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ملخص: 

ال�صكنّي،  بالو�صط  الأجُ�رصّي  العنف  ارتباط  مدى  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�صة  هذه  تهدف 
بيت  حمافظة  يف  واخلا�صة  احلكومّية  املدار�ص  يف  الأولد  اأجُ�رص  لدى  الأ�رصة  تعي�صه  الذي 
من  النوع  لهذا  ملنا�صبته  وال�صتدليّل،  الو�صفّي  �صقيه  على  الكمّي  املنهج  وا�صتخدم  حلم. 
نوع  متغري  حيث  من  الع�صوائّية،  الطبقّية  بالطريقة  الدرا�صة  عّينة  اختريت  فقد  الدرا�صات، 
اأو خا�صة( ، وتكّونت العّينة من )1174( طالبًا من )16( مدر�صة، يف  املدر�صة )حكومية، 
بن�صبة  بلغت  اأي  والبادية؛  واملخيم،  والقرية،  املدينة،  بني  ما  موزعة  حلم،  بيت  حمافظة 
ممت ا�صتبانة اأجُعدت لغر�ص البحث  )%18.8( من متمع البحث. ولتحقيق اأهداف البحث، �صجُ
احلايل. فاأ�صارت النتائج اإىل اأّن للم�صتوى القت�صادي للحّي ال�صكنّي لالأ�رصة، ونوع ال�صكن 
الذي ت�صكنه ارتباًطا مع العنف الأجُ�رصي، فال يرتبط العنف بال�صكن يف الأحياء ذات امل�صتوى 
القت�صادي املتدين فقط، اإمّنا يرتبط كذلك بال�صكن يف الأحياء الغنّية، كذلك تبنّي اأّن ال�صكن 
يف بيت )طوب، اأو خيمة( يرتبط مع العنف الأجُ�رصّي اأكرث من ال�صكن يف )فيال، اأو �صقة( ، واأّن 
التنقالت احلا�صلة ل�صكان  الأجُ�رصّي باأ�صباب  الذي ت�صكنه الأ�رصة ل يرتبط بالعنف  التجمع 

القرى اإىل املدن، وتقلي�ص الفجوة بني القرية واملدينة. 
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Abstract: 
This study aims at identifying the extent to which domestic violence is 

related to the residential environment of the families of the students of private 
and governmental schools in Bethlehem district. The quantitative methodology 
with its descriptive and inferential parts was applied for its suitability for this 
type of studies. The study sample was randomly taken following the stratified 
way, in terms of variable type of school (governmental, private) . The 
sample consisted of (1174) students from (16) Schools in Bethlehem district, 
distributed between the villages and cities of Bethlehem; it reached the rate 
of (% 18.8) of the research community. A questionnaire was designed and 
prepared for the purpose of the study and for collecting additional data. The 
students were reported –through the questionnaire- to the aspects of domestic 
violence and to demographic details about their families. The results indicate 
that the domestic violence is related to the economic level of the residential 
neighborhood of the family and to the type of housing the family inhabit. The 
domestic violence is related to housing in the neighborhoods of low economic 
level as well as neighborhoods of high economic level. The results also show 
that the domestic violence is more related to housing in a brick house or in a 
tent than it is in a villa or an apartment. The assembly that the family lives in 
is not related to domestic violence because of the movements of villagers to 
the cities, reducing the gap between the village and the city. 
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متهيد: 
املختلفة،  املجتمعات  تواجه  التي  التحديات  اأحدى  الأجُ�رصّي  العنف  ظاهرة  ت�صكل 
انت�رصت  الإن�صانّية املختلفة، والتي  التي تهدد املجتمعات  الظواهر  اأخطر  كونها من بني 
اإىل املجتمعات العربّية واملجتمع الفل�صطينّي يف القرية  اأنحاء العامل، وامتدت  يف جميع 
)العي�صوي،  باأدوارها  بالقيام  وتراجعها  الأجُ�رصة  اأداء  يف  خلل  ظهور  اإىل  واأّدت  واملدينة، 
م�صكلة  باعتبارها  الأجُ�رصّي  العنف  ظاهرة  درا�صة  تاأخرت  لقد   .  );1985  ،Boes  2004
ولقد  حولها.  �صمت  ثقافة  تكري�ص  اإىل  دفع  مما  فيها،  التدخل  يجوز  ل  ح�صا�صة  اأ�رصّية 
اإىل عدد من عوامل اخلطر، بربطها  النظرّية يف تف�صريها لهذه الظاهرة  الأدبّيات  تطرقت 
واجتماعّية،  واقت�صادّية،  و�صخ�صّية،  بيولوجّية،  عوامل  اإىل  تعود  خمتلفة  عوامل  يف 
اخلطر  موؤ�رصات  كاأحد  ال�صكنّي  الو�صط  باإبراز  النظرية  الأدبّيات  واهتمت  و�صيا�صّية. 

 )Carny, Buttell &؛Dutton, 2007( .املرتبطة بالعنف الأجُ�رصّي

مشكلة الدراسة: 
املجتمعات  ك�صائر  العربّية،  املجتمعات  يف  جديدة  لي�صت  الأجُ�رصّي  العنف  ظاهرة 
الأو�صاط  خمتلف  يف  انت�رصت  فقد  الفل�صطينّي،  املجتمع  عن  غريبة  لي�صت  وهي  الأخرى، 
تعدد  ب�صبب  وذلك  الفل�صطينّي.  الداخل  ويف  غزة،  قطاع  ويف  الغربّية،  ال�صفة  يف  ال�صكنّية 
منها  يعاين  التي  وال�صيا�صّية  والقت�صادّية،  والجتماعّية،  البيئّية،  وال�صغوطات  العوامل 
املجتمع الفل�صطينّي، فالأو�صاع القت�صادّية لالأحياء الفل�صطينّية الفقرية قد ازدادت �صوًءا، 
وقللت من فر�ص الأجُ�رصة يف �صّد احتياجاتها، وتدين اأو�صاعها ال�صكنّية، و�صيادة ثقافة الفقر 
فيها، وعدم تطوير الأو�صاط ال�صكنّية، وما ينطوي عليها من �صغوطات، قد وفرت الفر�ص 
لل�رصاع والعنف الأجُ�رصّي. اإّن ات�صاع انت�صار ظاهرة العنف الأجُ�رصّي يف املناطق الفل�صطينّية 
وغياب  المبرييقية،  املعلومات  لقّلة  واملجتمع،  الأجُ�رصة  على  اأ�رصارها  وعمق  جميعها، 
التن�صئة  وتن�صئتهم  اأفرادها  نحو  بوظائفها  الأ�رصة  قيام  دور  يعطل  قد  املهنّية،  اخلدمات 
توجد فروق يف  التايل: هل  املركزي  البحث  �صوؤال  الدرا�صة يف  م�صكلة  وقد نحدد  ال�صليمة. 

م�صتوى العنف الأجُ�رصّي تعزى للو�صط ال�صكنّي لالأ�رصة؟ 

أهمية الدراسة: 	
لقد اأجُجريت درا�صات عديدة عاملًيا وعربًيا حول ظاهرة العنف الأجُ�رصّي والعوامل التي 
الفل�صطينّي، ونظًرا  اأبحاث كافية يف هذا املجال يف املجتمع  رى  اأن جتجُ تقف خلفها، دون 
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لنت�صار هذه الظاهرة يف مناطق املجتمع الفل�صطيني جميعها، والنتائج ال�صلبّية املرتتبة 
عليها على م�صتوى الأ�رصة واأفرادها، وعلى �صالمة املجتمع، وكذلك احلاجة امللحة ملواجهة 
الفل�صطينّي،  املجتمع  يف  الظاهرة  هذه  لدرا�صة  �رصورة  وجدنا  هنا  فمن  الظاهرة.  هذه 
وارتباطه  الأجُ�رصّي  العنف  مو�صوع  حول  املعرفة  تزداد  كي  ال�صكنّي،  بالو�صط  وارتباطها 
انعكا�صات تطبيقية  البحث  لنتائج هذا  الأ�رصة، ورمبا تكون  ت�صكنه  الذي  ال�صكنّي  بالو�صط 

على م�صتوى مواجهة الظاهرة. 

هدف الدراسة: 
اإىل ارتباط العنف الأجُ�رصّي بالو�صط ال�صكني  تهدف هذه الدرا�صة اإىل حماولة التعرف 
يف  واحلكومّية  اخلا�صة  الثانوية  املدار�ص  يف  الأولد  اأجُ�رص  لدى  الأ�رصة،  فيه  تعي�ص  التي 

حمافظة بيت حلم. كاإحدى املحافظات التي جتمع بني اأطياف املجتمع الفل�صطينّي. 

اخللفّية النظرية: 
ت�صكل ظاهرة العنف الأجُ�رصّي اإحدى التحديات التي تواجه املجتمعات املختلفة على 
جميع فئاتها. فيعرف ابن منظور العنف يف معجم ل�صان العرب )2000: 43( »باأّنه اخلرق 
بالأمر، وقّلة الرفق به، واأعنف ال�صيء اأخذه ب�صدة، واعتنف ال�صيء كرهه والتعنيف: التوبيخ 
والتقريع واللوم«. كما عرفت عبد الوهاب )1994: 19( العنف تعريًفا �صامال باأّنه »�صلوك 
اأو فعل يت�صم بالعدوانّية، وي�صدر عن طرف قد يكون فرًدا، اأو جماعة، اأو طبقة اجتماعّية، 
اأو ا�صتغالله يف اإطار عالقة ما ذات قوة غري متكافئة  اأو دولة، بهدف اإخ�صاع طرف اآخر، 
اأو  اأ�رصار مادّية،  اإحداث  ال�صلوك يف  �صيا�صًيا، وقد يت�صبب هذا  اأو  اأو اجتماعًيا،  اقت�صادًيا، 

معنوّية، اأو نف�صّية، لفرد اأو جلماعة، اأو لطبقة، اجتماعية، اأو لدولة اأخرى«. 

