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 امللخص
(، وتم جمع البيانات بواسطة استبانة تم إخضاعها لمقاييس تدور  384وتم تطبيق الدراسة على عينة من مواطني منطقة القصيم قوامها )

أشكال   بحث  الدراسة  واستهدفت  منه.  الحد  في  األسرة  ودور  وأسبابه  األطفال  الممارس ضد  العنف  أشكال  حول  الدراسة  العنف مشكلة 
الممارس ضد األطفال، والعوامل المؤدية إلى العنف ضد األطفال، ودور األسرة في حماية الطفل من مختلف أشكال العنف، ودراسة مدى  

الصدق    وجود فروق في إجابات أفراد العينة نحو محاور الدراسة، تعزى إلى المتغيرات الشخصية. وتم استخدام المنهج المسحي الوصفي
صلت الدراسة إلى نتائج عدة، أهمها: أن أكثر أنواع العنف النفسي واللفظي انتشارًا هو الصراخ في وجه الطفل وتهديده، وتهديد  والثبات. وتو 

الطفل بالضرب، والتخويف المتكرر. وأن أكثر أنواع العنف البدني واللفظي انتشارًا هو ضرب الطفل باليد، وصفع الطفل من قبل األب أو  
فل بشدة لحد األلم، ضرب الطفل بأداة )كالعصا أو غيره(، وأكثر أنواع العنف النفسي واللفظي انتشارًا هو رفض شراء ما األم، وإمساك الط

يطلبه الطفل، وعدم إعطاء الطفل مصروفًا شخصيًا، وعدم توفير احتياجات الطفل الضرورية. كما تبين أن هناك عوامل اجتماعية ونفسية  
ضد العنف  إلى  تؤدي  العنف.الكلمات   وثقافية  أشكال  مختلف  من  الطفل  حماية  في  كبيرًا  دورًا  لألسرة  أن  النتائج  وأظهرت  األطفال. 
 العنف االقتصادي.  –العنف البدني   –العنف النفسي  –المفتاحية: العنف ضد األطفال 

Abstract 

The study problem is about the forms of violence practiced against children, its causes, and the role of the 

family in reducing it.The study aimed to examine the forms of violence practiced against children, the 

factors leading to violence against children, the role of the family in protecting the child from various 

forms of violence, and to study the extent of differences in the responses of the sample members towards 

the study themes, due to personal variables. Descriptive survey method used. The study applied to a sample 

of (384) Qassim region citizens. Data collected by means of a questionnaire that subjected to measures of 

validity and reliability. The study reached several results, the most important of which are: The most 

common type of psychological and verbal violence is screaming in the face of the child and threatening 

him, threatening the child with beatings, and repeated intimidation. The most common types of physical 

and verbal violence are hitting a child by the hand, slapping the child by the father or mother, holding the 

child tightly to the point of pain, and hitting the child with a tool (such as a stick or other), and the most 

common type of psychological and verbal violence is refusing to buy what the child requests, not giving 

the child pocket money, and the child's essential needs are not met. It was also found that there are social, 

psychological and cultural factors that lead to violence against children. The results showed that the family 

has a major role in protecting children from various forms of violence . 

Key words: Violence against children - Psychological violence - Physical violence - Economic violence . 

 املقدمة:
يعد العنف من أخطر المشاكل االجتماعية على الفرد والمجتمع، فهو يساعد على إنتاج أنماط السلوك والعالقات غير السوية بين أفراد  
 األسرة الواحدة، وهو ظاهرة اجتماعية يعاني منها كثير من المجتمعات، كما تعد هذه الظاهرة نتاجا لما اعترى وظيفة التنشئة االجتماعية

األسري من تغيرات نشأت كظواهر سلبية للمدنية الحديثة، كم أنها مؤشر لفشل عملية التنشئة االجتماعية التي تعد من العمليات    في النظام
االجتماعية  العالقات  طابع  يميز  كسلوك  العنف  ظاهرة  بنمو  األخيران  العقدان  اتسم  وأمنه.وقد  المجتمع  بناء  على  تحافظ  التي  الرئيسية 

ال التفاعل  الراهنة. وأنماط  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  الظاهرة  هذه  بروز  على  ساعد  واألسرة، ومما  المجتمع  في  األفراد  بين  قائمة 
ة  وتتزايد ظاهرة انتشار العنف، ويتوالى انتشارها في مختلف مناطق العالم، دون أي فارق بين األنظمة السياسية أو المنطلقات األيديولوجي

حتى بدأ العنف وكأنه لغة االنتقال إلى القرن الحادي والعشرين.ويعد العنف بصورة عامة سلوكًا اجتماعيًا يزداد   أو المعطيات الحضارية،
الدراسات  من  العديد  باهتمام  حظيت  التي  والمشكالت  الظواهر  أهم  أحد  بصوره  ويشكل  عديدة،  اجتماعية  لعوامل  تبعًا  يقل  أو  انتشارًا 

عددة التي حاولت تفسيره، وفهم أبعاده وأسبابه، وكافة الجوانب األخرى التي ينطوي عليها، كما يمكن والبحوث، فضاًل عن النظريات المت
فطري وغريزة  فهو سلوك  التاريخية،  أي مرحلة من مراحله  في  العنف  أحد مظاهر  من  المجتمعات  من  يخلو مجتمع  يكاد  أنه ال  القول 

وهو التعبير الطبيعي لعدة غرائز عدوانية مكبوتة، وأي محاوالت لكبت اإلنسان   متأصلة لدي اإلنسان، وجزء أساسي في طبيعة اإلنسان،
ستنتهي بالفشل.وقد أوضحت العديد من الدراسات األسباب المختلفة للعنف ضد األطفال، وأشكال هذا العنف، ودور األسرة في الحد منه،  

تم من خالل مجموعة من اآلثار النفسية واالجتماعية، من قبيل ( التي أوضحت أن العنف الممارس ضد األطفال ي2020مثل دراسة سليم )
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رس  العدوان واالنسحاب والسلوك غير االجتماعي كعدم احترام األطفال أو األبناء أو اإلخوة فيما بينهم، وكرههم لذويهم، وصواًل إلى أن يما
ضحت أشكال العنف المختلفة، الموجهة ضد األطفال، ( التي أو 2020الطفل العنف على نفسه وعلى اآلخرين، وأيضًا دراسة القرارعة ) 

( التي أوضحت تأثير العنف األسري على صحة األطفال.وحيث إن 2020)   Lauraوكيفية التغلب على أشكال العنف المختلفة، ودراسة  
ئم مثل: التفكك األسري،  بعض األسر يتعرض في الوقت الراهن لعديد من العوامل االجتماعية التي تؤدي إلي وجود مناخ أسري غير مال

الطالق، الكبت، العنف األسري، انفصال الوالدين، قسوة األهل، الفراغ العاطفي، ضعف الوازع الديني، وتدني الحالة االقتصادية، والدور  
ير هذه البيئة  (، فإن من المتوقع أن تجد األسرة تعاظمًا في تأث2020)  Rodriguezالسلبي لوسائل االتصال الحديثة، كما أوضحت دراسة  

الضاغطة العنيفة، على الطفل، خاصة أنه من أكثر الشرائح في المجتمع تأثرًا بما يدور حوله في البيئة المحيطة، وبالتالي يتعرض الطفل  
كما  االقتصادي،  والعنف  والجسدي  اللفظي  العنف  مثل  المختلفة،  العنف  أشكال  من  عديد  خالل  من  والديه،  قبل  من  والعنف  لإليذاء 

(.ومن خالل ما تقدم، تأتي هذه الدراسة لبحث أشكال العنف الممارس ضد األطفال  2020(، والقرارعة )2017ضحت دراسة بوغراف ) أو 
وأسبابه ودور األسرة في الحد منه، حيث تلعب األسرة دورًا هامًا في حماية الطفل من مختلف أشكال العنف، من خالل تفعيل دور األسرة 

الالزمة،  في خلق بيئة مالئمة د الرعاية  التي تواجهه، وتقديم  المشكالت  إليه، وحل  الطفل، واالستماع  أفكار  فيها احترام  المنزل يتم  اخل 
 وإدراك حاجة األطفال، الذكور واإلناث على حد سواء، إلى الحماية من العنف.

 مشكلة الدراسة:
لقلق في العقود األخيرة، وهي باإلضافة إلي كونها أسلوبًا ُتعد ممارسة العنف واحدة من الظواهر الخطيرة التي أثارت نوعًا من ا

 بدائيًا وغير متحضر، فإنها تشكل أيضًا أفعااًل يمكن أن تلحق الضرر باآلخرين، وقد تصل في أذاها إلى حد توصيفها بالجرائم التي تعاقب 
ن انتشارها. وتؤدي مظاهر العنف نحو األبناء في كثير عليها القوانين واألنظمة، مما يجعل الحاجة ملحة وضرورية إلى مواجهتها، والحد م

وثقته  بقيمته  إحساسه  في  يؤثر  مما  الطفل  العنف يحط من شخصية  إن  االجتماعي، حيث  ونموه  الطفل  نفسية  تشويه  إلى  األحيان  من 
(  2020نت دراسة القرارعة ) (. كما بي2020)  Martinezبنفسه، خاصة إذا كانت تلك الممارسات تتم بصورة متكررة، كما أوضحت دراسة  

( مجموعة من صور العنف ضد األطفال الذي يظهر في االزدراء، وتعريض الطفل  2020)  Zolotor( ودراسة  2020ودراسة عبدالجواد )
عل مع  للعنف أو التهديد، أو تركه بمفرده في حجرة مظلمة، والعزلة عمن يحبهم، أو أن يترك بمفرده لفترات طويلة، وربما يمنع من التفا 

 الزمالء أو الكبار داخل وخارج العائلة، وإحساسه بأنه غير مرغوب فيه عاطفيًا، أو تركه غالبًا وحيدًا لمدة طويلة، بما يتسبب في حدوث
( بالمرتبة األولي، ثم %92.5( أن حاالت اإليذاء البدني لألطفال تمثل )2019) Buriمشكالت انفعالية أو صحية له. وقد أوضحت دراسة 

( من عينة الدراسة، كما أوضحت نتائج الدراسة  % 8.5( بالمرتبة الثانية، وهي تمثل نسبة )%86.3األطفال المعرضين لإلهمال بنسبة )  جاء
 .أن غالبية الحاالت التي وقع فيها اإليذاء على األطفال كانت النسبة األكبر من قبل األم، يليها األب، ثم اإلخوة واألخوات األكبر سناً 

خالل ما سبق، ومن خالل ما أوضحته الدراسات السابقة، أن هناك عديدًا من األشكال المختلفة للعنف األسري ضد األطفال،   ويتضح من
سواء عنف لفظي أو عنف جسدي أو عنف نفسي أو عنف اقتصادي، وأن ممارسة أشكال العنف المختلفة من قبل الوالدين في األسرة ال 

بالعوامل االجتماعية والنفسية والثقافية التي تؤدي  تأتي متشابهة، في أشكالها وال ف ي مستواها، بين األسر المختلفة، مما يجعلها مرتبطة 
إليها، وهي عوامل يمكن أن تختلف من رب أسرة إلى غيره، ومن أسرة إلى غيرها، وحتى من بيئة إلى بيئة أخري، مما يجعل االهتمام  

لفهم الظاهرة، والعمل على تقديم الحلول والمعالجة المناسبة لها، وفي ضوء ذلك يمكن تحديد  بالعوامل المؤدية إلى العنف مقدمة أساسية  
ما أشكال العنف الممارس ضد األطفال وأسبابه ودور األسرة في الحد منه لدى األسر  مشكلة البحث باإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي: 

 في منطقة القصيم؟
 ية نظرية وأخرى عملية، على النحو التالي: لهذه الدراسة أهمأهمية الدراسة: 

النظرية:  ▪ األطفال وأسبابه ودور    األهمية  الممارس ضد  العنف  أشكال  تتناوله وهو  الذي  الموضوع  أهمية  أهميتها من  الدراسة  تستمد هذه 
 األسرة في الحد منه، ويمكن توضيح األهمية النظرية لهذه الدراسة من خالل ما يلي: 

 على التطور النظري لمفهوم العنف ضد األطفال وأشكاله.أهمية التعرف  (1
 تتضح أهمية هذه الدراسة من أهمية دراسة أشكال العنف المختلفة ضد األطفال ودور األسرة في الحد من العنف ومعالجة هذه الظاهرة.  (2
 نشر ثقافة إدارة نبذ العنف ضد األطفال لما له من تأثير سلبي على األطفال. (3
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 نتائج هذه الدراسة الباحثين في هذا المجال لمعرفة أهمية دور األسرة في الحد من أشكال العنف المختلفة ضد األطفال.قد تخدم  (4
يمكن أن تكون هذه الدراسة نواة لدراسات أخرى تقيس أهمية دور األسرة في الحد من أشكال العنف المختلفة ضد األطفال، ودراسة متغيرات  (5

 تناولتها الدراسة الحالية. أخرى غير المتغيرات التي
المكتبة العربية بوجه عام، والمكتبة السعودية بوجه خاص، تتعلق بموضوع دور أشكال العنف الممارس ضد األطفال،  (6 تقديم إضافة إلى 

 التي أجريت عنه. وأسبابه، ودور األسرة في الحد منه، حيث توفر هذه الدراسة قدرًا من المعلومات عن هذا الموضوع، وذلك لندرة الدراسات 
 تتمثل األهمية العملية لهذه الدراسة فيما يلي: األهمية العملية: ▪
تنبع األهمية العملية للدراسة منن أهمينة التعنرف علنى دور األسنرة فني الحند منن أشنكال العننف المختلفنة ضند األطفنال، ممنا يتطلنب االهتمنام  (1

 باألسر والعمل على توجيههم وإرشادهم في رعاية أبنائهم.
 فيد األسر من هذه الدراسة كونها تبرز هذه المشكلة، وتضع توصيات قد تساعد األسر في الحد من ظاهرة العنف ضد األطفال.تست (2
 أن هذه الدراسة تفيد من الناحية العملية كونها تبرز الوضع في إحدى المناطق السعودية الهامة وهي منطقة القصيم. (3

ال العنف الممارس ضد األطفال، ومعرفة العوامل المؤدية إلى العنف ضد األطفال، ودور  تهدف الدراسة إلى بحث أشك أهداف الدراسة:
إلى  تعزى  الدراسة،  محاور  نحو  العينة  أفراد  إجابات  في  فروق  وجود  مدى  ودراسة  العنف،  أشكال  مختلف  من  الطفل  حماية  في  األسرة 

 المتغيرات الشخصية. 
 تساؤالت الدراسة: 

 األطفال؟  ما أشكال العنف الممارس ضد .1
 ما العوامل المؤدية إلى العنف ضد األطفال؟  .2
 ما دور األسرة في حماية الطفل من مختلف أشكال العنف؟  .3
 ما مدى وجود فروق في إجابات أفراد العينة نحو محاور الدراسة، تعزى إلى المتغيرات الشخصية؟ .4

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 مفهوم العنف ضد األطفال:

ن يعرف العنف في اللغة بأنه "الخرق باألمر، وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق وأعنف الشيء أخذه، والتعنيف هو التوبيخ والتقريع واللوم")اب
(.العنف هو "ممارسة القوة البدنية إلنزال األذى باألطفال، كما أنه الفعل أو المعاملة التي تحدث ضررًا جسمانيًا  257، ص 2014منظور،

دخل في الحرية الشخصية، والعنف ضد األطفال مستويات مختلفة تبدأ بالعنف اللفظي الذي يتمثل في السب والتوبيخ، والعنف البدني  أو الت
الذي يتمثل في الضرب والمشاجرة والتعدي على اآلخرين، وأخيرًا العنف التنفيذي ويتمثل في التفكير في القتل والتعدي على اآلخرين أو  

ممتلكاتهم   ص 2015بالقوة")الكساب، على  واللفظية  40،  البدنية  العدوانية  السلوكية  "الممارسات  بأنه  األطفال  ضد  العنف  يعرف  (.كما 
والسلطة   الجسم  قوة  فيه  تغلب  ومتهور  مندفع  بشكل  باألطفال  األذى  إللحاق  الرفق،  بعدم  تتسم  التي  المباشرة،  وغير  المباشرة  والرمزية، 

يات اإلنسانية، وبالتالي فالعنف ضد األطفال جملة من الممارسات السلوكية اإليذائية، الجسدية أو المعنوية، اللسانية على قوة العقل وأخالق
(.ويقصد بالعنف 31، ص 2015التي يلحقها اإلنسان، منفردًا كان أو في جماعة، باألطفال، مخالفًا بذلك القيم السائدة في المجتمع")سليم،

عال أو سلوكيات تصدر من أحد الوالدين أو اإلخوة أو األقارب أو األولياء تجاه أطفال األسرة الواحدة  األسري ضد األطفال "مجموعة من أف
ى  تتسبب في إحداث آثار مادية أو معنوية أو االثنين معا، مثل الضرب وما شابهه، والسباب بكافة ألوانه، واالحتقار، والطرد، واإلرغام عل

(.وينظر إلى العنف ضد األطفال على أنه "السلوك الذي ينجم 6، ص 2018اديًا أو لفظيًا")جعيجع،القيام بفعل ضد رغبة الفرد، ويكون م
(.ومن خالل ما تقدم، يمكن توضيح 270، ص 2020عنه األذى الشخصي لألطفال بما يؤثر على تربيتهم وقيمهم في المجتمع")الغرايبة،

و  البدنية  العدوانية  السلوكية  الممارسات  بأنه  العنف  األذى  مفهوم  الرفق إللحاق  بعدم  تتسم  والتي  المباشرة  المباشرة وغير  والرمزية  اللفظية 
الي بالذات أو اآلخرين أو الممتلكات بشكل مندفع ومتهور تغلب فيه قوة الجسم والسلطة اللسانية على قوة العقل وأخالقيات اإلنسانية، وبالت

أو المعنوية التي يلحقها اإلنسان منفردًا كان أو في جماعة بمن حوله سواء أكان  فالعنف هو جملة الممارسات السلوكية اإليذائية الجسدية  
 إنسانًا أم ممتلكات، مخالفًا بذلك القيم السائدة في المجتمع.

