل

 اجلن�س
م�صتوى الداللةقيمة »ت«اأنثىذكراالإ�صاءة

املتو�صط 
احل�صابي

االإنحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

االإنحراف 
م�صتوى الداللةقيمة »ت«املعياري

0.000- 1.830.192.240.1014.50اجل�شمية

0.000- 2.080.242.520.1911.09العاطفية

0.000- 1.960.212.380.0713.99الدرجة الكلية

 دالة عند مستوى (0.05) وأقل

يالحظ من اجلدول )3( اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�شائية تعزى جلن�ص الطفل يف 
الإ�شاءة اجل�شمية والعاطفية والدرجة الكلية لالإ�شاءة املوجهة من الأم للطفل ,وبالعودة اإىل 
املتو�شطات يتبني اأن البنات اأكرث تعر�شًا لإ�شاءة الأم من الذكور, وب�شكل كبري , حيث بلغت 
لالإ�شاءة  الكلية  والدرجة   )-11.09( وللعاطفية   )-14.50( اجل�شمية  لالإ�شاءة   قيمة »ت« 
 )- 13.99( , وبلغ م�شتوى الدللة )0.000( جلميع القيم. وترد هذه النتيجة لعتقاد الأم 
باأنها امل�شوؤولة الأوىل عن تربية البنت, واأن الإ�شاءة �شدة من وجهة نظرها حت�شن البنت 
وتهذب اأخالقها. كما توؤكد هذه النتيجة م�شاألة اتفاق الوالدين على اأ�شلوب معاملة الأبناء. 
وان اإ�شاءتهما موجهة للبنت اأكرث من الولد, وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة التي تو�شلت 
مع  وتختلف   ,  )2010( فلي�ص  وبن   )2003( والزهراين   )2001( الرطروط  درا�شات  اإليها 
درا�شات ال�شقريات وامل�رضي )2001( ومكتب اليون�شيف )2003( والطراونة )1999( التي 

اأو�شحت اأن الذكور اأكرث تعر�شًا لالإ�شاءة من الإناث.
هل توجد فروق دالة اإح�صائياً يف درجة  الإجابة عن ال�شوؤال الرابع, ون�شه:  ◄

االإ�صاءة اجل�صدية والعاطفية املوجهة من االأب للطفل تبعاً ملتغري العمر؟ 
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لالإجابة عن هذا ال�شوؤال اأ�شتخدم اختبار »ت« واجلدول )4( يو�شح ذلك: 
الجدول )4( 

نتائج اختبار »ت« لداللة الفروق في اإلساءة الموجهة من األ	 حسب عمر الطفل

 العمر
م�صتوى الداللةقيمة »ت«10- 811- 9االإ�صاءة

املتو�صط 
احل�صابي

االإنحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

االإنحراف 
م�صتوى الداللةقيمة »ت«املعياري

0.001- 1.930.372.320.173.55اجل�شمية

0.093- 2.310.512.350.321.69العاطفية

0.009- 2.120.432.290.212.65الدرجة الكلية

 دالة عند مستوى 0.05 وأقل

اجل�شمية  الإ�شاءة  يف  اإح�شائية  دللة  ذات  فروقًا  هناك  اأن   )4( اجلدول  من  يالحظ 
الدللة  م�شتوى  وبلغ   )3.55  -( »ت«  قيمة  بلغت  حيث  للعمر  تعزى  الأب  من  املوجهة 
)0.001( , وقد كانت هذه الإ�شاءة موجهة ب�شكل جوهري لالأطفال يف عمر )10- 11( , 
وميكن تف�شري هذه النتيجة على �شوء الثقافة حيث يوؤيد بع�شهم �رضب الأطفال الكبار اأكرث 
من ال�شغار, لأن ذلك يف راأيهم تربية لهم ولي�ص اإ�شاءة. كما وجدت فروق تعزى للعمر يف 
اأو تنفي هذه النتيجة  الدرجة الكلية , ول توجد درا�شات- يف حدود علم الباحثني- توؤيد 

,مما ي�شري اإىل �رضورة القيام بدرا�شات اأخرى.
يف  اإح�صائياً  دالة  فروق  توجد  هل  ون�شه:  ◄ اخلام�ص,  ال�شوؤال  لالإجابة عن 
ملتغري  تبعاً  للطفل  االأم  من  املوجهة  والعاطفية  اجل�صدية  االإ�صاءة  درجة 

