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دراسة بعنوان تأثري العنف األسري على الصحة النفسية يف مدينة رفح لطالب املرحلة :الهدف 
– 2004(االبتدائية واإلعدادية من الصف السادس إىل الصف التاسع ذآور وإناث للعام الدراسي

2005.( 

طالب وطالبة) 370(ون من أجريت الدراسة الوصفية التحليلية على عينة تتك : العينة و الطريقة
إناث واستخدم الباحثني يف دراستهم مقياس العنف األسري ا ومقياس التحديات) 185(ذآور ) 185(

:عبد العزيز ثابت واستخدمت األساليب اإلحصائية اآلتية.  وتقنني دGoodmanوالصعوبات من إعداد 
ئوية والوزن النسيب، معامل ارتباطاملتوسط احلسابي، واالحنراف املعياري، التكرار، والنسب امل

 .حتليل التباين األحادي" ت"بريسون، اختبار 

تبني من نتائج الدراسة أن مستوى انتشار ظاهرة العنف األسري املوجه من الزوج ضد: النتائج 
آما تبني أن مستوى% 33.3العنف النفسي املوجه من الزوج ضد الزوجة % 31.1الزوجة آان بنسبة 

، آما تبني أن مستوى العنف اجلسدي املوجه من%27.4سدي املوجه من الزوج ضد الزوجة العنف اجل
، وأن مستوى انتشار العنف النفسي املوجه من الوالدين%33.5الوالدين ضد الطفل آان بنسبة 

%13.8آما تبني أن % 30.9ومستوى العنف اجلسدي املوجه من الوالدين ضد الطفل بنسبة % 35.4بنسبة 
من األطفال آانوا على حد املرض بينما% 11.1ألطفال يعانون من اضطرابات نفسية يف حني أن من ا

منهم آانوا ال يعانون من اضطرابات نفسية، وتبني أنه توجد عالقة طردية دالة إحصائيًا بني% 75
الصحةدرجة العنف األسري لكل من البعدين النفسي واجلسدي املوجه من األزواج ضد الزوجات ودرجة 

النفسية للطفل، آما توجد عالقة طردية دالة إحصائيًا بني درجة العنف األسري لكل من البعدين
النفسي واجلسدي املوجه من الوالدين ضد الطفل ودرجة الصحة النفسية للطفل، آما وجد عالقة

وجه منطردية ذات داللة إحصائية بني درجات العنف األسري لكل من البعدين النفسي واجلسدي امل
الوالدين ضد الطفل ودرجة العنف األسري املوجه من األزواج ضد الزوجات آما وجدت فروق ذات داللة
إحصائية لصاحل الزوجات اللواتي تعرضن للعنف األسري بالنسبة لدرجة الصحة النفسية ألطفاهلن،

ة الصحة النفسيةآما وجدت فروق دالة إحصائياًَ بني األطفال الذين تعرضوا للعنف األسري ودرج
لديهم آما تبني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني األطفال الذآور واإلناث بالنسبة لدرجة
العنف األسري املوجه من آبائهم ضد أمهاهتم، آما توجد فروق ذات داللة إحصائية بني األطفال

احل الذآور، آما ال توجدالذآور واإلناث بالنسبة لدرجة العنف األسري املوجه من الوالدين لص
فروق ذات داللة إحصائية بني األطفال الذين يسكنون يف املدينة والذين يسكنون يف القرية بالنسبة
لدرجة الصحة النفسية هلم، آما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني األطفال الذين يسكنون يف

الوالدين لديهم، آما تبني أنه ال توجداملدينة والقرية بالنسبة لدرجة العنف األسري املوجه من 
فروق دالة إحصائيًا بالنسبة حلجم األسرة والعنف األسري املوجه من الوالدين ضد الطفل، آما تبني
أنه توجد فروق دالة إحصائيًا بني مستوى الدخل ودرجة الصحة النفسية للطفل بالنسبة للمعاناة

 . دوالر فأقل220 املنخفض من األعراض العاطفية لصاحل األسر ذوي الدخل

وعليه نوصي بعمل برامج يف اتمع لتوعية األزواج خبطورة العنف األسـري وعالقتـه: الخالصة والتوصيات   
بالصحة النفسية للطفل، عمل برامج ترفيهية لألطفال الذين يعـانون مـشاآل واضـطرابات نفـسية

ل ورشات العمل والدورات املختصة يف العملنتيجة للعنف األسري، تفعيل دور املؤسسات احمللية من خال        
 .األسري ودعم النساء املعنفات

 .النفس والصحة النفسية وغيرها من العلوم
فقد أشار جون كونجر وآخرون أن العنف سلوك يستهدف إيذاء 
اآلخرين أو يسبب القلق عندهم ويتضمن العنف تدمير الممتلكات والهجوم 

. )1970, جون كونجر وآخرون( أوامر اللفظي وتفاوت ما يوجه إليه من
وجليل شكور يرى أن العنف هو االستخدام الغير شرعي للقوة والتهديد 

 . )1997, جليل شكور(باستخدامها إللحاق األذى باآلخرين 
وقد قام الكثير من الباحثين بدراسات عديدة عن العنف ومنها دراسة 

 سيلة األكثرمصطفى حجازي عن العنف حيث أوضح أن العنف هو الو

 ةـــــــــدمـقـلما
مما ال شك فيه أننا نعيش في مجتمع مليء بالصراعات واالضطرابات 
والحروب الطاحنة الناتجة عن الحرب الشرسة التي تشنها قوات االحتالل 
على األراضي الفلسطينية مما جعل الكثير من اآلباء واألمهات واألطفال 

طبيعته من شخص إلى آخر يتميزون بسلوك عدواني عنيف يختلف ب
وبأساليب وأشكال متعددة ومتفاوتة في درجة حدتها وذلك نتيجة لما 

فقد . يتعرض له من مظاهر متعددة من اإلحباط والعدوان والمنع والفشل
حظي موضوع العنف والعدوان باهتمام كثير من الباحثين والعلماء في علم 
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المشاركين أشاروا أنهم قد تعرضوا لإليذاء من قبل آبائهم وأمهاتهم 
 .ى الترتيب على األقل مرة واحدة في السنة السابقة للدراسةوأخوتهم عل

 لـفـة النفسية للطـ والصح)وخاصة األسريـ(ف ـنـة بين العـالعالق
األسرة تعتبر أهم عوامل التربية والتنشئة االجتماعية فهي التي تشكل  

شخصية الفرد وتحديد سلوكه ومبادئه وهي التي تساهم بشكل كبير في النمو 
اعي للطفل والثقافة االجتماعية ولألسرة وظيفة اجتماعية نفسية هامة جداً االجتم

فهي المدرسة االجتماعية األولى للطفل وهي التي تسهم في إشباع رغبات الطفل 
فالسنوات األولى في حياة الطفل هي التي تشكل . النفسية والبناء النفسي السليم

الطفل إلى خبرات مؤلمة أو تجارب كيانه النفسي والتوافق السليم أما إذا تعرض 
صادقة فإن ذلك يؤثر في نظرة الطفل المستقبلية وفي تحمله لمشاكل الحياة 

وقد تؤدي هذه إلى التأثير السلبي على شخصية . وقدرته على حل هذه المشاكل
 .الطفل مما تجعله عرضة لإلصابة باألمراض النفسية والعقد النفسية المختلفة

ات عديدة في دراسة نسبة انتشار العنف األسري ولذلك اهتمت مجتمع
وتأثيره على الصحة النفسية للطفل حيث  أن األطفال الذين يشهدون العنف 

اإلدمان على المخدرات ,  العائلي يتميزون بخصائص عالية من العدوانية
 العديد من .(Holden & Ritche, 1991)العدوان على الرفاق , والكحوليات

إلى العالقة بين التعرض للعنف وتأثيراتها على قدرة الطفل الدراسات أشارت 
كما أشارت دراسات أخرى إلى أن هناك عالقة بين . على التكيف مع المجتمع

ارتفاع مستوى العنف والعدوانية والمشاكل السلوكية الخارجية عند األطفال 
ما أن ك. )Kolko, 1992(وخاصة عند األطفال الذين يتلقون إساءة في المعاملة 

اإليذاء والتعرض للعنف له عالقة مباشرة في تأخر تطور اإلدراك والتصور 
وهناك . )Carrey, 1995(القدرة على التفكير لدى الطفل والفشل في التحصيل 

دراسات عديدة تشير إلى أن المشاكل واالضطرابات السلوكية وعدم القدرة على 
مصاحبة للتعرض للعنف واإلساءة اإلدراك والتخيل والتفكير المنطقي دائما تكون 

حيث أشارت دراسات , في المعاملة كما أنها أيضا تؤثر على التحصيل الدراسي
لنفس الباحث إلى أن االغتصاب في سن معين أو حسب عقيدة الشخص قد تؤثر 
في قدرته على التعبير والثقة بالنفس والقدرة على التعلم وعدم القدرة على إثبات 

 ة ـى المدرسـ وارتفاع نسبة الهروب وتجنب الذهاب إلالنفس في الدراسة
.(Tricktt et al, 1994)  

باإلضافة إلى أن هناك دراسات أشارت إلى أن هناك عالقة وطيدة بين 
مشاهدة العنف األسري بين الوالدين حيث أنها تزيد من العدوانية والمشاكل 

ا العنف الجسدي السلوكية عند األطفال الذين يشهدون العنف األسري وضحاي
 ,Dawud-Noursi et al(الذين تعرضوا للعنف بأنفسهم أو كانوا شهودا عليه 

1998(. 

األطفال الذين يشهدون العنف العائلي يعانون من مشاكل عديدة في 
المدرسة وهم أقل تماسك اجتماعي، أقل مباالة ويعانون من عدم القدرة على 

 أقرانهم الذين ال يتعرضون حل المشاكل والقدرة على إعطاء حلول بعكس
للعنف األسرى، باإلضافة إلى االستعداد للعنف وعدم القدرة على التصور 

 .)Haj-Yahia & Dawud-Noursi, 1998 (واإلدراك 

وفي دراسة الحاج يحي حول التأثيرات النفسية على شهود العنف األسري 
ن معدل بين المراهقين العرب والتي أوضحت أن المراهقين العرب يشهدو

عالي من العنف النفسي والعنف الجسدي من آبائهم باإلضافة إلى أن هناك 
إشارة عالية على أنهم يعانون من الشعور باليأس وعدم القدرة على التكيف 
وعدم الثقة بالنفس على اثر تعرضهم للعنف النفسي والجسدي من قبل آبائهم 

 .)2001, الحاج يحي(

 حيث هدفت هذه الدراسة الكشف )2001, كلأليسا واليتا وماي(وفي دراسة 
عن التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للعنف األسري على الوظيفة العقلية 

% 43وتبين من نتائج الدراسة على أن . لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة
 من السيدات تعرضن للعنف على األقل مرة واحدة بالضرب من األزواج في

انية التي تدين الذات الفاشلة بشدة من خالل توجيه شيوعاً لتجنب العدو 
 وقد درس. )1976, مصطفى حجازي(العدوانية إلى الخارج بشكل دوري 

)Straus, 1980(العنف واعتبره استجابة نتجت عن عملية إعاقة وإحباط   ,
كما أن دراسة بوناماكي حول االستجابات السيكولوجية للحرب والعنف 

طفال الفلسطينيين أظهروا مزيداً من الخوف والقلق والتي أوضحت أن األ
والعدوان وذلك نتيجة لألوضاع المعيشية التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة 
لسياسة القبضة الحديدية التي تتبعها سلطات االحتالل الصهيوني ضد 

كما . )1982, بوناماكي(الشعب الفلسطيني وخاصة األطفال والشباب 
 ومنار سليمان في بحث ظاهرة العنف والعدوان أشارت دراسة سعيد نصر

كسمة من سمات الشخصية المصرية التي أوضحت الدراسة عن وجود 
فروق دالة إحصائياً بين الشرائح المختلفة ألفراد عينة البحث في سلوك 
العنف والعدوان سواء بالنسبة للذكور، أو اإلناث وذلك لصالح صغار السن 

أشارت ممدوحة سالمة في دراسة عالقة حجم كما . )1989, سليمان, نصر(
األسرة باالعتمادية والعدوانية لدى األطفال حيث كشفت نتائج الدراسة عن 
وجود ارتباط موجب بين عدد األبناء في األسرة وبين درجاتهم في كل من 

وفي دراسة توفيق إبراهيم . )1990, ممدوحة سالمة(االعتمادية والعدوانية 
 العنف ظاهرة حركية لها جوانبها المختلفة اقتصادياً حسين الذي أوضح أن

وأن العنف ظاهرة اجتماعية عامة تعرفها كل . الخ… واجتماعياً ونفسياً
 .)1990, حسين(المجتمعات البشرية بدرجات متفاوتة 

إن مشكلة العنف األسري من المشاكل الخطيرة في المجتمع وأنها تؤثر 
لطفل وعلى صحته النفسية التي في غيابها ينتج تأثيراً سلبياً في المجتمع على ا

عنها مشاكل اجتماعية ال حصر لها حيث أن اإلحصائيات المكتبية المنزلية 
من كل حاالت القتل تموت في المنزل حيث أن % 57 بينت أن )1997(النجلترا 

من اإلناث يقتلون من قبل العشاق أو من أفراد آخرين % 68و, من الذكور% 21
 .في األسرة

. وقد تبين أيضاً أن األطفال أقل من سنة هم أكثر عرضة للعنف اٍألسري
 طفل يقتلون من قبل آبائهم حوالي أكثر من طفل 70-60وفي إحصائية أخرى أن 

 . )Home Office, 1997(في األسبوع 

 كان أكثر 1997كما أن مراجع السلطة المحلية النجلترا تبين أن في سنة 
 مؤسسة حماية الطفل وأكثر من الثلث اعتبروا في  طفل مسجل في23.000من 

 .) Department of Health, 1997( خطر نتيجة لإليذاء الجسدي 

كما تشير اإلحصائيات الرسمية حسب دراسات قد عملت أن حاالت 
وفي دراسة . العنف األسري المعلن عنها ٌأقل بكثير ممن هم ليس بمعلن عنهم

ئلة قد يوجهون العنف ألنفسهم على سبيل أخرى بينت أن البالغين في العا
 وهم أكثر ) Mitrrless & Black, 1999 (. من النساء% 23المثال في انجلترا 

 .عنف حتى على أطفالهم

 عائلة في بريطانيا في شرق جنوب انجلترا في تقرير 400وفي دراسة ل 
% 99 أن العنف الجسدي أكثر شيوعاً (Nobes & Smith, 1997)عن كال من 