 أشكال العنف املمارس ضد األطفال:
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إلي   الذي يصل  الشديد  اآلخرين، ومنها  إثارة غضب  يتعدى  الذي ال  البسيط  أشكال كثيرة، منها  إنهاء حياة اآلخر، فجرح شعور للعنف 
مل  األطفال بالتهجم عليهم باأللفاظ البذيئة، وكذلك إرغام آخر علي القيام بعمل عنوًة، يعد من أشكال العنف. وتتدرج شدة أفعال العنف لتش

أن تصل أقصى درجات الشدة إلحاق األذى باآلخرين عن طريق استعمال القوة البدنية، أو بواسطة األداة المناسبة لمثل هذه الحاالت، إلى  
بقتل اآلخر كفرد أو كجماعة. ونظرًا للتفاوت في درجات العنف وتعريفه على مستوى الفعل أو الظاهرة، فإن أشكال العنف الممارس ضد  

 األطفال تختلف شكاًل وحّدة ومجااًل. ويمكن حصر أشكال العنف ضد األطفال كما يلي: 
 نف النفسي واللفظي ما يلي:العنف النفسي واللفظي: ومن أشكال الع (1
: هو الذي يقف عند حدود الكالم دون مشاركة الجسد، ويتمثل في شتم اآلخرين، أو وصفهم بصفات سيئة، أو مناداتهم بما  اإليذاء اللفظي -

ير إلى  يكرهون، أو قذفهم بالسوء، أو مخاطبتهم بصوت صارخ ومؤذ، أو إحراجهم، مع ما يرافق ذلك من مظاهر الغضب والوعيد، ويش
االنتقاد  والشائعة  المدمرة  أشكاله  ومن  بنفسه،  واعتداده  بأهميته  إحساسه  ويفقده  العاطفي،  نموه  ويعيق  الطفل،  يؤذي  الذي  اللفظي  النمط 

 (. 291، ص 2017الالذع المتكرر، والتحقير والشتم واإلهانة والرفض واالستخفاف بالطفل أو السخرية منه )عبدالقادر، 
: وهو أمر مرفوض كليًا ألن فيه نوعًا من أنواع االستبعاد. والحبس المنزلي قد يشيع في بعض األسر  د من المنزلالحبس المنزلي والطر  -

اتقاء لشر الضحية ألنه قد بدر منه سلوك مشين، وإذا كان الحبس المنزلي يمارس ضد األطفال من البنات، فإن الطرد المنزلي يمارس 
اج الذكور، العتبارات  من  األطفال  يستخدمها  ضد  التي  الطلقة  يعد  العنف  من  النوع  وهذا  غيرها،  عن  العربية  المجتمعات  تميز  تماعية 

 (. 5، ص 2018األبوان عند عدم التمكن من تهذيب سلوك االبن الضحية )جعيجع،
ويتمثل في االعتداء   يعد من أقدم أنواع العنف التي عرفها اإلنسان منذ أن أحس بوجوده ككائن مستقل وله إرادة وكيان،العنف البدني:   (2

علي اآلخرين بالضرب والتشاجر واالشتباك باأليدي كأداة دفاعية، مستفيدًا بقوته الجسدية تجاه اآلخرين، ويصاحب هذا النوع نوبات من 
على    الغضب الشديد الموجهة ضد مصدر العنف، ويشير االعتداء أو سوء المعاملة الجسدية عامة إلى األذى الجسدي الذي يلحق بالطفل

يد أحد والديه أو ذويه، وال ينجم بالضرورة عن رغبة متعمدة في إلحاق األذى بالطفل، بل هو في معظم الحاالت ناتج عن أساليب تربوية 
قاسية أو عقوبة بدنية صارمة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالطفل أو كادت تؤدي، وكثيرًا ما يرافق االعتداء الجسدي على الطفل أشكال  

الذي  أخرى من   أو بأداة ما، في الوقت  اليد،  الوالدين لطفله بقبضة  المؤسفة والشائعة على ذلك ضرب أحد  المعاملة، ومن األمثلة  سوء 
ينهال عليه بسيل من اإلهانات والشتائم، وفي هذه الحالة يعد الطفل ضحية اعتداء جسدي وعاطفي في آن واحد. ويشمل االعتداء البدني  

ور والجروح والخدوش والقطع والعض وأية إصابة بدنية أخرى، ويعد اعتداًء كذلك كل عنف يمارسه أحد والدي  على الطفل الرضوض والكس
الطفل أو ذويه إذا تسبب فيه أذى جسدي للطفل، ويشمل ذلك ضربه بأداة أو بقبضة اليد أو اللطم أو الحرق والصفع، فكل هذه الممارسات 

 (. 348، ص 2020عن جروح أو كسور بدنية )القرارعة،تعد اعتداء بحد ذاتها، حتى إن لم تسفر 
يوجهه الطفل تجاه نفسه، كأن يمزق مالبسه، أو كتبه، أو يلطم وجهه، أو يشد شعره، أو يضرب رأسه بالحائط أو   العنف تجاه الذات: (3

 السرير، أو يجرح نفسه، أو يعض أصابعه، أو يحرق جزءًا من مالبسه أو جسمه. 
المب (4 المباشر وغير  الطفل مصدر اإلحباط، مستخدمًا في ذلك قوته    اشر:العنف  إلى  السلوك موجهًا، وبشكل مباشر،  المباشر يكون فيه 

الجسدية، أما غير المباشر فيكون الشخص قد فشل في توجيه سلوكه مباشرة إلى مصدر اإلحباط، خوفًا من العقاب، فيحول سلوكه العنيف  
 (.   2160، ص2015ان، إلي طرف آخر قد يكون شخصًا أو ممتلكات )غزو 

االقتصادي:   (5 الموارد  العنف  إلى  الوصول  على  أطفالهم  قدرة  في  األسرة  تتحكم  حيث  اإلساءة،  أشكال  من  شكل  هو 
)بوغراف، ماديًا  أنفسهم  على دعم  القدرة  عدم  عليه  يترتب  مما  أن  26، ص2017االقتصادية،  تقدم،  ما  الباحثة من خالل  (.وتستخلص 

أشكااًل كثيرة، منه إنهاء حياة اآلخر، فجرح شعور للعنف  إلى  الذي يصل  الشديد  إثارة غضب اآلخرين، ومنها  يتعدى  الذي ال  البسيط  ا 
مل  األطفال بالتهجم عليهم باأللفاظ البذيئة، وكذلك إرغام آخر علي القيام بعمل عنوًة، يعد من أشكال العنف. وتتدرج شدة أفعال العنف لتش

عمال القوة البدنية، أو بواسطة األداة المناسبة لمثل هذه الحاالت، إلى أن تصل أقصى درجات الشدة إلحاق األذى باآلخرين عن طريق است
ة  بقتل اآلخر كفرد أو كجماعة، كما يتم إيذاء األطفال من خالل أنواع عديدة من العنف، منها العنف اللفظي الذي يتمثل في اإلساءة اللفظي

العنف ويتمثل في اإلساءة الجسدية للطفل، وهناك أيضًا العنف االقتصادي وهو شكل من أشكال    للطفل، والعنف البدني وهو من أشد أنواع
 اإلساءة، حيث تتحكم األسرة في قدرة أطفالهم على الوصول إلى الموارد االقتصادية، مما يترتب عليه عدم القدرة على دعم أنفسهم ماديًا.
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 العوامل املؤدية إىل العنف ضد األطفال:
 هناك عديد من العوامل المختلفة التي تؤدي إلى العنف ضد األطفال، ويمكن توضيح هذه العوامل على النحو التالي: 

 العوامل االجتماعية:  (1
ولكن هناك بعض العوامل التي   ومتداخلة،  إن العوامل التي تسهم في رفع درجة العنف تختلف من مجتمع إلى آخر، وهي عوامل متعددة

العنيف، ولذلك يمكن النظر إلي األسرة والمدرسة باعتبارهما من المؤسسات االجتماعية  من غيرها في إحداث السلوك  تسهم بدرجة أكبر
وتعد  األولي التي تستقبل الطفل، ارتباط وثيق بحياة اإلنسان، منذ والدته وحتى مرحلة الكبر، فاألسرة هي المؤسسة االجتماعية التي لها

بهذا تمارس عملية تربوية هادفة لتحقيق نمو الفرد، ويأتي دور المدرسة  وهي  ن خالله الشخصية االجتماعية،الوعاء األول الذي تتشكل م
رفة  باعتبارها المؤسسة االجتماعية الثانية التي تستقبل الطفل والتي يقضي فيها الجزء األكبر من وقته خالل مراحل نموه، ويتلقى فيها المع

وين شخصيته وتحديد اتجاهاته وعالقته بالمجتمع، ويأتي دور المدرسة مكماًل لدور األسرة ومدعمًا له، أو  وأصول التربية التي تسهم في تك
افة من  ينبغي أن يكون كذلك. وإذا نظرنا إلى العوامل االجتماعية المؤدية للعنف نجدها تعني "العملية التي يتم بها، ومن خاللها، انتقال الثق 

يتم بها تشكيل األفراد منذ طفولتهم حتى يمكنهم العيش في مجتمع ذي ثقافة، ويدخل في ذلك ما يلقنه اآلباء جيل إلى آخر، والطريقة التي  
وبالتالي يتضح   ومهارات، والمربون ورجال المجتمع والمؤسسات األخرى، من لغة ودين وعادات وتقاليد وقيم وسلوكيات ومعلومات وخبرات

(، ومن هذه العوامل ما 2019،33والمدرسة لها تأثير في حدوث العنف أو عدمه )الكندري، األسرةأن هناك عوامل اجتماعية أخري غير  
 يلي:

 :التنشئة األسرية .أ
تعتبر األسرة المؤسسة االجتماعية المسئولة عن السنوات التكوينية األولي التي يعيشها الطفل في أحضان أسرته، وهي مسئولة عن تكوين 

العقلية النواحي  من  تعتبر    شخصيته  فاألسرة  المستقبلية،  شخصيته  تحدد  التي  والنفسية،  والجسمية  واالجتماعية  واألخالقية  والوجدانية 
 الجماعة اإلنسانية األولي التي يمارس فيها الطفل أولى عالقاته اإلنسانية، والمسئولة عن إكسابه أنماط السلوك االجتماعي. ويرجع كثير 

لى نوع العالقات اإلنسانية في األسرة، كما أن األسرة هي المسئولة عن تلقين الطفل القيم، وتعريفه من مظاهر التوافق أو سوء التوافق إ
بالسلوك الذي يتعين عليه أن يتخذه في المواقف المختلفة، فهو يولد صفحة بيضاء تمتلئ بالثقافة حسب ما ينطوي عليه من قيم ومعايير 

بتعليم األسري كفيل  فالجو  لألدوار.  نمو    وتوقعات  كلما ساعد على  والتفاهم  بالحب واالستقرار  اتسم  السلوك، وكلما  أنواع  الطفل مختلف 
شخصيه متزنة سوية؛ بينما تؤدي الخالفات والمشاحنات بين الزوجين، خاصة عندما يشعر بها الطفل، إلى نموه نموًا نفسيًا غير سليم.  

، وقد يؤدي ذلك إلى اكتساب الطفل سلوك العنف في المستقبل؛ فقد يتعلم وتؤدي الظروف الضاغطة إلى وقوع العنف اللفظي ضد األطفال
المثل أو القدوة التي يقدمها أعضاء األسرة، وعندما يشاهد األطفال الصراعات وسلوكيات   الطفل سلوك العنف بطريقة مباشرة عن طريق 

(.ونجد أن للعنف األسري مدخاًل لتفسير  31، ص 2019أبوبكر،العنف بين أفراد األسرة، تزداد احتمالية اكتسابهم لهذا النمط من السلوك )
السلوك العنيف عند بعض األشخاص، من خالل ما يسمونه بدورة العنف التي تبدأ بالبيت وال تلبث أن تمتد خارجه، وتكمن مخاطر العنف 

بمدخلين: أحدهما ممارسة العنف واتخاذه نمطًا األسري في اختالط المعايير لدي الفرد، فاألسر العنيفة تعمل على انتقال العنف ألبنائها  
لهذا  التبريرات  وإيجاد  عليه  واالعتياد  له  التعرض  واستمراء  العنف  على  االعتياد  والثاني  المستقبل،  في  وأسرهم  اآلخرين  مع  سلوكيًا 

عليم األطفال كيف يصبحون بالغين في  االستمرار. وتعتبر تربية الطفل زاخرة بأشكال متعددة من العنف التي تمارس آثارًا غير ظاهرة في ت 
تلقائي.  السلوك بشكل  فيقلدوا هذا  أمرًا طبيعيًا،  العنف  بالعنف، ويرون  تتميز  بيئة  في  يتفاعلون  بالعنف عندما   المستقبل، ويتسم سلوكهم 

فاقم مع تقدمه في العمر نتيجة  وعندما يستخدم اآلباء العنف كوسيلة للتأديب ال يدركون أن مستوي ذلك العنف يزيد مع نمو الطفل، بل ويت
تغير تكوينه الجسدي، مما يؤدي إلي زيادة جرعات العنف منهم ضد األبناء كوسيلة للتربية والتأديب، وما يترتب عليه من أضرار نفسية 

)سلي البلوغ  نحو  الطفل  نمو  نظام  تدهور  إلى  يؤدي  األبناء  تجاه  اآلباء  من  المتكرر  العنف  استعمال  أن  كما  ،  2020م،وجسدية، 
عن  463ص النظر  بغض  التربية،  عملية  في  مشاركته  وعدم  المنزل،  عن  األب  غياب  العنف  لظهور  المسببة  األسرية  العوامل  (.ومن 

المالئم،   األبوي  النموذج  األطفال بسبب نقص  لدى  الوجداني  النمو  التأثيرات على  األب  الغياب، حيث يعكس غياب  ذلك  األسباب وراء 
ضطراب وبرغبة لممارسة السلوك العنيف اعتقادًا منه أن السلوك القويم هو نمط أنثوي يشعره بالنقص، ألنه يرى دور حيث يشعر الطفل باال

 (. 63، ص 2018األم المزدوج في التربية والممزوج بالحب والرعاية، وال يرى غيره، فيسعى إلى مخالفته إثباتًا لرجولته )الصديق،
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 وتنقسم أساليب التربية غير السوية إلى ما يلي:  استخدام أساليب التربية غير السوية: .ب
أسلوب القسوة: استخدام أساليب العقاب البدني والتهديد به، وكل ما يؤدي إلى إثارة األلم كأسلوب أساسي في عملية تنشئة الطفل، حيث  -

سلوكهم غير المرغوب فيه، مما يجعلهم   يتعامل اآلباء بقسوة وصرامة مع أبنائهم ويعاقبونهم على أفعالهم بشدة، ويشعرونهم بالذنب على 
ذلك المترتبة على  العواقب  ممارستهم ألي نشاط خوفًا من  إلى تكوين شخصية متمردة تخالف   .محرومين من حرية  القسوة  تلك  وتؤدي 

حساس بالذنب، وعند  القواعد والحدود كوسيلة للتنفيس والتعويض عما تعرضت له من قسوة، فينتج عنها العنف نحو الغير وممتلكاتهم دون إ
استخدام الضرب كوسيلة لتعديل سلوك الطفل فإنه يتعلم هذا التصرف، ويلجأ إلى أساليب القسوة كوسيلة للتفاعل مع غيره، وفي الوقت ذاته  

بيعه وتهذيب  يتجنب التعامل مع والديه اللذين يعاقبانه دون إيضاح وتبرير لسلوكه، مما يترك فجوة أكبر بينهما تحرمه من أقل الفرص لتط
القسوة في تعامل األبناء مع اآلخرين وفي سلوكهم، حيث تأتي نزعات العنف في فترة المراهقة من تقمصه لسلطة والديه   سلوكه. وتؤثر 

 (. 703، ص 2020نتيجة عنفهما معه وسوء معاملتهما له في الصغر )عبدالجواد،
ي تحقيق رغباته بالشكل الذي يحلو له، مع عدم توجيهه لتحمل المسؤولية التي  أسلوب التدليل والحماية الزائدة: ويتمثل في تشجيع الطفل عل -

ئة، تتناسب مع عمره، وإعفائه من القيام بأي دور داخل األسرة خوفًا عليه من أي أضرار. وإذا كان النبذ والحرمان من أساليب التربية الخاط
آثار   لها  الوالدين  جانب  والحماية من  التساهل  في  سهاًل فالمبالغة  األبناء  توافق  يجعالن  والعطف  فالحب  الطفل،  علي شخصية  خطيرة 

المساعدة  يتوقعون  اتكاليين  يجعلهم  تدليلهم وحمايتهم  في  اإلفراط  ولكن  والديهم،  التدريجي عن  لالستقالل  الفرصة  لهم  ويتيحان   وميسورًا، 
 (. 81، ص2019واالهتمام من اآلخرين ويشعرهم بأنهم محور عطف الجميع)رعد،

 العوامل النفسية: (2
والقدرة   والتفكير  اإلدراك  في  حادة  اضطرابات  حدوث  إلى  تؤدي  النفسية  فاألمراض  الزوجية،  العالقة  على  تأثير  للزوجين  النفسية  للحالة 

ا ارتفاع ضغط  مثل  النفسي،  األصل  ذات  الجسمية  باألمراض  اإلصابة  أن  فضاًل عن  والخيال،  الواقع  بين  للتمييز  األساسية  لدم  العقلية 
هذا كله   .ومرض السكر واألزمات القلبية، تؤدي كلها إلى حدوث قلق، وتزيد من مشاعر االكتئاب والحساسية الزائدة والشكوك غير المعقولة

يساعد على االتصال والتواصل والتفاعل غير السليم بين الزوجين، ولذلك فالعوامل النفسية بين الزوجين تؤدي إلى العنف الممارس ضد  
ل، حيث يمكن لألولياء الذين لديهم انخفاض في قدرتهم على الضبط الذاتي أو يعانون من تخلف عقلي واضطراب في تفكيرهم أن  األطفا