العمر؟ 
لالإجابة عن هذا ال�شوؤال ا�شتخدم اختبار »ت« واجلدول )5( يو�شح ذلك: 
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الجدول )5( 
نتائج اختبار »ت« لداللة الفروق في اإلساءة الموجهة من األم حسب عمر الطفل

 العمر
م�صتوى الداللةقيمة »ت«10- 811- 9االإ�صاءة

املتو�شط 
احل�شابي

الإنحراف 
املعياري

املتو�شط 
احل�شابي

الإنحراف 
م�شتوى الدللةقيمة »ت«املعياري

0.000- 1.980.242.150.223.86اجل�شمية
0.734- 2.310.362.320.220.340العاطفية

0.04- 2.150.292.240.192.07الدرجة الكلية

 دالة عند مستوى (0.05) وأقل

اأن النتائج متقاربة مع النتائج اخلا�شة ب�شورة الأب. وهذا يعني  ي�شري اجلدول )5( 
النظر  بغ�ص  للطفل  ي�شيء  فكالهما  لالأطفال,  معاملتها  اأ�شلوب  يف  متفقان  الوالدين  اأن 
يف  لالأطفال  اأكرب  ب�شكل  يوجهانها  عام  ب�شكل  والإ�شاءة   , اجل�شدية  والإ�شاءة  النوايا,  عن 
�شن )10- 11( , وقد يجد الوالدان م�شوغات لهذه الإ�شاءة كعناد الطفل اأو عدم طاعته اأو 
�رضورة تربيته على قيم ومعايري للثقافة ال�شائدة, لكن الإ�شاءة كما بينت الدرا�شات ال�شابقة        

)Deleramish, 2009( تزيد من ا�شطراب الطفل وعدم تكيفه.

توصيات الدراسة: 

بناء على نتائج الدرا�صة ميكن تقدمي التو�صيات االآتية: 
اأ�شا�ص النوع , وتب�شري  تفعيل دور الإعالم للق�شاء على التفرقة بني الأبناء على  1 .

الوالدين باأهمية العطف على الأطفال وح�شن معاملتهم . 
الهتمام بالإر�شاد الأ�رضي ,وتنمية وعي الأفراد باملوؤ�ش�شات التي ترعى الطفولة  2 .

ليت�شنى لهم ال�شتفادة من خدماتها. 
وبع�ص  وعمره,  الطفل  بجن�ص  وعالقتها  الوالدية  الإ�شاءة  حول  درا�شات  اإجراء  3 .

املتغريات الدميوغرافية املتعلقة بالوالدين.
الأدب  اأن ترثي  واجتماعية ميكن  نف�شية  متغريات  تت�شمن  اأخرى  درا�شات  اإجراء  4 .

النظري مثل: الدوافع التي ترتبط بالإ�شاءة لالأطفال وخ�شائ�ص ال�شخ�شية. 
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املصادر واملراجع: 

أوأل- املراجع العربية: 

( . اإدراك  اأبو جابر, ماجد؛ وعالء الدين, جهاد؛ وعكرو�ص, لبنى؛ والفرح, يعقوب. )2009. 1
اإليهم يف املجتمع الأردين, املجلة الأردنية  اإهمال الأطفال والإ�شاءة  الوالدين مل�شكلة 

يف العلوم الرتبوية. 5 )1( , 15- 44. 
الأ�رضة  داخل  الأطفال  على  املمار�شة  الإ�شاءة  اأ�شكال   .  ) 2 .2010( خديجة.  فلي�ص,  بن 
جملة  باتنا,  بولية  ميدانية  درا�شة  لديهم,  والأ�رضة  الذات  مفهومي  باإدراك  وعالقتها 

درا�شات اإن�شانية, 46, 2- 23.
وبع�ص  لالأطفال  واجلن�شية  اجل�شدية  الإ�شاءة  بني  العالقة   .  ) 3 .1990( هند.  خلقي, 
من�شورة:  غري  ماج�شتري  ر�شالة  امل�شيئة.  بالأ�رضة  املتعلقة  الدميوجرافية  املتغريات 