الصعوبات اليت واجهت دراسة العنف اأُلسرّي: 
لقد تاأخرت درا�صة ظاهرة العنف الأ�رصّي، واأهمل الباحثون اخلو�ص فيها ب�صبب احل�صا�صّية 
اخلا�صة للعالقات الأ�رصّية. وعدم توجه ال�صحايا اإىل خدمات احلماية والك�صف عنها )اأخلالدي، 
بوي�ص  درا�صة  بّينت  حيث   .  )Kortewe, 2008 2006؛  العكايلة،  2008؛  العرود،  2005؛ 
)Boes, 1998( ودرا�صة �رصاغمة )2002( اإىل اأّن العديد من الزوجات، والأطفال املعنفني، ل 
يلجاأون اإىل مراكز الأمن لعدة اأ�صباب منها: اخلوف من ردة فعل رب الأ�رصة واعتبار الأمر اأّنه 
عائلي، وكذلك عدم الإميان بالنظام الق�صائي، اأو اخلوف من عدم ت�صديق اأهل املراأة املعتَدى 

عليها، واخلجل واخلزي من ن�رص اخلرب ب�صبب مفهوم �رصّية الأ�رصة. 
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النظريات اليت تفسر العنف اأُلسرّي: 

نظرّية التحليل النفسّي: 

اأن  اأمرين: الأول،  اأّن الدافع وراء �صلوك العنف يتحدد يف  تعدُّ نظرّية التحليل النف�صّي 
تتغلب النف�ص ذات ال�صهوة نتيجة لل�صعف، وعدم قدرة الأنا على القيام بوظيفتها يف الرقابة 
قد النف�صّية التي ميكن اأن تنجم عن الكبت )Frued, 1972( ، و ي�صار يف  والردع. والثاين، العجُ
هذه النظرّية اإىل تو�صيح اأثر العوامل النف�صّية املتمثلة يف الغرائز والنفعالت على ال�صلوك 
الإجرامي، كما تربط هذه النظرية بني العنف، ومظاهر ال�صذوذ العقلّي، والنف�صّي واملركبات، 

 . )Petri & Govern, 2004 والعقد النف�صّية )زهران، 2003؛ العي�صوي، 2004؛

نظرّية التعلُّم االجتماعي: 

فالأفراد  متعلَّم،  �صلوك  اأّنه  على  العنيف  ال�صلوك  اإىل  الجتماعي  التعلُّم  نظرّية  تنظر 
ينتهجون �صلوكيات عنيفة؛ لأّنهم تعلموا مثل هذه ال�صلوكيات، وهي بذلك تعتمد على التقليد 
كطريقة لتف�صري اأمناط معينة من ال�صلوك، ومنها ال�صلوك العنيف، فبع�ص �صمات ال�صخ�صّية قد 
يتعلمها الفرد من خالل حماكاته ل�صلوك الآخرين )اأبو غزال، 2006(. وح�صب هذه النظرية، 
اأم يف  الأ�رصة،  �صواء يف  به،  البيئة املحيطة  والتقليد من  بالتعلُّم  العنف  الفرد يك�صب  فاإّن 
العنيفة عن طريق  لل�صلوكيات  الفرد يف تعلًّمه  واأّن  الإعالم،  اأم غريهما كو�صائل  املدر�صة، 
تقليد الآخرين، يرى ما ميكن اأّن يرتتب على �صلوكيات الآخرين العنيفة من مكافاأة اأو عقاب. 

وقد برر باندورا )Bandura, 1978( العدوان على اأّنه نتيجة لالإحباط دائما. 

نظرية اإلحباط: 

انطلقت هذه النظرية من م�صلمة اأ�صا�صية مفادها اأّن العدوان هو دائمًا نتيجة لالإحباط، 
اأ�صكال  من  �صكل  اإىل  يقود  الذي  الإحباط  ي�صبقه  اأن  بّد  ل  العدوايّن  ال�صلوك  يحدث  وحتى 
العوامل  تاأثري  طريق  عن  العنف  النظرية  هذه  ف�رّصت  وقد   .)2004 حممد،  )ويل،  العدوان، 
الجتماعّية على تطور ال�صخ�صّية، حيث اإّن الفرد داخل الأ�رصة يتعّر�ص للعنف العاطفّي الذي 
قد يوؤدي به اإىل الإحباط، واأّن الإحباط يوؤدي دائمًا اإىل العنف، ويظهر نتيجة عدم العدالة 
وامل�صاواة داخل الأ�رصة واملجتمع، كما تطرحه هذه النظرية:( غباري، اأبو �صعريه، 2008( . 

 النظرّية البيولوجّية: 

ردود  ت�صبب  التوتر  اأو  النفعالية: كالغ�صب  الردود  اأّن  البيولوجي، يف  التف�صري  �صاد   
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اأي عمل عدوايّن ينتج  فاإّن  لذلك   . ال�صماء )مر�صد، 2005(  الغدد  فعل نوعّية على م�صتوى 
منه تغيري يف دقات القلب، وتبدد يف التنف�ص، والدورة الدموّية، واإفرازات يف الغدد، فيدرك 
دث  الفرد ردة الفعل هذه بعد اأن تكون قد انتقلت اإىل الدماغ عن طريق الدفع الع�صبي، وحتجُ
ردة الفعل هذه احلالة النف�صية التي نطلق عليها العدوان اأو العنف، ول بّد اأن حت�صل عملية 
تفريغ عدوايّن، واإذا مل تفرَّغ العدوانّية خارًجا بالكالم اأو املوقف، ف�صتفرَّغ داخلًيا، م�صببة 

 . )larzelere, 2000 ال�صطرابات احلادة املزمنة داخل اجل�صم )العقاد، 2001؛

أنواع العنف اأُلسرّي وأشكاله: 
 .)2008 )العرود،  واملعنوّية  اجل�صدّية  اأ�صكاله  واختلفت  العنف  مظاهر  تنوعت  لقد 
والعنف  الأبناء،  اجتاه  الآباء  عنف  اأبرزها  من  عديدة  اأمناًطا  الأجُ�رصّي  العنف  ويت�صمن 
الآباء.  اجتاه  الأبناء  من  والعنف  الإخوة،  بني  املتبادل  والعنف  الزوجني،  بني  املتبادل 
ا للعنف الأجُ�رصّي اإذا كان العنف موجًها من  )Ferrari, 2002( ويكون الأولد الأكرث تعر�صً
الأ�رصة،  يف  الأطفال  له  يتعر�ص  الذي  واللفظّي،  اجل�صدّي  العنف  جانب  اإىل  الوالدين.  كال 
اأو ف�صل امل�صوؤول عنه يف  البديّن، والنتهاك العاطفي،  العديد من الأطفال الإهمال  ويعاين 
والوجدانّية  والعقلّية  البدنّية  الطفل  قدرات  منو  يعوق  مبا  الأ�صا�صية  املقومات  توفري 
)Polansky, Hally & Polansky, 1977( وكذلك النتهاك اجلن�صّي، حيث تكاد تتفق معظم 
الأب.واأ�صارت  يكون  ما  غالًبا  واجلاين  البنة،  تكون  ما  غالًبا  ال�صحية  اأّن  على  الدرا�صات 
اأّن  اإىل  املحارم  بني  اجلن�صّية  العالقات  حول   )Berliner,1977( بريلينري  درا�صة  نتائج 
)95%( من ال�صحايا من الإناث، و )99%( من اجلناة من الذكور، واأّن )82%( من اجلناة من 

الآباء اأو من يقوم مقامهم.
ولقد اأ�صارت نتائج م�صح العنف يف املجتمع الفل�صطينّي ل�صنة )2006( اإىل اأّن )%51( 
من الأطفال تعر�صوا للعنف داخل الأ�رصة من قبل اأحد اأفرادها، )45.8%( يف ال�صفة الغربية 

مقابل )59.4%( يف قطاع غزة.
 Hanrahan, الباحثني  من  العديد  باهتمام  حظي  فقد  الزوجات،  �صّد  العنف  واأّما 
Sugarman & Hotaling, 1989( );1997 ويف �صوء ما تو�صلوا اإليه من اأّن �رصب الزوجة 
العنف  يعدُّ  و   Capezza & Arriaga, 2008(.الأ�رصة �صيوًعا يف  النتهاك  اأ�صكال  اأكرث  هو 
اجل�صدي )Physical Abuse( اأكرث اأنواع العنف الأجُ�رصّي و�صوًحا، وي�صمل ال�رصب، والقذف 
 )Anderson, 2008( واخلنق  واحلرق،  ب�صالح،  والتهديد  والركل،  الزوجة،  على  بالأ�صياء 
.وي�صري بزاوا )Buzawa, 2007( يف درا�صته اإىل تنامي ظاهرة الإ�صاءة اإىل املراأة وانت�صارها 
بني  الأزواج  قبل  من  اإليهن  �صاء  املجُ الن�صاء  ن�صبة  تراوحت  حيث  العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف 
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)25%( اإىل )60%( من املرتددات على اأق�صام الطوارئ يف امل�صت�صفيات على م�صتوى العامل، 
فقد ات�صعت ظاهرة الإ�صاءة للمراأة يف املجتمعات العربية والغربية كافة )الغنيمي، 2007( 
.ولقد اأ�صارت نتائج م�صح العنف يف املجتمع الفل�صطينّي ل�صنة )2011( اإىل اأّن )37%( من 
الن�صاء اللواتي �صبق لهن الزواج تعر�صَن لأحد اأ�صكال العنف من قبل اأزواجهن )29.9%( يف 
ال�صفة الغربية مقابل )51.1%( يف قطاع غزة، واأّن )30.2%( منهن جلاأَن اإىل بيوت الوالدين 
و )65.3%( منهن ف�صلن ال�صكوت، يف حني مل تزد ن�صبة اللواتي توجهَن اإىل موؤ�ص�صة عن )%7( 
واملراهقات،  الطفالت،  �صد  اجلن�صّي  العنف  حول   )2007( الرفاعي  درا�صة  نتائج  .وت�صري 
والن�صاء يف ال�صفة الغربية اإىل اأّن م�صكلة العنف اجلن�صّي قائمة يف املجتمع الفل�صطينّي، مثل 
الغت�صاب املجُوجه �صد الإناث والذكور، والغت�صاب الزوجّي، والتحر�ص اجلن�صّي، واأّن الراأي 