كلها  تكون  فتفاعالتهم  للمجتمع،  المضادة  الشخصية  اضطراب  من  يعانون  األولياء  كان  إذا  سيان  واألمر  أطفالهم.  تجاه  عنيفين  يكونوا 
)البلوشية، عنيفة، وفهمهم لسلوك أطفا العنف تجاه أطفالهم  إلى سلوكيات  (،  182، ص 2018لهم يكون سطحيًا، وهو ما يجعلهم ينزعون 

 ومن خالل ذلك يمكن توضيح مظاهر العوامل النفسية التي تؤدي إلى العنف ضد األطفال كما يلي:
نحو إيجابي، فتكون توقعاتهم مرتفعة عن اللزوم،  : يوجد بعض األولياء ممن ال يدركون سلوكيات الطفل علي مشكلة في العمليات المعرفية  -

 .أو منخفضة جدا، تجاه سلوكيات أطفالهم، مما يجعلهم يشعرون بضرورة التدخل العنيف لتعديل سلوكيات أطفالهم
االنفعالية - االستثارة  المشكالت  في  يتميزون بسرعة  األولياء يجدون صعوبة كبيرة في ضبط سلوكياتهم، حيث  ونرفزة شديدة، مع : بعض 

ظهور استجابات فسيولوجية مفرطة مثل ما يحدث لبعض اآلباء عندما يسمعون صراخ طفلهم فيبدون تذمرًا واضطرابًا شديدًا قد يفضي إلى  
 (. 469، ص2020الضرب المبرح للطفل قصد كفه عن هذا السلوك )سليم،

العنف - السابقة مع  إنتاج  الخبرات  إعادة  إلى  اآلباء  يميل بعض  في  :  قسوًة وعنفًا  الذي خبر  فاألب  العائلية،  حياتهم  في  األبوي  النموذج 
طفولته يحاول سواء قصدًا أو ال شعوريًا تجسيده مع أطفاله، فتكون تصرفاته يطبعها العنف بمختلف أشكاله. هناك بحوث توحي نتائجها 

 د مثل هذا العنف في أسرهم.بأن اآلباء المضطِهدين أطفالهم كانوا هم أنفسهم في طفولتهم ضحايا أو شهو 
االقتصادي - فيركزون العبء  بالنقص،  األولياء  شعور  إلى  األسرية  الحياة  متطلبات  لتلبية  المال  إلى  والحاجة  االقتصادي  العبء  يؤدي   :

فينفعلون بسرعة    تفكيرهم وعملهم في كيفية الخروج من الحاجة المادية رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجههم، الشيء الذي يشعرهم باإلحباط
 (. 268، ص2020ويعنفون أطفالهم خاصة عندما يطلبون تلبية حاجاتهم )الغرايبة،

: تقوم التربية التقليدية على العنف كأداة تربوية وتعليمية وهذا ما ينهجه بعض األولياء العتقادهم بأن العنف أداة األفكار التربوية التقليدية -
الحديث البحوث  الطفل بقصد حثه  تربوية فاعلة، غير أن  القائمة على اإلقناع بالحجة ومخاطبة عقل وإدراك  الحديثة  التربية  ة تركز على 
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تلقائيا على التمسك بسلوكيات معينة دون جبر أو إكراه، ليداوم عليها وتصبح سمة بارزة في شخصيته، إال أن اقتناع بعض اآلباء بفاعلية  
 (. 462، ص2020لهم )سليم،العنف يجعلهم يصرون على تجسيده في تربية أطفا

حسب مقتضيات  -مجتمع ما، والتي تتطلب من الرجل  إن هذا النوع من العوامل يتمثل في العادات والتقاليد التي اعتادها العوامل الثقافية: (3
قدرًا من الرجولة بحيث ال يتوسل في قيادة أسرته بغير العنف والقسوة. إن هذا النوع من العوامل يكمن ضرورة في الثقافة    -هذه التقاليد  

لثقافة والوعي، تضاءل دور هذه العوامل حتى التي يحملها المجتمع، وخصوصًا الثقافة األسرية. فكلما كان المجتمع على درجة عالية من ا
ينعدم في المجتمعات الراقية، وعلى العكس من ذلك في المجتمعات ذات الثقافة المحدودة، إذ تختلف درجة تأثير هذه العوامل باختالف 

يك قد ال  المجتمعات  هذه  أفراد  أن بعض  إليه  اإلشارة  الذي تجب  واألمر  المجتمعات،  ثقافات  انحطاط  العادات  درجة  بهذه  ونون مؤمنين 
االجتماعي )بوغراف، الضغط  ينساقون وراءها بدافع  الموجه نحو  29، ص2017والتقاليد ولكنهم  األسري  العنف  أسباب  البعض  (.ويحدد 

الحاضر  من قبل اآلباء أو أحد أفراد العائلة، أما األثر   األطفال بأنها ذات جذور قديمة نابعة من مشكالت سابقة، أو عنف سابق، سواء
  فتكون جذوره مشكلة حالية، على سبيل المثال فقدان الزوج أو األب لعمله، قد يدفعه لممارسة العنف على أوالده وبالتالي فإن الشخص الذي 
ينحدر من أسرة مارس أحد أفرادها العنف عليه، ففي أغلب األحيان، سوف يمارس الدور نفسه. لذا، من الضروري معرفة شكل عالقة األم  

عتدية على أبنائها بوالدتها في صغرها، وفي الغالب تكون تعرضت هي نفسها للعنف، لذا فبالنسبة لها تعتقد أن ما تقوم به من عنف  الم
تجاه أوالدها هو أمر عادي كونه مورس عليها، ومن حقها اليوم أن تفعل الشيء نفسه، ومن أهم مظاهر العوامل الثقافية التي تؤدي إلى  

 (: 84، ص2019د األطفال ما يلي )رعد،العنف الممارس ض
 .عدم المساواة أو التوازن في العالقة بين الرجل والمرأة  -
 .انتشار القناعة في المجتمع بملكيَّة الوالدين لطفلهما، ومعاملته وفقًا لذلك -
 .قلة معرفة األبوين بطريقة تربية األطفال والتعامل الصحيح معهم -
 هدانه في وسائل اإلعالم، كاألفالم التي تشجع على العنف. تأّثر الواِلدين أو أحدهما بما يشا -
 قّلة الثقافة والوعي بأساليب التربية السليمة والناجحة.  -

عوامل  منها  األطفال،  ضد  األسري  العنف  إلى  المؤدية  العوامل  من  العديد  هناك  أن  تقدم،  ما  خالل  من  الباحثة  وتستخلص 
م أساليب التربية غير السوية، وهناك أيضًا العوامل النفسية المتمثلة في االضطرابات النفسية  اجتماعية تتمثل في التنشئة األسرية واستخدا 

تواجه   التي  االقتصادية  واألعباء  االنفعالية  المشكالت  نتيجة  االضطرابات  هذه  وتنتج  األطفال،  على  تؤثر  والتي  الزوجين،  بين  األسرية 
التي تت العوامل االقتصادية  أيضًا  القناعة في المجتمع بملكيَّة األسر، وهناك  المجتمع، وانتشار  الجهل في  التعليم وانتشار  مثل في نقص 

 الوالدين لطفلهما ومعاملته وفقًا لذلك.
 دور األسرة يف محاية الطفل من خمتلف أشكال العنف:

. وعلى الّرغم من ذلك، فإّن ماليين يتمّتع األطفال بمجموعٍة من الحقوق أهمها حقهم في الحماية من العنف واالستغالل وسوء المعاملة 
من األطفال في شتى أنحاء العالم من الجنسين، ومن كافة األديان، والثقافات، والفئات االجتماعية واالقتصادية المختلفة، يعانون كّل يوم  

د بعض الجوانب التي ُيمكن مختلف أنواع العنف واإليذاء، ولذلك يأتي دور األسرة في حماية الطفل من مختلف أشكال العنف، حيث يوج
 (: 720، ص2020لألسرة أن ُتراعيها لتحمي أطفالها من التعّرض للعنف واإليذاء الجسدي والنفسي، وهي كاآلتي )عبدالجواد،

 الالزمة له.خلق بيئة مالئمة داخل المنزل يتم فيها احترام أفكار الطفل، واالستماع إليه، وحل المشكالت التي تواجهه، وتقديم الرعاية  -
ة تعامل األهل مع أبنائهم بالطريقة التي يريدون من اآلخرين التعامل بها مع أطفالهم، وتعليم الطفل كيفية ممارسة حقه في الحماية ووقاي -

 نفسه من العنف.  
 .تشجيع الطفل على التحّدث عن نفسه، وعما يجول في خاطره، وما يمر به؛ ليشعر بأن ذويه موجودون دائمًا ألجله -
 .إدراك حاجة األطفال، الذكور واإلناث على حدٍّ سواء، للحماية من العنف -

ويتضح من خالل ذلك، أن األسرة تلعب دورًا هامًا في حماية الطفل من مختلف أشكال العنف، من خالل تفعيل دور األسرة في  
إليه، وحل  واالستماع  الطفل،  أفكار  احترام  فيها  يتم  المنزل  داخل  بيئة مالئمة  له،    خلق  الالزمة  الرعاية  وتقديم  تواجهه،  التي  المشكالت 

 وإدراك حاجة األطفال الذكور واإلناث على حدٍّ سواء للحماية من العنف.
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 بعض النظريات المفسرة لموضوع العنف:
 نظرية التعلم االجتماعي: (1

وغيرهم. وتقوم نظرية التعلم االجتماعي    Waltersوريتشارد والترز  Mitchelووالتر متشل    Banduraمن أعالم هذه النظرية ألبرت بندورا  
بها   تقوم  التي  االجتماعية  والتنشئة  االجتماعي  التفاعل  عملية  تعلمه من خالل  يتم  أي سلوك  متعلم،  العنف هو سلوك  أن  أساس  على 

مدرسة وجماعة الرفاق أو الصحبة وغيرها، فترى أواًل مؤسسات التنشئة المجتمعية، حيث تكون األسرة المسئول األول في التنشئة، وتليها ال
القد إما  أفراد األسرة  السوية، ويكون  القيم  فيهم  القيم األخالقية وتغرس  التنشئة، حيث تربي األسرة لدى أطفالها  وة  دور األسرة في عملية 

واألمهات أو األخوة يزيد من احتمال أن يكتسب الحسنة للطفل أو السيئة في التنشئة، وحدوث التفكك األسري والصراعات ما بين اآلباء  
األبناء أنماطًا مختلفة لسلوكيات العنف ويصبحوا عدوانيين، أو يؤثر ذلك بشكل آخر في تشكيل أبناء يعانون من اضطرابات وخوف وقلق  

تجاه أنه للتقليص من العنف يجب نفسي، باإلضافة إلى تشدد اآلباء في استخدام أساليب القمع والعقاب في التأديب. ويرى أصحاب هذا اال
الدينية وقيم االنتم النفسية واالجتماعية والقيم  التكامل االجتماعي وارتباط األشخاص بالجماعات األولية التي تشبع االحتياجات  اء،  زيادة 

صة أولئك الكبار المحيطين بهم، ومثال على هذا المدخل نجد أن سلوك األطفال يتبع ردود أفعال اآلخرين، سواء كان سلبًا أم إيجابًا، وخا
ولديهم عالقات تواصل معهم، وبشكل خاص اآلباء واإلخوة الكبار، إضافة إلى ما يشاهده الصغار على شاشة التلفاز وغيرها من وسائل 

ذا ما الحظوا أن  االتصال، ولنفرض أن األطفال يشاهدون فيلمًا يتسم بالعنف، فقد شاهد األطفال شخصًا بالغًا يضرب ويستخدم العنف، وإ
أن  هذا السلوك تم تعزيزه أو مكافأته، فعلى األرجح سوف يستجيب الطفل باألسلوب نفسه إذا ما مر بالتجربة نفسها. ويقترح العالم )بندورا(  

الع هذه  نتيجة  ويتولد  واإلحباط،  بالغضب  نسميه  ما  أو  الوالدين،  مع  المضطربة  للعالقات  نتيجة  هو  األطفال  عند  العنف  القات سلوك 
،  2020األسرية المضطربة عند اليافعين، وبالتالي نجد الطفل يفتقر إلى عالقات المودة والمحبة التي يفترض أن تسود األسرة )القرارعة، 

 (. 349ص
 نظرية الضبط االجتماعي: (2

يفشل المجتمع في وضع  وتأتي نظرية الضبط االجتماعي لتؤكد أن العنف يعتبر استجابة للبناء االجتماعي، حيث يظهر العنف عندما 
االجتماعية  والضوابط  القيود  من  وخلوه  االجتماعي  البناء  لضعف  نتيجة  يظهر  العنف  أن  بمعنى  أعضائه،  على  محكمة  وضوابط  قيود 
معايير   في  يتمثل  للمجتمع  بالنسبة  األول  االجتماعي  الدفاع  أن خط  النظرية  هذه  أصحاب  ويرى  المجتمع،  أفراد  لضبط سلوك  المحكمة 

عة التي ال تشجع العنف، وترفضه، ألنه سلوك غير مقبول ومستهجن اجتماعيًا، واألسر التي تفشل في ضبط سلوكيات أطفالها سيتم  الجما
 (. 257، ص2020ضبطها بقوة النظام والقانون)الغرايبة،

 نظرية التبادل االجتماعي: (3
تفسي باإلمكان  جعلت  خاصة،  منهجية  بأهمية  االجتماعي  التبادل  نظرية  ال  تحظى  مقارباتها،  على  باالعتماد  الظواهر  من  ظاهرة  كل  ر 

ت  لسهولة مفاهيمها فحسب بل ألنها اتخذت من التفاعالت اليومية القائمة بين األفراد وحدة تحليلية رئيسية يمكن عن طريقها تفسير العمليا
والمجتمعات للجماعات  المعقدة  البنيات  تحكم  التي  تف. االجتماعية  في  التبادلية  التناسق وتطرح  على  يؤكد  األول  اتجاهين:  للعنف  سيرها 

والتكافؤ في نوع السلوك المتبادل، ويمكن التعبير عن هذه الحقيقة من خالل طبيعة مشاعرنا تجاه اآلخرين، إذ إن المشاعر التي تظهر 
أشكال   العنف شكاًل من  يكون  وبذلك  اآلخر،  الشخص  على وجه  التي  للمشاعر  انعكاس  الشخص هي  بين  على وجه  المتبادل  السلوك 

األشخاص طبقًا للقاعدة التي تطرحها هذه النظرية، وبهذا فإن أي سلوك عدواني من أي فرد سوف يقابله سلوك مماثل، أي أن العنف ال 
إلى تحقيق  يتعدى أن يكون سلوكًا انتقاميًا يعوض من خالله الفرد أذى خلق لديه قدرًا من األلم والمعاناة، ومن ثم فهو هجوم مضاد يرمي  

(.أما االتجاه الثاني فيؤكد أن العنف ال يحدث نتيجة لعمليات تبادل القوة أو األثر المؤذي فحسب، وإنما 2159، ص2015العدالة)غزوان،
ن ينشأ نتيجة لوجود خلل أسماه جورج هومانز )التوازن العلمي العظيم(، أو يحدث عندما تكون المنافع أو الفوائد المترتبة على سلوك معي

البدائل أمامهم، عند ذاك   أقل من الكلفة أو الخدمة، وفي مثل هذه الحاالت يجد الناس أنفسهم في مواقف ضاغطة ومحبطة تنعدم فيها 
البديل المحتمل أمامهم. وتؤكد أيضًا هذه النظرية على أنه إذا قام شخص ما بسلوك  التوتر، ويصبح الصراع هو  التبادل، ويظهر  يفشل 

خر، فال بد أن تكون النتيجة سلوكًا عدوانيًا مماثاًل، ويمكن أن يوجه العنف ضد المؤسسة االجتماعية سواء كانت عدواني ضد شخص آ
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أسرة، مدرسة، مؤسسة اقتصادية أو اجتماعية، فالسلوك المعتاد هو استجابة للعنف الذي تمارسه مؤسسات المجتمع ضد الفرد المتجسد في  
 (. Bellis,2019,P.22الجزاءات والضوابط )

 الدراسات السابقة: 
في هذا الجزء يتم عرض بعض الدراسات حول موضوع العنف ضد األطفال، ويتم تقسيم هذه الدراسات إلى دراسات عربية وأخرى أجنبية،  

 وذلك على النحو التالي: 
 الدراسات العربية:

 ( البلوشية  خالل  2018دراسة  من  الطفل  ضد  باإلساءة  "التنبؤ  بعنوان   ،)( الصفين  تالميذ  لدى  الوالدية  التنشئة  بسلطنة  10-9أنماط   )
( بسلطنة عمان،  10-9عمان"، وقد هدفت الدراسة إلى التنبؤ باإلساءة ضد الطفل من خالل أنماط التنشئة الوالدية لدى تالميذ الصفين ) 

الدراسة   عينة  بلغت  )الباطنة جنوب  1080وقد  أربع محافظات  في سلطنة    -والداخلية  -طنة شمالوالبا  -طالبًا وطالبة شملت  ومسقط( 
 عمان، وتمثلت أدوات الدراسة بمقياس اإلساءة وأنماط التنشئة الوالدية، وجرى تحليل البيانات باستخدام أسلوب االنحدار الخطي المتعدد، 

ن(، وأن نمط الرعاية المستقلة كان من التباي  %39وجرى التوصل إلى إمكانية التنبؤ بمستويات اإلساءة من خالل أنماط التنشئة الوالدية )
فاض النمط األكثر قدرة على التنبؤ بمستويات اإلساءة، يليه نمط القبول، ثم نمط التفاعل، وأخيرًا نمط االهتمام. كما دلت النتائج على انخ

ًا في مستويات اإلساءة لصالح الذكور  مستويات اإلساءة وارتفاع مستويات األنماط اإليجابية للتنشئة الوالدية، وإلى وجود فروق دالة إحصائي
ولصالح األطفال من األسر ذات المستوى االقتصادي المنخفض، وفي بعدي القبول والرعاية المتسقة لصالح اإلناث، بينما لم توجد فروق  