اجلامعة الأردنية. 
( . حقوق الطفل والتطور التاريخي منذ بدايات القرن الع�رضين,  خليل, غ�شان. )2000. 4

بريوت: بدون دار ن�رض. 
( . ظاهرة اإيذاء الأطفال يف املجتمع ال�شعودي, الريا�ص: مركز  الزهراين, �شعد. )2003. 5

اأبحاث اجلرمية.
( . اأمناط الإ�شاءة الواقعة على الأطفال من قبل اأفراد الأ�رضة  الرطروط, �شعيد. )2001. 6
وعالقتها ببع�ص املتغريات الجتماعية والقت�شادية. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة, 

اجلامعة الأردنية. 
لالأ�رضة  والأخالقية  الرتبوية  امل�شوؤولية   .  ) 7 .2007( مي�شون.  العكرو�ص,  حممد؛  الزيود, 
الرتبوية, 34  العلوم  الأردين, درا�شات,  الأطفال يف املجتمع  اإىل  الإ�شاءة  اأمناط  جتاه 

 .242–222 , )2(
( . منهج الرتبية النبوية للطفل, دم�شق: دار ابن كثري. �شويد, حممد )1998. 8

يف  الوالدين  قبل  من  الأطفال  �شد  اللفظية  الإ�شاءة   ) 9 .2001( نايل.  حممد,  ال�شقريات, 
الدميوجرافية املتعلقة بالوالدين , جملة  الكرك, وعالقتها ببع�ص املتغريات  حمافظة 

الطفولة العربية, 2 )17( , 8- 30. 
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الوالدية للطفل وعالقتها بالتوتر  اإ�شاءة املعاملة  اأ�شكال   .  ) الطراونة, فاطمة. )1999. 10
النف�شي لديه وببع�ص اخل�شائ�ص الدميوغرافية لأ�رضته, ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة, 

جامعة موؤتة, الكرك.
 . ) عبد الغفار, عبد ال�شالم؛ وال�شول, عادل؛ والقريتي, عبد املطلب؛ وحافظ , نبيل. )1997. 11
مظاهر اإ�شاءة معاملة الأطفال يف املجتمع امل�رضي. القاهرة: اأكادميية البحث العلمي. 
( . العنف �شد املراأة واأثره على الإ�شاءة الواقعة على الطفل, درا�شة  ع�شال, �رضار. )2003. 12
ميدانية على الأمهات املعنفات املراجعات لحتاد املراأة الأردنية. ر�شالة ماج�شتري غري 

من�شورة: اجلامعة الأردنية. 
( . تربية الطفل يف الإ�شالم, دار الفكر: عمان. العناين, حنان. )2004. 13

النفعايل  الرتقاء   .  ) 14 .2008( �شهري.  و�شامل,  ماي�شة؛  والنيال,  الدين؛  عالء  كفايف, 
والجتماعي لطفل الرو�شة. عمان: دار الفكر. 

( . خربات الإ�شاءة يف مرحلة الطفولة, دليل  خميمر, عماد؛ عبد الزراق, عماد. )2004. 15
التعليمات, القاهرة: مكتبة الجنلو امل�رضية. 

( . و�شع الأطفال يف العامل. مكتب اليون�شيف الإقليمي لل�رضق  مكتب اليون�شيف. )2003. 16
الأو�شط و�شمال اأفريقيا: عمان. 

ثانيأ- املراجع االجنليزية: 
Deliramish ,A. (2009) . Childhood physical and sexual abuse and adult 1. 

mental health aoutcomes, M.A: University of Hawai.

Donping, Q. (2009) Conceptions of Physical child abuse in China lestening 2. 

to children and their parents on parertal child battering in Beijing Ph.D: 
The Hong Kong Polytechnic University. 

Figueiredo, B; Bifalco, B; Pavia, C; Maia, A; Fernandes, E; and Matos, 3. 