العام الفل�صطينّي يعي وجود هذه الظاهرة.
�صمى اأحياًنا العنف الذي تار�صه الن�صاء، ولعل  واأّما العنف الواقع على الزوج، فاإّنه يجُ
التي دار حولها اجلدل يف مال  اأكرث املوا�صيع  الن�صاء هو  الذي تار�صه  العنف  مو�صوع 
العنف الأ�رصّي.ومنذ ظهور اأول ا�صتطالع راأي يف الوليات املتحدة عام )1975( ، والذي 
تو�صل اإىل اأّن الن�صاء تار�ص العنف مثل الرجال، بداأ املو�صوع ي�صبب قلًقا للن�صاء.ولأّن مثل 
اإنكارها  حتى  اأو  اأخفيت،  فقد  املراأة،  بطبيعة  املتعلقة  النظرّية  مع  تتناق�ص  النتائج  هذه 
ورينهارد،  و�صوفري،  مي�صم،  درا�صة  وجدت  فلقد   )Carney, Buttell, & Dutton, 2007(
وهورينينغ، ودانرت )Mechem, Shofer, Reinhard, Horning, & Datner, 1999( التي 
اأجريت على عيادة طوارئ يف مدينة فيالدلفيا اأّن 12.6( %( من جميع املر�صى الذكور على 
مدى فرتة )13( اأ�صبوًعا وعددهم )866( كانوا �صحايا للعنف الأ�رصي.وقد قال )47%( من 
هوؤلء املر�صى اإّنهم تعر�صوا للرف�ص، والع�ص، واللكم والوخز، واخلنق على اأيدي زوجاتهم، 
اإّن زوجاتهم ا�صتخدمَن ال�صالح �صدهم.ولقد اأ�صارت نتائج م�صح  وقال )37%( من احلالت 
اأزواجهن  اأّن ن�صبة الن�صاء اللواتي عّنفَن  العنف يف املجتمع الفل�صطينّي ل�صنة )2011( اإىل 
الن�صاء  �صّد  العائلي  العنف  حول   )2001( املن�صي  بحث  نتائج  .واأ�صارت   )%17.1( بلغت 
يف قطاع غزة، اإىل اأّن معظم اأ�صكال العنف الأجُ�رصّي التي حتدث بني الن�صاء منت�رصة ب�صكل 
اأكرث يف الطبقات الفقرية التي تعاين من تدٍن يف الأو�صاع الجتماعّية والقت�صادّية.ولقد 
اأّن العنف الذي يحدث لهن ب�صبب الأو�صاع  اأّن ن�صبة الن�صاء اللواتي ذكرَن  اأظهرت النتائج 

القت�صادّية بلغت )%45.1( .
الإخوة، فلم يهتّم معظم املتخ�ص�صني بدرا�صته ب�صكل كاٍف.ويتمثل  العنف بني  واأّما 
الإخوة. بني  التناف�ص  اإىل  ذلك  يعود  وقد  وامل�صاجرات،  املنازعات  يف  الإخوة  بني  العنف 
وقد ك�صفت درا�صة �صرتاو�ص )Straus, 2001( اأّن العنف بني الإخوة هو اأكرث اأمناط العنف 



199

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والثالثون )1( - تشرين 

الأجُ�رصّي تكراراً، فمن بني كل خم�صة اأطفال ذكر اأربعة اأّنهم قد ارتكبوا �صلوًكا يت�صّم بالعنف 
مرة واحدة على الأقل كل عام، ويف �صوء ذلك تذهب الدرا�صة اإىل اأّن حوايل )29( مليون طفل 

اأمريكي مار�ص فعاًل اأو اأكرث من العنف البدين اجتاه اأحد اأ�صقائه يف العام الواحد.
واأّما العنف الواقع على الوالدين وكبار ال�صن، فلي�ص املق�صود به العنف القويل فقط، 
كاإغالظ القول للوالدين اأو لأحدهما، بل ي�صمل ذلك اإهمال احلاجات الأ�صا�صّية لهما، والعتداء 
عليهما بال�رصب )اإبراهيم، 2008( .ولقد اأ�صارت نتائج م�صح العنف يف املجتمع الفل�صطينّي 
ل�صنة )2011( اإىل اأّن )7.3%( من كبار ال�صن )65( �صنة فاأكرث تعر�صوا لأحد اأ�صكال العنف 

من قبل اأحد اأفراد الأ�رصة.
ومن قراءة االأدب النظريرّ يف جمال العنف االأُ�رضيرّ يتبنيرّ اأنرّ هناك عدًدا من اأمناط 

العنف االأُ�رضيرّ وت�سمل: 
 Dworkin, 2006 Elbogen, 2006؛  العكايله،  2008؛  �صالح،  2003؛  �صهبه،  )ابو 

. )2002

ونق�صد بالعنف املعنوّي: كل فعل موؤٍذ  ◄  :» والنف�سيرّ  ، »اللفظيرّ املعنويرّ  العنف 
نف�صًيا، مثل الكالم البذيء، والتهديد املجُوجه للزوجة، اأو لالأبناء، اأو بحرمانهم من الذهاب 
بالطالق  املراأة  بتهديد  اأو  اخلروج،  املنزل وعدم  باحلب�ص يف  بتهديدهم  اأو  الأ�صدقاء،  اإىل 
العارم على  الطفل باخلزي، وال�رصاخ، والغ�صب  اأو باإ�صعار  الأبناء،  والهجر واحلرمان من 

الطفل ب�صورة مبا�رصة اأو غري مبا�رصة، بالإ�صافة اإىل نبذه وعدم التوا�صل العاطفي معه.
: ويعني ا�صتخدام القوة اجل�صدّية ب�صكل م�صتمر اجتاه الآخرين، من  ◄ العنف اجل�سديرّ

اإىل  يوؤدي  اأ�رصار ج�صيمة بهم، وذلك كو�صيلة عقاب غري �رصعّية مما  واإحلاق  اإيذائهم  اأجل 
الآلم، والأوجاع، واملعاناة النف�صّية.

: هو جلوء الزوج اإىل ا�صتدراج زوجته بالقوة ملمار�صة اجلن�ص معها  ◄ العنف اجلن�سيرّ
اإّما  الإ�صاءة  اأو رغباتها اجلن�صّية.وتكون هذه  ال�صحّي، والنف�صّي،  من غري مراعاة لو�صعها 
اأ�صكال  ت�صمل  كما  جن�صّية،  لفظّية  تعبريات  با�صتخدام  اأو  املراأة،  مع  املبا�رصة  باملمار�صة 
على  املراأة  واإجبار  والغت�صاب،  اجلن�صّي،  كالتحر�ص  املرغوبة  غري  اجلن�صّية  العمليات 

ممار�صة اجلن�ص من غري رغبتها.
االإهمال: ويعني اإهمال العناية بالطفل، و�صد احتياجاته الأ�صا�صّية، وحرمانه من  ◄

العطف واحلنان.
وللعنف الأجُ�رصّي اآثار خمتلفة على اجلوانب جميعها: ال�صخ�صّية، والنف�صّية، واملعرفّية، 
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�صبكة  للدرا�صة، وتقل�ص  الدافعية  الذات، وقّلة  انخفا�ص احرتام  وال�صلوكّية مثل:  واجل�صدّية 
ال�صعور  الأولد، وانعدام  الأولد، وردود فعل نف�صّية حادة لدى  العالقات الجتماعية لدى 
بالأمن وال�صلوك العدواين )Gershoff, 2002( .كما اأّن هناك اآثاًرا ج�صدّية تتمثل يف عالمات 
التي  والأ�رصار  بالراأ�ص،  والك�صور  املك�صورة،  والعظام  واجللد، واجلروح،  والع�ص،  احلروق، 

يرتتب عليها اأذى لفرتات طويلة قد ت�صتمر طوال العمر.

العوامل اليت تقف وراء العنف األسرّي: 
هنالك عوامل نف�صّية، واقت�صادّية، واجتماعّية قد تقف وراء العنف الأجُ�رصّي )املطوع، 
تعي�ص  التي  البيئّية  والظروف  الأ�رصّية،  العوامل  عليها  .وتغلب   )Hopper, 2005 2008؛ 
فيها الأ�رصة وتتفاعل معها.فلقد حاولت الأدبيات النظرّية تف�صري العنف ب�صكل عام، والعنف 
الأجُ�رصّي ب�صكل خا�ص على اأ�صا�ص اأيكولوجي، من خالل ربطه بنوع التجمع ال�صكنّي، وكذلك 

ظروف احلي ال�صكنّية، واأمناط ال�صكن وظروفه.