صائيًا في جميع أنماط ذات داللة إحصائية في بعدي االهتمام والتفاعل بين الذكور واإلناث، كما جرى التوصل إلى وجود فروق دالة إح
 ( الصديق  األعلى.دراسة  االقتصادي  المستوى  ذات  األسر  األطفال من  لصالح  الوالدية  حماية 2018التنشئة  في  األسرة  "دور  بعنوان   ،)

وقد    أطفالها من العنف الجنسي: دراسة بالتطبيق على أسر األطفال ضحايا العنف الجنسي بوحدة حماية األسرة والطفل محلية أم درمان"،
العنف  األطفال ضحايا  أسر  بالتطبيق على  الجنسي: دراسة  العنف  أطفالها من  األسرة في حماية  التعرف على دور  إلى  الدراسة  هدفت 
الدراسة،   الظاهرة موضوع  الوصفي من خالل وصف  المنهج  الدراسة  أم درمان، واستخدمت  األسرة والطفل محلية  الجنسي بوحدة حماية 

سر األطفال ضحايا العنف الجنسي بوحدة حماية األسرة والطفل بأم درمان. وطبقت الدراسة على عينة من أسر  وشمل مجتمع الدراسة أ
( العينة  حجم  وبلغ  الدراسة،  عينة  الختيار  الصدفية  العينة  واستخدمت  الحماية،  لوحدة  تحويلهم  تم  الذين  األطفال  مفردة،  100هؤالء   )

وال والمقابلة  االستبانة  الباحث  البياناتواستخدم  لجمع  كأدوات  المستوى   .مالحظة  انخفاض  أهمها:  من  نتائج  عدة  إلى  الدراسة  وخلصت 
التعليمي لألم يساهم في تعرض أطفالها للعنف الجنسي، أن حل الخالفات بعيدًا عن األطفال يساعد األسرة على أداء دورها المأمول في  

الم التوعية  برامج  وأن  الجنسي،  العنف  من  أطفالها  األطفالحماية  الجنسي وسط  العنف  معدالت  في خفض  تساهم  رعد  .جتمعية  دراسة 
(، بعنوان "العنف المجتمعي ضد األطفال الممارس عليهم العنف من وجهة نظر األم ومعلمات المركز"، وقد هدفت الدراسة إلى  2019)

لمات المركز، واستخدمت هذه الدراسة المنهج  التعرف على العنف المجتمعي ضد األطفال الممارس عليهم العنف من وجهة نظر األم ومع
للدراسة، وتكونت عينة البحث من   المعنفين في    45الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة  طفل في مركز األمل لرعاية األطفال 

فر  األسري، وعدم وجود  للعنف  يتعرضون  الذين  األطفال  نسبة  ارتفاع  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  بغداد،  في  مدينة  معنوية  ذات داللة  وق 
أشكال العنف المجتمعي الذي يتعرض له األطفال المعنفين من وجهة نظر األم، وأيضًا عدم وجود فروق ذات داللة معنوية في أشكال  

ه ضد  (، بعنوان "العنف األسري الموج2020العنف المجتمعي الذي يتعرض له األطفال المعنفين من وجهة نظر المعلمة. دراسة القرارعة ) 
( العمرية  الفئة  نظر  وجهة  من  الطفيلة  محافظة  في  الموجه ضد  16-14األطفال  العنف  عن  الكشف  إلى  الدراسة  هدفت  وقد  سنة"،   )

( طفل تم اختيارهم عشوائيا، وتم توزيع االستبانة على عينة الدراسة التي تتكون 100األطفال في محافظة الطفيلة، وبلغت عينة الدراسة ) 
( سنة في محافظة الطفيلة والذين تعرضوا للعنف، ولتحقيق أهداف الدارسة تم االعتماد 16-14ين تتراوح أعمارهم من )من األطفال الذ

على المنهج الوصفي، واستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وأظهرت نتائج الدراسة أن أبرز أشكال العنف األسري الموجه ضد األطفال 
في المرتبة األولى، ثم يليه في المرتبة الثانية العنف النفسي، ثم جاء في المرتبة الثالثة العنف اللفظي،    كان العنف الجسدي، حيث جاء 

الذاتية   وجاء في المرتبة األخيرة العنف الجنسي. وتبين أن أبرز العوامل المؤدية إلى العنف األسري الموجه ضد األطفال كانت العوامل 
الثانية العوامل االقتصادية، ثم جاءت في المرتبة األخيرة العوامل االجتماعية. كما حيث جاءت في المرتبة األولى، ثم   يليها في المرتبة 
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تبعا لمتغير كل من )النوع االجتماعي، العمر، الدخل، المستوى التعليمي للوالدين( وعدم   أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية
(، بعنوان  2020غير كل من )مكان اإلقامة، عدد أفراد األسرة، طبيعة السكن(.دراسة عبدالجواد ) تبعا لمت وجود فروق ذات داللة إحصائية

قة  "العالقة بين العنف األسري الموجه نحو األبناء وممارستهم للعنف المدرسي في إطار خدمة الفرد السلوكية"، وقد هدفت الدراسة إلى العال
الدراسة على منهج المسح  بين العنف األسري الموجه نحو األبناء وممار  ستهم للعنف المدرسي في إطار خدمة الفرد السلوكية، واعتمدت 

 االجتماعي بطريقة العينة العشوائية البسيطة والتي هدفت إلى دراسة العالقة االرتباطية بين العنف األسري الموجه نحو األبناء وممارسة 
أحدهما لقياس العنف األسري واآلخر لقياس العنف المدرسي، على عينة قوامها    األبناء للعنف المدرسي، واستخدمت هذه الدراسة مقياسين

طالبًا وطالبة من طالب المرحلة اإلعدادية، وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين المتغيرين وإمكانية التنبؤ   185
 هم.بالعنف المدرسي من خالل العنف األسري الموجه لألبناء داخل أسر 

 الدراسات األجنبية:
القضائي في هولندا في  Mieke and komen  (2019دراسة   (، بعنوان "االعتداء على األطفال والتغير االجتماعي والتدخل 
("، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على االعتداء على األطفال والتغير االجتماعي والتدخل القضائي في  2015  -2010الفترة ما بين )

(، وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة من  2015  -2010في الفترة ما بين )هولندا،  
( من أسر األطفال،  كما استندت الدراسة إلى تحليل الملفات الخاصة بالمراهقين والتي وضعت 266خالل تطبيقها على عينة مكونة من )

النتائج إلى انتشار العنف الجسدي ضد األطفال في بداية  من قبل قاضي األحداث ف الهولندي، وأشارت  ي نظام حماية الطفل القضائي 
  2015، ألن اآلباء كانوا يشعرون بأن العنف الجسدي وسيلة لتربية األطفال في هولندا، أما ما أشارت إليه النتائج في عام  2010عامة  

ويعود السبب إلى نظام حماية الطفل الذي وضعه قاضي األحداث في هولندا، وكان له األثر  فهو انخفاض نسبة االعتداء على األطفال،  
(، بعنوان  2019)  Buriفي انخفاض نسبة العنف الجسدي ضد األطفال، وكذلك انخفاض نسبة االعتداء على األطفال المراهقين. دراسة  

األبناء بمدينة لينتس بالنمسا"، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل   نحو لآلباء اللفظي العنف لممارسة المؤدية االجتماعية "العوامل
ب االجتماعية المؤدية لممارسة العنف اللفظي لآلباء نحو األبناء بمدينة لينتس بالنمسا، ويتمثل مجتمع الدراسة من جميع أولياء أمور طال

كبر مجتمع الدراسة فقد استخدم الباحث أسلوب العينة العشوائية البسيطة، حيث بلغ حجم  المرحلة المتوسطة بمدينة لينتس بالنمسا، ونظرًا ل
( من اآلباء، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، مدخل المسح االجتماعي، في الدراسة، كما استخدم االستبانة كأداة للدراسة،  450العينة )

راسة موافقون على دور الظروف المعيشية لألسرة في ممارسة العنف اللفظي تجاه وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن أفراد عينة الد
وبينت    .األبناء، وأهم العبارات التي حصلت على أعلى نسبة موافقة في هذا المحور هي: بسبب طلبهم المستمر اقتناء أجهزة اتصال حديثة

ي ممارسة العنف اللفظي تجاه األبناء، وأهم العبارات التي حصلت على  النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون على دور جماعة األقران ف 
كما أظهرت النتائج أن أفراد عينة    .أعلى نسبة موافقة في هذا المحور هي: عند تفوق أبناء األقران الدراسي بدرجة أعلى من تفوق أبنائي

بناء، وأهم العبارات التي حصلت على أعلى نسبة موافقة في  الدراسة موافقون على دور جماعة العمل في ممارسة العنف اللفظي تجاه األ
المدير.دراسة   قبل  من  زمالئي  أمام  معاقبتي  عند  هي:  المحور  في  Christina   (2020هذا  األطفال  على  الممارس  "العنف  بعنوان   ،)

األسري بغية فهمها والتمكن من وسطهم األسري"، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على ظاهرة العنف الممارس على األطفال في وسطهم  
معرفة أسبابها وأبعادها وبعض العوامل المرتبطة بها. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتم اختيار عينة قصدية شملت األشخاص 

)ذكور    20البالغين   فأكثر  على    –عامًا  الدراسة  واعتمدت  واحدًا،  طفاًل  أسرهم  تضم  والذين  ألبرتا،  بمنطقة  جمع إناث(  في  االستبيان 
البيانات، وتوصلت الدراسة إلى أن ممارسة األفراد للعنف المنزلي ترتبط بتصورهم للضرب كأسلوب للتعامل مع األطفال، وأن أكثر ممارسة 

التربوية   للعنف المنزلي من األفراد الذين يتصورون الضرب أسلوبًا غير ناجح للتعامل مع األطفال، وأن مستوى معرفة األفراد باألساليب
بالتو  للتدخل  اإليجابي وأقل تصورًا  التعزيز  أكثر تصورًا الستخدام  الجامعي  التعليمي  المستوى  ذوو  فاألفراد  التعليمي،  بيخ يرتبط بمستواهم 

التعليمية األخرى.دراسة   التربوية من األفراد في المستويات  ءات التي  (، بعنوان "االعتدا2020)  Martinezوالتهديد واالتزان في المواقف 
  يتعرض لها األطفال من قبل اآلخرين واالعتداءات الموجودة بين األطفال بأساليبها المختلفة ودور وحدة حماية األسرة والطفل في الحد من 

العنف ضد األطفال بمنطقة يوكون بكندا"، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على االعتداءات التي يتعرض لها األطفال من قبل اآلخرين، 
االعتداءات الموجودة بين األطفال بأساليبها المختلفة، والتعرف على دور وحدة حماية األسرة والطفل في الحد من العنف ضد األطفال، و 
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إلى   التحليلي باإلضافة  الوصفي  المنهج  الدراسة على  المجتمع، واعتمدت  يتناسب مع  الظاهرة بما  للحد من هذه  المتبعة  ومعرفة اآلليات 
%، من   25( مفردة، بنسبة  50لحالة، واعتمدت على المقابلة في جمع البيانات والمالحظة واالستبيان، وتم اختيار عينة من )منهج دراسة ا

( طفل عن طريق العينة العشوائية البسيطة، وتوصلت الدراسة  200العدد الكلى لألطفال الذين تعرضوا للعنف من مجتمع الدراسة الكلى )
ة والطفل لها دور واضح في الحد من العنف ضد األطفال، وذلك عبر آلياتها الشرطية ومقدرتها في الوصول إلى  إلى أن وحدة حماية األسر 

(، بعنوان "السمات العامة للضغوط النفسية لدى  2020) Rodriguez الحدث وحمايته عبر القوانين والتشريعات التي تحمى الطفل.دراسة
قة أونتاريو"، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على السمات العامة للضغوط النفسية لدى األطفال  األطفال الذين تعرضوا للعنف األسري بمنط

الدراسة   واستخدمت  والعمر،  النوع  لمتغير  تبعًا  الضغوط  هذه  في  الفروق  على  والتعرف  أونتاريو،  بمنطقة  األسري  للعنف  تعرضوا  الذين 
إناث( تم اختيارهم عن طريق العينة   – من الذين تعرضوا للعنف األسري )ذكور  ( طفال40المنهج الوصفي االرتباطي، وتم اختيار عينة )

وتوصلت   بتصميمه،  الباحث  قام  الذي  النفسية  الضغوط  مقياس  عليهم  وطبق  أونتاريو،  بوالية  والطفل  األسرة  حماية  وحدة  من  القصدية 
تتسم باالرتفاع الدال، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية   الدراسة إلى أن الضغوط النفسية لدى األطفال الذين تعرضوا للعنف األسري 

النفسية لدى األطفال الذين تعرضوا للعنف األسري تعزى لمتغير العمر، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط  في الضغوط 
سابق للدراسات التي اهتمت بموضوع العنف النفسية لدى األطفال الذين تعرضوا للعنف األسري تعزى لمتغير النوع.وفي ضوء العرض ال

الممارس ضد   العنف  أشكال  دراسة حول  الباحثة  تجد  ولم  تمثل ظاهرة،  أصبحت  التي  المشكلة  هذه  أهمية وخطورة  يتبين  األطفال،  ضد 
الساب الدراسات  من  الباحثة  استفادت  القصيم.وقد  منطقة  في  األسر  لدى  منه  الحد  في  األسرة  ودور  وأسبابه  مشكلة  األطفال  بلورة  في  قة 

األساليب  تحديد  إلى  باإلضافة  الدراسة،  متغيرات  وتحديد  الدراسة  منهجية  وصياغة  الموضوع،  هذا  حول  محددة  محاور  ووضع  الدراسة 
 اإلحصائية المناسبة والتي تتالءم مع محاور الدراسة. 

 اإلجراءات املنهجية للدراسة
ي بأسلوبه المسحي لمالءمته هذا النوع من الدراسات؛ وذلك إلمكانية استقصاء إجابات  اعتمدت الدراسة على المنهج الوصف  منهج الدراسة:  .1

 عدد كبير من مجتمع الدراسة. 
والعينة: .2 الدراسة  المواطنين   مجتمع  من  يتكون  أنه  على  المستهدف  المجتمع  تحدد  فقد  وأهدافها،  الدراسة  ومشكلة  موضوع  على  بناًء 

ار عينة الدراسة بأسلوب العينة العشوائية، وتم اختيار العينة بواسطة توزيع االستبانة )إلكترونيًا( على  والمواطنات بمنطقة القصيم، وتم اختي
ادلة  مواطني منطقة القصيم، وتم اختيار مفردات عينه الدراسة باستخدام أسلوب العينة االحتمالية البسيطة، وتم تحديد حجم العينة وفقًا للمع

 (:  259-258م :  2004، وآل مذهب، والعمر، التالية )القحطاني، والعامري 
n = [p ( l-p) (z)²]/e² 

(، وبافتراض أن نسبة الشريحة المبحوثة في 1.96( تساوي )z(، وأن القيمة المعيارية )0.05( المقبول تساوي )±eوبافتراض أن نسبة الخطأ )
( )pالمجتمع  هي   )50%( قيمة  بين  حاصل ضرب  أكبر  وهي   ،)pالمتبق والقيمة   ،)( المعادلة  p-1ية  حسب  المطلوب  العينة  حجم  فإن   ،)

 ( مفردة. والجداول التالية توضح خصائص عينة الدراسة. 384المذكورة أعاله يكون )
 النوع    (1جدول )

 النوع   التكرار  النسبة 
 ذكر  91 23.7
 أنثى  293 76.3
 المجموع 384 100

( من عينة الدراسة من اإلناث، وأن  %76.3ويتضح من البيانات في الجدول أن )( توزيع عينة الدراسة حسب النوع،  1يوضح الجدول ) 
( من العينة من الذكور. وقد راعت الباحثة أن تتنوع العينة بين الذكور واإلناث مع التركيز على اإلناث، باعتبار أن المرأة سواء 23.7%)

 بناء مقارنة بالرجال )األب أو األخ(.كانت األم أو األخت يكون لديها إلمام كبير بموضوع العنف ضد األ

 العمر    (2جدول )
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 العمر   التكرار  النسبة 

 ( سنة 30أقل من )  44 11.5
 ( سنة 35( إلى أقل من ) 30من ) 22 5.7

 ( سنة 40)  ( إلى أقل من35ن )م  132 34.4

 ( سنة فأكثر 40من ) 186 48.4

 المجموع 384 100

(  40من )( من عينة الدراسة أعمارهم  %48.4( توزيع عينة الدراسة حسب العمر، ويتضح من البيانات في الجدول أن )2يوضح الجدول )
(  30أقل من )( من العينة أعمارهم  %11.5، كما اتضح أن )( سنة40)  ( إلى أقل من 35من )( منهم أعمارهم  %34.4، وأن ) سنة فأكثر

الدراسة موزعة على فئات عمرية  ( سنة35( إلى أقل من )30من ) م  ( منهم أعماره%5.7، و)سنة . وفي ضوء هذه البيانات، فإن عينة 
 مختلفة، وهو ما يفيد النتائج الخاصة بالدراسة الحالية كون عينتها موزعة في فئات عمرية مختلفة داخل األسرة.

 المستوى التعليمي    (3جدول )

 المستوى التعليمي  التكرار  النسبة 

 ثانوي فما دون 37 9.6
 بكالوريوس  317 82.6

 ماجستير أو دكتوراه 30 7.8

 المجموع 384 100

( توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي، ويتبين من الجدول أن غالبية أفراد عينة الدراسة من الحاصلين على  3يوضح الجدول ) 
العينة مؤهلهم %7.8( منهم حاصلون على مؤهل ثانوي فما دون، وأن )%9.6) (، وأن  %82.6البكالوريوس، حيث بلغت نسبتهم ) ( من 

العنف ضد   بمشكلة  الوعي  إلى  يشير  مما  الدراسة،  عينة  ألفراد  التعليمي  المستوى  ارتفاع  على  تدل  النتيجة  وهذه  دكتوراه.  أو  ماجستير 
 األطفال.