ن األطفال كما أشارت الدراسة تعرضوا لإليذاء الجسدي من قبل والديهم و م
 .من العنف الجسدي في السنة السابقة% 92

 بدراسة حول معدل تعرض )2000, الحاج يحي وسرين بن أريحا(قام 
وتبين . المراهقين العرب للعنف داخل أسرهم وارتباطها بالعوامل االجتماعية

 من المشاركين كانوا شهود للعنف الموجه من %17من نتائج الدراسة أن 
, آبائهم ضد أمهاتهم و يشمل ر مي أي شيء نحو أمهاتهم أو تسبب األذى لهن

 على شكل كانوا شهود على العنف من األب موجه ضد األم% 18كما أن 
ضرب أو شجار أو ركل على األقل مرة واحدة خالل السنة السابقة 

كانوا شهود على % 3 من األم ضد األب أما عن العنف الموجه. للدراسة
شهود على شجار وضرب وركل من % 4و, حذف أي شيء نحو إبائهم

 من  % 42,  %40, %39باإلضافة إلى . قبل األمهات ضد اإلباء
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عنهم لمساعدتهم من أجل التخفيف من عنفهم وتحويله إلى أنشطة إيجابية 
وعليه كان هدف هذه الدراسة معرفة نسبة انتشار العنف األسري . وبناءة

 .الصحة النفسية للطفلوتأثيره على 

 ةــــثيـرق البحـــــوالط ة ــــنـالعي
 ةـــــدراســة الـــــعين 

 أم وأبناءهن من طالب وطالبات من 370تكونت عينة الدراسة من 
المراحل االبتدائية واإلعدادية من مدارس الحكومة في محافظة رفح في جنوب 

 )12.5(توسط عمري  سنة بم)15-12(وقد تراوحت أعمارهم بين, قطاع غزة
 )4(وتم اختيار ,  مدرسة أساسية وعليا وثانوية)16(سنة واشتملت العينة على 

, مدرستان شرق مدينة رفح. مدارس ذكور وإناث للمرحلتين األساسية والعليا
 طالب وطالبة من كل مدرسة )25(وتم اختيار , مدرستان شمال مدينة رفح

 بعد مراجعة المشرف المسئول أشار . )عنقودية(بطريقة عشوائية غير منظمة 
 تم - .بان تؤخذ بقية العينة من مدارس الحكومة التي تم الموافقة عليها مسبقا
 15-12اخذ العينة بشكل عشوائي حسب عدد الفصول في كل مرحلة من عمر 

سنة وممن انطبق عليهم الشروط السابقة بحيث تم تقسم االستبانة إلى جزأين 
الطفل تم تعبئته من قبل الطفل بعد إعطائه التعليمات الجزء األول الخاص ب

الجزء . الالزمة لتعبئته في مكتبة المدرسة بمساعدة السادة المدراء والمدرسين
الثاني الخاص باألهل تم تعبئته في البيت من قبل األم وإرجاعه عن طريق 

م الرد وتم إرسال رسالة خطية للموافقة من وزارة التربية والتعليم  وت. الطفل
و موافقة لجنة هلسنكي للبحث الصحي في , بالموافقة من وزارة التربية والتعليم

 . )2005(و كانت الدراسة من شهر يناير وحتى شهر مارس عام . غزة

 سـيـايــالمق
 يـاعـادي واالجتمـع االقتصـارة الوضـاستم 

بعد اإلطالع على عدد من المقاييس الخاصة بالوضع االقتصادي 
اعي لألسرة اكتفي الباحثين بإعداد استمارة بيانات تهدف لجمع بعض واالجتم

 .المعلومات الشخصية واألسرية التي تتعلق بأفراد العينة لهذه الدراسة

 ريـف األسـاس العنـمقي 
قام الباحثين باإلطالع على عدة مقاييس والتي أفادتهم كثيرا في التعرف 

قياس العنف كبعد أساسي أو على األبعاد وصياغة الفقرات والتي وضعت م
قام الباحثين بمقابلة مجموعة من السيدات من مختلف .  فرعي بصورة عامة

األعمار والمستوى التعليمي والثقافي وتم سؤالهم عن أساليب وأشكال العنف 
النفسي والجسدي الذي قد تتعرض له المرآة في المنزل من قبل زوجها حيث 

لرئيسية في صياغة العبارات كما وجه ساعدت أرائهم على وضع األفكار ا
وتم إعداد مقياس العنف األسري .  سنة15-12السؤال نفسه لألطفال من عمر 

في صورته األولية وانقسم إلى بعدين هما األول العنف النفسي الموجه نحو 
األم أو الطفل من قبل الزوج والثاني هو العنف الجسدي الموجه نحو األم 

 و تم عرض االستبانة في صورتها األولية على .والطفل من قبل الزوج
مجموعة من المحكمين للتحقق من صالحية عبارات المقياس على البيئة 
الفلسطينية وتعديل العبارات التي يرى ضرورة تعديلها أو إضافة بعض 
العبارات التي يرونها مناسبة وواضحة ومنتمية للتعريف اإلجرائي التي وضعه 

, عبارة 100عديل أصبحت العبارات في صورتها األولى و بعد الت. الباحثين
ومن ثم قام الباحثين بعمل إعادة تحكيم لالداه من خالل المدرسين في كلية 
التربية والمشرف المسئول وأشار بصالحية العبارات والموافقة على العبارات 

 . بند بعد التعديالت التي ذكرت من قبل85بنود المقياس  وبلغت عدد. جميعها

 ن األزواج ضد الزوجاتـه مـري الموجـف األسـاس العنـمقي 

 اســــف المقيــــوص −
ينقسم المقياس إلى بعدين البعد األول العنف النفسي الموجه من الزوج ضد 

البعد الثاني العنف الجسدي الموجه , عبارة30الزوجة ويتكون البعد األول من 
 أمام كل من عباراتو,  عبارة20من األزواج ضد الزوجات ويتكون من 

كما أن األطفال الذين كانوا شهودا على العنف األسري يعانون . العام الماضي
كما أن العنف . من مشاكل في القدرات اللفظية بخالف الذين لم يشاهدوا العنف

األسري يؤثر بطريقة غير مباشرة على كال النوعين في القدرات الفكرية من 
 .لى إحباط األم أثناء الحمل في البيتخالل تأثير البيئة المحيطة ع

 بدراسة هدفت للتحقق من  فحص )2001, الحاج يحي وصفاء( وكذلك قام 
وتبين من نتائج الدراسة , معدل التعرض للعنف الجنسي في المجتمع الفلسطيني

أن معدل التعرض للعنف الجنسي في المجتمع الفلسطيني اقل من المجتمعات 
ب متساوية بين الذكور واإلناث وان األشخاص الذين األخرى بينما كانت النس

تعرضوا للعنف الجنسي كانوا يعانون بدرجة عالية من االضطرابات النفسية 
واضطرابات , والمخاوف والرهاب, وأفكار بارنوايا واكتئاب, والعدوانية والقلق
 .الوسواس القهري

لطفل  التي هدفت لقياس سلوك ا )Diana et al, 2003(و في دراسة 
وتبين من نتائج الدراسة إلى أن العنف . وصحته في مراحل الطفولة المبكرة

المنزلي في حدته ونوعه ال يوجد له تأثير مباشر على الطفل في السادسة من 
العمر عندما تؤخذ متغيرات أخرى في عين الحسبان ولكن تعتبر تأثيرات غير 

ثيرات واضحة في العنف كما أشارت النتائج إلى أن هناك تأ, مباشرة كبيرة
العائلي من حول المقيمين على رعاية الطفل وعلى صحته العامة وسلوكه 

 وكذلك دراسة. ووظائفه وكفاءة المقيمين على رعاية الطفل في التفاعل معه
Rhonda et al, 2003( التي هدفت الدراسة لفحص مؤشرات السلوك ألطفال 

لمرحلة اإلعدادية في أمريكا وتبين المدن الذين تعرضوا للعنف المجتمعي في ا
من نتائج الدراسة أن السلوك العدواني األول وأعراض القلق ينتج عن ضحايا 
وشهود للعنف المجتمعي وتحليل االنحدار أكد أن العدوانية عند الذين تعرضوا 
كشهود للعنف بينما أشار انحدار تقرير الوالدين أن الذكور أكثر عدوانية على 

للعنف من المجتمع وأشار تقرير المدرسين والوالدين أن العدوانية اثر التعرض 
كانت مصاحبة أكثر مع العنف المجتمعي لصالح الذكور مع انخفاض درجة 

 .  القلق على اثر التعرض للعنف في المجتمع

 عن تأثير العنف العائلي الجسدي Alan et al, 2003)(كما أنه في دراسة 
ن من نتائج الدراسة إلى أن تعرض الطفل في سن وتبي. والنفسي على األطفال

كما أشارت نتائج ,  سنوات6 سنوات يؤثر على سلوكه بشكل سيئ في سن 4
الدراسة الى أن هناك عالقة من مشاهدة العنف األسري والمجرب مباشرة 

 .كالهما كان عنده مستقل وتأثيرات غير متفاعلة على مشاكل السلوك الالحقة

 حيث هدفت الدراسة لفحص )2003, الحاج يحي وروال(وكذلك في دراسة 
معدل تعرض المراهقين الفلسطينيين سواء كانوا شهود أو تعرضوا ألشكال 

وتبين من نتائج الدراسة إلى . مختلفة من العنف النفسي والجسدي في عائالتهم
أن هناك مؤشرات خطيرة لمعدل التعرض للعنف العائلي سواء كان من اآلباء 

ومعدالت مرتفعة لتعرض العنف من اآلباء ومن األقارب أو اإلخوة لألبناء 
األكبر سنا خالل مرحلة الطفولة أو المراهقة باإلضافة إلى أن هناك ارتباط 
مؤكد ومثبت من العوامل االجتماعية لألبوين مثل مستوى التعليم ومكان 

بوين اإلقامة وحجم األسرة والدين ودخل األسرة وظروف المعيشة وقدرة األ
 .على التكيف النفسي ومواجهة المشاكل والتعرض للضغوط السياسية

ولوحظ في اآلونة األخيرة  انتشار ظاهرة العنف األسري نتيجة لظروف 
المجتمع الفلسطيني باإلضافة الضغوط النفسية الهائلة التي تتعرض لها األسرة 

نا من االهتمام ولذلك كان ال بد ل, الفلسطينية والتي لم يتم دراستها من قبل
بظاهرة العنف األسري وتأثيره على الصحة النفسية للطفل مما يؤدي إلى إلقاء 
الضوء على طبيعة حجم هذه الظاهرة يساعد في لفت انتباه المهتمين في 

التعليم، السياسية، اإلعالم، رجال الدين، اآلباء، األمهات (المجاالت المختلفة 
 من أجل العمل على التخفيف )الخ… وكل متخذي القرار وصاحبي السلطة 

من حدة الظاهرة التي تؤرق الجميع كما أن تشخيص العنف ومرتكبيه قد يفيد 
المرشدين واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين والعاملين في مجال الصحة 
 النفسية ومؤسسات تنمية المجتمع ومراكز اإلرشاد النفسي في سهولة الكشف
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 لــفـد الطـالوالدين ض

رونباح لقياس الثبات، حيث وجد أن قيمة قام الباحثين بحساب معامل ألفا ك
 وهي قيمة ثبات عالية تدل على أن )0.93(ألفا كرونباخ لألستبانة الكلية 

المقياس يتمتع بمعامل ثبات عالي، أما بالنسبة لثبات أبعاد االستبانة فقد بلغت 
العنف النفسي الموجه من الوالدين ضد (قيمة معامل ألفا كرونباخ للبعد األول 

 وهي قيمة ثبات عالية، هذا دليل على أن البعد األول من )0.89( تساوي )لالطف
العنف الجسدي (االستبانة ثابت، في حين بلغت قيمة ألفا كرونباخ للبعد الثاني 

 وهي قيمة ثبات عالية و تم )0.89( تساوى )الموجه من الوالدين ضد الطفل
 لالستبانة وأبعادها حساب معامل الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية

، حيث تم قسمة بنود االستبانة إلى )العنف النفسي، العنف الجسدي(التالين 
نصفين وكذلك قسمة فقرات البعدين إلى نصفين وبعد ذلك تم حساب معامل 
االرتباط لبيرسون بين مجموع فقرات النصف األول ومجموع فقرات النصف 

 فقد بلغ معامل االرتباط لبيرسون الثاني لالستبانة وكذلك لكل بعد على حده،
 بروان المعدلة أصبح – وبعد استخدام معادلة سبيرمان )0.71(لالستبانة الكلية 
العنف النفسي الموجه من (، أما بالنسبة للبعد األول وهو )0.83(معامل الثبات 

، وباستخدام معادلة )0.77( فقد بلغ معامل االرتباط )الوالدين ضد الطفل
وأيضا معامل االرتباط  ،)0.87(اون المعدلة أصبح معامل الثبات  بر-سبيرمان

 فقد )العنف الجسدي الموجه من الوالدين ضد الطفل(لبيرسون للبعد الثاني وهو 
 براون المعدلة أصبح معامل الثبات -، وباستخدام معادلة سبيرمان )0.79(بلغ 

 .بدرجة ثبات عالية، هذا دليل كافي على أن األستبانة وأبعادها تتمتع )0.88(

 Strengths and Difficulties)اتـاس التحديات والصعوبـمقي 
Questionnaire Goodman 1997)(  النسخة العربية)ثابت وفوستانس,

2000( 
مقياس الصعوبات و التحديات تم ترجمته إلى اللغة العربية بواسطة 

راسات مجموعة من المتخصصين في علم الطب النفسي يتكلمون العربية لد
، تم عمل ترجمتان مستقلتان .(Goodman, personal communication)عدة 

 ونتائج التراجم  تم )ثابت. احدهم د(بواسطة عالمين في الطب النفسي 
وقد تم إعادة ترجمة النموذج المتفق عليه إلى اللغة االنجليزية ,  مقارنتها

ربية وكل من الترجمة الع. بواسطة طبيب نسي ثالث يعمل في بريطانيا
الترجمتين األصليتين والترجمة األخيرة نوقشت بواسطة صحفي يتكلم لغتين 
وواحد متخصص في علم النفس ويتحدث العربية ويعمل في بريطانيا وخالل 
, هذه العملية لم تكن هناك أي شكوك حول النسخة االنجليزية بالنسبة للمعنى

 .  والتحدياتوكان يتم مناقشته ذلك مع مؤلف مقياس الصعوبات

 بندا لكل مجموعة عمرية من 25مقياس الصعوبات والتحديات يشمل على 
 تصف الصعوبات 14 بند 25من ضمن ال. مصادر المعلومات المختلفة

 يتماشى مع للكبار عن (وواحد حيادي ,  تصف التحديات المدركة10المدركة و
 - من صفركل بند من بنود الصعوبات المدركة مسجل على معيار. )للصغار

خمسة من بنود .  )بالتأكيد صحيح(، )صحيح نوعا ما( ،)ليس صحيحا( 2
صحيحا،  ليس )2( مسجلة بشكل عكسي )7,11,14,21,25(القدرات المدركة 

بنود مقياس القدرات .   بالتأكيد صحيحا)صفر(,  صحيحاً نوعا ما )1(و
ومشاكل , والمشاكل العاطفية,  مقسمة إلى النشاط الزائد25ـوالصعوبات ال

 بنود معيار 5كل (السلوك السيئ، ومشاكل األقران، والمشاكل االجتماعية 
 والنتيجة )10–من صفر(يتم تقديرا لنتيجة لكل معيار . )لمقياس فرعي

 باستثناء بنود المشاكل (النهائية للصعوبات هي للمعايير األربعة 
من صفر (ية  الذي يعتبر مختلفا عن الصعوبات النفس)االجتماعية الخمسة

لقد استخدم فقط مقياس الصعوبات والتحديات المكون من ورقة . )40 –
يعني نحن لم نستعمل الصفحة الثانية في .  بند25واحدة تحتوى على 

المقياس التي تقيس تأثير الصعوبات على الطفل على المدى الطويل 
(Goodman 1999)  . 