الوسط السكيّن: 
يدمج النموذج الأيكولوجي والعملي بني النظرّيات الأيكولوجّية وعلم البيئة، والتاأثري 
املتبادل للتفاعالت احلا�صلة بني املجموعات املختلفة )Proctor, 2006( ، فمكان ال�صكن 
باأنواعه املختلفة �صواء اأكان يف قرية، اأم يف مدينة، اأم يف خميم، اأم يف بادية ي�صكل موقًعا 
ا تقطن عليه مموعة من النا�ص تنتج ثقافة اجتماعّية خا�صة بها.فلقد تيزت احلياة  جغرافيًّ
التقليدّية،  القرية باحلياة  يف املدينة باحلياة احل�رصّية احلديثة واملنفتحة، بينما تيزت 
و�صادت بها ال�صلطة الأبوية، واأّما البادية، فغلب عليها العتماد على تربية املوا�صي و�صيادة 
ال�صلطة الأبوية التقليدّية، واأّما املخيم، فهو اأحد الأو�صاط ال�صكنّية امل�صتحدثة يف املجتمع 
مع فيه اأعداد كبرية من املهاجرين الذين مل ت�صمح  الفل�صطينّي منذ العام )1948( حيث ججُ
لهم ظروفهم اقتناء بيوت باهظة التكاليف يف املدن والقرى، وتيز املخيم بالو�صط ال�صكنّي 
الفقري، اإل اأّنه بعد التغريات احلا�صلة يف املجتمع القروي، ويف متمع املخيم، وحتى يف 
تغيريات  نحو  تتجه  منظمة  م�صاكن  يف  العي�ص  اإىل  منها  ق�صم  انتقل  التي  البدوية  القبائل 
يجعلها  ما  والعادات،  وال�صحة،  والتعليم  والتمدن  احلياة  م�صتويات  يف  جًدا  كبرية  اأفقيه 

تعي�ص اأمناًطا جديدة �صبه ح�رصّية )العكايله، 2006( .
البناء  التي غرّيت من  والعوامل  القوى  اأّن  اإىل  واآخرون )2004(  العاطي  وي�صري عبد 
احل�رصية  الأطراف  مناطق  تطوير  على  بدورها  و�صاعدت  واملدينة،  للقرية  الأيكولوجي 
ا  ا ودميوجرافيًّ كوحدة متكاملة من وحدات هذا البناء، ك�صفت عن خ�صائ�ص متميزة اأيكولوجيًّ
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ا �صاعدت على تطوير منط اأ�رصي خا�ص تيز هو الآخر بخ�صائ�ص معينة جعلته  واقت�صاديًّ
يختلف اإىل حد ما عن الأ�صكال الأ�رصّية املعروفة يف املجتمعني: الريفّي واحل�رصّي على حد 
�صواء.فلقد عرف باأّن الأ�رصة احل�رصّية، تتميز بالعزلة الن�صبّية التي جعلتها اأقل انغما�ًصا يف 
ن�صيج من عالقات وثيقة مع اجلماعات القرابية املمتدة، مما جعل �صبكة الدعم الجتماعّية 
ال�صغط  م�صتويات  يرفع  الذي  ال�صيء  وال�صعاب،  التحديات  مواجهة  عند  فاعلّية  اأقل 

وال�صطرابات النف�صّية التي غالًبا ما تكون موؤ�رًصا للعنف الأ�رصّي )العكايله، 2006( .
اأو متنقلة،  اأ�صا�ص من قوة عمل متحركة  ال�صناعّية يف قيامها على  التكنولوجيا  اإّن 
انتقال  على  �صجع  مما  للفرد،  املهني  النجاح  يحتمها  �رصورة  واحلركة  التنقل  من  جعلت 
حقيقة  التنقل  هذا  من  جعلت  كما  ال�صناعة،  ومراكز  املدن  اإىل  ال�صغرية  باأ�رصهم  الأفراد 
تتعار�ص مع البناء التقليدّي لالأ�رصة )احليدري، 2003؛ العي�صوي، 2001( ، واأّدت اإىل �صعوبة 
يف التاأقلم والتكّيف الجتماعّي للبيئة املحيطة، وخلق ال�رصاعات داخل الأ�رصة الناجتة عن 
تعار�ص يف القيم والعادات والتقاليد، وترد الأولد ورغبتهم يف تبني الأمناط املفتوحة.
و�صاعد توّفر فر�ص العمل باملدينة لأبناء املدينة وغريهم من اأبناء القرى واملخيمات على 
حترر الأبناء من الروابط الأ�رصّية الوثيقة، واأ�صبح ولء الفرد يوّجه يف املقام الأول نحو 
للعمل  املراأة  خروج  اأّن  .كما   )2004 واآخرون،  العاطي  )عبد  واملحدودة  ال�صغرية  اأ�رصته 
ا،  والرتقاء بامل�صتوى التعليمّي )ابنة، اأو زوجة( كان يعني اأّنها اأ�صبحت م�صتقلة اقت�صاديًّ
ومثقفة، وواعية لتتال�صى فوارق ال�صمو والدنو يف العالقة بني اجلن�صني، ولتتاأكد من جديد 
 Dobash, &( ودوبا�ص  دوبا�ص  املتغرية.ويرى  الأ�رصّية  القيم  من  كقيمة  امل�صاواة  فل�صفة 
Dobash1976( يف درا�صتهما اأّن �صبب �رصب الزوجات، واإ�صاءة معاملة ال�صعفاء الآخرين 
داخل الأ�رصة هو النظام الهرمي، ونظام �صلطة الأب لالأ�رصة داخل النظام الجتماعّي الذي 
الثقافات يف اجتاهاتها نحو ممار�صة  اأّن  ال�صمري )2001(  الأرياف.ويرى  اأكرث يف  ي�صود 
 Proctor,( بركتور  اجتاههم.ويو�صف  عقابّية  باأ�صاليب  وت�صمح  تقّر  الأبناء،  اجتاه  العنف 
2006( الأمر باخلطري، حني جتتمع عددة من العوامل لت�صهيل التعلم الجتماعّي عن اأعمال 
العدوان املجتمعّي، وقد ينمو بع�ص الأطفال وهم ينظرون اإىل فكرة ا�صتخدام العنف والعدوان 
كما لو اأّنه اأمر طبيعي ومقبول )Huesmann, 1988( .وكما اأ�صارت درا�صة ريخرت ومارتينغ 
)Richters & Martinez, 1993( حول تعر�ص الأطفال للعنف يف العا�صمة وا�صنطن، حيث 
وجدا ارتفاًعا يف تعرُّ�ص الأطفال من اأعمار )11- 14( من بني الذين يعي�صون يف مناطق 
الدخل املنخف�ص اأو اأحياء التطوير ال�صكنّية.واأ�صار احلاج يحيي )Haj- yahia, 2001( اإىل 
اأّن العنف الأجُ�رصّي ت�صتخدمه الأجُ�رص العربّية التي تقطن يف املناطق القروية والفقرية، وكذلك 
يف املناطق الريفّية واملخيمات.وت�صري نتائج امل�صح الذي اأعلنه اجلهاز املركزي لالإح�صاء 
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اإىل عدم وجود  الأجُ�رصّي لالأعوام )2005/ 2006(  العنف  الفل�صطينّي )2006( حول م�صح 
فوارق كبرية يف العنف اجل�صدّي واجلن�صّي بني احل�رص، والريف، واملخيم، واإىل عدم وجود 
فروق بني القرى، واملدن يف العنف النف�صّي، اإل اأّنه يوجد فارق كبري بني احل�رص والريف من 
ناحية، وبني املخيم من ناحية ثانية، حيث ن�صبة الن�صاء اللواتي اأفدَن باأّنهن تعّر�صَن لعنف 
نف�صّي يف املخيم اأقل من ن�صبة الن�صاء اللواتي تعّر�صَن للعنف النف�صّي يف احل�رص والريف 

)68%( لدى احل�رص، و )70%( لدى الريف، و )53%( لدى املخيم.

 املستوى االقتصادي للحي السكيّن: 
 لقد ربطت العديد من الدرا�صات بني طبيعة احلي وتاأثريه على �صاكنيه، حيث اأ�صارت 
ثقافة  ت�صود فيها  الفقرية  الأحياء  اأّن  اإىل   )Kiser & Black, 2005( درا�صة كي�صار وبالك 
ت�صمى بثقافة الفقر التي حتتوي على اأخطار متعددة قد تقع على الأفراد والأجُ�رص، واملتمثلة 
على  الإدمان  ظاهرة  وانت�صار  الأ�رصّي،  والعنف  املجتمعّي،  والعنف  اجلرمية،  انت�صار  يف 
تعاطي املخدرات والكحوليات، وم�صاكل مر�صّية، وج�صدّية ونف�صّية، واإهمال الأطفال، و�صوء 
العزلة  من  فيه  ال�صكان  معاناة  اإىل  اإ�صافة   )Coulton, Korbin, & Su, 1999( التغذية، 
الجتماعّية )العكايلة، 2006( ، والتوتر وال�صغط الدائمني لدى ال�صكان، واإىل عدم ال�صتقرار 
القت�صادي، وعدم وجود فر�ص عمل )Allison et al., 1999; Marsella, 1998( ، وهناك 
من  اأقوى  و�صغوطها  �صدتها  تكون  الفقري  ال�صكنّي  احلي  يف  ترتبط  كثرية  يومية  متاعب 
الأحداث احلياتّية ال�صاغطة الأخرى، وت�صري عدد من الدرا�صات اإىل اأّن ال�صغط هو ال�رصارة 
اإىل  نظرنا  ما  Hammack,Robinson, Crawford, & Li, 2004.واإذا  العنف  ت�صعل  التي 
الأحياء الفقرية، فاإننا جندها يف حالة �صغط دائم، لذلك فهي مهياأة ب�صكل دائم لت�صاعد 
اأّن  اإىل   Kiser & Black, 2005 وبالك  كي�صار  درا�صة  فيها.واأ�صارت  العنيفة  ال�صلوكات 
الزوجة التي تعاين من �صغوطات اأفادت بعدم ر�صاها عن عالقاتها الزوجية، و�صعوبات 
يف التفاو�ص، ومزيد من العدائية، و�رصاعات اأجُ�رصية يف مملها ترتبط مع العنف الأجُ�رصي.