 عدد األبناء   (4جدول )

 عدد األبناء  التكرار  النسبة 

 ( 2( إلى ) 1من ) 112 29.2
 ( أبناء 5( إلى أقل من ) 3من ) 194 50.5

 فأكثر  6من  78 20.3

 المجموع 384 100

( إلى أقل من  3من )( من عينة الدراسة لديهم  %50.5( عدد األبناء في األسرة، ويتضح من البيانات في الجدول أن )4يوضح الجدول ) 
 ( أبناء فأكثر.6( لديهم )%20.3، و)(2( إلى ) 1من )( لديهم %29.2، وأن )( أبناء5)

   الدخل اإلجمالي الشهري الحالي لألسرة ( 5جدول )
 الدخل اإلجمالي الشهري الحالي لألسرة  التكرار  النسبة 

 ( اير 10000أقل من )  78 20.3
 ( اير 20000( إلى أقل من ) 10000من ) 202 52.6

 ( اير فأكثر 20000) 104 27.1

 المجموع 384 100

( الجدول  الحالي لألسرة(  5يوضح  الشهري  اإلجمالي  )الدخل  أن  الجدول  في  البيانات  ويتضح من  الدراسة دخلهم  52.6%،  ( من عينة 
(  % 20.3، كما تبين أن )( ريال فأكثر20000)( منهم دخلهم الشهري  %27.1، وأن )( ريال20000( إلى أقل من )10000من )الشهري  

 . ( ريال10000أقل من )من العينة دخلهم الشهري 
 خادمة لدى األسرة  وجود ( 6جدول )

 وجود خادمة لدى األسرة التكرار  النسبة 

 نعم  220 57.3
 ال 164 42.7
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 المجموع 384 100

( منهم ال يوجد لديهم  %42.7( من العينة لديهم خادمة، وأن ) %57.3، وتبين من النتائج أن )وجود خادمة لدى األسرة(  6يوضح الجدول )
 خادمة في المنزل. 
 أداة الدراسة:

 . لتساؤالت الدراسة اً تتضمن محاور عدة، وفق استبانةتصميم  تمفي جمع البيانات على االستبانة، حيث  ةالباحث تعتمدا 
 بالتأكد من صدق أداة الدراسة بطريقتين:   ةالباحثقامت صدق األداة: 

 الصدق الظاهري:
لتحكيمها، وبلغ عددهم ) التدريس  محكمين، وذلك بهدف استطالع آرائهم حول (  5تم عرض االستبانة على مجموعة من أعضاء هيئة 

محاور وعبارات االستبانة للتأكد من أنها مترابطة ومتسقة وتقيس ما صممت لقياسه، وجاءت التعديالت شكلية على بعض العبارات، وتم 
   تعديل االستبانة وفقًا آلراء المحكمين.

 : البناءصدق 

تتمتع بدرجة مقبولة من صدق البناء، لمعرفة مدى صالحية االستبانة للتطبيق النهائي،    حتى يتم التأكد من أن عبارات محاور أداة الدراسة
العاالستبانة    قياس صدقتم   الكلية  بارة  من خالل معامل االرتباط بين درجة  الدرجة  إليلوبين  الذي تنتمي  فيها درجة هذ   ه،لمحور    ه بما 
وبين الدرجة الكلية للمحور محذوفًا منه  بارة  وهو معامل االرتباط بين درجة العرة  با، وكذلك تم استخدام معامل االرتباط المصحح للعبارةالع

( معامالت ارتباط بيرسون بين  7الجدول ) التالي:  بحساب هذه المعامالت، وذلك كما هو موضح في الجدول   ةالباحث  ت، وقد قامبارةدرجة الع

 األطفال أشكال العنف الممارس ضد درجة كل عبارة من عبارات محور  

 معامل االرتباط   رقم العبارة  معامل االرتباط   رقم العبارة  معامل االرتباط   رقم العبارة 

 العنف االقتصادي  العنف البدني  العنف النفسي واللفظي 
1 0.982 * 10 0.981 * 20 0.982 * 
2 0.982 * 11 0.981 * 21 0.982 * 
3 0.982 * 12 0.981 * 22 0.982 * 
4 0.982 * 13 0.982 * 23 0.982 * 
5 0.981 * 14 0.981 * - - 
6 0.981 * 15 0.981 * - - 

7 0.981 * 16 0.981 * - - 

8 0.982 * 17 0.981 * - - 

9 0.982 * 18 0.981 * - - 

- - 19 0.981 * - - 

 فأقل    0.01* دال عند مستوى الداللة     
قيم مرتفعة؛ مما يشير إلى ارتباط كل عبارة من   إليه لهايتضح من الجدول السابق أن معامالت ارتباط درجة كل عبارة ببعدها الذي تنتمي 

 إلى اتساق عبارات كل بعد من أبعاد االستبانة. وبالتالي عبارات المحور بالبعد الذي تنتمي إليه؛ 
 العوامل المؤدية إلى العنف ضد األطفال ( معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة من عبارات محور 8الجدول ) 

 معامل االرتباط   رقم العبارة  معامل االرتباط   رقم العبارة  معامل االرتباط   رقم العبارة 

 العوامل الثقافية  العوامل النفسية  العوامل االجتماعية 
1 0.938 * 6 0.936 * 10 0.945 * 
2 0.936 * 7 0.935 * 11 0.938 * 
3 0.947 * 8 0.936 * 12 0.938 * 
4 0.938 * 9 0.937 * 13 0.936 * 
5 0.936 * - - - - 

 فأقل   0.01* دال عند مستوى الداللة     
قيم مرتفعة؛ مما يشير إلى ارتباط كل عبارة من   إليه لهايتضح من الجدول السابق أن معامالت ارتباط درجة كل عبارة ببعدها الذي تنتمي 

 إلى اتساق عبارات كل بعد من أبعاد االستبانة. وبالتالي عبارات المحور بالبعد الذي تنتمي إليه؛ 
 دور األسرة في حماية الطفل من مختلف أشكال العنف ة كل عبارة من عبارات محور( معامالت ارتباط بيرسون بين درج9الجدول ) 



   

         

 أشكال العنف املمارس ضد األطفال وأسبابه ودور األسرة يف احلد منه: دراسة ميدانية    

  

  

 معامل االرتباط   رقم العبارة  معامل االرتباط   رقم العبارة  معامل االرتباط   رقم العبارة 

1 0.916 * 6 0.910 * 11 0.914 * 

2 0.911 * 7 0.911 * 12 0.907 * 

3 0.913 * 8 0.907 * 13 0.912 * 

4 0.909 * 9 0.913 * 14 0.914 * 

5 0.910 * 10 0.907 * - - 
 فأقل   0.01* دال عند مستوى الداللة     

قيم مرتفعة؛ مما يشير إلى ارتباط كل عبارة من   إليه لهايتضح من الجدول السابق أن معامالت ارتباط درجة كل عبارة ببعدها الذي تنتمي 
 إلى اتساق عبارات كل بعد من أبعاد االستبانة. وبالتالي عبارات المحور بالبعد الذي تنتمي إليه؛ 

 ثبات األداة
استخدم االستبانة،  ثبات  من  كرونباخ    ةالباحث  تللتحقق  ألفا  معامالت  (Cronbach Alpha)معادلة  التالي  الجدول  ويوضح  الثبات . 
 محاورها  ًا لمعامالت ثبات أداة البحث طبق (10) الناتجة باستخدام هذه المعادلة.جدول

 معامل الثبات  عدد العبارات  المحاور 

 0.982 23 أشكال العنف الممارس ضد األطفال 
 0.943 13 العوامل المؤدية إلى العنف ضد األطفال 

 0.917 14 العنف دور األسرة في حماية الطفل من مختلف أشكال 
 0.947 50 األداة ككل 

وتشير القيم العالية من معامالت الثبات في الجدول إلى صالحية    ،يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات جميعها قيم عالية
 االستبانة للتطبيق وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها. 

  اشتملت االستبانة في صورتها النهائية على ما يلي:وقد 
)أسنمى أو رتبني(، واشنتملت علنى البياننات  وهي متغيرات مسنتقلة تنم وضنعها فني مسنتوى قيناسالجزء األول: ويشتمل على البيانات األولية:
( أسئلة عن: عدد النوع، والعمر، والمستوى التعليمي، وعدد األبناء، والدخل الشهري لألسرة، 6الشخصية ألفراد عينة الدراسة، وتكونت من )

 ومدى وجود خادمة لدى األسرة.
ا تززم اسززتطالع  راء أفززراد عينززة الدراسززة حززول محززاور الدراسززة الجزززء الثززاني: ويشززتمل علززى متديززرات الدراسززة األساسززية التززي مززن  اللهزز

( عبنارة موجهنة إلنى أفنراد 50وهي متغيرات تابعة تم وضعها في مستوى قياس )فئوي(، وشملت البيانات األساسية، وتكونت منن )الرئيسية:  
 عينة الدراسة، وموزعة على ثالثة محاور رئيسية كما يلي:  

 ( عبارة.23وقد احتوى هذا المحور على ) الممارس ضد األطفال المحور األول: أشكال العنف
 ( عبارة.13وقد احتوى هذا المحور على ) المحور الثاني: العوامل المؤدية إلى العنف ضد األطفال

  ( عبارة.14وقد احتوى هذا المحور على ) المحور الثالث: دور األسرة في حماية الطفل من مختلف أشكال العنف،
 أساليب المعالجة اإلحصائية:

ة لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم جمعها، تم اسنتخدام العديند منن األسناليب اإلحصنائية المناسنبة باسنتخدام الحزمنة اإلحصنائي
سب اآللي. حينث تنم حسناب (، وذلك بعد أن تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاSPSSللعلوم االجتماعية، التي يرمز لها اختصارًا بالرمز )

ر التكرارات والنسب المئوية، كما تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة والدرجنة الكلينة للمحنور النذي تنتمني إلينه؛ وذلنك لتقندي
ة. وتننم حسنناب لقينناس ثبننات أداة الدراسنن " "Alpha Cronbachاالتسنناق الننداخلي ألداة الدراسننة )الصنندق البنننائي(. ومعامننل ألفننا كرونبنناخ 

"؛ وذلننك لمعرفننة منندى ارتفنناع أو انخفنناض اسننتجابات مفننردات مجتمننع الدراسننة عننن المحنناور الرئيسننية )متوسننط Meanالمتوسننط الحسننابي "
متوسطات العبارات(.ولتحديد طنول خالينا مقيناس ليكنرت الخماسني )الحندود الندنيا والعلينا( المسنتخدم فني محناور الدراسنة، تنم حسناب المندى 

(، بعنند ذلننك تمننت إضننافة هننذه 0.80= 4/5ثننم تقسننيمه علننى عنندد خاليننا المقينناس للحصننول علننى طننول الخليننة الصننحيح، أي )(، 4=5-1)
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القيمننة إلننى أقننل قيمننة فنني المقينناس )أو بدايننة المقينناس وهنني الواحنند الصننحيح(؛ وذلننك لتحدينند الحنند األعلننى لهننذه الخليننة، وهكننذا أصننبح طننول 
 الخاليا كما يلي:

 بدرجة كبيرة جدًا(. -يمثل )موافق بشدة  1.80إلى  1من  -
 بدرجة كبيرة(. -يمثل )موافق  2.60وحتى  1.81من  -
 بدرجة متوسطة(. -يمثل )محايد  3.40وحتى  2.61من  -
 بدرجة قليلة(. -يمثل )غير موافق  4.20وحتى  3.41من  -
 بدرجة قليلة جدًا(. -يمثل )غير موافق بشدة  5.00وحتى  4.21من  -

؛ للتعننرف علننى منندى انحننراف اسننتجابات مفننردات الدراسننة لكننل عبننارة مننن "Standard Deviation"كمننا تننم حسنناب االنحننراف المعينناري 
(، لمعرفنة منا إذا ANOVAعبارات متغيرات الدراسة، ولكل محور من المحاور الرئيسية عن متوسنطها الحسنابي، وتحلينل التبناين األحنادي )

( T-testإحصائية في آراء المبحوثات وفقنًا لمتغينراتهن الشخصنية التني تنقسنم إلنى أكثنر منن فئتنين، واختبنار )كانت هناك فروق ذات داللة 
 للمتغيرات الشخصية )فئتان(.

 عرض نتائج الدراسة
والمتوسطا المئوية  والنسب  التكرارات  على  الباحثة  اعتمدت  األطفال،  ضد  الممارس  العنف  أشكال  يقيس  الذي  السؤال  عن  ت لإلجابة 

 ( العنف النفسي واللفظي  11) جدول التالية:الحسابية واالنحرافات المعيارية، ويتضح ذلك من خالل الجداول  
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 تجاهل مشاعر الطفل 
 70 84 84 96 86 ك

3.21 1.401 7 
% 22.4 25 21.9 12.5 18.2 

2 

 التخويف المتكرر 
 72 29 71 89 123 ك

3.42 1.472 3 
% 32 23.2 18.5 7.6 18.8 

3 

 لوم الطفل على أشياء تافهة 
 53 57 81 92 101 ك

3.34 1.371 5 
% 26.3 24 21.1 14.8 13.8 

4 

 الطفل التجاهل وعدم التحدث مع 
 69 63 54 82 116 ك

3.29 1.491 6 
% 30.2 21.4 14.1 16.4 18 

5 

 مناداة الطفل باسم يكرهه 
 114 74 48 66 82 ك

2.81 1.542 9 
% 21.4 17.2 12.5 19.3 29.7 

6 

 إحراج الطفل أمام األ رين
 95 58 51 71 109 ك

3.11 1.567 8 
% 28.4 18.5 13.3 15.1 24.7 

 الوصف بألفاظ بذيئة 7
 قليل أدب..إلخ( –)غبي 

 72 57 43 83 129 ك
3.36 1.527 4 

% 33.6 21.6 11.2 14.8 18.8 

8 

 تهديد الطفل بالضرب
 68 42 45 104 125 ك

3.46 1.479 2 
% 32.6 27.1 11.7 10.9 17.7 

9 

 الصراخ في وجه الطفل وتهديده 
 64 39 51 77 153 ك

3.56 1.501 1 
% 39.8 20.1 13.3 10.2 16.7 
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 1.318 3.29 المعدل العام 

العنف للُبعد الخناص بن( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات الدراسة 11وضح الجدول )
(، وهنو مؤشنر علنى مينل اسنتجابات عيننة 3.29العنام للمحنور بلنغ )النفسي واللفظي، وتشير البيانات في الجدول إلى أن المتوسط الحسابي 

الصراخ في وجنه انتشارًا هو  العنف النفسي واللفظيوقد تبين أن أكثر أنواع .الجدول( على العبارات الواردة في بدرجة متوسطةالدراسة إلى )
بمتوسنط  التخوينف المتكنرر(، ثم 3.46متوسط حسابي )ب تهديد الطفل بالضرب(، ويليه في الترتيب 3.56بمتوسط حسابي )  الطفل وتهديده

(. أما أقل أشكال 3.34) لوم الطفل على أشياء تافهة(، ويليه 3.36) (أدب.. إلخقليل  –الوصف بألفاظ بذيئة )غبي (، ثم  3.42حسابي )
 تجاهننل مشنناعر الطفننل( ثننم 3.11) خننرينإحننراج الطفننل أمننام اآل( و 2.81) مننناداة الطفننل باسننم يكرهننهالعنننف النفسنني الممننارس، فتبننين أنننه 

وفنني ضننوء هننذه النتيجننة؛ تننرى الباحثننة أن العنننف النفسنني الممننارس لنندى العينننة محنندود ومحصننور فنني أشننكال نفسننية أهمهننا:     (.3.21)
عنننف ( إلننى أن هننذا النننوع مننن ال2017.وقنند أشننار عبنندالقادر)التخويننف المتكرر، و تهدينند الطفننل بالضننرب، و الصننراخ فنني وجننه الطفننل وتهديننده

 بالسنوء، قذفهم أو يكرهون، بما مناداتهم أو سيئة، بصفات وصفهم أو اآلخرين، في شتم ويتمثل الجسد، مشاركة دون   الكالم  حدود  عند  يقف
ويشننير إلننى النننمط اللفظنني الننذي يننؤذي والوعينند،  الغضننب مظنناهر مننن ذلننك يرافننق مننا مننع إحننراجهم، أو ومننؤذ، صننارخ مخنناطبتهم بصننوت أو

ويفقننده إحساسننه بأهميتننه واعتننداده بنفسننه، ومننن أشننكاله المنندمرة والشننائعة االنتقنناد الننالذع المتكننرر، والتحقيننر  ،ويعيننق نمننوه العنناطفيالطفننل، 
انخفناض مسنتويات إلنى (، 2018دراسنة البلوشنية ).وفي هنذا المجنال توصنلت السخرية مننه  أووالشتم واإلهانة والرفض واالستخفاف بالطفل  

إلنى أن العننف النفسني جناء فني الترتينب  (2020دراسنة القرارعنة )كما توصلت ستويات األنماط اإليجابية للتنشئة الوالدية. اإلساءة وارتفاع م
 (.3.68الثاني بمتوسط حسابي )

  البدنيالعنف  (12جدول )
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 صفع الطفل من قبل األب 10
 أو األم 