 كرونباخ لقياس الثبات قام الباحثين في هذه الدراسة بحساب معامل ألفا
  وهي قيمة ثبات عالية تدل)0.75(وجد أن قيمة ألفا كرونباخ للمقياس 

 وعلى المفحوص ) أبدا- نادرا- أحيانا-كثيرا(: البعدين أربعة اختيارات هما 
 أمام العبارة )×(وذلك بوضع عالمة , أن يحدد مدى انطباق كل عبارة علية

راوح درجة كل عبارة من عبارات المقياس تت.تحت العامود الذي يتفق مع رأيه
 أمام العبارة في )×(بحيث إذا وضع المفحوص عالمة ,  درجات4 إلى 1من 

ويحصل على ثالث درجات ,  فانه يحصل على أربع درجات)كثيرا(العامود 
 فانه )نادرا( بينما إذا وضعها في العامود, )أحيانا(إذا وضع العالمة في العامود 

 فانه يحصل على درجة )أبدا(أما إذا وضعها في العامود , نيحصل على درجتي
ويتم تقدير درجة العنف األسري الموجه من األزواج ضد الزوجات . واحده

, من خالل المتوسطات التي تمثلها االستجابات المنتقاة مقابل كل سؤال
 وتتراوح درجة المقياس النهائية للبعد األول العنف النفسي الموجه من األزواج

 درجة وهي الحد األعلى وتتمثل في ارتفاع درجة )120(ضد الزوجات من 
أما .  درجه وهي الحد األدنى وتتمثل في انخفاض درجة العنف)30(العنف و

درجة المقياس النهائية للبعد الثاني العنف الجسدي الموجه من األزواج ضد 
 20(و, لعنف درجه وهي الحد األعلى وتتمثل في ارتفاع درجة ا)80(الزوجات 

 . درجه وهي الحد األدنى وتتمثل في انخفاض درجة العنف)

 فلـد الطـدين ضـه من الوالـري الموجـف األسـاس العنـمقي 
ينقسم المقياس إلى بعدين البعد األول العنف النفسي الموجه من الوالدين 

والبعد الثاني العنف الجسدي ,  عبارة) 26(ضد الطفل ويتكون البعد األول من 
وأمام كل من عبارات ,  عبارة)19(الموجه من الوالدين ضد الطفل ويتكون من 

 وعلى المفحوص ) أبدا- نادرا- أحيانا-كثيرا(: البعدين أربعة اختيارات هما
 أمام العبارة )×(وذلك بوضع عالمة , أن يحدد مدى انطباق كل عبارة علية

رة من عبارات وتتراوح درجة كل عبا. تحت العامود الذي يتفق مع رأيه
 أمام )×(بحيث إذا وضع المفحوص عالمة ,  درجات4 إلى 1المقياس من 

ويحصل على ثالث ,  فانه يحصل على أربع درجات)كثيرا(العبارة في العامود 
 بينما إذا وضعها في العامود, )أحيانا(درجات إذا وضع العالمة في العامود 

 فانه يحصل )أبدا( في العامود أما إذا وضعها,  فانه يحصل على درجتين)نادرا(
ويتم تقدير درجة العنف األسري الموجه من الوالدين ضد . على درجة واحده

, الطفل من خالل المتوسطات التي تمثلها االستجابات المنتقاة مقابل كل سؤال
وتتراوح درجة المقياس النهائية للبعد األول العنف األسري الموجه من 

درجة وهي الحد األعلى وتتمثل في ارتفاع درجة  )104(الوالدين ضد الطفل 
أما .  درجه وهي الحد األدنى وتتمثل في انخفاض درجة العنف )26( العنف و

درجة المقياس النهائية للبعد الثاني العنف الجسدي الموجه من الوالدين ضد 
 . درجه وهي الحد األعلى وتتمثل في ارتفاع درجة العنف)76(الطفل 

حساب معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات، حيث وجد أن قيمة ألفا قام الباحثين ب
 وهي قيمة ثبات عالية تدل على أن المقياس )0.95(كرونباخ لألستبانة الكلية 

يتمتع بمعامل ثبات عالي، أما بالنسبة لثبات أبعاد االستبانة فقد بلغت قيمة 
 الزوج ضد العنف النفسي الموجه من(معامل ألفا كرونباخ للبعد األول 

 وهي قيمة ثبات عالية، هذا دليل على أن البعد األول )0.94( تساوي )الزوجة
العنف ( قيمة ألفا كرونباخ للبعد الثاني من االستبانة ثابت، في حين بلغت

 وهي قيمة ثبات )0.92( تساوى )الجسدي الموجه من الزوج ضد الزوجة
التجزئة النصفية عالية كما تم حساب معامل الثبات باستخدام طريقة 

، فقد بلغ معامل )العنف النفسي، العنف الجسدي(لالستبانة وأبعادها التالين 
 وبعد استخدام معادلة سبيرمان )0.79(االرتباط لبيرسون لالستبانة الكلية 

، أما بالنسبة للبعد األول )0.88( بروان المعدلة أصبح معامل الثبات –
 فقد بلغ معامل )ضد الزوجةالعنف النفسي الموجه من الزوج (وهو 

 براون المعدلة أصبح -، وباستخدام معادلة سبيرمان )0.87(االرتباط 
وأيضا معامل االرتباط لبيرسون للبعد الثاني وهو  ،)0.93(معامل الثبات 

 ،)0.87( قد بلغ )العنف الجسدي الموجه من الزوج ضد الزوجة(
، )0.93(معامل الثبات  براون المعدلة أصبح -وباستخدام معادلة سبيرمان

 .هذا دليل كافي على أن األستبانة وأبعادها تتمتع بدرجة ثبات عالية

 ه منـري الموجـنف األسـاني للعـزء الثـة للجـات االستبانـثب 
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 عدد األوالد

 12.4 46 أوالد فاقل  4

 49.2 182  أوالد5-7
 38.4 142  أوالد فأآثر 8

 مستوى الدخل
 62.4 231  دوالر220 من أقل

 18.9 70  دوالر450 -220 من

 11.1 41  دوالر700-450 من

 7.6 28  دوالر فأآثر701 من
 املستوى التعليمي لآلباء

 2.4 9 يتعلم مل
 11.4 42 ابتدائي
 11.6 43 إعدادي
 32.7 121 ثانوي
 13.0 48 دبلوم
 21.9 81 جامعي
 7.0 26 عليا دراسات

 املستوى التعليمي لألمهات
 3.0 11 )أمي(تتعلم  مل

 6.8 25 ابتدائي
 19.2 71 إعدادي
 49.5 183 ثانوي
 9.2 34 دبلوم
 9.2 34 جامعيه

 3.2 12 عليا دراسات
 عمل اآلباء

 39.5 146 عاطل عن العمل
 20.0 74 عادي عامل
 7.3 27 صنايعي عامل

 23.0 85 موظف
 10.3 38 تاجر

 عمل األمهات
 96.2 356 )ربة بيت(تعمل  ال

 3.8 14 تعمل

 سـري ضد الزوجـاتالعنـف األ 
 من الزوجات تعرضن لعنف أسري من قبل األزواج، )%32.4(تبين أن 

 )120(حيث كان عدد تكرار الزوجات اللواتي تعرضن للعنف األسري 
 في حين عدد تكرار الزوجات ألفراد العينة اللواتي لم )%34.1(وبنسبة 

عدد تكرار   أما)%67.6( وبنسبة )250(يتعرضن للعنف األسري 
 أي  بنسبة)126( لزوجات اللواتي تعرضن لعنف نفسي من قبل أزواجهنا

  في حين كان عدد الزوجات اللواتي لم يتعرضن للعنف ,%)34.1(بنسبة 
 في حين تبين أن عدد تكرار %)65.9( وبنسبة )244(النفسي في العينة 

 وبنسبة )58(الزوجات اللواتي تعرضن لعنف جسدي من قبل أزواجهن 
نما كان عدد تكرار الزوجات اللواتي لم يتعرضن لعنف جسدي  بي%)15.7(

 %).84.3 (وبنسبة) 312(من قبل أزواجهن 

 أن متوسط درجات العنف األسري الموجه )2(كما يتضح من جدول 
  درجة وبانحراف معياري)63.3(من األزواج ضد الزوجات قد بلغ 

زوجات تعرضن  وهذا يدل على أن ال%)31.1( وبوزن نسبى ،)18.4(
 وبما أن %).31.1(لعنف أسري من قبل األزواج بدرجة ضعيفة وبنسبة 

استبانه العنف األسري لديها بعدين وهما العنف النفسي والعنف الجسدي، 
 فقد بلغ متوسط درجات العنف النفسي الموجه من األزواج ضد الزوجات

 %).33.3( والوزن النسبي له 14.25 درجة وبانحراف معياري )41.32(
   وبلغ متوسط درجات العنف الجسدي الموجه من األزواج ضد الزوجات

وتم حساب معامل الثبات وقد . على أن المقياس يتمتع بمعامل ثبات عالي 
 وبعد استخدام معادلة )0.59(بلغ معامل االرتباط لبيرسون للمقياس 

 كافي ، و هذا دليل)0.74( براون المعدلة أصبح معامل الثبات –سبيرمان 
 .على أن المقياس يتمتع بدرجة ثبات عالية

 اتـومـل المعلـليـرق تحـط

في الحاسوب  تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
المتوسط : وقد استخدمت األساليب اإلحصائية اآلتية في تحليل المعلومات

 المئوية التكرارات والنسب. الحسابي إليجاد متوسط المتغيرات الرقمية
 .إليجاد متغير نوعي أو فئات

معامل . الوزن النسبي لمعرفة مدى شيوع درجة العنف األسري
مثل درجات العنف .ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين متغيرين رقميين

 )ت(اختبار . األسري بين األطفال ودرجات العنف األسري لألمهات
-ذكور( ذو فئتين مثل لتعيين مستقلين إليجاد الفروق بين متغير نوعي

تحليل التباين األحادي إليجاد . ومتغير رقمي ودرجات العنف, )إناث
 .الفروق بين متغير نوعي لثالث فئات فأكثر

  جــائـالنت
 البيانـات الديموغرافيـة السكانـية 

 طفل من األطفال الذين يعيشون في محافظة 370بلغت عينة الدراسة 
 سنة 13.2 األطفال في العينة رفح، حيث بلغ متوسط العمر لدى

من جدول %. 100 سنة،وكانت نسبة االستجابة 1.19وبانحراف معياري 
 وكذلك )%50( تبين أن األطفال الذكور شكلوا في العينة نسبة )1(رقم 

 )185(حيث كان عدد الذكور,  في العينة)%50(شكل األطفال اإلناث نسبة 
 )370(لعدد الكلي للعينة كان ومجموع ا,  طالبة)185(وعدد اإلناث , طالب

تبين أن معظم األطفال في العينة يسكنون في المدينة حيث . طالب وطالبة
، في حين )% 65.7( أسرة أي بنسبة )243(كان تكرار اسر أفراد العينة 

 أسرة )127(كان عدد تكرار اسر أفراد العينة الذين يسكنون في القرية 
  .)%34.4(وبنسبة 

 )4(  حليل أن تكرار أبناء اسر أفراد العينة الذين هم منتبين من خالل الت
 بينما كان عدد تكرار أبناء )%12.4( أسرة وبنسبة )46(أطفال فاقل كان 

 في حين وجد أن %)49.2( أسرة وبنسبة )182( أطفال )7-5(العينة من 
, )%38.4( )142( أوالد فأكثر )8(عدد تكرار أبناء اسر أفراد العينة من 

 الغالبية العظمى من عائالت األطفال ألفراد العينة كان معظم تبين أن
 دوالر حيث كان عدد تكرار 220العائالت دخلهم منخفض أي أقل من 

أما بالنسبة للتعليم فقد تبين أن . )%62.4( أسرة وبنسبة )231(اسر العينة 
  بينما )%32.7(آباء أفراد العينة الحاصلين على الشهادة الثانوية نسبته 

 )49.5% كان عدد األمهات ألفراد العينة الحاصالت على الشهادة الثانوية
وتبين %. 39.5وتبين أن نسبة  آباء أفراد العينة العاطلين عن العمل هو  

أن الغالبية العظمي من خالل التحليل ألمهات أفراد العينة ربات بيوت 
 .%)96.2(حيث كانت السبة 

)1(دول ــــــج  
رافيــــة للعينــــة ات الدميوغــالصفـ

 )370= عدد (

 %النسبة التكرار نوع اجلنس

 اجلنس
 50.0 158 ذآور
 50.0 158 إناث

 مكان السكن
 65.7 243 مدينة
  34.4 127 قرية
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 يقوم بإذاليل عندما
 2.7 6.2 11.1 80.0 اطلب منه شيء