وي�صري كل من ابليارد واو�صوف�صكي )Appleyard & Osofsky, 2003( يف بحث لهما حول 
ا كثرية  ازدياد ال�صغوطات لدى الأهايل يف الأحياء الفقرية، اإىل اأّن هناك �صغوطات واأعرا�صً
اأخرى قد حتدد قدرة الوالدين على العناية الناجعة باأولدهم، واأّن ارتفاع حدة ال�صغوطات 
وعنفهم  غ�صبهم  م�صتويات  من  ترفع  قد  الفقرية،  املجتمعات  يف  الأهل  منها  يعاين  التي 

وتراجع يف النمو لدى اأولدهم، وبالتايل زيادة العنف املنزيل.
ويف املقابل ي�رّص عدد من الباحثني على اأن العنف موجود عرب كل اخلطوط الجتماعّية 
الفقرية  الأحياء  والدينّية، ول تقت�رص على  والعرقّية،  وال�صاللّية،  والثقافّية،  والقت�صادّية، 
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فقط، فمن الأ�صباب التي جتعل من ينتمون اإىل الطبقات الجتماعّية والقت�صادّية العليا اأقل 
عر�صة لنك�صاف اأمرها من الفقراء هو اأّن لدى هوؤلء النا�ص طرًقا اأخرى للم�صاعدة، فباملال 
الأجُ�رص  بني  العنف  وجود  على  الأدلة  من  كبرًيا  عدًدا  هناك  املنازل.واأّن  �رصاء  ي�صتطيعون 
املرتفعة املكانة الجتماعّية والقت�صادّية، مبا ل ي�صمح الإّدعاء باأّن معدلت العنف اأعلى 

. )Brown, 1981( بني الأجُ�رص الفقرية

نوعّية املَسكن: 
اجليدة  الطبيعّية  ال�رصوط  توافر  حيث  من  ونوعيته،  امَل�صكن  ظروف  بذلك  يق�صد 
الغرف،  البيت، من حيث و�صع  العائلة جميعهم ح�ّصا�صون ملا يجري يف  فاأفراد  للَم�صكن، 
وعددها، وات�صاعها، وطريقة ترتيبها، وطريقة تهوية البيت، وموقعه، ونوعيته �صواء اأكان 

منزًل م�صتقاًل، اأم �صقة، اأم بيًتا �صعبًيا، اأم خيمة اأم بناء طوب.
اإّن �صيق امَل�صكن يرفع م�صتوى التناف�ص وال�رصاع بني اأفراد الأ�رصة على زوايا معينة 
يف البيت، مما ي�صعرهم بال�صيق، ويزيد من حدة التوتر داخل املنزل، وتقلي�ص اخل�صو�صية، 
الظروف  .اأن   )2006 )العكايلة،  اجلن�صني  بني  القريب  والحتكاك  الإباحية،  وزيادة 
القت�صادية ال�صيئة تليها الظروف املعي�صية وال�صكنية املتدنية قد توؤدي اإىل تفاعالت �صلبية 
يكون، نتاجها العنف والعدوان، واأن امل�صكن الهادئ الف�صيح الذي تتوفر فيه جميع متطلبات 
الأحوال  �صوء  من  يعاين  الذي  البيت  الأ�رصي.فاإن  العنف  مقاومة  يف  كثريا  ي�صاعد  احلياة 
ال�صكنية وانخفا�ص املركز القت�صادي قد يوؤدي اإىل ن�صوء العنف الأ�رصي )العكايلة، 2006( 

.
اإّن ممل العر�ص النظري ياأتي بنا اإىل افرتا�ص مفاده اأّن الو�صط ال�صكنّي لالأ�رصة قد 
املركزي  البحث  �صوؤال  الفرتا�صات يجعلنا نطرح  الأجُ�رصي، وممل هذه  العنف  يرتبط مع 
ال�سكنيرّ  للو�سط  تعزى  االأُ�رضيرّ  العنف  م�ستوى  يف  فروق  توجد  الآتي.هل 

لالأ�رضة؟ 

الفرضيات: 
توجد فروق ذات دللة اإح�صائية يف م�صتوى العنف الأجُ�رصّي لدى اأجُ�رص الطلبة، تعزى . 1

للتجمع ال�صكنّي )مدينه، اأو قرية، اأو خميم، اأو بادية( ، العنف الأجُ�رصّي لدى اأجُ�رص الطلبة الذين 
ي�صكنون املدينة اأقل من العنف الأجُ�رصّي لدى اأجُ�رص الأولد الذين ي�صكنون البادية، اأو القرية، 

اأو املخيم.
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توجد فروق ذات دللة اإح�صائية يف العنف الأجُ�رصّي لدى اأجُ�رص الطلبة، تعزى للم�صتوى . 2
القت�صادّي للحي ال�صكنّي، فالعنف الأجُ�رصّي لدى اأجُ�رص الطلبة الذين ي�صكنون يف الأحياء ذات 
الذين ي�صكنون يف  الطلبة  اأجُ�رص  الأجُ�رصّي لدى  العنف  اأعلى من  امل�صتوى القت�صادّي املتدين 

اأحياء ذات م�صتوى اقت�صادّي عاٍل.
اأجُ�رص الطلبة تعزى لنوع . 3 اإح�صائية يف العنف الأجُ�رصّي لدى  توجد فروق ذات دللة 

لدى  الأجُ�رصّي  ، فالعنف  اأو خيمة(  اأو طوب،  بناء،  اأو  �صقة،  اأو  )فيال،  ي�صكنونه:  الذي  ال�صكن 
اأهايل الطلبة الذين ي�صكنون اخليمة اأو بناء الطوب اأعلى من العنف الأجُ�رصّي لدى اأجُ�رص الطلبة 

الذين ي�صكنون الفيال اأو ال�صقة.

إجراءات الدراسة: 
يعتمد البحث احلايل على املنهج الكمّي ب�صقيه: الو�صفي وال�صتدليل، الذي يتنا�صب 
مع املو�صوع قيد الدرا�صة، ويتكون متمع الدرا�صة من جميع طلبة املرحلة الثانوية العامة 
 -2010( الدرا�صي  للعام  بيت حلم،  واخلا�صة يف حمافظة  احلكومّية  املدار�ص  الذكور يف 
2011( والبالغ عددهم )6233( طالًبا.واختريت عّينة الدرا�صة بالطريقة الطبقية الع�صوائية، 
العينة من )1174( طالًبا  ، وتكّونت  اأو خا�صة(  املدر�صة )حكومية،  من حيث متغري نوع 
من الذكور من )16( مدر�صة يف حمافظة بيت حلم موزعة بني القرى، واملدن، واملخيمات، 

والتي بلغت بن�صبة )18.8%( من متمع البحث.
الجدول )1( 

 )N=1154( توزيع مجتمع البحث باألرقام والنسب حسب المتغيرات الديموغرافية

الن�سبة %العدد Nاملتغريات الدميوغرافية

مكان ال�صكن

64355.5مدينة
39233.8قرية

121.0بادية
1129.7خميم

نوع ال�صكن

21318.4فيال
71962.2�صقة

20818.0بناء طوب
161.4خيمة

1156100.0املجموع
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الن�سبة %العدد Nاملتغريات الدميوغرافية

امل�صتوى القت�صادّي 
للحي الذي اأ�صكنه

887.6منخف�ص جداً
1018.7منخف�ص نوًعا ما

79168.2متو�صط
13711.8عاٍل

423.6عاٍل جًدا
1159100.0املجموع

أداة الدراسة: 
اإ�صافّية  معطيات  وجمع  البحث،  لهذا  الرئي�ص  الهدف  تخدم  ا�صتبانة  واأجُعدت  ممت  �صجُ
تتعلق يف العنف الأجُ�رصّي، بو�صاطة معَدّي البحث، وذلك �صمن ال�رصوط العلمية لبناء اأدوات 
البحث العلمي.ولقد ا�صتملت ال�صتبانة على البيانات ال�صخ�صّية، ومن ثم احتوت على عدد 
“غري  ابتداء من  الإجابة عليها على �صلم لكرت من )1- 5(  التي تتّم  الفقرات املغلقة  من 
ر�صت على  �صحيح بتاًتا” وانتهاء “ب�صحيح دائًما”.وللتعرف اإىل مدى �صدق اأداة الدرا�صة، عجُ
)7( حمكمني، وقد جرى حذف بع�ص العبارات وتعديلها، واإعادة �صياغة بع�صها، واإ�صافة 
على  ال�صتمارة  بِّقت  وملحوظاتهم.وطجُ وتعليقاتهم  املحكمني  اآراء  �صوء  يف  اأخرى  عبارات 
الداخلّي وفق معادلة  واجُ�صتخرج معامل ثبات الت�صاق  ا�صتمارة،  الدرا�صة )1174(  متمع 
الثبات كرونباخ األفا، وكانت الدرجة الكلية ملحور العنف الأجُ�رصّي )0.93( ، وهذه النتيجة 
ت�صري اإىل تتع هذه الأداة بثبات يفي باأغرا�ص الدرا�صة، مما يجعل ال�صتمارة ثابتة، ويعتمد 

عليها لقيا�ص ما اأجُعدت له.