 109 73 64 48 90 ك
2.84 1.539 2 

% 23.4 12.5 16.7 19 28.4 

11 

 شد شعر الطفل 
 115 100 58 45 66 ك

2.60 1.453 8 
% 17.2 11.7 15.1 26 29.9 

12 

 ركل )رفس( الطفل
 146 80 54 31 73 ك

2.49 1.523 9 
% 19 8.1 14.1 20.8 38 

13 

 ضرب الطفل باليد 
 97 63 82 56 96 ك

2.98 1.525 1 
% 25 14.6 18.8 16.4 25.3 

 ضرب الطفل بأداة  14
 ( )كالعصا أو غيره

 134 54 72 58 66 ك
2.66 1.504 4 

% 17.2 15.1 18.8 14.1 34.9 

15 

 األلم إمساك الطفل بشدة لحد 
 110 90 45 44 95 ك

2.80 1.566 3 
% 24.7 11.5 11.7 23.4 28.6 

 رمي الطفل بأشياء  اإلصابة 16
 مؤذية بقصد 

 163 52 80 27 62 ك
2.41 1.485 10 

% 16.1 7 20.8 13.5 42.4 

17 

 قرص الطفل في أماكن مؤلمة 
 121 86 54 56 67 ك

2.64 1.485 7 
% 17.4 14.6 14.1 22.4 31.5 

 6 1.519 2.65 129 72 62 47 74 ك دفع الطفل بشدة في حالة 18
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 33.6 18.8 16.1 12.2 19.3 % الدضب

19 

 فرك أذن الطفل كعقوبة 
 131 66 65 48 74 ك

2.66 1.523 5 
% 19.3 12.5 16.9 17.2 34.1 

 1.39 2.67 المعدل العام 

العنف للُبعد الخاص ب( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات الدراسة 12وضح الجدول )
(، وهنو مؤشنر علنى مينل اسنتجابات عيننة الدراسنة 2.67البدني، وتشير البياننات فني الجندول إلنى أن المتوسنط الحسنابي العنام للمحنور بلنغ )

بمتوسننط  ضننرب الطفننل بالينندالبنندني انتشننارًا هننو العنننف وقنند تبننين أن أكثننر أنننواع  .الجنندوللعبننارات الننواردة فنني ( علننى ابدرجننة متوسننطةإلننى )
بمتوسنط  إمساك الطفل بشدة لحد األلنم(، ثم 2.84بمتوسط حسابي ) صفع الطفل من قبل األب أو األم(، ويليه في الترتيب 2.98حسابي )
 دفنع الطفننل بشنندة فني حالننة الغضننب(، ويليننه 2.66) فننرك أذن الطفنل كعقوبننة( و ا أو غيننرهضنرب الطفننل بننأداة )كالعصن(، ثننم 2.80حسنابي )

 رمني الطفنل بأشنياء مؤذينة بقصند اإلصنابة(.أما أقل أشكال العنف البدني الممارس فتبين أن أهم أشكاله تتمثل في: 2.65بمتوسط حسابي )
ضوء هذه النتيجة؛ ترى الباحثة أن العنف البندني الممنارس لندى  (.وفي2.60) شد شعر الطفل(، ثم  2.49)  ركل )رفس( الطفل(، و 2.41)

إمسنناك الطفنننل بشنندة لحننند ، و صننفع الطفنننل مننن قبنننل األب أو األم، و ضننرب الطفنننل بالينندالعينننة محنندود ومحصنننور فنني أشنننكال بدنيننة أهمهنننا: 
ذوينننه، وال يننننجم  أولنننى يننند أحننند والدينننه االعتنننداء أو سنننوء المعاملنننة الجسننندية عامنننة إلنننى األذى الجسننندي النننذي يلحنننق بالطفنننل ع.ويشنننير األلم

بالطفل، وكثيرًا منا يرافنق االعتنداء الجسندي علنى الطفنل أشنكال أخنرى منن سنوء المعاملنة ومنن  األذىبالضرورة عن رغبة متعمدة في إلحاق  
نات والشنتائم، وفني هنذه الحالنة بسيل من اإلهاعليه الشائعة ضرب أحد الوالدين لطفله بقبضة اليد أو بأداة ما في الوقت الذي ينهال   تهاأمثل

يعد الطفل ضحية اعتداء جسدي وعاطفي في آن واحد. ويشمل االعتداء البدني على الطفل الرضوض والكسور والجروح والخندوش والقطنع 
 (.2020عة،هذه الممارسات تعد اعتداء بحد ذاتها، حتى إن لم تسفر عن جروح أو كسور بدنية)القرار أخرى، كل والعض وأية إصابة بدنية 

 (.3.71والتي توصلت إلى أن العنف الجسدي جاء في الترتيب األول بمتوسط حسابي ) (2020القرارعة )وهذه النتيجة تختلف مع دراسة 
   االقتصاديالعنف  ( 13جدول )
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20  
 عدم توفير احتياجات الطفل الضرورية 

 138 79 77 39 51 ك
2.44 1.404 3 

% 13.3 10.2 20.1 20.6 35.9 

21 

 رفض شراء ما يطلبه الطفل 
 73 100 109 64 38 ك

2.72 1.229 1 
% 9.9 16.7 28.4 26 19 

22 

 مصروفًا شخصياً عدم إعطاء الطفل 
 132 83 57 63 49 ك

2.52 1.427 2 
% 12.8 16.4 14.8 21.6 34.4 

23 

 عدم شراء مالبس جديدة للطفل 
 159 71 72 16 66 ك

2.37 1.477 4 
% 17.2 4.2 18.8 18.5 41.4 

 1.240 2.51 المعدل العام 

للُبعننند الخننناص ( التكنننرارات والنسنننب المئوينننة والمتوسنننطات الحسنننابية واالنحرافنننات المعيارينننة إلجابنننات مفنننردات الدراسنننة 13وضنننح الجننندول )ي
(، وهننو مؤشننر علننى ميننل اسننتجابات 2.51، وتشننير البيانننات فنني الجنندول إلننى أن المتوسننط الحسننابي العننام للمحننور بلننغ )االقتصنناديالعنف بنن

 .الجدولى العبارات الواردة في ( علبدرجة متوسطةعينة الدراسة إلى )



   

         

 أشكال العنف املمارس ضد األطفال وأسبابه ودور األسرة يف احلد منه: دراسة ميدانية    

  

  

(، ويليننه فنني 2.72) رفننض شننراء مننا يطلبننه الطفننلاالقتصننادي انتشننارًا مننن وجهننة نظننر عينننة الدراسننة هننو العنننف وقنند تبننين أن أكثننر أنننواع 
 بمتوسنننط حسنننابي عننندم تنننوفير احتياجنننات الطفنننل الضنننرورية(، ثنننم 2.52ًا بمتوسنننط حسنننابي )شخصننني اً عننندم إعطننناء الطفنننل مصنننروفالترتينننب 

(.وفنني ضننوء هننذه النتيجننة، تننرى الباحثننة أن 2.37بمتوسننط حسننابي ) عنندم شننراء مالبننس جدينندة للطفننل(، وجنناء فنني الترتيننب األخيننر 2.44)
عنندم إعطنناء الطفننل ، و رفننض شننراء مننا يطلبننه الطفننلالعنننف االقتصننادي الممننارس لنندى العينننة محنندود ومحصننور فنني أشننكال ماديننة أهمهننا: 

 تنتحكم األسنرة حيث اإلساءة، أشكال من يعد شكالً  العنف االقتصاديإلى أن  (2017) بوغرافل أشارت هذا المجا شخصيًا. وفي  اً مصروف
 ماديًا.  أنفسهم دعم على القدرة عدم عليه يترتب مما االقتصادية، الموارد إلى الوصول على أطفالها قدرة في

، اعتمنندت الباحثنة علنى التكننرارات والنسنب المئوينة والمتوسننطات العوامننل المؤدينة إلنى العنننف ضند األطفنال عنن السننؤال النذي يقنيس لإلجابنة
 الحسابية واالنحرافات المعيارية، ويتضح ذلك من خالل الجداول التالية:

 العوامل االجتماعية  ( 14جدول )

 العبارات  م

دة 
ش

 ب
ق

اف
مو

 

ق 
اف
مو

 

يد 
حا

م
ق  
اف
مو

ر 
غي

ق   
اف
مو

ر 
غي

دة 
ش

ب
ط   
س

تو
لم

ا

ي 
اب
س

ح
ال

ف   
را

ح
الن

ا

ي
ار

عي
لم

ا
 

ب 
تي
تر

ال
 

 الخالفات الزوجية والصراع بين الزوجين  1
 25 22 10 74 253 ك

4.32 1.183 1 
% 65.9 19.3 2.6 5.7 6.5 

 التفكك األسري  2
 30 19 16 74 245 ك

4.26 1.231 2 
% 63.8 19.3 4.2 4.9 7.8 

 كثرة عدد أفراد األسرة  3
 21 76 125 86 76 ك

3.31 1.157 5 
% 19.8 22.4 32.6 19.8 5.5 

 التسلط من قبل األب أو األم أو كليهما  4
 29 40 31 129 155 ك

3.89 1.254 4 
% 40.4 33.6 8.1 10.4 7.6 

 ضعف معرفة أساليب التنشئة االجتماعية  5
 السليمة 

 11 29 37 89 209 ك
4.21 1.077 3 

% 54.4 25.5 9.6 7.6 2.9 

 0.953 3.99 المعدل العام 

للُبعننند الخننناص ( التكنننرارات والنسنننب المئوينننة والمتوسنننطات الحسنننابية واالنحرافنننات المعيارينننة إلجابنننات مفنننردات الدراسنننة 14وضنننح الجننندول )ي
(، وهنو 3.99بلغ ) للُبعدالمؤدية إلى العنف ضد األطفال، وتشير البيانات في الجدول إلى أن المتوسط الحسابي العام االجتماعية  العوامل  ب

المؤديننة إلننى  االجتماعيننة العوامننلوقنند تبننين أن  .الجنندول( علننى العبننارات الننواردة فنني موافننقمؤشننر علننى ميننل اسننتجابات عينننة الدراسننة إلننى )
(، ويليهنا فني 4.32بمتوسط حسابي ) الخالفات الزوجية والصراع بين الزوجينتتمثل في:  ر عينة الدراسةمن وجهة نظ  العنف ضد األطفال

التسنلط منن قبنل (، وجناء فني الترتينب الرابنع 4.21) ضعف معرفة أساليب التنشنئة االجتماعينة السنليمة(، ثم  4.26)  التفكك األسري الترتيب  
(.وفنني ضننوء هننذه النتيجننة، يتبننين أن أهننم 3.31) كثننرة عنندد أفننراد األسننرةب الخننامس واألخيننر (، وفنني الترتينن3.89) األب أو األم أو كليهمننا

ضنعف معرفنة ، و التفكك األسنري ، و الخالفات الزوجية والصراع بين الزوجينتتمثل في:  المؤدية إلى العنف ضد األطفالاالجتماعية العوامل  
 النذي القنيم، وتعريفنه بالسنلوك الطفنل تلقنين عنن ( إلى أن األسرة هي المسئولة2019وقد أشار أبو بكر )أساليب التنشئة االجتماعية السليمة

 وتوقعننات ومعننايير قننيم مننن عليننه ينطننوي  مننا بالثقافننة حسننب تمتلننئ بيضنناء صننفحة يولنند فهننو المختلفننة، المواقننف فنني يتخننذه أن عليننه يتعننين
متزنة  شخصية نمو علي  ساعد  كلما  والتفاهم واالستقرار بالحب اتسم وكلماالسلوك،   أنواع الطفل مختلف  بتعليم  كفيل األسري  فالجو  لألدوار،

 الظنروف وتنؤدي سنليم، غينر نمنوه نمنوًا نفسنياً  إلني الطفنل، بهنا يشنعر عنندما النزوجين، خاصنة بنين والمشاحنات الخالفات تؤدي سوية؛ بينما
 سنلوك الطفنل ينتعلم فقند المسنتقبل؛ فني العننف سنلوك الطفنل اكتسناب إلني ينؤدي ذلنك وقند األطفنال، ضند اللفظي  العنف  وقوع  إلي  الضاغطة

 أفنراد بنين العننف الصنراعات وسنلوك األطفنال يشناهد وعنندما األسنرة، أعضناء يقندمها التني القندوة أو المثنل طرينق مباشنرة عنن بطريقنة العننف
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 العنننف لظهننور المسنببة األسننرية العوامنل ( إلننى أن مننن2018أشننار الصنديق ) السنلوك.وقد مننن النننمط لهنذا اكتسننابهم احتمالينة تننزداد األسنرة،
 التنأثيرات األب غيناب يعكنس الغيناب، حينث ذلنك وراء األسنباب عن النظر عملية التربية، بغض في مشاركته وعدم المنزل عن  األب  غياب
 السنلوك العنينف، لممارسنة وبرغبنة باالضنطراب الطفنل ريشع المالئم، حيث األبوي  النموذج بسبب نقص لدى األطفال،  الوجداني  النمو  على

 غينره، ينرى  وال والرعاية بالحب والممزوج التربية المزدوج في األم دور يرى  بالنقص، ألنه يشعره أنثوي  نمط  هو  القويم  السلوك  أن  منه  اعتقاداً 
أبننرز العوامننل المؤديننة إلننى العنننف األسننري إلننى أن  (2020القرارعننة )هننذا المجننال توصننلت دراسننة  وفي.لرجولتننه إثباتنناً  فيسننعى إلننى مخالفتننه

العوامنننل  األخينننرةليهنننا فننني المرتبنننة الثانينننة العوامنننل االقتصنننادية، ثنننم جننناءت فننني المرتبنننة تضننند األطفنننال كاننننت العوامنننل الذاتينننة، ثنننم  هالموجننن
أن أفراد عينة الدراسة موافقون على دور الظنروف المعيشنية إلى Buri (2019 ،)دراسة كما توصلت (.3.40االجتماعية بمتوسط حسابي )

لألسننرة فنني ممارسننة العنننف اللفظنني تجنناه األبننناء، وأهننم العبننارات التنني حصننلت علننى أعلننى نسننبة موافقننة فنني هننذا المحننور هنني: بسننبب طلننبهم 
 العوامل النفسية (15جدول ).المستمر اقتناء أجهزة اتصال حديثة
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6 
 ضعف القدرة على تحمل الضغط النفسي 

 14 17 50 153 150 ك
4.06 1.012 3 

% 39.1 39.8 13 4.4 3.6 

7 

 اضطراب الشخصية 

 17 23 43 139 162 ك

4.06 1.082 2 
% 42.2 36.2 

11.

2 
6 

4.4 

8 

 المعاناة من القلق 

 14 18 61 148 143 ك

4.01 1.024 4 
% 37.2 38.5 

15.

9 
4.7 

3.6 

9 
 االندفاع وعدم ضبط النفس 

 11 13 34 165 161 ك
4.18 0.935 1 

% 41.9 43 8.9 3.4 2.9 

 0.936 4.08 المعدل العام 

للُبعننند الخننناص ( التكنننرارات والنسنننب المئوينننة والمتوسنننطات الحسنننابية واالنحرافنننات المعيارينننة إلجابنننات مفنننردات الدراسنننة 15وضنننح الجننندول )ي
(، وهننو 4.08بلننغ ) للُبعندالمؤديننة إلنى العنننف ضنند األطفنال، وتشننير البيانننات فني الجنندول إلننى أن المتوسنط الحسننابي العننام النفسننية العوامنل ب

المؤدينة إلنى العننف  النفسنية العوامنلوقند تبنين أن  .الجندول( على العبنارات النواردة فني موافقالدراسة إلى )مؤشر على ميل استجابات عينة  
اضنطراب (، ويليهنا فني الترتينب 4.18بمتوسنط حسنابي ) االندفاع وعندم ضنبط الننفستتمثل في:  من وجهة نظر عينة الدراسة  ضد األطفال

     (،4.01) (، وجاء في الترتيب الرابع واألخير المعاناة من القلق4.06) غط النفسيضعف القدرة على تحمل الض(، ثم 4.06) الشخصية
اضنطراب ، و االندفاع وعندم ضنبط الننفستتمثل في:  المؤدية إلى العنف ضد األطفالالنفسية العوامل وفي ضوء هذه النتيجة، يتبين أن أهم 

 صنعوبة يجندون  األوليناء ( إلنى أن بعنض2020.وقد أشار سليم )ن القلقالمعاناة م، و ضعف القدرة على تحمل الضغط النفسي، و الشخصية
لنبعض  يحندث منا مثنل مفرطنة فسنيولوجية اسنتجابات ظهنور منع شنديدة ونرفنزة االسنتثارة في  يتميزون بسرعة  حيث  سلوكياتهم  ضبط  في  كبيرة
 .السلوك هذا عن كفه قصد المبرح للطفل الضرب إلي يفضي قد شديداً  واضطراباً  تذمراً  فيبدون  طفلهم صراخ  يسمعون  عندما اآلباء

 العوامل الثقافية  ( 16جدول )
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 4 1.231 3.62 21 64 74 107 118 ك ا تالف المستوى التعليمي بين الزوجين  10
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% 30.7 27.9 19.3 16.7 5.5 

 اال تالف بين الزوجين حول أسلوب تربية   11
 األبناء 

 7 15 36 124 202 ك
4.30 0.923 1 

% 52.6 32.3 9.4 3.9 1.8 

12 

 انخفاض المستوى الثقافي لدى األسرة
 14 45 49 132 144 ك

3.90 1.137 3 
% 37.5 34.4 12.8 11.7 3.6 

13 

 بأساليب التربية الفعالة أو الصحيحةالجهل 
 10 36 26 97 215 ك

4.23 1.090 2 
% 56 25.3 6.8 9.4 2.6 

 0.938 4.01 المعدل العام 

للُبعننند الخننناص ( التكنننرارات والنسنننب المئوينننة والمتوسنننطات الحسنننابية واالنحرافنننات المعيارينننة إلجابنننات مفنننردات الدراسنننة 16وضنننح الجننندول )ي
(، وهننو 4.01بلننغ ) للُبعنندالمؤديننة إلنى العنننف ضنند األطفننال، وتشنير البيانننات فنني الجندول إلننى أن المتوسننط الحسننابي العنام الثقافيننة العوامنل ب

المؤدينة إلنى العننف  الثقافينة العوامنلوقند تبنين أن .الجدول( علنى العبنارات النواردة فني موافنقاسنتجابات عيننة الدراسنة إلنى )مؤشر على ميل  
(، ويليهنا 4.30بمتوسنط حسنابي ) االخنتالف بنين النزوجين حنول أسنلوب تربينة األبنناءتتمثل في:  من وجهة نظر عينة الدراسة  ضد األطفال
(، وجنناء فنني الترتيننب 4.90) انخفنناض المسننتوى الثقننافي لنندى األسننرة(، ثننم 4.23) التربيننة الفعالننة أو الصننحيحةالجهننل بأسنناليب فنني الترتيننب 