 يسخر من أهلي
 4.9 6.5 7.3 81.4 ويسبهم أمامي

 يتجاهل مشاعري
 3.5 6.2 11.4 78.9 وإحساسي

 عندما أحتدث يتأفف
 3.2 6.5 8.4 81.9 معه

 يتهكم علي ويتهمين
 2.2 6.5 10.3 81.1 بالفشل

 يراقب تصرفاتي
 3.5 5.7 8.6 82.2 اليومية

 يعبس يف وجهي ويرفض
 1.9 6.2 11.1 80.8 التحدث معي

 يستخدم يديه يف
أثناء احلديث معي

 بطريقة غري الئقة
81.9 9.5 5.4 3.2 

 يعترب أن افكارى
 3.5 5.7 12.2 78.6 سخيفة

 ينتقد زيادة وزني
 2.2 5.4 8.9 83.5 أمام اآلخرين 

 جيعلين اشعر بأنه
 1.1 4.6 6.5 87.8 حيتقرني

 يتعمد إهانيت أمام
 1.4 4.9 7.3 86.5 اآلخرين

 يشعرني وآأنين جمرد
 3.2 4.9 5.9 85.9 شخص أسكن معه

 يقوم مراقبة
 1.6 1.9 4.6 91.9 مكاملاتي اهلاتفية

 1.6 2.7 4.3 91.4  حياول ختويفي وإرعابي
 يشعرني بأنه ال
يسعده أن يراني يف

 املنزل
90.0 5.1 3.8 1.1 

 يهددني بالطالق
 0.5 3.5 5.7 90.3 عندما أتشاجر معه

 2.4 0.5 3.0 94.1  يهددني بالقتل 

 العنـف الجسـدي 
 الذي يقوم أما بالنسبة لمدى تعرض الزوجات ألنواع العنف الجسدي

أزواجهن باستخدامه ضدهن فقد تبين أن أعلى نسبة عنف موجه من الزوج 
 من الزوجات %)1.6(ضد الزوجة كان يتمثل في البنود التالية حيث أن 

 %)1.6(و, اقرن بأن أزواجهن كثيرا ما يقومون بقذفهن بأي شيء أمامهم
ضب  يصفعهن على وجهوهن عند الغ%)1.4(و, يقومون بضربهن بالعصا

ولم يقم الزوج ,  منهن تم تهديدهن بالسالح كثيراً%)0.3(بينما . منهن
 .أو يقوم بتربيطهن, بحرقهن في أي جزء من الجسم

مدى نسبة تعرض الزوجات للعنف :)4(دول ـــــج
 اجلسدي من قبل األزواج

 أبدا الفقرات
% 

 نادرا
% 

أحيان
 ا
% 

 آثريا
% 

 يقوم بصفعي على
 1.4 5.4 6.2 83.5 وجهي عندما يغضب مين

 يقذفين  بأي شيء
 1.6 4.3 9.2 84.9 أمامه

 1.4 3.8 5.4 89.5  يدفعين خارج الغرفة
 0.5 2.7 3.5 93.2  يدفعين بعنف حنو األرض

 1.6 2.7 2.7 93.0  يضربين بالعصا
 يستخدم القرص يف 

 1.4 2.4 3.5 92.7 إيذائي

 0.3 2.7 3.8 93.2 يرآلين بقدمه بقوة
  1.4 2.2 3.5 93.0 قوة يضربين ب

  .%)27.4(  وبوزن نسبي)5.5(  وبانحراف معياري)21.98(  

أبعاد استبانه العنف األسري :)2(دول ـــــــج
 املوجه من األزواج ضد الزوجات

 املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والوزن النسيب 
)370= عدد (  

الدرجة 
الدرجة  الكلية

الكلية
 أعلىأدىن

عدد 
 الفقرات

املتوس
 ط

االحنراف 
املعياري

الوزن 
النسيب
% 

العنف 
%33.3 41.3214.25 30 120 30النفسي

العنف 
%27.4 21.985.5 20 80 20 اجلسدي

العنـف األسـري املوجــه مـن الوالـديـن ضـد 
 األبنــاء

العنف 
%35.4 36.910.5 26 104 26النفسي

العنف 
%30.9 23.56.6 19 76 19 اجلسدي

يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة 
 .100الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في 

 العنـف األســري النفسـي 
 أن أعلى درجات العنف األسري النفسي 3كما يتبين في جدول رقم 
يشعرني بأنه صاحب السيطرة والقوة في : كانت لصالح البنود التالية

 يقوم %)8.4( و يتركني وحيدة في المنزل لفترات طويلة ,%)0.5(المنزل
 و يحاول أن ينتقدني ,%)6.2 (بلومي دائما ويتهمني بارتكاب األخطاء

 بينما كانت أقل البنود شيوعاً يجعلني اشعر بأنه يحتقرني. %)5.1(دائماً
 .%)0.5( و يهددني بالطالق عندما أتشاجر معه ,%)1.1(

)3(دول ـــــــج  
ف النفســـي منـرض الزوجات للعنـة تعــنسب

 قبل األزواج

 أبدا الفقرات
% 

نادرا
% 

أحيان
 ا
% 

 آثريا
% 

 مينعين من زيارة
 4.6 12.4 10.8 72.2 صديقاتي وجرياني

 يقوم بلومي دائما
ويتهمين بارتكاب

 األخطاء
63.0 17.6 13.2 6.2 

 يتجاهل رائي حول
 4.3 14.6 16.2 64.9 األمور املختلفة

 يرتآين وحيدة يف املنزل
 8.4 12.4 16.5 62.7 لفرتات طويلة

يشعرني بأنه صاحب
السيطرة والقوة يف

 املنزل
64.6 14.6 10.3 10.5 

 يقوم بنعيت بعض
الكلمات النابية

 أمام اآلخرين 
75.1 12.4 9.5 3.0 

حيرمين من شراء بعض
 4.6 7.8 10.3 77.3 احلاجيات الضرورية يل

ل أن ينتقدني حياو
 5.1 7.8 16.2 70.8 دائمًا

  يوخبين ويصرخ يف املنزل
 2.4 7.8 18.1 71.6  علي

 4.1 7.6 11.9 76.5  يتجاهل زينيت وأناقيت
 4.1 7.6 11.9 76.5  يتجاهل زينيت وأناقيت
 يقوم بالتنكيت على
واالستهزاء مين أمام

 األطفال
76.2 14.6 7.3 1.9 
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 (7 %)أن األشياء التي أقوم بها غير مفيدة

ى تعرض األطفال للعنف النفسي منمد:)6(جدول 
 قبل والديهم

 أبدا الفقرات
% 

 نادرا
% 

أحيان
 ا
% 

 آثريا
% 

 خيربني والدي أن
األشياء اليت أقوم هبا

 غري مفيدة

44.6 28.1 20.3 7.0 

 مل حيدث إطالقا أما
احضرا يل هدية أو

 مكافئة

54.6 15.7 18.6 11.1 

 3.2 13.8 22.7 60.3  يعبسا يف وجهي 
 يذآراني دائما يف

 بأخطائي
59.7 18.6 13.8 7.8 

 حيرماني من اخلروج من
املنزل ألسباب غري

 مقنعه 

59.2 21.4 13.8 5.7 

 ال حيرتمون أرائي
 ويقللوا من قدراتي

63.8 20.0 13.5 2.7 

 جيعلوني أشعر أم
 حيتقروني 

69.5 16.5 12.2 1.9 

 ينعتونين بألفاظ
 بذيئة

69.3 14.6 11.6 4.6 

 عندما أقوم بعمل ما
يقلال من قيمة هذا

 العمل 

63.5 23.8 10.3 2.4 

 يقومون بالتنكيد
واالستهزاء بي أمام

 أخواتي

67.0 20.3 8.4 4.3 

 2.2 8.4 12.7 76.8  حيرماني من املصروف
 حيتقرون أفكاري
 ويشعروني بأا سخيفة

77.3 13.8 7.6 1.4 

 يهددوني بان يرتآوني
  املنزلوحيدا يف

80.8 8.9 7.3 3.0 

 يقولون عين أنين
 مشكلة آبرية

76.2 13.0 7.0 3.8 

 خياصموني وال يتكلمون
 معي

76.8 15.4 6.8 1.1 

 يتعمدون أظهار
صفاتي السيئة أمام

 أصدقائي

83.8 7.8 6.2 2.2 

 يتعمدون إحراجي
 أمام اآلخرين

75.7 13.0 6.8 4.6 

 يتعاملون معي
باقيمعاملة ختتلف عن 

أخواتي آما لو أآن
 ابنهم

77.3 12.7 5.7 4.3 

 يتمنيان بان لو مل
 يكن لديهم طفل 

83.2 9.2 5.4 2.2 

 مينعوني من التحدث
مع أصدقائي دون سبب

 مقنع

81.4 10.0 5.4 3.2 

 يشتموني ويسخرون من
 عالقاتي مع اآلخرين

81.6 10.3 5.4 2.7 

 إذا مل امسع رأيهم
 يهددوني باحلبس

86.2 7.8 5.1 0.8 

 يشعروني باالمتهان
 واإلذالل

79.7 12.7 4.9 2.7 

 يتجاهلون وجودي يف
 املنزل

84.6 9.5 3.5 2.4 

 1.4 3.2 5.9 89.5  يطردوني من املنزل
 يهددوني بان اترك

 املدرسة
92.7 4.1 3.2 0.0 

 

  

حيرقين يف أي جزء من
 0.0 0.8 1.9 97.3 جسمي

 يقوم بشد شعري
 0.5 3.0 5.4 91.1 تشاجر معهعندما أ

 0.0 1.1 0.8 98.1  يقوم بربطي وتقييدي
 يستخدم اخلرطوم يف

 1.1 3.2 4.6 91.1 ضربي

 يهامجين لبعض الدقائق
بالعصا أو السكني أو

 .أي أداة حادة
94.9 2.7 1.1 1.4 

 0.8 2.2 2.4 94.6  يقوم بعضي
 ذهبت إىل املستشفي
على اثر آسور نتيجة

 لضربي

95.9 2.2 1.4 0.5 

 0.5 0.5 0.8 98.1  يهدنين بالسكني
 0.5 1.6 2.2 95.7  جيرني على األرض

 0.5 1.1 2.7 95.7  خينقين أو حياول خنقي
 يوخزني باالبره

 عندما يغضب مين
98.4 1.1 0.3 0.3 

 0.3 0.0 1.1 98.6  يهددني بالسالح

 األطفالمستوى ظاهرة العنف األسري الموجه من الوالدين ضد  
 أن متوسط درجات العنف )5(كما يتضح من خالل الجدول التالي 

 درجة وبانحراف )60.4(األسري الموجه من الوالدين ضد األطفال قد بلغ 
 وهذا يدل على أن األطفال %)33.5(، وبوزن نسبى )15.9(معياري 

 %).33.5(تعرضوا لعنف أسري من قبل والديهم بدرجة ضعيفة وبنسبة 
ستبانه العنف األسري لديها بعدين وهما العنف النفسي والعنف وبما أن ا

الجسدي، فقد بلغ متوسط درجات العنف النفسي الموجه من الوالدين ضد 
 والوزن النسبي له) 10.5( درجة وبانحراف معياري )36.9(األطفال 

، في حين بلغ متوسط درجات العنف الجسدي الموجه من %)35.4(
وبوزن نسبي ) 6.6( وبانحراف معياري )23.5(ل الوالدين ضد األطفا

، وهذا يدل على أن األطفال تعرضوا لعنف نفسي وعنف جسدي %)30.9(
 .من قبل والديهم بدرجة ضعيفة ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي

أبعاد استبانه العنف األسري املوجه ):5(دول ــج
).370=عدد(من الوالدين ضد األطفال   

ابي واالحنراف املعياري والوزن النسيباملتوسط احلس

الدرجة 
 الكلية

العنف 
األسري 
املوجه 
من 

الوالد
ين ضد 
األبناء

 أعلى أدنى

عدد 
 الفقرات

املتوس
 ط

االحنراف 
املعياري

الوزن 
النسيب
% 

العنف 
%35.4 10.5 36.9 10426 26 النفسي

العنف 
%30.9 6.6 23.5 19 76 19 اجلسدي

الدرجة 
الكلية 

لعنف ا
 األسري

45 18045 60.4 15.9 33.5%

يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة 
 .100الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في 

 العنف النفسي من اآلباء ضد األطفال 
أما بالنسبة لمدى تعرض األطفال ألنواع العنف النفسي الذي تعرض 

 فقد تبين من خالل التحليل أن أعلى درجات له األطفال من قبل والديهم
لم يحدث إطالقا أنهما احضرا لي هدية أو : كانت لصالح البنود التالية

 يخبرني والدي ,%)7.8(و يذكراني دائما في بأخطائي, %)11.1(مكافئة
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الصحة النفسية  نسبة معاناة األطفال
 طبيعيني للطفل

% 
 على احلد

% 
 غري طبيعيني

% 
 13.8 11.1 75.1 الصحة النفسية

 5.4 7.6 87.0 آةزيادة احلر
األعراض 
 العاطفية

75.4 9.5 15.1 

األعراض 
 السلوآية

68.4 13.5 18.1 

العالقامتع 
 األصحاب

45.1 17.3 37.6 

 العنف األسري و عالقته عن ببعض المتغيرات الديموغرافية 
الختبار الفروق جوهرية  في العنف األسري الموجه من الوالدين ضد 

هذه قام الباحثين  باستخدام  .)ذكور، إناث(ألطفال األطفال تعزى لمتغير جنس ا
 لعينتين مستقلتين (Independent - Sample T-Test) )ت(اختبار 

للمقارنة بين متوسط درجات األطفال الذكور ومتوسط درجات األطفال اإلناث 
بالنسبة للعنف األسري أبعاده الموجه من الوالدين لهم، ويتضح ذلك من خالل 

المحسوبة لدرجة العنف األسري الموجه من " ت"تبين أن قيمة :  يالجدول التال
الجدولية وتساوى " ت" وهي أكبر من قيمة )2.7(الوالدين ضد األطفال تساوى 

 وبذلك يمكن القول أنه توجد فروق ،)0.05( عند مستوى داللة )1.96(
جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال الذكور ومتوسط 

ات األطفال اإلناث بالنسبة لتعرضهم لعنف أسري من قبل والديهم، درج
والفروق كانت لصالح األطفال الذكور وهذا يدل على أن األطفال الذكور 
تعرضوا لعنف أسري موجه من قبل والديهم أكثر من األطفال اإلناث، حيث 

، في 16.2 وبانحراف معياري 62.7بلغ متوسط درجات األطفال الذكور 
 .15.2 وبانحراف معياري 58.2لغ متوسط درجات األطفال اإلناث حين ب

المحسوبة لدرجة العنف النفسي الموجه من " ت"كما لوحظ أن قيمة 
الجدولية وتساوى " ت" وهي أكبر من قيمة )2.3(الوالدين ضد األطفال تساوى 