مراحل الدراسة: 
بعد اإعداد ال�صتبانة وحتكيمها واملوافقة عليها ب�صيغتها النهائية، مّت حتديد املدار�ص 
امل�صاركة يف البحث.وكان على الطالب تعبئة ا�صتبانة يتّم فيها التقرير عن مظاهر العنف 
الأجُ�رصّي لدى اأ�رصهم، وا�صتغرقت عملية تعبئة كل ا�صتبانة بني )35- 40( دقيقة، ومل يبِد 
الطالب اأدنى �صعوبة يف فهم عباراتها نظًرا ل�صهولتها وو�صوحها، وقد امتدت فرتة جمع 
فر�صّيات  .ولفح�ص   )2011( �صباط  وحتى   ،  )2010( الأول  كانون  بداية  من  البيانات 
معت، اجُ�صتخدم العديد من الأ�صاليب الإح�صائية املنا�صبة  الدرا�صة، وحتليل البيانات التي ججُ
�صبت التكرارات، والن�صب  با�صتخدام احلزم الإح�صائية للعلوم الجتماعية )SPSS( ، وقد حجُ
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املئوية، وعدد من مقايي�ص النزعة املركزّية، كما واجُ�صتخدمت اأي�صًا اختبارات حتليل التباين 
. )Tukey( و )One way Anova( اأحادي الجتاه

النتائج: 
تعزى  الأجُ�رصّي  العنف  يف  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  النتائج  اأ�صارت  لقد 
للم�صتوى القت�صادّي للحي الذي ت�صكنه الأ�رصة، ح�صب نوع مكان ال�صكن: )فيال، اأو �صقة، اأو 
بناء طوب، اأو خيمة( دون وجود فروق ح�صب التجمع ال�صكاين: )مدينه، اأو قرية، اأو خميم، 

اأوبادية( ، كما �سنبني ذلك يف تف�سيل نتائج الفر�سيرّات.
الطلبة، . 1 اأجُ�رص  لدى  الأجُ�رصّي  العنف  م�صتوى  يف  اإح�صائّية  دللة  ذات  فروق  توجد 

اأجُ�رص  لدى  الأجُ�رصّي  فالعنف   ، بادية(  اأو  اأو خميم،  قرية،  اأو  )مدينه،  ال�صكني:  للتجمع  تعزى 
الطلبة الذين ي�صكنون املدينة اأقل من العنف الأجُ�رصّي لدى اأجُ�رص الطلبة الذين ي�صكنون البادية، 
اأوالقرية، اأواملخيم.وت�صري نتائج اختبار التباين اأحادي الجتاه )One way Anova( كما 

هو مبني يف اجلدول )2( 
الجدول )2( 

 )N=1156( .المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمستوى العنف األسري، حسب التجمع السكني

 )F )3,1152االنحراف املعيارياملتو�سطالعددمكان ال�سكن

2131.390.801مدينة

1.811
7191.450.769قرية

2081.861.142بادية
161.450.701خميم

P>0.05 

اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائية يف م�صتوى العنف الأجُ�رصّي ح�صب التجمع 
ال�صكايّن لأجُ�رص الطلبة، F )3,1152( =1.811;P>0.05، مما يدل على اأّن م�صتوى العنف الأجُ�رصّي 
ل يختلف بني اأجُ�رص الأهايل التي تعي�ص يف املدينة، اأو يف القرية اأو يف البادية اأو يف املخيم.

توجد فروق ذات دللة اإح�صائية يف العنف الأجُ�رصّي لدى اأجُ�رص الطلبة، تعزى للم�صتوى . 2
القت�صادّي للحي ال�صكنّي، فالعنف الأجُ�رصّي لدى اأجُ�رص الطلبة الذين ي�صكنون يف الأحياء ذات 
الذين ي�صكنون يف  الطلبة  اأجُ�رص  الأجُ�رصّي لدى  العنف  اأعلى من  امل�صتوى القت�صادّي املتدين 

اأحياء ذات م�صتوى اقت�صادّي عاٍل.
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 )Tukey( واختبار ، )One way Anova( وت�صري نتائج اختبار التباين اأحادي الجتاه 
ملعرفة م�صادر الفروق كما هو مبني يف اجلدول )3( 

الجدول )3( 
المتوسطات واالنحرافات المعيارّية لمستوى العنف اأُلسرّي، 

 )N=1159( .حسب المستوى االقتصادّي للحي السكنّي

 )F )4,1154االنحراف املعيارياملتو�سطالعددامل�ستوى االقت�ساديرّ للحي االقت�ساديرّ

881.570.93منخف�ص جًدا

 3.538

1011.520.611منخف�ص نوًعا ما

7911.390.743متو�صط

1371.310.777عاٍل

421.711.306عاٍل جدا

   P<0.01 

للم�صتوى  تعزى  الأجُ�رصي،  العنف  م�صتوى  يف  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل 
نتائج  وت�صري   .F)4,1154(=3.538;P<0.01 الأ�رصة  ت�صكنه  الذي  للحي  القت�صادّي 
اختبار )Tukey( اإىل اأّن متو�صطات اأجُ�رص الطلبة التي تعي�ص يف اأحياء �صكنية ذات امل�صتوى 
القت�صادّي املنخف�ص جًدا، واملنخف�ص نوًعا ما، والعايل جًدا هي اأكرث عنًفا من الأجُ�رص التي 
اأّن  على  يدل  والعايل.مما  املتو�صط  القت�صادّي  امل�صتوى  ذات  ال�صكنّية  الأحياء  يف  ت�صكن 
م�صتويات العنف لدى اأجُ�رص الطلبة تتعلق بامل�صتوى القت�صادّي للحي الذي ي�صكنونه.فاأجُ�رص 
نوًعا  منخف�ص  اأو  جًدا،  )منخف�ص  القت�صادّي:  امل�صتوى  ذات  الأحياء  ت�صكن  التي  الطلبة 
ما، اأوعاٍل جًدا( ي�صود فيها العنف الأجُ�رصّي اأكرث من اأجُ�رص الطلبة التي ت�صكن يف الأحياء ذات 
امل�صتوى القت�صادّي املتو�صط والعايل.وهذه النتائج تاأتي لتربهن �صحة الفر�صّية الثانية.

اإىل . 3 تعزى  الطلبة،  اأجُ�رص  لدى  الأجُ�رصّي  العنف  اإح�صائية يف  دللة  ذات  فروق  توجد 
الأجُ�رصّي  ، فالعنف  اأو خيمة(  اأو طوب،  بناء،  اأو  �صقة،  اأو  )فيال،  ي�صكنونه:  الذي  ال�صكن  نوع 
لدى اأهايل الطلبة الذين ي�صكنون اخليمة اأو بناء الطوب اأعلى من العنف الأجُ�رصّي لدى اأجُ�رص 
 One( اأحادي الجتاه  التباين  اختبار  نتائج  ال�صقة.وت�صري  اأو  الفيال  ي�صكنون  الذين  الطلبة 

way Anova( ، واختبار )Tukey( ملعرفة م�صادر الفروق كما هو مبني يف اجلدول )4( 
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الجدول )4( 
المتوسطات واالنحرافات المعيارّية لمستوى العنف اأُلسرّي، حسب نوع السكن الذي تسكنه األسرة: 

 )N=1154(. )، أو خيمة	فيا، أو شقة، أو بناء طو( 

 )F )3,1150االنحراف املعيارياملتو�سطالعددنوع ال�سكن

2131.40.828فيال

 5.12
7191.380.642�صقة

2081.561.043بناء طوب
142.121.507خيمة

P<0.001 

اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�صائية يف م�صتوى العنف الأجُ�رصّي تعزى اإىل نوع ال�صكن 
اأّن  اإىل   )Tukey( F )3,1150( =5.12;P<0.001.وت�صري نتائج اختبار  الذي ت�صكنه الأ�رصة 
متو�صطات اأجُ�رص الطلبة الذين ي�صكنون اخليمة اأو بناء طوب اأعلى من متو�صطات اأجُ�رص الطلبة 
الذين ي�صكنون يف الفيال اأو ال�صقة، مما يدل على اأن م�صتويات العنف الأجُ�رصّي لدى اأجُ�رص الطلبة 
قد تتعلق بنوع ال�صكن الذي ت�صكنه الأ�رصة، فاأجُ�رص الطلبة التي ت�صكن اخليمة اأو بناء الطوب 
اأو �صقة.وهذه النتائج تاأتي  يظهر فيها العنف الأجُ�رصّي اأكرث من الأجُ�رص التي ت�صكن يف فيال 

لتربهن �صحة الفر�صية الثالثة.

النقاش: 
تهدف هذه الدرا�صة اإىل التعرف اإىل مدى ارتباط العنف الأجُ�رصّي بالو�صط ال�صكني التي 
تعي�صه الأ�رصة، لدى اأجُ�رص الأولد يف املدار�ص احلكومية واخلا�صة يف حمافظة بيت حلم، من 

خالل التعرف اإىل الفروق يف العنف الأجُ�رصّي ح�صب الو�صط ال�صكنّي لالأ�رصة.
نف�صّية،  منها:  الأجُ�رصي  العنف  نحو  مبقت�صاها  الإن�صان  يندفع  عدة  عوامل  هنالك 
.وتغلب   )Hopper, 2005 2008؛  املطوع،  2001؛  )ال�صمري،  واجتماعّية  واقت�صادّية 
النظريات  تف�رص  كما  الأ�رصة،  فيها  تعي�ص  التي  البيئّية  والظروف  الأ�رصّية  العوامل  عليها 
الأيكولوجية وعلم البيئة، التاأثري املتبادل للتفاعالت احلا�صلة بني املجموعات املختلفة 
قمنا  ذلك  على  ال�صكنّي.وبناء  بالو�صط  الأجُ�رصّي  العنف  من خالل ربط   )Proctor, 2006(

بن�س الفر�سيرّات )1( و )2( و )3( .
توجد فروق ذات دللة اإح�صائية يف م�صتوى العنف الأجُ�رصّي لدى اأجُ�رص الطلبة، ح�صب . 1
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الطلبة  اأجُ�رص  لدى  الأجُ�رصّي  ، فالعنف  بادية(  اأو  اأو خميم،  اأو قرية،  )مدينة،  ال�صكنّي:  التجمع 
الذين ي�صكنون املدينة اأقل من اأجُ�رص الطلبة الذين ي�صكنون البادية اأو القرية، اأو املخيم.