المؤدية إلى العنف الثقافية العوامل وفي ضوء هذه النتيجة، يتبين أن أهم   (،3.62)اختالف المستوى التعليمي بين الزوجين الرابع واألخير  
انخفنناض ، و الجهننل بأسنناليب التربيننة الفعالننة أو الصننحيحة، و ين الننزوجين حننول أسننلوب تربيننة األبننناءاالخننتالف بننتتمثننل فنني:  ضنند األطفننال

( إلنى أن منن أهنم مظناهر العوامنل الثقافينة 2019وقد أشارت رعد )  .اختالف المستوى التعليمي بين الزوجينو  المستوى الثقافي لدى األسرة
قلة معرفة األبوين بطريقة تربينة األطفنال والتعامنل المجتمع، و  في الجهل وانتشار تعليمال التي تؤدي إلى العنف الممارس ضد األطفال نقص

ة الصنحيح معهنم دور األسنرة فني حمايننة الطفنل مننن  ولإلجابنة عنن السننؤال النذي يقننيس.والناجحة السننليمة التربينة بأسنناليب والنوعي الثقافنة وقلننّ
نسننب المئويننة والمتوسننطات الحسننابية واالنحرافننات المعياريننة، ويتضننح ذلننك مننن ، اعتمنندت الباحثننة علننى التكننرارات والمختلننف أشننكال العنننف
 خالل الجدول التالي:

 دور األسرة في حماية الطفل من مختلف أشكال العنف   ( 17جدول )
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االهتمام منذ المراحل األولى للنمو بتعليم   1
األطفال بأساليب تراعي مستواهم الفكري  

 والعمري 

 4 - 5 95 280 ك
4.68 0.606 8 

% 72.9 24.7 1.3 - 1.0 

2 
 زرع قيم الثقة المتبادلة مع الطفل 

 - - 14 66 304 ك
4.76 0.508 3 

% 79.2 17.2 3.6 - - 

3 
 الطفل للمصارحة فتح نافذة مع 

 - 4 3 98 279 ك
4.70 0.538 6 

% 72.7 25.5 0.8 1.0 - 

4 
تعويد الطفل على اإلفصاح عما يدور في  

 ذهنه من أفكار 
 - - 24 89 271 ك

4.64 0.596 9 
% 70.6 23.2 6.3 - - 
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عما   5 يفصح  حتى  باألمان  الطفل  إشعار 
عن   بعيدا  له،  يحصل  وما  فيه  يفكر 

 الخجل الخوف أو 

 - - 11 69 304 ك
4.76 0.489 4 

% 79.2 18 2.9 - - 

بما   6 المحرجة  الطفل  أسئلة  على  اإلجابة 
محمل   على  وأخذها  عمره،  مع  يتناسب 

 الجد 
 - 9 35 91 249 ك

4.51 0.758 13 
% 64.8 23.7 9.1 2.3 - 

7 
الدروس   إلعطاء  الفرص  كل  استغالل 

 والوعظ والعبر للطفل بالقول  
 6 - 35 87 256 ك

4.53 0.788 12 
% 66.7 22.7 9.1 - 1.6 

8 
 تعميق القيم الدينية واألخالقية لدى الطفل 

 2 - 17 46 319 ك
4.77 0.573 1 

% 83.1 12 4.4 - 0.5 

9 
عدم الخلط بين المشاكل الشخصية لألهل  

 المواضيع التي تتعلق باألوالد و
 - 6 19 68 291 ك

4.68 0.642 7 
% 75.8 17.7 4.9 1.6 - 

10 
من   األطفال  لحماية  األسرة  رقابة  تعزيز 

 مختلف األخطار التي قد يتعرضون لها

 - 7 15 99 263 ك
4.61 0.653 10 

% 68.5 25.8 3.9 1.8 - 

11 
عن   البعيد  السليم  والعقاب  الثواب  تعزيز 

 العنف
 4 8 20 78 274 ك

4.59 0.773 11 
% 71.4 20.3 5.2 2.1 1 

12 
على   قادرة  تربوية  توجيه  أساليب  اتباع 

 تعزيز السلوك الحسن 
 - 3 20 64 297 ك

4.71 0.600 5 
% 77.3 16.7 5.2 0.8 - 

التعبير عن عدم الرضا عن السلوك غير   13
مثل   مناسب  بشكل  الطفل  من  المرغوب 

 تعبيرات الوجه مثالً أو التعبير الشفهي
 - 8 24 117 235 ك

4.51 0.708 14 
% 61.2 30.5 6.3 2.1 - 

14 
تكوين روابط من الصحبة   الحرص على 

 القوية بين اآلباء واألبناء
 - - 15 64 305 ك

4.76 0.513 2 
% 79.4 16.7 3.9 - - 

 0.436 4.66 المعدل العام 

للمحننور الخنناص ( التكننرارات والنسننب المئويننة والمتوسننطات الحسننابية واالنحرافننات المعياريننة إلجابننات مفننردات الدراسننة 17وضننح الجنندول )ي
(، 4.66دور األسرة في حماية الطفل من مختلف أشكال العنف، وتشير البيانات في الجدول إلى أن المتوسط الحسابي العام للمحور بلنغ )ب

األسننرة فنني وقنند تبننين أن أهننم أدوار .الجدول( علننى العبننارات الننواردة فنني الموافقننة بشنندةة الدراسننة إلننى )وهننو مؤشننر علننى ميننل اسننتجابات عيننن
(، ويليهنا فني الترتينب 4.77بمتوسنط حسنابي ) في تعميق القيم الدينية واألخالقية لندى الطفنل تتمثل  حماية الطفل من مختلف أشكال العنف

اتبناع (، ثنم 4.76بمتوسنط حسنابي ) زرع قنيم الثقنة المتبادلنة منع الطفنل، و ن اآلباء واألبنناءالحرص على تكوين روابط من الصحبة القوية بي
عندم (، يلينه 4.70) فنتح نافنذة منع الطفنل للمصنارحة(، ثنم 4.71بمتوسنط حسنابي ) أساليب توجيه تربوينة قنادرة علنى تعزينز السنلوك الحسنن

لتعبينر عنن عندم الرضنا (. أمنا أقنل قيمنة فني الجندول فجناءت ل4.68) تتعلنق بناألوالدالمواضنيع التني و الخلط بين المشاكل الشخصية لألهنل  
(.وفني ضنوء هنذه 4.51بمتوسنط حسنابي ) عن السلوك غير المرغوب من الطفل بشكل مناسب مثل تعبيرات الوجه منثاًل أو التعبينر الشنفهي

تعمينق القنيم الدينينة من وجهة نظر عينة الدراسة تتمثل في  نفاألسرة في حماية الطفل من مختلف أشكال العالنتيجة، يتضح أن أهم أدوار 
اتبنناع ، و زرع قننيم الثقننة المتبادلننة مننع الطفننل، و الحننرص علننى تكننوين روابننط مننن الصننحبة القويننة بننين اآلبنناء واألبننناء، و واألخالقيننة لنندى الطفننل

عنندم الخلننط بننين المشنناكل الشخصننية لألهننل ، و ارحةفننتح نافننذة مننع الطفننل للمصنن، و أسنناليب توجيننه تربويننة قننادرة علننى تعزيننز السننلوك الحسننن
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حل الخالفات بعيندًا عنن األطفنال يسناعد األسنرة إلى أن (، 2018دراسة الصديق ).وفي هذا المجال توصلت المواضيع التي تتعلق باألوالدو 
فني خفنض معندالت العننف الجنسني بنرامج التوعينة المجتمعينة تسناهم وأن على أداء دورها المأمول فني حماينة أطفالهنا منن العننف الجنسني، 

تعنزى  محناور الدراسنةالعيننة نحنو  أفنراد فني إجابناتالذي يقنيس مندى وجنود فنروق ذات داللنة إحصنائية ولإلجابة عن السؤال  .وسط األطفال
 :يتضح ذلك من خالل الجداول التالية( و T، اعتمدت الباحثة على تحليل التباين األحادي، واختبار )إلى المتغيرات الشخصية

 ( لمعرفة داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة وفقاً للنوعTاختبار ) ( 18جدول )

 العدد  النوع  المحاور 
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري
 sig قيمة ت 

 العنف النفسي واللفظي 
 1.226 3.501 91 ذكر 

1.872 0.063 
 1.340 3.219 293 أنثى 

 البدني العنف 
 1.492 2.920 91 ذكر 

1.855 0.066 
 1.352 2.595 293 أنثى 

 العنف االقتصادي 

 1.296 2.758 91 ذكر 

2.092 0.038 

 1.214 2.438 293 أنثى 

أشكال العنف الممارس ضد  المعدل العام لمحور 

 األطفال 

 1.292 3.119 91 ذكر 
2.001 0.047 

 1.238 2.812 293 أنثى 

االجتماعية ضد    العوامل  العنف  إلى  المؤدية 

 األطفال 

 0.688 4.174 91 ذكر 
2.443 0.015 

 1.016 3.945 293 أنثى 

ضد    النفسيةالعوامل   العنف  إلى  المؤدية 

 األطفال 

 0.567 4.214 91 ذكر 
2.139 0.033 

 1.021 4.034 293 أنثى 

 المؤدية إلى العنف ضد األطفال  الثقافية العوامل  
 0.653 4.327 91 ذكر 

4.610 0.000 
 0.991 3.914 293 أنثى 

ل العام  ضد  المعدل  العنف  إلى  المؤدية  لعوامل 

 األطفال 

 0.576 4.233 91 ذكر 
3.354 0.001 

 0.913 3.963 293 أنثى 

دور األسرة في حماية الطفل من مختلف أشكال  

 العنف 

 0.448 4.588 40 ذكر 
1.161 0.250 

 0.431 4.681 128 أنثى 

 ( لمعرفنة داللنة الفنروق فني إجابنات أفنراد الدراسنة نحنو محناور الدراسنة وفقنًا للننوع، ويتبنين منن الجندولT( اختبنار )18يوضح الجدول رقم )
دور األسنرة فني حماينة الطفنل منن مختلنف ، و البندنيالعننف ، و العننف النفسني واللفظنيفني محناور: وجود اختالفنات جوهرينة بنين العيننة عدم  

، العنننف االقتصنناديفنني محنناور: ويتبننين وجننود اختالفننات جوهريننة بننين العينننة أنثننى(.  –الجنننس )ذكننر  اعتمننادًا علننى متغيننر أشننكال العنننف
العوامل النفسية المؤدية ، و طفالالعوامل االجتماعية المؤدية إلى العنف ضد األ، و المعدل العام لمحور أشكال العنف الممارس ضد األطفالو 

، المعنندل العننام للعوامننل المؤديننة إلننى العنننف ضنند األطفننال، و العوامننل الثقافيننة المؤديننة إلننى العنننف ضنند األطفننال، و إلننى العنننف ضنند األطفننال
إحصنننائيًا فننني وجنننود فنننروق دالنننة إلنننى (، 2018دراسنننة البلوشنننية )أنثنننى(. وفننني هنننذا المجنننال توصنننلت  –الجننننس )ذكنننر  اعتمنننادًا علنننى متغينننر

مستويات اإلساءة لصالح الذكور، وفي بعدي القبنول والرعاينة المتسنقة لصنالح اإلنناث، بينمنا لنم توجند فنروق ذات داللنة إحصنائية فني بعندي 
العنننف فنني محنناور  إحصننائيةوجننود فنروق ذات داللننة إلننى  (2020القرارعننة )كمننا توصننلت دراسنة  االهتمنام والتفاعننل بننين النذكور واإلننناث. 

 ري الموجه ضد األطفال تبعا لمتغير النوع.األس
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 وفقًا للعمرتحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة  (19جدول )
 مصدر التباين  ور ا المح

درجة  

 الحرية 
مجموع  

 المربعات 
متوسط  

 المربعات 
 قيمة )ف( 

مستوى  

 الداللة 

 واللفظي العنف النفسي 

 0.100 0.300 3 بين المجموعات 

 1.751 665.232 380 داخل المجموعات  0.0982 0.057

 - 665.532 383 المجموع الكلي 

 العنف البدني 

 7.178 21.533 3 بين المجموعات 

 1.893 719.503 380 داخل المجموعات  0.011 3.791

 - 741.036 383 المجموع الكلي 

 االقتصادي العنف 

 6.385 19.154 3 بين المجموعات 

 1.499 569.712 380 داخل المجموعات  0.006 4.258

 - 588.866 383 المجموع الكلي 

المعدل العام لمحور أشكال  

العنف الممارس ضد  

 األطفال 

 2.641 7.923 3 بين المجموعات 

 1.570 596.706 380 داخل المجموعات  0.170 1.682

 - 604.629 383 المجموع الكلي 

العوامل االجتماعية  

المؤدية إلى العنف ضد  

 األطفال 

 5.409 16.226 3 بين المجموعات 

 0.872 331.334 380 داخل المجموعات  0.000 6.203

 - 347.560 383 المجموع الكلي 

العوامل النفسية المؤدية  

 إلى العنف ضد األطفال 

 10.954 32.862 3 المجموعات بين 

 0.797 302.997 380 داخل المجموعات  0.000 13.738

 - 335.859 383 المجموع الكلي 

العوامل الثقافية المؤدية  

 إلى العنف ضد األطفال 

 4.184 12.552 3 بين المجموعات 

 0.853 324.270 380 داخل المجموعات  0.002 4.903

 - 336.822 383 المجموع الكلي 

المعدل العام للعوامل  

المؤدية إلى العنف ضد  

 األطفال 

 6.238 18.713 3 بين المجموعات 

 0.683 259.651 380 داخل المجموعات  0.000 9.129

 - 278.364 383 المجموع الكلي 

دور األسرة في حماية  

الطفل من مختلف أشكال  

 العنف 

 0.683 2.049 3 بين المجموعات 

 0.181 29.629 380 داخل المجموعات  0.012 3.780

 - 31.678 383 المجموع الكلي 

( تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة وفقًا للعمر، وقد أشارت 19يوضح الجدول )
العنف النفسي واللفظي، والمعدل   إحصائية بين عينة الدراسة فيما يتعلق بكل من:البيانات في الجدول إلى عدم وجود فروق ذات داللة  

(. وتبين وجود فروق ذات 0.05العام لمحور أشكال العنف الممارس ضد األطفال تعزى إلى العمر، حيث كان مستوى الداللة أكبر من )
 (.  0.05العمر، حيث كان مستوى الداللة أقل من ) داللة إحصائية بين عينة الدراسة فيما يتعلق ببقية المحاور تعزى إلى 
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 ( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في محاور العنف األسري الموجه ضد األطفال2020وفي هذا المجال توصلت دراسة القرارعة )
 تبعا لمتغير العمر. 

 نحو محاور الدراسة وفقًا للمستوى التعليمي( تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة 20جدول ) 
 مصدر التباين  ور ا المح

درجة  

 الحرية 
مجموع  

 المربعات 
متوسط  

 المربعات 
 قيمة )ف( 

مستوى  

 الداللة 

 العنف النفسي واللفظي 

 0.755 1.510 2 بين المجموعات 

 1.743 664.022 381 داخل المجموعات  0.649 0.433

 - 665.532 383 المجموع الكلي 

 العنف البدني 

 1.135 2.271 2 بين المجموعات 

 1.939 738.766 381 داخل المجموعات  0.557 0.585

 - 741.036 383 المجموع الكلي 

 العنف االقتصادي 

 0.011 0.021 2 بين المجموعات 

 1.546 588.845 381 داخل المجموعات  0.993 0.007

 - 588.866 383 المجموع الكلي 

المعدل العام لمحور أشكال العنف الممارس  

 ضد األطفال 

 0.651 1.302 2 بين المجموعات 

 1.584 603.327 381 داخل المجموعات  0.663 0.411

 - 604.629 383 المجموع الكلي 

العوامل االجتماعية المؤدية إلى العنف ضد  

 األطفال 

 1.677 3.353 2 بين المجموعات 

 0.903 344.207 381 داخل المجموعات  0.158 1.856

 - 347.560 383 المجموع الكلي 

ضد   العنف  إلى  المؤدية  النفسية  العوامل 

 األطفال 

 0.283 0.567 2 بين المجموعات 

 0.880 335.292 381 داخل المجموعات  0.725 0.322

 - 335.859 383 المجموع الكلي 

ضد  العوامل   العنف  إلى  المؤدية  الثقافية 

 األطفال 

 0.193 0.387 2 بين المجموعات 

 0.883 336.436 381 داخل المجموعات  0.803 0.219

 - 336.822 383 المجموع الكلي 

العنف   إلى  المؤدية  للعوامل  العام  المعدل 

 ضد األطفال 

 0.516 1.032 2 بين المجموعات 

 0.728 277.333 381 المجموعات داخل  0.493 0.709

 - 278.364 383 المجموع الكلي 

مختلف   من  الطفل  حماية  في  األسرة  دور 

 أشكال العنف 

 1.320 2.640 2 بين المجموعات 

 0.176 29.037 381 داخل المجموعات  0.001 7.502

 - 31.678 383 المجموع الكلي 

( تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة وفقًا للمستوى التعليمي، 20يوضح الجدول ) 
دور األسرة في حماية الطفل من بوقد أشارت البيانات في الجدول إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسة فيما يتعلق  
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وجود فروق  عدم  (. وتبين  0.05من )  أقل ، حيث كان مستوى الداللة  المستوى التعليميللفظي، تعزى إلى  مختلف أشكال العنف النفسي وا
إلى   تعزى  المحاور  ببقية  يتعلق  فيما  الدراسة  عينة  بين  إحصائية  داللة  التعليميذات  الداللة  المستوى  مستوى  كان  حيث  من   أكبر، 

العنف األسري الموجه في محاور   إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلى  (،  2020دراسة القرارعة ) وفي هذا المجال توصلت  (.  0.05)
مستوى معرفة األفراد باألساليب إلى أن    Christina  (2020،)دراسة  كما توصلت  ضد األطفال تبعا لمتغير المستوى التعليمي للوالدين.