، وبذلك يمكن القول أنه توجد فروق جوهرية )0.05( عند مستوى داللة )1.96(
ت داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال الذكور ومتوسط درجات ذا

األطفال اإلناث بالنسبة لتعرضهم لعنف نفسي من قبل والديهم، والفروق كانت 
لصالح األطفال الذكور وهذا يدل على أن األطفال الذكور تعرضوا لعنف 

 اإلناث، حيث بلغ متوسط األطفال نفسي موجه من قبل والديهم أكثر من
، في حين بلغ 10.9 وبانحراف معياري 38.2درجات األطفال الذكور 

 .10.1وبانحراف معياري  35.5متوسط درجات األطفال اإلناث 

المحسوبة لدرجة العنف الجسدي الموجه من الوالدين " ت"تبين أن قيمة 
الجدولية وتساوى " ت" وهي أكبر من قيمة )2.7(ضد األطفال تساوى 

، وبذلك يمكن القول أنه توجد فروق )0.05(اللة  عند مستوى د)1.96(
جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال الذكور ومتوسط 
درجات األطفال اإلناث بالنسبة لتعرضهم لعنف جسدي من قبل والديهم، 
والفروق كانت لصالح األطفال الذكور وهذا يدل على أن األطفال الذكور 

 من قبل والديهم أكثر من األطفال اإلناث، حيث تعرضوا لعنف جسدي موجه
، في حين 6.8وبانحراف معياري  24.5بلغ متوسط درجات األطفال الذكور 
 .6.1 وبانحراف معياري 22.6بلغ متوسط درجات األطفال اإلناث 

 فقد تم اختبار هذه الفروق ) مدينة، قرية(أما بالنسبة لمكان السكن 
 لعينتين (Independent - Sample T-Test) )ت(باستخدام اختبار 

مستقلتين للمقارنة بين متوسط درجات األطفال الذين يسكنون في المدينة 
ومتوسط درجات األطفال الذين يسكنون في القرية بالنسبة للعنف الموجه 

 وهي أكبر من قيمة )2.1(لهم من قبل الوالدين، ويتضح ذلك من خالل 
، وبذلك يمكن )0.05(ستوى داللة  عند م)1.96(الجدولية وتساوى " ت"

القول أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال 
 الذين يسكنون في المدينة ومتوسط درجات األطفال الذين يسكنون في 

ما بالنسبة لمدى تعرض األطفال ألنواع العنف الجسدي الذي تعرضوا أ 
: ت كانت لصالح البنود اآلتيةله من قبل والديهم فقد تبين أن أعلى درجا

, %)7(الخ في عقابي ..يستخدمون العصا والحزام والخرطوم والشبشب
أما . %)5.1( يصفعوني على وجهي ,%)7( ويقذفوني بأي شيء أمامهم

يقومون بتقييدي :  بالنسبة ألقل أنواع العنف الجسدي شيوعا فكانت
 يقر أي من  وبينما لم,%)0.5 ( ويجروني على األرض %)0.5(وربطي

 .األطفال بأن األهل  يقومون بحرقه في أي جزء من جسمه

مدى تعرض األطفال للعنف اجلسدي من:)7(جـــدول 
 .قبل والديهم

 أبدا الفقرات
% 

نادرا
% 

أحيان
 ا
% 

 آثريا
% 

 5.1 12.2 22.2 60.5  يصفعوني على وجهي
 يستخدمون العصا
واحلزام واخلرطوم

 اخل يف عقابي..والشبشب

56.2 25.1 11.6 7.0 

 يقذفوني بأي شيء
 أمامهم

64.3 18.6 10.0 7.0 

 1.4 8.6 14.6 75.4  يقومون بشد شعري 
 يستخدمون أقدامهم

 بضربي
73.8 18.1 6.2 1.9 

 يقومون بلكمي على
 وجهي 

79.7 12.2 6.2 1.9 

 يدفعوني حنو األرض
 بشدة

84.3 9.7 4.6 1.4 

 1.6 4.3 9.7 84.3  يضعون الفلفل يف فمي
 يقومون بوخزي
باإلبرة إلحلاق األذى بي 

91.1 4.9 3.5 0.5 

 يعاقبوني بالتعليق
 على سقف الغرفة

93.8 2.2 2.7 1.4 

 يستخدمون أداه حادة
 معي 

92.7 3.5 3.0 0.8 

 0.8 3.8 4.9 90.5  يهددوني بالقتل 
 ذهبت إىل املستشفي
على أثر آسور نتيجة

 للضرب 

89.7 7.0 2.2 1.1 

 خينقوني أو حياولون
 خنقي

93.2 4.9 0.8 1.1 

 0.8 1.6 2.2 95.4  حيبسوني يف احلمام
 يقومون بتقييدي

 وربطي
94.6 3.0 1.9 0.5 

 0.5 1.4 6.2 91.9  جيروني على األرض 
 يقومون حبرقي يف أي

 جزء من جسمي
95.7 2.2 2.2 0.0 

 يسكبون علي املاء
الساخن أو البارد يف

  الشتاء

95.1 3.2 0.8 0.8 

مدى انتشار االضطرابات النفسية على حسب مقياس التحديات 
 والصعوبات عند الطفل في المجتمع الفلسطيني 

فقد .  عندهم مرض نفسي%)13.8(كما يتبين من الجدول التالي أن 
 من األطفال يعانون من زيادة الحركة بشكل غير %)5.4(تبين أن 
 يعانون %)18.1(األعراض العاطفية، و يعانون من %)15.1(طبيعي، 

 يعانون من مشكلة في عالقتهم مع %)37.6(من األعراض السلوكية، 
 .األصحاب

مدى معاناة األطفال من االضطرابات:)8(دول ـــج
 ).370=ن(النفسية اليت يعانون منها يف اتمع 
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 وجدت عالقة طردية دالة إحصائياً بين درجة العنف األسري  −
ري الموجه من الوالدين الموجه من األزواج ضد الزوجات والعنف األس

، ووجدت عالقة طردية دالة (r=0.33, p-value<0.05)ضد األطفال 
إحصائياً بين درجة العنف النفسي الموجه من األزواج ضد الزوجات 

-r=0.30, p)والعنف النفسي الموجه من الوالدين ضد األطفال 
value<0.05) ووجدت عالقة طردية دالة إحصائياً بين درجة العنف ،

الجسدي الموجه من األزواج ضد الزوجات والعنف الجسدي الموجه من 
  (r=0.29, p-value<0.05)الوالدين ضد األطفال 

درجات العنف األسري الموجه من األزواج ضد الزوجات ودرجة 
 الصحة النفسية لألطفال 

 الباحثة بإجراء معامل ارتباط للتحقق من صحة الفرضية قامت
لدراسة العالقة بين درجات العنف األسري الموجه من األزواج " بيرسون"

ضد الزوجات وأنواعه ودرجة الصحة النفسية لألطفال، و يتضح ذلك من 
 :خالل الجدول التالي

بني درجات " ر"معامل ارتباط بريسون :)10(دولـــج
الزوجات وأنواعه العنف األسري املوجه من األزواج ضد 

 ودرجة الصحة النفسية لألطفال

معامل ارتباط  املتغري
 بريسون

 مستوى الداللة

الدرجة الكلية 
 ** 0.38"العنف األسري"

 ** 0.37 العنف النفسي
 ** 0.32 العنف اجلسدي

 0.01دالة عند مستوى داللة ** 

 :تبين من خالل الجدول السابق ما يلي

 إحصائياً بين درجة العنف األسري  وجدت عالقة طردية دالة-
 ,r=0.38)الموجه من األزواج ضد الزوجات والصحة النفسية لألطفال  

p-value<0.05) وهذا يدل على أنه كلما زادت درجة العنف األسري ،
الموجه من األزواج ضد الزوجات كلما أدى ذلك إلى زيادة االضطرابات 

 .النفسية عند األطفال والعكس صحيح

 عالقة طردية دالة إحصائياً بين درجة العنف النفسي الموجه  وجدت-
-r=0.37, p)من األزواج ضد الزوجات والصحة النفسية لألطفال  

value<0.05) وهذا يدل على أنه كلما زادت درجة العنف النفسي ،
الموجه من األزواج ضد الزوجات كلما أدى ذلك إلى زيادة االضطرابات 

 .لعكس صحيحالنفسية عند األطفال وا

 وجدت عالقة طردية دالة إحصائياً بين درجة العنف الجسدي -
 ,r=0.32)الموجه من األزواج ضد الزوجات والصحة النفسية لألطفال 

p-value<0.05) وهذا يدل على أن كلما زادت درجة العنف الجسدي ،
الموجه من األزواج ضد الزوجات كلما أدى ذلك إلى االضطرابات النفسية 

 . ألطفال العكس صحيحعند ا

درجات العنف األسري الموجه من الوالدين ضد األطفال ودرجة  
 الصحة النفسية لألطفال

لدراسة " بيرسون"لدراسة هذا قام الباحثين بإجراء معامل ارتباط  
العالقة بين العنف األسري الموجه من الوالدين ضد األطفال وأنواعه 

 :من خالل الجدول التاليوالصحة النفسية لألطفال و يتضح ذلك 

 )11(دولــــج
بني درجات العنف " ر"معامل ارتباط بريسون 

األسري املوجه من الوالدين ضد األطفال وأنواعه 
 ودرجة الصحة النفسية لألطفال

بالنسبة للعنف النفسي الموجه من الوالدين لألطفال و الفروق كانت لصالح  
يدل على أن األطفال الذين األطفال الذين يسكنون في المدينة، وهذا 

يسكنون في المدينة تعرضوا لعنف نفسي من قبل والديهم أكثر من األطفال 
كما تبين عدم وجود فروق جوهرية دالة . الذين يسكنون في القرية

إحصائيا بين األطفال الذين يسكنون في المدينة واألطفال الذين يسكنون في 
 والعنف الجسدي وهذا يدل )لكليةالدرجة ا(القرية بالنسبة للعنف األسري 

على أن األطفال الذين يسكنون في المدينة واألطفال الذين يسكنون في 
 .القرية تعرضوا لعنف جسدي وعنف أسري بشكل متساوي

لدارسة الفروق بين الفئات المختلفة لعدد األوالد داخل األسرة وهم 
بالعنف األسري فقد  وعالقتها ) فأكثر8 أوالد، 7-5 أوالد فأقل، 4(كالتالي 

 One-Way ANOVAقام الباحثين باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي
بالنسبة لدرجات العنف األسري الموجه من الوالدين ضد األطفال وأبعاده، 
ويتضح وبذلك يمكن القول بأنه ال توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين 

 .) فأكثر 8 أوالد ، 7-5ل،  أوالد فأق4(فئات عدد األوالد داخل األسرة 
لدارسة الفروق بين الفئات المختلفة بين مستويات الدخل المختلفة قام 

 )One-Way ANOVA الباحثين باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي
لدارسة الفروق بين مستويات الدخل  بالنسبة لدرجات العنف األسري 

 )F(تيجة أن قيمة الموجه من الوالدين ضد األطفال ويتضح من الن
  الجدولية وتساوى)F( وهى اكبر من قيمة )2.7(المحسوبة تساوى 

، وبذلك يمكن القول بأنه توجد فروق )0.05(عند مستوى ) 2.60(
جوهرية ذات داللة إحصائية بين مستويات الدخل المختلفة لألسر بالنسبة 

ولكن قد تبين  ، لدرجات العنف األسري الموجه من الولدين ضد األطفال
 للمقارنات البعدية لم يتضح الفرق بين  Bonferroniمن خالل اختبار

.  األطفال في كافة مستويات الدخل المختلفة في األسر مع بعضهم البعض

كما وجدت فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين مستويات الدخل 
ن ضد المختلفة لألسر بالنسبة لدرجة العنف النفسي الموجه من الولدي

 البعدية لم  للمقارنات Bonferroniاألطفال، ولكن قد تبين من خالل اختبار
 يتضح الفرق بين األطفال في كافة مستويات الدخل المختلفة في األسر

كما لم نالحظ وجود فروق جوهرية ذات داللة .  شيكل مع بعضهم البعض
عنف إحصائية بين مستويات الدخل المختلفة لألسر بالنسبة لدرجة ال

 .الجسدي الموجه من الولدين ضد األطفال

درجات العنف األسري الموجه من الوالدين ضد األطفال ودرجات 
 العنف األسري الموجه من األزواج ضد الزوجات

لدارسة درجات العنف األسري الموجه من الوالدين لألطفال ومن 
دراسة ل" بيرسون"األزواج للزوجات قام الباحثين  بإجراء معامل ارتباط 

العالقة بين العنف األسري الموجه من الوالدين ضد األطفال وأنواعه 
والعنف األسري الموجه من األزواج ضد الزوجات وأنواعه، ويتضح ذلك 

 :من خالل الجدول التالي

بني درجة" ر"مصفوفة ارتباط بريسون :)9(دولــــج
العنف األسري املوجه من الوالدين ضد األطفال 

  املوجه من األزواج ضد الزوجاتوالعنف األسري

العنف األسري املوجه من األزواج ضد 
العنف األسري  الزوجات

املوجه من 
الةالدين ضد 

 األطفال
العنف 
 النفسي

العنف 
 اجلسدي

الدرجة 
الع"الكلية

"نف األسري  

 **0.33 **320.**300. العنف النفسي
 **0.26 **0.29**0.22 العنف اجلسدي

الدرجة الكلية 
"العنف األسري"  .290**0.33** 0.33** 

 0.01دالة عند مستوى داللة ** 
 : تبين من خالل الجدول السابق ما يلي
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وتفسير الباحثين نتائج . اقتصادي في المجتمع الفلسطيني تتعرض له المرأة
 :الدراسة الحالية كاآلتي

 اتجاه المجتمع للدين حيث أصبح كل من الزوجين يعرف حقوق - 
وم إال على ساق المودة والرحمة الزوجية ويعرف أن الحياة الزوجية ال تق

واأللفة والصبر والتغاضي عن الزالت واحتمال الصغائر والهفوات 
والتعاون المستمر بين الرجل والمرأة في التصدي ألي عقبة تعترض 

وِمْن آياِتِه َأْن َخَلق َلُكم": قال تعالى. طريق حياتهما الزوجية
وا ِإَليها وجعَل بيَنُكمِمْن َأْنُفِسُكم َأْزواجًا ِلَتسُكُن

 "مودًة ورحمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآياٍت ِلَقوٍم يَتَفكَّروَن
 معرفة المجتمع من خالل الندوات في المساجد ).21:الروم(