العنف  م�صتوى  يف  اإح�صائّية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل  النتائج  اأ�صارت  لقد 
الأجُ�رصّي تعزى للتجمع ال�صكايّن لأجُ�رص الطلبة، حيث تبنّي اأّن م�صتوى العنف الأجُ�رصّي ل يختلف 
بني اأجُ�رص الطلبة التي تعي�ص يف املدينة، اأو القرية، اأو البادية، اأو املخيم.وجاءت هذه النتائج 
لتتناق�ص مع الأدبيات النظرّية التي اأ�صارت اإىل اأّن العنف الأجُ�رصّي يف القرية، اأو البادية هو 
اأكرث انت�صاًرا من املدينة، وذلك لإرجاع العنف الأجُ�رصّي فيها اإىل �صيادة ال�صلطة الأبوية واإىل 
�صمو قيمة القوة وال�صيطرة والنفوذ يف القرى، اأو البادية: )احليدري، 2003( ، وتتناق�ص مع 
اأّن �صبب �رصب  اإىل  اأ�صارت  التي   )Dobash & Dobash, 1976( درا�صة دوبا�ص ودوبا�ص 
الزوجات واإ�صاءة معاملة ال�صعفاء الآخرين داخل الأ�رصة هو النظام الهرمي، ونظام �صلطة 
الأب لالأ�رصة، كما ذهبت درا�صات اأخرى اإىل تعزيز ارتباط العنف الأجُ�رصّي بنظام �صلطة الأب 
ال�صلطة  ارتباط  اإىل  اأ�صارت  التي   )Stark & Flitcraft, 1981( كدرا�صة �صتارك وفليتكرافت 
ال�صمري  ي�صري  كما  الأبوّية  ال�صلطة  على  املبنية  الثقافة  الأجُ�رصي.وهذه  العنف  يف  الأبوّية 
الأدبيات،  لهذه  والزوجات.وتعزيًزا  الأبناء  اجتاه  عقابية  باأ�صاليب  وتقّر  ت�صمح   )2001(
الأجُ�رص  الأجُ�رصّي ت�صتخدمه  العنف  اأّن  اإىل   )Haj- yahia, 2001( اأ�صارت درا�صة احلاج يحيي 
العربّية التي تقطن يف املناطق القروّية والفقرية، وكذلك يف املناطق الريفّية واملخيمات.

اأعلنه اجلهاز املركزي لالإح�صاء  ولكن يف الوقت نف�صه تتفق هذه النتائج مع امل�صح الذي 
الفل�صطينّي )2006( ، حول م�صح العنف الأجُ�رصّي لعامّي: )2005/ 2006( اإىل عدم وجود 
العنف اجل�صدّي واجلن�صّي بني احل�رص والريف واملخيم، واإىل عدم وجود  فوارق كبرية يف 
فروق بني القرى واملدن يف العنف النف�صّي، اإل اأّنه يوجد فارق كبري بني احل�رص والريف من 
ناحية وبني املخيم من ناحية ثانية، حيث ن�صبة الن�صاء اللواتي اأفدَن باأّنهَن تعر�صَن لعنف 
نف�صّي يف املخيم اأقل من ن�صبة الن�صاء اللواتي تعّر�صَن للعنف النف�صّي يف احل�رص والريف، 

فلدى احل�رص )68%( ، ولدى الريف )70%( ، ولدى املخيم )%53( .
)ال�صمري، 2001(  مكان  كل  العنف موجود يف  اأّن  اإىل  يعود  قد  النتائج  هذه  وتف�صري 
.ولكّن اأ�صبابه والعوامل التي تقف خلفه تختلف، فرمبا تكون ال�صلطة الأبوّية وال�رصاع بني 
الأجيال، وال�رصاع على ال�صلطة داخل الأ�رصة يف املجتمعات املحافظة املوجودة يف مراحل 
التغرية، هي التي تف�رص العنف يف القرى، ويف املقابل فاإّن العزلة الن�صبّية يف املدينة، وزيادة 
ال�صغوطات، والعي�ص يف حي فقري، هي التي قد تف�رص وجود العنف يف املدينة )العكايله، 
2006؛ Kiser & Black, 2005( وهناك تف�صري اأخر لهذه النتائج قد يعود اإىل تقلي�ص الفجوة 

بني متمع املدينة والقرية يف �صتى مالت احلياة )عبد العاطي واخرون، 2004( .
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توجد فروق ذات دللة اإح�صائّية يف العنف الأجُ�رصّي لدى اأجُ�رص الطلبة تعزى للم�صتوى . 2
القت�صادّي للحي ال�صكنّي، فالعنف الأجُ�رصّي لدى اأجُ�رص الطلبة الذين ي�صكنون يف الأحياء ذات 
اأجُ�رص الطلبة الذين ي�صكنون يف  امل�صتوى القت�صادّي املتدين، اأعلى من العنف الأجُ�رصّي لدى 

اأحياء ذات م�صتوى اقت�صادّي عاٍل.
اأ�صارت النتائج اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�صائّية يف م�صتوى العنف الأجُ�رصّي تعزى 
للم�صتوى القت�صادّي للحي الذي ت�صكنه الأ�رصة.وتبنّي اأّن م�صتويات العنف لدى اأجُ�رص الطلبة 
ذات  الأحياء  ت�صكن  التي  الطلبة  ي�صكنونه.فاأجُ�رص  الذي  للحي  القت�صادّي  بامل�صتوى  تتعلق 
امل�صتوى القت�صادي: )منخف�ص جًدا، اأو منخف�ص نوًعا ما، اأو عاٍل جدا( ي�صود فيها العنف 
املتو�صط  القت�صادّي  امل�صتوى  ذات  الأحياء  يف  ت�صكن  التي  الطلبة  اأجُ�رص  من  اأكرث  الأجُ�رصّي 
من  العديد  ربط  حول  النظرّية  الأدبّيات  يف  جاء  ما  لتعزز  النتائج  هذه  العايل.وتاأتي  اأو 
�صاكنيه،  على  وتاأثريه  والجتماعي،  القت�صادّي،  وم�صتوييه:  احلي  طبيعة  بني  الدرا�صات 
درا�صة  اأ�صارت  الأجُ�رصّي.فقد  العنف  مع  يرتبط  للحي  املنخف�ص  القت�صادّي  امل�صتوى  واأّن 
ت�صمى  ثقافة  فيها  ت�صود  الفقرية  الأحياء  اأّن  اإىل   )Kiser, & Black 2005( وبالك  كي�صار 
واملتمثلة يف  والأجُ�رص،  الأفراد  تقع على  قد  اأخطار متعددة  التي حتتوي على  الفقر  بثقافة 
 )Coulton, Korbin, & Su, 1999( الأجُ�رصّي  انت�صار اجلرمية، والعنف املجتمعّي، والعنف 
.وتف�صري هذه النتائج قد يعود اإىل م�صتوى ال�صغوطات والتوتر الدائَمني اللذين يعاين منهما 
اأماكن  �صكان الأحياء الفقرية، وقلة التنفي�ص عنهما ب�صبب العزلة الجتماعّية، وعدم توفر 
الرتويح فيها )العكايله، 2006( ، وتعود هذه ال�صغوطات اإىل عدم ال�صتقرار القت�صادّي، 
Al-  ععدم وجود فر�ص عمل والعتماد على امل�صاعدات من موؤ�ص�صات اخلدمات الجتماعّية
lison et al., 1999; Marsella, 1998، و كذلك هناك متاعب يومّية كثرية ترتبط يف احلي 
ال�صكنّي الفقري، تكون �صدتها و�صغوطها قا�صية جًدا، واإذا كان ال�صغط هو الذي ي�صعل العنف 
Hammack, Robinson, Crawford, & Li, 2004 فاإّن الأحياء الفقرية مر�صحة ب�صكل دائم 
 Kiser & Black,( كي�صار وبالك  درا�صة  نتائج  فيها.واأ�صارت  العنيفة  ال�صلوكّيات  لت�صاعد 
بعدم  اأفادوا  �صغوطات  من  يعانون  الذين  والزوجات  الأزواج  من   )%30( اأّن  اإىل   )2005
العدائّية و�رصاعات  التفاو�ص، ومزيد من  الزوجية، و�صعوبات يف  ر�صاهم عن عالقاتهم 
Apple-(  أأ�رصية يف مملها ترتبط مع العنف الأجُ�رصي.وي�صري كل من ابليارد واو�صوف�صكي
yard & Osofsky, 2003( يف بحث لهما حول ازدياد ال�صغوطات لدى الأهايل يف الأحياء 
ا كثرية اأخرى قد حتدد قدرة الوالدين على العناية  الفقرية اإىل اأّن هناك �صغوطات واأعرا�صً
احلياة  جوانب  يف  اإهمالهم  وبالتايل  احتياجاتهم،  �صّد  يف  والإخفاق  باأولدهم،  الناجعة 

املختلفة.
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وتف�صري هذه النتائج التي اأ�صارت اإىل ارتفاع العنف الأجُ�رصّي لدى اأجُ�رص الأحياء ال�صكنّية 
الطبقات الجتماعّية املختلفة يف القت�صاد،  العنف موجوًدا يف  اإىل كون  الغنّية قد يعود 
الفقرية  الأحياء  على  تقت�رص  ول  الدين،  ويف  العرق،  ويف  ال�صاللة،  ويف  الثقافية،  ويف 
الجتماعية  الطبقات  اإىل  ينتمون  من  جتعل  التي  الأ�صباب  .فمن   )2006 )العكايله،  فقط 
والقت�صادية العليا، اأقل عر�صة لنك�صاف اأمرها من الفقراء هو اأّن لدى هوؤلء النا�ص طرًقا 
املرتفعة  الأجُ�رص  العنف بني  الأدلة على وجود  واإن هناك عدًدا كبرًيا من  للم�صاعدة،  اأخرى 
الأجُ�رص  بني  اأعلى  العنف  معدلت  باأّن  لالّدعاء  ي�صمح  ل  مبا  واقت�صادًيا  اجتماعًيا  املكانة 
الأجُ�رص ذات امل�صتوى  الأجُ�رصّي لدى  العنف  ارتفاع  .يف حني يعود   )Brown, 1981( الفقرية 
القت�صادّي العايل جًدا اإىل عوامل اأخرى مثل: الزوجّية، والعائلّية، وال�صخ�صّية، وامل�صتوى 
Hop- ال�صمري، 2001؛  2008؛  الرفاق )املطوع،  للجتماعّي والقت�صادّي، وال�صّلة، وراأي 
عن  وال�صتعا�صة  العمل،  اإىل  املراأة  وخروج  القت�صادّي،  الو�صع  .فا�صتقالل   )per, 2005
الأم مبربية، يوؤدي اإىل زيادة العنف وال�صلوك العدوايّن لدى الأبناء، فالو�صع املادّي اجليد 
اإىل خالفات ونزاعات ما بني الزوجات والأبناء  اإىل الزواج مما يوؤدي  لرب الأ�رصة يدفعه 
ب�صبب الو�صع القت�صادّي العايل لرب الأ�رصة، ورغبة كّل زوجة مع اأبنائها بفر�ص ال�صيطرة 