قل تصورًا للتدخل أ و   اإليجابيالمستوى التعليمي الجامعي أكثر تصورًا الستخدام التعزيز    وبمستواهم التعليمي، فاألفراد ذو يرتبط  التربوية  
 واالتزان في المواقف التربوية من األفراد في المستويات التعليمية األخرى.  ،بالتوبيخ والتهديد

 وفقًا لعدد األبناء ور الدراسة تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة نحو محا (21جدول )
 مصدر التباين  ور ا المح

درجة  

 الحرية 
مجموع  

 المربعات 
متوسط  

 المربعات 
 قيمة )ف( 

مستوى  

 الداللة 

 العنف النفسي واللفظي 

 3.159 6.319 2 بين المجموعات 

 1.730 659.213 381 داخل المجموعات  0.162 1.826

 - 665.532 383 المجموع الكلي 

 العنف البدني 

 6.407 12.814 2 بين المجموعات 

 1.911 728.222 381 داخل المجموعات  0.036 3.352

 - 741.036 383 المجموع الكلي 

 العنف االقتصادي 

 2.177 4.354 2 بين المجموعات 

 1.534 584.511 381 داخل المجموعات  0.243 1.419

 - 588.866 383 المجموع الكلي 

الممارس   العنف  أشكال  لمحور  العام  المعدل 

 ضد األطفال 

 2.758 5.515 2 بين المجموعات 

 1.572 599.114 381 داخل المجموعات  0.175 1.754

 - 604.629 383 المجموع الكلي 

العنف ضد   إلى  المؤدية  االجتماعية  العوامل 

 األطفال 

 2.653 5.306 2 بين المجموعات 

 0.898 342.254 381 داخل المجموعات  0.053 2.953

 - 347.560 383 المجموع الكلي 

 العوامل النفسية المؤدية إلى العنف ضد األطفال 

 0.905 1.811 2 بين المجموعات 

 0.877 334.048 381 داخل المجموعات  0.357 1.033

 - 335.859 383 المجموع الكلي 

إلى   المؤدية  الثقافية  ضد  العوامل  العنف 

 األطفال 

 0.971 1.941 2 بين المجموعات 

1.104 0.333 
 0.879 334.881 381 داخل المجموعات 

 المجموع الكلي 

 

383 336.822 - 

المعدل العام للعوامل المؤدية إلى العنف ضد  

 األطفال 

 0.298 0.597 2 بين المجموعات 

 0.729 277.767 381 داخل المجموعات  0.664 0.409

 - 278.364 383 المجموع الكلي 
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 مصدر التباين  ور ا المح
درجة  

 الحرية 
مجموع  

 المربعات 
متوسط  

 المربعات 
 قيمة )ف( 

مستوى  

 الداللة 

مختلف   من  الطفل  حماية  في  األسرة  دور 

 أشكال العنف 

 0.258 0.515 2 بين المجموعات 

 0.189 31.162 381 داخل المجموعات  0.258 1.364

 - 31.678 383 المجموع الكلي 

( تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة وفقًا لعدد األبناء، وقد  20يوضح الجدول ) 
يتعلق   فيما  الدراسة  عينة  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  الجدول  في  البيانات  إلى  بُبعد  أشارت  تعزى  البدني،  عدد  العنف 

الدالاألبناء )   أقل لة  ، حيث كان مستوى  ببقية عدم  (. وتبين  0.05من  يتعلق  فيما  الدراسة  بين عينة  وجود فروق ذات داللة إحصائية 
إلى   الداللة  عدد األبناءالمحاور تعزى  )  أكبر، حيث كان مستوى  المجال توصلت  (.0.05من  ) وفي هذا  القرارعة  إلى  (  2020دراسة 

 .عدد أفراد األسرةالعنف األسري الموجه ضد األطفال تبعا لمتغير في محاور  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  
 وفقًا لدخل األسرةتحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة  (22جدول )

 مصدر التباين  ور ا المح
درجة  

 الحرية 
مجموع  

 المربعات 
متوسط  

 المربعات 
 قيمة )ف( 

مستوى  

 لة الدال

 العنف النفسي واللفظي 

 1.694 3.388 2 بين المجموعات 

 1.738 662.144 381 داخل المجموعات  0.378 0.0975

 - 665.532 383 المجموع الكلي 

 العنف البدني 

 19.776 39.552 2 بين المجموعات 

 1.841 701.484 381 داخل المجموعات  0.000 10.741

 - 741.036 383 المجموع الكلي 

 العنف االقتصادي 

 4.301 8.601 2 بين المجموعات 

 1.523 580.265 381 داخل المجموعات  0.061 2.824

 - 588.866 383 المجموع الكلي 

أشكال   لمحور  العام  المعدل 

 العنف الممارس ضد األطفال 

 7.184 14.368 2 بين المجموعات 

 1.549 590.261 381 داخل المجموعات  0.010 4.637

 - 604.629 383 المجموع الكلي 

المؤدية   االجتماعية  العوامل 

 إلى العنف ضد األطفال 

 0.567 1.134 2 بين المجموعات 

 0.909 346.426 381 داخل المجموعات  0.536 0.624

 - 347.560 383 المجموع الكلي 

إلى   المؤدية  النفسية  العوامل 

 األطفال العنف ضد 

 2.261 4.522 2 بين المجموعات 

 0.870 31.336 381 داخل المجموعات  0.076 2.600

 - 335.859 383 المجموع الكلي 

إلى   المؤدية  الثقافية  العوامل 

 العنف ضد األطفال 

 0.219 0.439 2 بين المجموعات 

 0.83 336.383 381 داخل المجموعات  0.780 0.249

 - 336.822 383 الكلي المجموع 

المؤدية   للعوامل  العام   0.346 1.064 0.773 1.546 2 بين المجموعات المعدل 



   

         

 أشكال العنف املمارس ضد األطفال وأسبابه ودور األسرة يف احلد منه: دراسة ميدانية    

  

  

 مصدر التباين  ور ا المح
درجة  

 الحرية 
مجموع  

 المربعات 
متوسط  

 المربعات 
 قيمة )ف( 

مستوى  

 لة الدال

 0.727 276.818 381 داخل المجموعات  إلى العنف ضد األطفال 

 - 278.364 383 المجموع الكلي 

الطفل   حماية  في  األسرة  دور 

 من مختلف أشكال العنف 

 0.415 0.831 2 بين المجموعات 

 0.187 30.847 381 داخل المجموعات  0.112 2.222

 - 31.678 383 المجموع الكلي 

( تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة وفقًا لدخل األسرة، وقد  22يوضح الجدول )
الدراسة فيما يتعلق   إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينة  الجدول  البيانات في  البدنيبأشارت  العام لمحور ، و العنف  المعدل 

وجود فروق ذات عدم  (. وتبين  0.05من )  أقل، حيث كان مستوى الداللة  دخل األسرةفال، تعزى إلى  أشكال العنف الممارس ضد األط
وفي هذا  (. 0.05من ) أكبر، حيث كان مستوى الداللة دخل األسرةداللة إحصائية بين عينة الدراسة فيما يتعلق ببقية المحاور تعزى إلى 

)المجال توصلت   القرارعة  داللة  إلى  (  2020دراسة  ذات  فروق  تبعا  في محاور   إحصائيةوجود  األطفال  الموجه ضد  األسري  العنف 
 ( لمعرفة داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة وفقًا لوجود خادمة لدى األسرة Tاختبار )  (23.جدول ) الدخللمتغير 

 sig ت  قيمة لمعياري ا االنحراف  المتوسط الحسابي  العدد  النوع  المحاور 

 العنف النفسي واللفظي 
- 1.391 3.185 220 نعم 

1.767 
0.000 

 1.205 3.420 164 ال

 العنف البدني 
 1.438 2.612 220 نعم 

0.992 0.027 
 1.325 2.752 164 ال

 العنف االقتصادي 

- 1.230 2.367 220 نعم 

2.706 

0.702 

 1.229 2.710 164 ال

لمحور   العام  الممارس  المعدل  العنف  أشكال 

 ضد األطفال 

- 1.317 2.794 220 نعم 

1.674 

0.003 

 1.164 3.006 164 ال

االجتماعية ضد    العوامل  العنف  إلى  المؤدية 

 األطفال 

 0.177 0.253 0.979 4.010 220 نعم 

 0.919 3.985 164 ال

ضد    النفسيةالعوامل   العنف  إلى  المؤدية 

 األطفال 

- 1.034 4.050 220 نعم 

0.675 

0.017 

 0.789 4.113 164 ال

 المؤدية إلى العنف ضد األطفال  الثقافية العوامل  

- 1.001 3.994 220 نعم 

0.431 

0.014 

 

 
 ال

164 4.035 0.848 

ل العام  ضد  المعدل  العنف  إلى  المؤدية  لعوامل 

 األطفال 

- 0.931 4.017 220 نعم 

0.263 

0.007 

 0.737 4.040 164 ال

دور األسرة في حماية الطفل من مختلف أشكال  

 العنف 

- 0.438 4.638 220 نعم 

0.708 

0.991 

 0.434 4.687 164 ال
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وفقًا لوجود خادمة لدى األسرة،  ( لمعرفة داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة  T( اختبار )23يوضح الجدول رقم )
العوامل االجتماعية المؤدية إلى العنف ضد  ، و العنف االقتصاديفي محاور:  وجود اختالفات جوهرية بين العينة  عدم    ويتبين من الجدول

فات جوهرية بين ويتبين وجود اختالوجود خادمة.    اعتمادًا على متغير  دور األسرة في حماية الطفل من مختلف أشكال العنف، و األطفال
 وجود خادمة.   في بقية المحاور اعتمادًا على متغيرالعينة 

 ملخص النتائج والتوصيات
 ملخص النتائج: 

 توصلت الدراسة إلى نتائج عدة، يمكن تحديدها على النحو التالي:
 أشكال العنف الممارس ضد األطفال:  .1
متوسنطة، وتبنين أن أكثنر أننواع العننف النفسني واللفظني انتشنارًا هنو الصنراخ فني : جاءت نتيجة هذا الُبعد بدرجة العنف النفسي واللفظي .أ

 وجه الطفل وتهديده بالضرب والتخويف المتكرر.
: جاءت نتيجة هذا الُبعد بدرجة متوسطة وتبين أن أكثر أنواع العنف البدني واللفظي انتشارًا هو ضرب الطفل باليد وصفع العنف البدني .ب

 و األم وإمساك الطفل بشدة لحد األلم وضرب الطفل بأداة )كالعصا أو غيرها(.الطفل من قبل األب أ
: جاءت نتيجة هذا الُبعد بدرجة متوسطة وتبين أن أكثر أنواع العنف النفسي واللفظي انتشارًا هو رفض شراء ما يطلبه العنف االقتصادي .ج

 فل الضرورية.الطفل وعدم إعطاء الطفل مصروفًا شخصيًا، وعدم توفير احتياجات الط
 العوامل المؤدية إلى العنف ضد األطفال:  .2
: جنناءت نتيجننة هننذا الُبعنند بدرجننة )موافننق( واتضننح أن أهننم العوامننل االجتماعيننة العوامززل االجتماعيززة المؤديززة إلززى العنززف ضززد األطفززال .أ

سنري، وضنعف معرفنة أسناليب التنشنئة المؤدية إلى العنف ضد األطفال تتمثل في: الخالفات الزوجية والصراع بين الزوجين، والتفكك األ
 االجتماعية السليمة.

جاءت نتيجة هذا الُبعند بدرجنة )موافنق( واتضنح أن أهنم العوامنل النفسنية المؤدينة إلنى العوامل النفسية المؤدية إلى العنف ضد األطفال:  .ب
لنننى تحمنننل الضنننغط النفسننني، العننننف ضننند األطفنننال تتمثنننل فننني: االنننندفاع وعننندم ضنننبط الننننفس، واضنننطراب الشخصنننية، وضنننعف القننندرة ع

 والمعاناة من القلق.
جاءت نتيجة هنذا الُبعند بدرجنة )موافنق( واتضنح أن أهنم العوامنل الثقافينة المؤدينة إلنى العوامل الثقافية المؤدية إلى العنف ضد األطفال:  .ج

لتربيننة الفعالننة أو الصننحيحة، العنننف ضنند األطفننال تتمثننل فنني: االخننتالف بننين الننزوجين حننول أسننلوب تربيننة األبننناء، والجهننل بأسنناليب ا
 وانخفاض المستوى الثقافي لدى األسرة واختالف المستوى التعليمي بين الزوجين.    

 دور األسرة في حماية الطفل من مختلف أشكال العنف: .3
أدوار األسنرة فني حماينة جاءت نتيجة هذا المحور مرتفعة، وتشير إلى موافقة العينة بشدة على العبنارات النواردة بنالمحور، وتبنين أن أهنم 

الطفنل مننن مختلنف أشننكال العننف مننن وجهنة نظننر عيننة الدراسننة تتمثننل فني تعميننق القنيم الدينيننة واألخالقينة لنندى الطفنل، والحننرص علننى 
ى تعزينز تكوين روابط من الصحبة القوية بين اآلباء واألبناء، وزرع قيم الثقة المتبادلة مع الطفنل، واتبناع أسناليب توجينه تربوينة قنادرة علن
 السلوك الحسن، وفتح نافذة مع الطفل للمصارحة، وعدم الخلط بين المشاكل الشخصية لألهل والمواضيع التي تتعلق باألوالد.

 مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد العينة نحو محاور الدراسة تعزى إلى المتديرات الشخصية:  .4
في محاور: العنف النفسي واللفظي، والعنف البدني، ودور األسرة في حماية الطفل من مختلف  عدم وجود اختالفات جوهرية بين العينة .أ

أنثنى(. ووجنود اختالفنات جوهرينة بنين العينننة فني بقينة محناور الدراسنة اعتمنادًا علننى  –أشنكال العننف اعتمنادًا علنى متغينر الجننس )ذكننر 
 أنثى(.  –متغير الجنس )ذكر 

العنننف النفسنني واللفظنني، والمعنندل العننام لمحننور أشننكال  صننائية بننين عينننة الدراسننة فيمننا يتعلننق بكننل مننن:عنندم وجننود فننروق ذات داللننة إح .ب
العننف الممننارس ضنند األطفنال تعننزى إلننى العمننر، وتبنين وجننود فننروق ذات داللننة إحصنائية بننين عينننة الدراسننة فيمنا يتعلننق ببقيننة المحنناور 

 تعزى إلى العمر. 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسة فيما يتعلق بدور األسرة في حماية الطفل من مختلف أشكال العنف النفسي واللفظي،  .ج
 تعزى إلى المستوى التعليمي، وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسة فيما يتعلق ببقية المحاور تعزى إلى العمر. 

ت داللة إحصائية بين عينة الدراسة فيما يتعلق بُبعد العنف البدني، تعزى إلى عدد األبنناء، وتبنين عندم وجنود فنروق ذات وجود فروق ذا .د
 داللة إحصائية بين عينة الدراسة فيما يتعلق ببقية المحاور تعزى إلى عدد األبناء. 

ني، والمعنندل العننام لمحننور أشننكال العنننف الممننارس ضنند وجننود فننروق ذات داللننة إحصننائية بننين عينننة الدراسننة فيمننا يتعلننق بننالعنف البنند .ه
األطفال، تعزى إلى دخل األسنرة، وتبنين عندم وجنود فنروق ذات داللنة إحصنائية بنين عيننة الدراسنة فيمنا يتعلنق ببقينة المحناور تعنزى إلنى 

 دخل األسرة. 
ماعينة المؤدينة إلنى العننف ضند األطفنال، ودور عدم وجود اختالفات جوهرية بين العينة في محاور: العننف االقتصنادي، والعوامنل االجت .و

األسننرة فنني حمايننة الطفننل مننن مختلننف أشننكال العنننف اعتمننادًا علننى متغيننر وجننود خادمننة. ووجننود اختالفننات جوهريننة بننين العينننة فنني بقيننة 
 المحاور اعتمادًا على متغير وجود خادمة. 

 التوصيات:
 الحالية، تقترح الباحثة بعض التوصيات، وهي:في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة  

 توعية األسر حول تعميق القيم الدينية واألخالقية لدى الطفل، حتى نضمن اتباعه سلوكيات مناسبة تجنبه العقوبة داخل األسرة. .1
 طفال.أن تهتم األسر وتحرص على تكوين روابط من الصحبة القوية بين اآلباء واألبناء، وهو ما يجنب العنف ضد األ .2
 العمل على زرع قيم الثقة المتبادلة بين الطفل وأسرته.  .3
 حرص األسر على إشعار الطفل باألمان حتى يفصح عما يفكر فيه وما يحصل له، بعيدا عن الخوف أو الخجل.  .4
 اتباع أساليب توجيه تربوية قادرة على تعزيز السلوك الحسن للطفل. .5
 شخصية لألهل والمواضيع التي تتعلق باألوالد لتجنب العنف ضد األطفال. أن تحرص األسر على عدم الخلط بين المشاكل ال .6
 االهتمام منذ المراحل األولى للنمو بتعليم األطفال بأساليب تراعي مستواهم الفكري والعمري. .7
 تعويد الطفل على اإلفصاح عما يدور في ذهنه من أفكار.  .8
 لتي قد يتعرضون لها، وتعزيز الثواب والعقاب السليم البعيد عن العنف. تعزيز رقابة األسرة لحماية األطفال من مختلف األخطار ا  .9

 استغالل كافة الفرص إلعطاء الدروس والعبر للطفل بالقول والوعظ. .10
 اإلجابة على أسئلة الطفل المحرجة بما يتناسب مع عمره، وأخذها على محمل الجد.  .11
الطفل بشكل مناسب مثل تعبيرات الوجه مثاًل أو التعبير الشفهي، للحد من  التعبير عن عدم الرضا عن السلوك غير المرغوب من  .12

 ظاهرة العنف ضد األطفال.
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