والنشرات التي توزعها األوقاف في توعية المجتمع في طريقة المعاملة 
يه كل من الزوجين إلى مراعاة الزوجية لكل من الزوجين من خالل توج

بعضهما البعض واالستناد إلى األحاديث الشريفة واآليات الكريمة والتي 
استوصوا": منها حيث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بالنساء خريًا فإن خلقن من ضلع اعوج، وإن
اعوج شيء يف الضلع أعاله، فان ذهبت تقيمه

 فاستوصواآسرته، وإن ترآته مل يزل اعوج
، ويعرف الرجل بأنه يتحمل العبء األكبر في "بالنساء خريًا

استقرار سفينة الحياة الزوجية ونجاتها من أمواج الفشل واالضطراب 
وسالمتها من عطب المشكالت التي تؤدي إلى التنازع والتهاجر والتدابر، 
فالرجل هو الراعي وهو القيم وهو العقل المدبر لشئون األسرة خارج 

 كان دورها داخل البيت لبيت وداخله، والمرأة شريكة له في ذلك وإنا
 الدينية وانتشارها في المجتمع ومن هنا كان للتوعية. أعظم منه خارجه

الفلسطيني أثرها على سلوك الناس وخاصة الرجال والنساء، وعلى طبيعة 
   .معاملته مع اآلخرين

ن خالل البرامج كما أن النتشار الثقافة عبر وسائل اإلعالم وم -
الدينية، واألسرية والثقافية والنسوية، والتي تتحدث عن المشكالت األسرية 
وطرق حلولها وآثارها السلبية على المجتمع، كما أن هناك تبادل أفكار بين 
شعبنا وبين الشعوب األخرى وذلك من خالل السفر للخارج واالطالع على 

ليم المرأة والرجل أثر فعال في وقد كان لتع. البيئات المختلفة وثقافتها
المجتمع وخاصة في مجتمعنا الفلسطيني حيث أصبح الغالبية العظمى منها 

 سنة، وحيث إن للتعليم أثر كبير 12متعلمة وال يقل مستواه التعليمي عن 
في تنمية األفكار واألذهان واكتساب الخبرات وتبادل المعلومات ففي القديم 

التعليم، وفي الغالب كان يتزوج من السيدة كان الرجل هو الذي يحضى ب
الصغيرة في السن والغير متعلمة، فكان هناك فجوة بينهما في أسلوب 
التفكير والمستوى الفكري فبالتالي كانت المرأة ال تستطيع أن تبادل زوجها 
آراءه وأفكاره فكان الرجل يعتقد أنه ال بد منه أن يأمرها بما تفعله إلدراكه 

 ال تستطيع أن تدبر نفسها وشئونها وشئون أفراد األسرة الخاص بأنها
فبالتالي كانت المرأة تشعر باإلحباط وإنها كاألداة التي تتلقى األوامر 
وعليها التنفيذ، مما كان يستدعي منها التمرد أحياناً ضد الزوج مما يؤدي 
اط الى زيادة التوتر وزيادة العنف والمعاملة السيئة بينهما، كما أن النخر

المرأة في العمل بحيث أصبحت الزوجة تشارك زوجها في كل أمور حياته 
وبالتالي استمدت احترامها وعدم إهانتها وتقبل زوجها لها العتبارها ذات 
مشاركة فعالة في بناء البيت ومساعدته مادياً في تدبير أمور حياتهم 

 .فأصبح كل منهما يشعر بالمسئولية اتجاه اآلخر

ت النسوية والمنظمات النسائية التي تعتني انتشار المؤسسا -
بحقوق المرأة وإصدار النشرات وعقد الندوات وتوعية النساء ودعم المرأة 

الوضع السياسي الحالي حيث إن االنتفاضة لها أثر حيث .  فكرياً وأدبياً
أصبح كل فرد في المجتمع يشعر بمعاناة اآلخر ويتعامل معه بالرفق 

 .والحنان

 Haj-Yahia(ين  اتفاق الدراسة الحالية مع دراسة الحظ الباحث 
& Ben-Areh, 2000( من المراهقين قد % 39 والتي بينت أن 

  
معامل ارتباط  املتغري

 بريسون
 مستوى الداللة

الدرجة الكلية 
 ** 0.36"العنف األسري"

 ** 0.38 العنف النفسي
 ** 0.26 العنف اجلسدي

 

  0.01دالة عند مستوى داللة ** 
 :تبين من خالل الجدول السابق ما يلي

وجدت عالقة طردية دالة إحصائياً بين درجة العنف األسري  −
 ,r=0.36)الموجه من الوالدين ضد األطفال والصحة النفسية لألطفال  

p-value<0.05) وهذا يدل على أنه كلما زادت درجة العنف األسري ،
لى زيادة االضطرابات الموجه من الوالدين ضد األطفال كلما أدى ذلك إ

 .النفسية عند األطفال والعكس صحيح

وجدت عالقة طردية دالة إحصائياً بين درجة العنف النفسي  −
 ,r=0.26)الموجه من الوالدين ضد األطفال والصحة النفسية لألطفال  

p-value<0.05) وهذا يدل على أنه كلما زادت درجة العنف النفسي ،
ال كلما أدى ذلك إلى زيادة االضطرابات الموجه من الوالدين ضد األطف

 .النفسية عند األطفال والعكس صحيح

وجدت عالقة طردية دالة إحصائياً بين درجة العنف الجسدي الموجه من 
-r=0.38, p)الوالدين ضد األطفال والصحة النفسية لألطفال

value<0.05)الجسدي  ، وهذا يدل على أنه كلما زادت درجة العنف
والدين ضد األطفال كلما أدى ذلك إلى زيادة االضطرابات الموجه من ال

 .النفسية عند األطفال العكس صحيح

ومما سبق نقبل الفرضية القائلة بأنه توجد عالقة بين درجات العنف 
.األسري الموجه من الوالدين ضد األطفال ودرجة الصحة النفسية لألطفال

 ةـشـاقـالمن
معرفة نسبة انتشار وتأثير العنف في هذه الدراسة والتي كانت تهدف ل

األسري على الصحة النفسية للطفل في مدينة رفح في قطاع غزة بحيث 
 طالب وطالبة من مدارس الحكومة واستخدم )370(تكون عينة الدراسة 

الباحثين المنهج التحليلي الوصفي الذي يقوم بدراسة أحداث وظواهر 
هي دون تدخل في وممارسات قائمة موجودة ومتاحة للدراسة كما 

وتبين من , مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها
نتائج الدراسة أن نسبة انتشار العنف األسري الموجه من األزواج ضد 

 ونسبة انتشار العنف األسري الموجه من %)31.1(الزوجات كانت 
عانون  ي%)13.8( في حين تبين أن %)33.5(الوالدين ضد األبناء كانت 

 . من اضطرابات نفسية

 اتـد الزوجـوجه من األزواج ضـري المـف األسـوى العنـمست
 ,Safa( الحظ الباحثون  اتفاق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 

2001 &  Haj- yahia( التي بينت أن معدل انتشار العنف 
الجنسي في المجتمع الفلسطيني أقل من المجتمعات األخرى، ودراسة 

)Alytia et al, 2001(  من السيدات % 43والتي بينت أن
تعرضن للعنف األسري، واختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 

)Haj- yahia, 2000( والتي بينت وجود نسبة مرتفعة من العنف 
 Thabet et(الجسدي والنفسي الذي تتعرض له الزوجة ودراسة 

al, 2003 (ء المعاملة العاطفية والتي بينت وجود نسبة عالية من سو
 والتي بينت أن هناك )Robin et al, 2001( والجسدية ودراسة

 ,Haj-yahia(نسبة عالية من انتهاكات حقوق المرأة، ودراسة 
 والتي بينت أن هناك عنف جسدي ونفسي وجنسي وعنف  )2000
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أبو(الحظ الباحثين اتفاق نتائج الدراسة الحالية مع كل من دراسة  
ي غزة أقل سلبية في  والتي بينت أن الطفل الفلسطيني ف)1985هني، 

 ,Gayla)التعبير عن السلوك العدواني من الطفل العادي، ودراسة 
 والتي هدفت لفحص اإلطار النظري والتجريبي على ردود فعل (2000

الطفل على أنواع العنف المختلفة باإلضافة لوصف المشاكل الخارجية 
ير مسار والداخلية المصاحبة لتعرض الطفل للعنف والتي قد تؤثر على تغ

 التطور ومشاكل اإلدراك وسوء العالقات االجتماعية، ودراسة
)Thabet & Vostanis, 2001(، والتي أظهرت وجود 

العوامل الثالثة التالية السلوك المعادي للمجتمع والعدوانية والقلق والخوف 
 والتي بينت أن )Thabet et al, 2002(  المدرسي، ودراسة 

هم لالقتحام والدمار لديهم أعراض الصدمة األطفال الذين تعرضت بيوت
 Thabet(والخوف أكثر من أطفال العينة الضابطة، واختلفت مع دراسة 

et al, 2001( والتي بينت أن األطفال قد عانوا من عدد من 
األحداث الراضحة يصل في المتوسط إلى أربعة وأن ثلث هؤالء األطفال 

وتفسر الباحثة . عالت الكربيةقد أبلغ عن إصابته بدرجة خطيرة من التفا
وتؤكد الباحثة على دور االنتفاضة وتأثيرها على نفسية األطفال حيث : ذلك

ان الحرب الشرسة التي تشنها سلطات االحتالل الصهيوني استهدفت 
بالدرجة األولى األطفال والشباب وبالتالي قد خلقت واقع نفسي مرير لدى 

ون في ظروف مضطربة وغير هؤالء األطفال والشباب وجعلتهم يعيش
آمنة وألقت بثقلها على األطفال مما جعلهم يتحملون الكثير من أشكال 
العنف واالعتداءات المتكررة وبالتالي فقد أصبحوا مهيئين لممارسة 
العنف، فأصبح العنف يعتبر ظاهرة طبيعية لدى معظم األطفال عندما 

  .يشعرون بالحاجة للدفاع عن أنفسهم

 فردية جوهرية ذات داللة إحصائية بين األطفال الذكور ال توجد فروق
واألطفال اإلناث بالنسبة لدرجات العنف األسري الموجه من آبائهم ضد 

أن الحصار االقتصادي المفروض على الجميع دون استثناء .أمهاتهم
والجميع يعاني نتائجه وآثاره السلبية على الحياة لدى الفلسطينيين، كما أن 

ة الحاجات االقتصادية والمتطلبات األسرية واحتياجات األسرة الشعور بقسو
يجعل الكثير من أولياء األمور يعانون من ضغوطات نفسية كبيرة قد تلعب 
دور هام في العنف بين األزواج عامة قد تكون بنسب متساوية بين فئات 

 كما أن للعدوان اإلسرائيلي هذا العدوان لم يكن موجهاً نحو.شرائح المجتمع
مكان دون غيره لكنه عدوان موجه ضد الشعب الفلسطيني كله في جميع 
األراضي الفلسطينية دون استثناء أي أن جميع األسر تتعرض للعنف وهذا 
يعزز ما توصلت إليه الدراسة الحالية أنه ال توجد فروق بين الذكور 

 .واإلناث بالنسبة لدرجات العنف األسري الموجه من آبائهم ضد أمهاتهم

نتشار وسائل اإلعالم وخاصة التلفزيون والمذياع بحيث يكاد ال يخلو ا
منزل من وجود تلك وما تبثه وسائل اإلعالم من مسلسالت مليئة بالعنف 
وأخبار تتناقل صور الرعب على جميع شاشات الفضائيات والتي يتابعها 

 .بطبيعة جميع األسر بطبيعة الحال

هرية ذات داللة إحصائية بين تبين من الدراسة وجود فروق فردية جو
األطفال الذكور واألطفال اإلناث بالنسبة لدرجات العنف األسري الموجه 
من الوالدين ضدهم لصالح الذكور تفسر بأن ممارسات الوالدين التي تتسم 
بالعنف والتسلط والقهر والرفض يخلق لدى الطفل الشعور بالقلق والتوتر 

ى صورة الذات وفقدان الثقة بالنفس وعدم األمان وهذا بدوره ينعكس عل
بينما يؤدي إلى اضطراب الدور وتفجير مشاعر العداوة والغضب عند 
الطفل وال سيما الذكور ألنهم يشعرون بالسيادة فترتفع درجة العدوان لديهم 
نحو اآلخرين والسلوكيات السيئة التي تثير سخط الوالدين وغضبهم 

 من الوالدين أنه تصرف خاطئ وتعينفهم على سلوكهم الذي يراه كالً
يستحق التأديب عليه بعكس الفتاة التي ترى نفسها الكائن الضعيف نظراً 

الذكور أكثر عنفا من . لطبيعتها البيولوجية فتقوم بكبت مشاعرها بداخلها
 وتتفق مع رأي . اإلناث مما يجعلهم أكثر عرضة للعنف من قبل الوالدين

 .رضوا للعنف الجسديتع% 17تعرضوا للعنف األسري و  

 والتي )Zwiebel, 1980(واختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 
 من األطفال يعانون في سوء المعاملة الجسدية واألسرية )67.3(%بينت أن 

 )Megan, 1999(  يعانون من سوء المعاملة الوالدية، ودراسة%)60.9(و
 طالباً تعرضوا )67(من والتي بينت أن نصف المراهقين في العينة المكونة 

 للعنف األسري بشكل فعلي وثلثهم كانوا شهود للعنف األسري ودراسة
)Haj- yahia, 2001( والتي أظهرت أن المراهقين العرب 

 يشهدون معدل عالي من العنف النفسي والعنف الجسدي ودراسة
)Thabet et al, 2003( والتي أظهرت أن هناك نسبة عالية من سوء 

 ,Haj-Yahia &Rula(ملة العاطفية والجسدية، ودراسة المعا
والتي بينت أن هناك مؤشرات خطيرة لمعدل التعرض للعنف ) 2003

أثر : وتفسر الباحثة نتائج الدراسة الحالية. العائلي بمعدالت مرتفعة
االنتفاضة على نفسية األسر الفلسطينية عامة وشعورهم بفقدان األمن 

 أبنائهم وأحبائهم، نتيجة للهجمة الصهيونية واألمان على أنفسهم وعلى
الغاشمة التي ال تفرق طائراتها وصواريخها، ودباباتها بقذائفها، ورصاص 
أسلحتها اآلثم بين صغير وال كبير، حيث إنها طالت الكثير من أبناء شعبنا 
في بيوتهم وفي أحضان آبائهم، مما جعل اآلباء يشعرون بالخوف الدائم 