R. (2004) . History of Childhood abuse in Bortuguese perents. Child and 
Neglect, 28, 671- 684.

Girgus, J. (2010) . Barriers preventing the reporting of child abuse and 4. 

neglect: A comparison of school social workers in public and private 
settings , Ph. D: Walden University.
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Rodgers, S, long ,A; laffaye , C; Staz ,L; Dresselhous, T and Stein, M, 7. 
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behavior, Child Abuse and Neglect (5) , 575- 586 . 
Stephen, J; Kuntiz ,J and levy ,M. (1998) ,Alcohol dependent and domestic 8. 
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Pacipic University 



241

2012 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )2( - كانون 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ال�شالم عليكم ,,

بني يديك ا�شتبانة لقيا�ص الإ�شاءة املوجهة للطفل من قبل الأم والأب.
الرجاء الإجابة على الفقرات يف املكان الذي ينطبق عليك , علمًا باأن املعلومات التي 

ترد يف هذه الإ�شتبانة �رضية, ولغايات البحث العلمي فقط.

مع ال�صكر اجلزيل

اأ�صتاذ الطفولة امل�صارك

د. حنان العناين

   11 -10 □    9 -8 □ ال�شن:  
□ اأنثى  □ ذكر     اجلن�ص:  

أ. �صورة االأب
غري موافقحمايد )ال ادري( اأوافقاأبي العبارة

1. يكويني بالنار لأقل غلطة . 
2. يناديني بالأ�شماء اأو الألقاب التي اأكرهها . 

3. ي�رضبني على وجهي . 
4. يعايرين بعيوبي اأو عدم جناحي 

5. يحرمني من الطعام اجليد.  
6. ي�رضخ يف وجهي لأقل �شبب. 

7. ي�رضبني بقدميه . 
8. ي�شبني ويهددين بالعقاب لأقل �شبب. 

9. يربطني بحبل اأو جنزير . 
10. ي�شخر مني وي�شتهزئ بي . 

11. ي�رضبني �رضيًا �شديداً يرتك اآثرا يف ج�شمي. 
12. يطردين من البيت . 

13. عندما اأمر�ص يحرمني من الذهاب اإىل الطبيب. 
14. يتجنب لقائي اأو احلديث معي. 

15. يطفئ ال�شجائر يف ج�شدي . 
16. يحرمني من امل�رضوف. 



242

د. عبد الرؤوف اليمانياجلنس والعمر لدى عينة من طلبة املرحلة األساسية في مدينة عمان
مبتغيري ذلك  وعالقة  للطفل  والعاطفية  اجلسدية  الوالدية  د. حنان العناني / د. مرمي اخلالدياإلساءة 

غري موافقحمايد )ال ادري( اأوافقاأبي العبارة
17. يقذفني باأي �شيء اأمامه عندما يغ�شب. 

18. يهددين بالتخل�ص مني.
19. ي�رضبني بال�شكني اأو اأية مادة حادة. 

20. يتجاهلني ول ياأخذين معه اإىل اأي مكان . 
21. يرف�ص �رضاء مالب�ص �رضاء جديدة يل. 

22. ي�شمح يل بالغياب او الهروب من املدر�شة

	. �صورة االأم
ابدااحيانادائمااأمي العبارة

1. تكويني بالنار لأقل غلطة . 
2. تناديني بالأ�شماء اأو الألقاب التي اأكرهها . 

3. ت�رضبني على وجهي . 
4. تعايرين بعيوبي اأو عدم جناحي 

5. حترمني من الطعام اجليد.  
6. ت�رضخ يف وجهي لأقل �شبب. 

7. ت�رضبني بقدميه . 
8. ت�شبني وتهددين بالعقاب لأقل �شبب. 

9. تربطني بحبل اأو جنزير . 
10. ت�شخر مني وت�شتهزئ بي . 

11. ت�رضبني �رضبًا �شديداً يرتك اآثرا يف ج�شمي. 
12. تطردين من البيت . 

13. عندما اأمر�ص حترمني من الذهاب اإىل الطبيب. 
14. تتجنب لقائي اأو احلديث معي. 

15. تطفئ ال�شجائر يف ج�شدي . 
16. حترمني من امل�رضوف. 

17. تقذفني باأي �شيء اأمامه عندما يغ�شب. 
18. تهددين بالتخل�ص مني.

19. ت�رضبني بال�شكني اأو اأية مادة حادة. 
20. تتجاهلني ول تاأخذين معها اإىل اأي مكان . 

21. ترف�ص �رضاء مالب�ص �رضاء جديدة يل. 
22. ت�شمح يل بالغياب اأو الهروب من املدر�شة