. )Giles, Straus & Sugarman, 1995 اخلويل، 2008؛ األ �صعود، 2005؛(
نوع . 3 الطلبة ح�صب  اأجُ�رص  لدى  الأجُ�رصّي  العنف  اإح�صائّية يف  ذات دللة  توجد فروق 

ال�صكن الذي ي�صكنونه: )فيال، اأو �صقة، اأو بناء طوب، اأو خيمة( ، فالعنف الأجُ�رصّي لدى اأهايل 
الطلبة الذين ي�صكنون اخليمة اأو بناء الطوب اأعلى من العنف الأجُ�رصّي لدى اأجُ�رص الطلبة الذين 

ي�صكنون الفيال اأو ال�صقة.
اأ�صارت النتائج اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�صائّية يف م�صتوى العنف الأجُ�رصّي تعزى 
اإىل نوع ال�صكن الذي ت�صكنه الأجُ�رصة.وتبنّي اأّن م�صتويات العنف الأجُ�رصّي لدى اأجُ�رص الطلبة قد 
تتعلق بنوع ال�صكن الذي ت�صكنه الأ�رصة، فاأجُ�رص الطلبة التي ت�صكن اخليمة اأو بناء الطوب يظهر 
فيها العنف الأجُ�رصّي اأكرث من الأجُ�رص التي ت�صكن يف فيال اأو �صقة.وجاءت هذه النتائج لتعزز 
ال�صخ�صّي،  واأثر ذلك على املجال  ال�صكن وظروفه،  التي ربطت بني نوع  النظرّية  الأدبّيات 
بالأحياء  ال�صيئ  امَل�صكن  يرتبط  ما  وعادة   ،  )2006 )العكايله،  اخل�صو�صّية  من  والتقليل 

الفقرية )العي�صوي، 2001( .
وتف�صرًيا للنتائج التي اأ�صارت اإىل اأّن العنف الأجُ�رصّي يرتبط يف ال�صكن يف بيت الطوب 
يفتقر  طوب  من  بيت  يف  ال�صكن  ظروف  اإىل  يعود  قد  الفيال،  اأو  ال�صقة  من  اأكرث  اخليمة  اأو 
�صكني غري  اإذا كان �صيًقا، ويف حي  الع�رصّية، وخا�صة  احلياة  تنا�صب  التي  الظروف  اإىل 
 ،  )2006 )العكايله،  احلديثة  احلياة  مبكونات  ربطه  وعدم  باخلدمات،  يرتبط  ول  متطور 
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وهذه الظروف جندها اأ�صد واأق�صى عند تطرقنا للعي�ص يف خيمة حيث مبناها الذي ل يقي 
ال�صغرية مقارنة بعدد  ال�صتاء، وم�صاحتها  ال�صيف وبرودة  ال�صاكنني فيها من حّر  الأفراد 
اأّن الأجُ�رص البدوية كبرية جًدا، وقد تكون لالأب اأكرث  الأفراد الذين ي�صكنونها، فمن املعروف 
اإىل  من زوجة، ولكل واحدة عدد كبري من الأولد، وي�صكن جميعهم يف اخليمة التي تفتقر 
الأ�رصي  العنف  اإىل  تقود  وبالتايل  حتتية،  ببنية  ربطها  وعدم  الأ�صا�صية،  ال�صكن  مقومات 

)حجازي يحيي، دويك، وجواد، 2000( .
وال�صكنّية  املعي�صّية،  الظروف  وتليها  ال�صيئة،  القت�صادّية  الظروف  اأّن  يف  �صك  ول 
املتدنّية، اأدت اإىل تفاعالت �صلبية كان نتاجها العنف والعدوان، ويف املقابل فاإّن امَل�صكن 
العنف  ي�صاعد كثرًيا يف مقاومة  الذي تتوفر فيه جميع متطلبات احلياة  والف�صيح  الهادئ 

. );2001 ،2006Haj- Yahia ،الأ�رصّي )العكايله
اإّن ما ي�صري اإليه ممل البحث اأّن للم�صتوى القت�صادّي للحي ال�صكنّي لالأ�رصة، ونوع 
ال�صكن الذي ت�صكنه ارتباط مع العنف الأ�رصّي، فال يرتبط العنف بال�صكن يف الأحياء ذات 
امل�صتوى القت�صادّي املتدين فقط، واإمّنا يرتبط كذلك بال�صكن يف الأحياء الغنّية مما يدل 
اأّن  اأن ال�صكن يف الأحياء متو�صطة الدخل يقّل فيها ن�صوء العنف الأجُ�رصّي، كذلك تبنّي  على 
ال�صكن يف بيت طوب، اأو خيمة يرتبط مع العنف الأجُ�رصّي اأكرث من ال�صكن يف فيال اأو �صقة، واأّن 
التنقالت احلا�صلة ل�صكان  الأجُ�رصّي باأ�صباب  الذي ت�صكنه الأ�رصة ل يرتبط بالعنف  التجمع 

القرى اإىل املدن، وتقلي�ص الفجوة بني القرية واملدينة.
ماآخذ وقعت فيها الدرا�سة: 

لقد اقت�رص البحث على الأولد الذكور يف املدار�ص الثانوية واخلا�صة يف حمافظة . 1
بيت حلم، ومّت ا�صتثناء الطالبات يف املرحلة الثانوية من الدرا�صة.

الدرا�صة . 2 الدرا�صة على منطقة بيت حلم فقط، ول ميكن تعميم نتائج  لقد اقت�رصت 
على املجتمع الفل�صطينّي كّله.

التوصيات: 
الأجُ�رصّي، وعالقته بعوامل . 1 اأبحاث م�صتقبلّية تهتّم بالعنف  باإجراء  القيام  �رصورة 

خمتلفة، تنا�صب و�صع املجتمع الفل�صطينّي، ول تقت�رص على منطقة واحدة، واإمّنا يف جميع 
اأرجاء املجتمع الفل�صطينّي.

املجتمع . 2 اأو�صاط  الأجُ�رصّي يف  العنف  للحد من  قانون  اإ�صدار  العمل على  بّد من  ل 
تفعيله  ويبداأ  والبيوت،  املدار�ص  يف  عدواين  و�صلوك  عنف  من  يت�صمنه  مبا  الفل�صطينّي 
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باإلزامية التبليغ وحماية املبلِّغني ومعاقبة املعتدين.
وزارات . 3 يف  الأجُ�رصّي  للعنف  والت�صدي  بالوقاية  تعنى  اإدارات  ا�صتحداث  من  بّد  ل 

الخت�صا�ص يف ال�صلطة الوطنّية، واملوؤ�ص�صات اخلا�صة املعنية، واإيجاد اآلية للتعاون فيما 
بينها، وت�صخري الإمكانيات املادّية والب�رصّية لها.

ل بّد من توفري خدمات الرعاية: ال�صحّية، والنف�صّية، والجتماعّية ل�صحايا العنف . 4
الأجُ�رصّي عرب اأجنع الربامج العالجية والتاأهيلية، من خالل اأخ�صائيني اجتماعيني ونف�صيني 

متمر�صني يف العمل.
ل بّد من التوعية الوطنّية ال�صاملة لالأفراد، واملوؤ�ص�صات احلكومّية والأهلية بحقوق . 5

اأفراد الأ�رصة، وتعزيز قدرات الفئات الأكرث عر�صة للعنف الأجُ�رصّي على حماية اأنف�صهم من 
الإيذاء.
الزواج حول مهارات . 6 الإر�صادّية املجُوجهة للمقبلني على  ل بّد من تكثيف الربامج 

حل امل�صكالت الأجُ�رصّية عرب احلوار. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
اجلهاز املركزّي لالإح�صاء الفل�صطينّي )2006( . العنف الأجُ�رصّي يف الأرا�صي الفل�صطينّية . 1

درا�صة حتليلّية )2005/ 2006( . معهد درا�صات املراأة. جامعة بري زيت: رام اهلل. 
اجلولين، فادية )2009( . الأ�رصة العربّية حتليل اجتماعّي لبناء الأ�رصة وتغري اجتاهات . 2
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يف الأردن. )ر�صالة ماج�صتري( جامعة موؤته: الأردن. 
الفل�صطينّي . 4 املركز  القد�ص:  املدر�صّي.  العنف   . حجازي، يحيي، دويك، وجواد )2000( 

لالإر�صاد. 
دار . 5 العرب. بريوت:  واإ�صكالية اجلن�ص عند  الأبوي  النظام   . اإبراهيم )2003(  احليدري، 

ال�صاقي. 
املدر�صة. . 6 يف  الطالب  عنف  على  وتاأثريه  الأجُ�رصّي  العنف   .  )2005( بدرية  اخلالدي، 

الكويت. 
اخلويل، حممود )2008( . العنف يف مواقف احلياة اليومّية نطاقات وتفاعال. القاهرة: . 7

مكتبة الأجنلو امل�رصّية. 
زهران، حامد )2003( . ال�صحة النف�صّية والعالج النف�صّي. القاهرة: دار عامل الكتب. . 8
الرفاعي، عاي�صة )2007( . العنف اجلن�صّي �صد الطفالت واملراهقات يف ال�صفة الغربية: . 9
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ومطبعة الإ�صعاع الفنية. 
ر�صالة . 13  ) الفل�صطينّية.  للمراأة  النف�صية  على  الأجُ�رصّي  العنف   .  )2002( رميا  �رصاغمة، 

ماج�صتري غري من�صورة فل�صطني )، جامعة القد�ص، القد�ص، فل�صطني. 
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