 بنائهم الضحية القادمة، فجعلهم يحاولون أن يحتضنوابأن يكون أحد أ
أبناءهم ويحاولون أن يشعروهم باألمن واالستقرار والحنان ويحاولون أن 

 ثم. يعوضوهم عما يعانونه على أثر العنف السياسي في البيئة المحيطة بهم
  عام يكونون غالباً تحت15 – 12إن األطفال في المرحلة العمرية من 

ويكونون مطيعين لهم مما ال يجعلهم سبباً ذون أوامرهم هم وينفسيطرة آبائ
وقد يكون إدراك الوالدين بأن األسرة . الستفزاز آبائهم عرضة لغضبهم

 األولى التي ينشأ بها  هي المؤسسة اإلجتماعيةهي مصدر االستقرار وأنها
إن األسرة المستقرة التي . الطفل وهي التي تشكل سلوكه ومسار حياته

 حاجات الطفل في اتزان وبما يتميز به من تجاوب عاطفي بين أفراد تشبع
األسرة عامل هام في سعادة الطفل، أما األسرة المضطربة فهي ال شك 

سالمة(. مرتع خصب لالنحرافات السلوكية واالضطرابات النفسية
انتشار المؤسسات الخاصة . )101، 1997وعبد الغفار، 

حقوق الطفل وطرق رعايته من خالل برعاية الطفولة والتي تعتني ب
نشراتها وبرامجها وندواتها الثقافية والتحدث عن سبل رعاية الطفل 
وحقوقه في البرامج اإلذاعية ووسائل اإلعالم، والتي تشير الى أثر تعرض 

وتدل الدراسة اإلكلينيكية أن األسرة . الطفل للمشاكل األسرية على نفسيته
ين، وأن الكثير من اضطراب الطفل ما هو المضطربة تنتج أطفاالً مضطرب

إال عرض من أعراض اضطراب األسرة المتمثل في الظروف غير 
 )184، 1995زهران، . (المناسبة وأخطاء التنشئة االجتماعية

انتشار وسائل التسلية لألطفال والتي تتمثل في القنوات الفضائية الخاصة 
 بين المدرسة وعمل باألطفال، ومن ثم يكون وقت الطفل مملوء دائماً

الواجبات المدرسية ومتابعة القنوات الفضائية الخاصة به، مما ال يدع له 
 .وقت إلثارة غضب والديه

قضاء األب فترة طويلة من يومه خارج المنزل للبحث عن لقمة العيش 
انتشار . باستمرار والنشغاله بأعمال أخرى تقلل فرص االلتقاء بالطفل

ا جعل هناك تفاوت بين أعمار األطفال في األسرة وسائل تنظيم األسرة مم
وفي تفسير مكمل لذلك إن .   فال يشعر األبوين بضغط دائم من قبل أبنائهم

األبناء يبررون داخلهم ما يقوم به اآلباء ويرون فيما يفعله اآلباء مصلحة 
لهم، حتى لو كان ذلك مخالفة لرغباتهم وبالتالي اعتبروا أنفسهم أنهم لم 

أن في انشغال اآلباء .  وا لعنف بل هو أمر اعتيادي لمصلحة لهميتعرض
بقضايا السياسة والنضال السياسي والعسكري وظروف الحصار 
االقتصادي ما يستنفذ طاقاتهم من المهم أن يجعلهم ال يطيقون مزيداً من 

 .األعباء

 معاناة األطفال من االضطرابات النفسية في المجتمع الفلسطيني
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لتذكرتهم دائماً  ى األبناء نتيجة وزيادة العنف النفسي الممارس من قبلهم عل
أنهم يعيشون بالقرب من الشريط الحدودي والذي هو مسرح للهجمات 

كما أن كل هذه الظروف التي تحيط . البربرية الشرسة وللجرائم الوحشية
بجميع شرائح المجتمع وال فرق بينها جعلت الجميع يشعرون باإلحباط 

ياجات أبنائهم فأصبح العنف لعدم قدرتهم على إشباع احتياجاتهم واحت
ممارس مما زاد من درجة الشعور باإلحباط ومن ثم العنف لديهم، وبذلك 
كان طبيعياً عدم وجود فروق بين األطفال الذين يسكنون في المدينة والذين 

 .يسكنون في القرية

 والتي )1983ضياء منير، (اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 
 فروق بين حجم األسرة والسلوك العدواني عند أشارت إلى عدم وجود

 ,Haj-Yahia & Rula(واختلفت الدراسة الحالية مع دراسة . الطفل
 التي أشارت أن هناك ارتباط مؤكد بين العنف العائلي والعوامل )2003

االجتماعية لألبوين مثل مستوى التعليم ومكان اإلقامة وحجم األسرة ودخل 
تعيش معظم األسر الفلسطينية في : باحثة ذلكوتفسر ال. الخ. …األسرة 

إطار العائلة الممتدة، وعندما تكبر األسرة الجديدة نفسها تنفصل عن 
األسرة األم، ولكنها في هذا الوقت تستمر عائلة كبيرة العدد ويكون 
الوالدان أنفسهما قد اتخذا منحنى محدد في معاملة أبنائهم يصعب تغيره 

سرة نووية فال يزال تأثير األسرة الممتدة عليها وإذا كانت األ. فيما بعد
سواء كان ذلك اقتصادياً أو اجتماعياً أو نفسياً حتى لو كانت المساكن 
متباعدة، وقد تكون للعائلة الممتدة تأثيرها في إيجاد أطراف أخرى تشارك 
في عملية تنشئة األبناء وتؤثر بشكل أو بآخر على سير العملية ومن ثم 

 .د ذاته أكثر من حجم األسرة بحين واألبناءعلى الوالد

وتشير اإلحصائيات إلى أن معدل الخصوبة في قطاع غزة من أعلى 
المعدالت في العالم، وترعب معظم األسر الفلسطينية في تكوين أسر كبيرة 
العدد وتحاول في سبيل ذلك قصارى جهدها، وإذا كان هناك تفاوت في 

 سبق فإن وجود جيل من األبناء متقارب عدد أفراد األسرة، وبناء على ما
في السن ووجود أطراف أخرى في عملية التنشئة وخاصة العائلة الممتدة 
والكثافة السكانية المرتفعة ووجود دوائر تفاعل وعالقات اجتماعية 
متشابكة سواء لآلباء أو األبناء كل ذلك يترك بصماته في إضعاف أثر عدد 

 .األسريأفراد األسرة بالنسبة للعنف 

إن الحروب وانعدام األمن واالستقرار السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي من أبزر سمات هذا العصر وخاصة في األراضي الفلسطينية 
وتنعكس هذه السمة في نفوس األفراد على أشكال من القلق والصراع 

انتشار . كثيراً ما تشتد وتتعقد لتصبح مصدراً للعنف الموجه من قبل األبناء
لبطالة وقلة فرص العمل وزيادة مستوى المعيشة وكثرة متطلبات الحياة ا

والتي تلعب دوراً رئيسياً فيها العنف الصهيوني الموجه من قبل قوات 
االحتالل اإلسرائيلي وسياسة التجويع وتضييق الخناق والحصار الشامل 

هل العام جعلت الكثير من األسر الفلسطينية تعاني مما زاد الضغط على األ
وبالتالي كثرة الضغوط والتوتر الناشئ على أثر هذه الصراعات جعلت 
الكثير من الشعب الفلسطيني يعاني من الشعور باإلحباط والتوتر والكراهية 
فإنه بتوجيه العنف نحو اآلخرين كنوع من التنفيس عما يتفاعل بداخله من 

آخر أو إحباط مكبوت وذلك عن طريق إلزام الغضب والعدوان على فرد 
ونقول أخيراً إذا كان اإلحباط يسبب العدوانية فإن السلوك . جماعة أخرى

استمراره وثباته، وتفسير ذلك " العنف"العدواني الناتج سوف يحفظ للتحامل 
أنه طالما أن السبب األساسي في اإلحباط لم يتمكن الفرد من إزالته فإن 

بحث عن كبش الفداء الكراهية والتحامل سوف يعيشان دائماً من خالل ال
 .والذي يتمثل في األبناء

كما أن النتشار الخالفات األسرية الناتجة عن الفقر وعدم القدرة على 
إشباع رغبات األسرة قد تزيد من توتر األفراد وخاصة الوالدين وبالتالي 

 . العنف ضد الطفل

 أبو ضيف إميان حممد،(وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 

)1989سعيد نصر، وسناء سليمان، (ثة كل من دراسة الباح 
والتي أوضحت وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث في سلوك 

وفي . العنف والعدوان الخارجي لصالح الذكور والداخلي لصالح اإلناث
 والتي تبين من نتائج الدراسة أن )1996إيليا عواد، (دراسة 

خالفاتهم فيما بينهم باستخدام أساليب الطالب الذكور يميلون إلى حل 
تتصف بالعنف الجسدي واللفظي تؤدي إلى إلحاق األذى الشديد باآلخرين 
جسدياً ونفسياً بينما تميل الطالبات إلى استخدام أساليب غير عنيفة لحل 
خالفاتهم أو إلى كبت مشاعرهن العدائية تجاه اآلخرين، وهذا يعزز وجهة 

 تخالف رأي )1995أحمد صالح، (ن دراسة نظر الباحثين، في حين أ
الباحثين  حيث أوضحت إلى عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في 

الوضع السياسي الحالي والهجمات اإلسرائيلية يجعل . السلوك العدواني
بالخوف والقلق على أبنائهم فيضعون قيودا على تحركات  اآلباء يشعرون

 األبناء أنهم تحت سيطرة اآلباء وأن أبنائهم الذكور خوفاً عليهم فيشعر
تحركاتهم مقيدة ومراقبة، وبالتالي يتمردون على آبائهم مما يثير غضب 

 كما ال شك أن لوسائل اإلعالم دور في ظهور المشكالت -والديهم عليهم
السلوكية لدى األطفال المراهقين حيث إن العنف الزائد على شاشات 

عنيف بين األطفال والمراهقين، وال التلفزيون يؤدي مباشرة إلى سلوك 
سيما الذكور ألنهم يشعرون أصحاب السيطرة وهم في مرحلة مراهقة 
يحاولون إظهار أنفسهم وإثبات شخصيتهم، فبالتالي يتصرفون بطريقة تثير 

كما أن االنخراط . سخط أولياء األمور مما يستدعي استخدام العنف معهم
طفال الذكور ألقرانهم في المدرسة في األنشطة االجتماعية ومحاكاة األ

الذين يأتون من بيئات مختلفة تخضع لنمط تربية يختلف كل منهما عن 
 اآلخر قد تؤثر على سلوكياتهم إما سلباً أو إيجاباً، وتعتبر العدوانية أو

 تعد من أكثر السلوكيات السلبية التي قد يكتسبها ذيئةاستخدام األلفاظ الب
 أقرانهم، ومن الطبيعي حين يرى الوالدين أبناءهم نذكور غالبا ماألطفال ال

يتعاملون بهذه الطريقة أن يكون ذلك سبب للعنف الموجه من الوالدين 
ضدهم أكثر من اإلناث والتي تعتبر بطبيعتها انطوائية وغير منفتحة على 
المجتمع فهي تلتقي بقريناتها في المدرسة التي يعشن نفس طبيعة الحياة 

 الفتاة األنثى، حتى وإن حاولت أن تتعلم من زميالتها التي تفرض على
شيئاً قد تراجع نفسها مائة مرة هل هذا صحيح هل هو مقبول من األسرة 

ولذلك نعتبر أن األسباب السابقة قد تزيد من عنف . قبل أن تقوم به
 أن )1993عبد الرحمن، (ويرى . الوالدين لألسباب السابقة على أبنائهم

ة األسرية خالل مرحلة الطفولة يؤدي إلى تنمية سلوك الخلل في البيئ
العنف لدى األبناء وال زالت التنشئة االجتماعية في فلسطين تعد الذكور 
على نمط يختلف عن اإلناث، فهي تعتبره الرجل المسيطر والمهيمن 

 .والطرف األقوى، فعليه أن يتحمل المسئولية بعكس الفتاة

وق فردية جوهرية ذات داللة إحصائية أثبتت الدراسة أنه ال توجد فر
بين األطفال الذين يسكنون في المدينة والذين يسكنون في القرية بالنسبة 

اختلفت الدراسة الحالية . لدرجات العنف األسري الموجه من الوالدين إليهم
 والتي أشارت أن المجتمعات الريفية هي أكثر )Katren, 2002(مع دراسة 

-Haj(اء كانوا عرضة له أو شهود، ودراسة عرضة للعنف األسري سو
Yahia & Rula, 2003( التي أثبت أن هناك عالقة مؤكدة بين مكان اإلقامة 

حيث إنها تعتبر هذه : ونفسر ذلك. والعنف األسري الممارس في العائلة
النتيجة منطقية في ضوء البيئة المحلية فالمجتمع الفلسطيني تعرض وال 

ل العدوان اإلسرائيلي الشرس على أبناء الشعب زال إلى ظروف قاسية بفع
الفلسطيني بكل فئاته وشرائحه ال يفرق بين مكان وآخر، وال شك أن 
األوضاع المتوترة التي يعيشها الشعب الفلسطيني خلقت ضغوطات نفسية 

 حرية على كثيرة وتوتر عصبي عند جميع األفراد، كما أثر هذا العدوان
دن والمحافظات والحصار االقتصادي على جميع األفراد من التنقل بين الم

فئات الشعب والضغط النفسي الممارس يومياً على الشعب وال سيما المدينة 
ألنها منطقة قريبة جداً من الحدود المصرية الفلسطينية والتي تكاد تتعرض 
يومياً الجتياحات مستمرة والتي تكون لها دور في زيادة التوتر لدى اآلباء 
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 :الباحثة نتائج الدراسة الحالية كاآلتي

أن األسرة المستقرة التي تشبع حاجات الطفل في اتزان، وبما يتميز  -
به من تجاوب عاطفي بين أفراد األسر عامل هام في سعادة الطفل، أما 
األسرة المضطربة فهي ال شك مرتع لالنحرافات السلوكية واالضطرابات 

 )101، 1977سالمة وعبد الغفار، (. النفسية

عر في المنزل بمستقر األمن والحنان كما أن الطفل غالباً ما يش -
ويكون له منبع الحب والعطاء والحماية، وهي بالتالي يستمدها من الوالدين 
وهذا المكان الذي يلجأ لالحتماء به من العنف الخارجي المحيط به في 
المجتمع أو عندما يتعرض لمشكلة خارج المنزل، فعندما يفقد الطفل هذا 

الملجأ األمن إلى مكان مليء بالذعر والمخاوف الشعور وعندما يتحول هذا 
واالنتهاكات واالضطرابات يجعل الطفل في حيرة واضطراب وصراع 
داخلي ممن حوله، والتي هي بطبيعة الحال لقلة خبراته قد تؤثر عليه سلباً 
فينتج عنه انحرافات في السلوك واضطرابات نفسية، وقد يلجأ إلى العديد 

خوف والتجنب والقلق والكذب والسرقة والبعد من مظاهر االضطراب كال
 .الخ… عن األصحاب وغيرها

 أن قـسوة العقـاب   )Patterson et al,1992(ويـرى   -
 .واالتساق فيه يعد مسئوالً عن السلوك العدواني

كما أن الوضع السياسي الحالي الذي نعيشه ودائرة االنتهاكات  -
يلي على شعبنا والصراعات واالضطراب السياسي والعنف اإلسرائ

المناضل المستمر واالغتياالت، كل هذا يزيد من دائرة العنف بين األفراد 
والتي بدورها تؤثر على اآلباء وبالتالي يزيد العنف لديهم على الطفل 
 والتي بدورها تؤثر على صحة الطفل النفسية، ويعزى األخصائيون

ى عالقة الطفل السلوكي في المقام األول إل النفسيون أسباب االضطراب
بوالديه، وقد أولت البحوث التجريبية العالقات األسرية ومدى تأثير 
الوالدين على الطفل أهمية كبرى، ومن الواضح أن هذا التأثير يزداد من 
خالل النظر إلى العالقات والتعامل المتبادل بين الطفل ووالديه، وتأثر كل 

لمضطربين سلوكياً يعانون ولذلك فقد وجد أن األطفال ا منهما على اآلخر،
،2000حيي، . (من عدم اتساق وتماسك في عالقاتهم مع والديهم

33(  

إن شعور الطفل بأنه يتمتع بكامل الرضا والعطف من أبويه مصدر 
راحته النفسية ومبعث الطمأنينة، وهما عامالن جوهريان لتقدم شخصيته 

 الطفل أن يوفر له وسيرها نحو االتجاه السليم والسلوك السوي، فال يكفي
 إن لم يكن قبلهما أن -الغداء والنظافة فقط، بل ينبغي إلى جانب هذا وذاك

يوفر الطمأنينة النفسية التي سيجدها من شعوره باهتمام والديه به وعطفهما 
عليه وحبهما له، فإذا فقد هذا الشعور لجأ إلى التعبير عن قلقه بالسلوك 

  .)233ت، . فهيم، ب(. المنحرف الذي يظهر بصور متعددة

أما بالنسبة للعالقة بين العنف األسري والصحة النفسية للطفل فقد 
 )1990حسنين كامل وآخرين، (اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع كل من 

والتي أوضحت إمكانية التنبؤ بالسلوك العدواني المتمثل في عامل العدوان 
عرفة اتجاه الوالدين نحو الذاتي والعدوان الدفاعي والتلقائي من خالل م

 )Haj-Yahia, 2001(التسلط واإلهمال في تنشئة أبنائهم، ودراسة 
والتي أشارت إلى أن المراهقين الذين يتعرضون لعنف نفسي أو جسدي 

 Alan et)من قبل والديهم يعانون من اضطرابات نفسية ودراسة 
al, 2003)والتي أشارت إلى أن تعرض الطفل من سن أربع سنوات  

. للعنف الجسدي والنفسي يؤثر على سلوكه بشكل سيئ في سن السادسة
 :وتفسر الباحثة ذلك

عندما يتعرض الطفل للضرب من قبل والديه فإنه يشعر بالتعاسة  
حيث يسيطر عليه الخوف والتشاؤم وينظر لليوم على أنه أسوء من 

 مناألمس وغداً سوف يكون أسوأ من اليوم وذلك بسبب ما يعانيه الطفل 

والتي أظهرت أن التنشئة األسرية والتي تتمثل في سوء معاملة )1998 
اآلباء ألطفالهم يرجع سببها إلى االختالل الوظيفي داخل األسرة والصراع 
الزوجي، والصراع األسري والتباعد النفسي بين أفراد العائلة ونوعية 

ى أن  والتي أشارت إل)Katren, 1998(ودراسة . العالقات داخل األسرة
األمهات يتعاملن بسلوك عنيف مع األبناء أكثر من اآلباء، ودراسة 

(Emiko, 2000) والتي بينت أن إساءة معاملة الزوجة كان عامل خطر 
هام لثبات كل أشكال العنف ضد الطفل، كما أن إساءة معاملة الزوجة كان 
 عامل هام للعنف الجسدي ضد الطفل، كما أشارت أيضاً الدراسة أن نزاع
الزوجة السلمي كان عامل أعظم في توقع إمكانية االعتداء اللفظي على 

عندما تزيد : وتفسير  نتائج الدراسة. األطفال أكثر من اإلساءة للزوجة
المتطلبات اليومية لإلنسان عن قدراته تكون النتيجة زيادة الضغط عليه، 

ظروف فإن أحداث الحياة المليئة بالضغوطات والمشكالت، وذلك بسبب ال
المالية واالقتصادية السيئة التي تمر بها األسر في األراضي الفلسطينية 
وخاصة قطاع غزة بسبب االغالقات المتكررة مما يؤدي إلى ارتفاع 
معدالت البطالة وبالتالي يقوم الزوج بإلقاء ما بداخله من هموم عن طريق 

أبنائها تعنيف زوجته والتي هي بدورها تقوم بإسقاط ذلك التعنيف على 
على اعتبارهم كبش الفداء الذي تجده أمامها، وتعنفهم ألنها ال تستطيع أن 

إن الزوجة عندما  .تقف في وجه زوجها وتحاربه لالرتباط بتقاليد المجتمع
تعنف من قبل زوجها ال تستطيع أن تخبر أحد من قبل زوجها وذلك 

محبين بها لوضعها االجتماعي وخوفها من مالمة اآلخرين أو فرح غير ال
فبالتالي ال تجد مسلك سوى أن تخرج ما بداخله من اضطهاد ضد أطفالها 

 - اإلحباطويرى الباحثين نظرية. وذلك عن طريق تعنيفهم والقيام بضربهم
  تفسير للنتيجة السابقة فاإلحباط والشعور بخيبة)كبش الفداء(العدوان 

مصدر الحقيقي، األمل، وعجز الشخص المحبط عن الرد أو التنفيس نحو ال
يؤدي بالفرد إلى العدوان والتعصب والرغبة في التنفيس عن اإلحباط 

كما يرى . بإزاحة التعصب والعدوان على فرد آخر وجماعة أخرى
الباحثين أن ممارسات أحد الزوجين من قسوة وعنف تؤثر بشكل كبير 
على البناء النفسي للشخصية، أي أن الخبرات المؤلمة التي يتعرض لها 

العنف والرفض تخلق لديه شعور , أحد الزوجين من اآلخر من القسوة
بالتوتر والقلق والعدوان والعداوة نحو اآلخر ولكن ال تستطيع الزوجة على 
سبيل المثال مواجهة الزوج أو العكس العتبارات عديدة قد تكون اجتماعية 
وأسرية بدرجة أولى، فتضطر الزوجة إلى كبت مشاعر العدائية نحو 

لزوج، فتجد العداء نحو اآلخرين أو نحو أطفالها متنفساً لذلك، فتوجه ا
 .عداءها وقلقها نحو أبنائها

واتفقت نتائج الفرض في الدراسة الحالية مع كل من دراسة 
)George & Main, 1979 ( والتي بينت أن هناك عالقة إيجابية

عدواني اللفظي دالة بين معاملة األطفال بقسوة من قبل الوالدين والسلوك ال
 والتي ،)1983ضياء منري، (وغير اللفظي لدى األبناء، ودراسة 

أوضحت وجود عالقة دالة بين االتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء 
علي الديب،(والسلوك العدواني لدى األبناء، وأشارت دراسة 

والتي أظهرت وجود عالقة دالة بين االتجاهات الوالدية السالبة ) 1995
أبو ضيف إميان،(العقاب والسيطرة وبين العدوانية، ودراسة ك

 والتي بينت أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين سوء معاملة )1998
الطفل وبعض االضطرابات السلوكية والمشاكل النفسية، ودراسة 

(Patricia, 1998) والتي بينت أن العنف العائلي الموجه من
 على سلوكهم، ودراسة الوالدين ضد األطفال يؤثر سلباً

)Eugene et al, 2000( والتي بينت أن األطفال الذين تعرضوا 
للعنف األسري أكثر عرضة للعنف وزيادة العوامل المساعدة للمشاكل 

والتي بينت  (Diana et al, 2002)النفسية، وفي دراسة أخرى 
 أن العنف العائلي يؤثر على كل من صحة الطفل وسلوكه، واختلفت

 والتي أشارت أن ال )1994السلطي، (الدراسة الحالية مع دراسة 
 وتفسر . أثر لشكل التفاعل األسري للوالدين على السلوك العدواني للطفل
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 .، القاهرة12النفسية، العدد 

أشكال التفاعل). 1994(السلطي، ناديا مسيح  -
األسري والسلوك العدواني لدى طلبة الصفني السابع

بعةوالثامن األساسيني يف حمافظة عمان الكربى التا
لوآالة الغوث الدولية، ملخصات رسائل املاجستري

 .296والدآتوراه باجلامعة األردنية، العدد الثاني، 

مدخل إىل سيكولوجية). 1976(حجازي، مصطفى  -
 .اإلنسان املتهور، معهد اإلمناء العربي، بريوت

علم نفس النمو). 1995(حامد عبد السالم , زهران -
عامل: القاهرة). امسةالطبعة اخل(الطفولة واملراهقة 

 . الكتب

عالقة حجم األسرة). 1990(سالمة، ممدوحة حممد  -
باالعتمادية والعدوانية لدى األبناء، جملة علم

 .، اهليئة العامة للكتاب، القاهرة14النفس، العدد 

علم). 1977(عبد السالم , عبد الغفار امحد, سالمة -
 .يةدار النهضة املصر: القاهرة. النفس االجتماعي

ظاهرة العنف). 1989(سليمان سناء، سعيد نصر  -
لدى بعض شرائح اتمع املصري، الكتاب السنوي يف علم
النفس، الد السادس، مكتبة األجنلو املصرية،

 .القاهرة

العنف واجلرمية، الدار). 1997(شكور، جليل  -
 .العربية للعلوم، بريوت

ةفعالية حزم تعزيزي). 1995(امحد حممد , صاحل -
مكونة من الثواب والعقاب وضغط األقران يف تعديل
,السلوك العدواني لدى األطفال ما قبل املدرسة

 ).78(اجلزء , الد العاشر, دراسات تربوية
ظاهرة العنف يف املدارس وسبل). 1996(عواد، إيليا 

-17الوقاية منها، وقائع املؤمتر اخلامس، رام اهللا،
د اهللا، مرآز الدراساتم، إعداد غسان عب18/7/1996

 والثقافة والعلومالرتبوية واللجنة الوطنية للرتبية
 .والثقافة والعلوم

:االضطرابات النفسية لألطفال). ت.ب( آلري , فهيم -
مكتبة االجنلو: القاهرة. العالج, األعراض, األسباب
 .املصرية

الد(جماالت علم النفس ). ت.ب(مصطفى , فهمي -
 .مكتبة مصر, القاهرة). األول

ملاذا تنشب احلروب، ترمجة). 1996(آامشان، جورج  -
أمحد حممود، اجلزء األول، اهليئة املصرية العامة

 .للكتاب، القاهرة

السلوك). "1990(آامل حسنني، السيد سليمان  -
العدواني وإدراك األبناء لالجتاهات الوالدية يف

يةدراسة تنبؤية، اجلمعية املصر": التنشئة االجتماعية
 .للدراسات النفسية، اجلزء الثاني، القاهرة

سيكولوجية الطفل). 1970(آوجني، جون، وآخرون  -
والشخصية، ترمجة أمحد عبد العزيز سالمة وجابر عبد

 .احلميد، دار النهضة، القاهرة

دراسة حتليلية عن). 1993(عبد الرمحن محودة , حممد -
صريةاهليئة امل, 27العدد , جملة علم النفس, العدوان

 .  القاهرة, العامة للكتاب

عالقة السلوك العدواني). 1983(منري، ضياء حممد  -
ببعض املتغريات الشخصية واالجتماعية لدى األطفال
باملرحلة االبتدائية، رسالة ماجستري غري منشورة، آلية

 .الرتبية، جامعة املنصورة
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ه قلق ناتج عن إحباطاته وصراعاته التي تنتج عن إساءة معاملة والديه ل 
فالعنف الجسدي يؤثر نفسياً على . سواء كانت اإلساءة نفسية أو جسدية

الطفل بحيث يصبح الطفل يعاني من ضعف القدرة على إصدار األحكام 
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نحو اآلخرين، وبالتالي ترى الباحثة أن نوع العنف خارجي يحوله 
األسري الممارس على الطفل يؤثر سلباً على صحته النفسية وذلك أنه 

 .نتيجة منطقية للعنف

 ةـات العمليـات و التطبيقـالتوصي
 :من النتائج التي توصلنا لها  نوصي بما يلي

ات تفعيل دور المؤسسات المحلية من خالل ورشات العمل والدور 
 .المختصة في العمل األسري

عمل برنامج في المجتمع لتوعية األزواج بخطورة العنف األسري  
 .وعالقتة بالطفل من خالل وزارة الشئون االجتماعية

تشديد اهتمام مؤسسات حقوق اإلنسان وحقوق الطفل وذلك من خالل 
ضرورة الحد من اتخاذ القرارات األسرية الفردية المتسلطة وتشجيع لغة 

  المشاكل التي يواجهونها، وأن يمتنعالحوار بين أفراد األسرة حول
الوالدين عن استخدام العقاب البدني والعقاب المعنوي والتعامل بمرونة مع 

    بعضهم البعض ومع أبنائهم
سواء كانت المقروءة أو المسموعة منها أو , استخدام وسائل األعالم 

لمجتمع وخاصة العنف األسري المرئية لمعالجة المشكالت الموجودة با
 .وأثاره على أفراد العائلة

ضرورة اهتمام الجمعيات المتخصصة باألمومة والطفولة وذلك  
 باإلكثار من برامج األطفال التي تسمح بالتعبير عن أفكار وطموحات

ومناقشة األمور مع , ومشكالتهم في كل مرحلة عمريةاألطفال 
   .المتخصصين ومحاولة وضع الحلول لها
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التعاون مع وزارة الشئون الدينية من خالل برنامج اإلرشاد األسري  

  .رعية للمساعدة في حل بعض المشكالتالوزارة والمحاكم الش
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