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من وجهة نظر الطلبة العمانيين  المنحرف، مسلوكهب الواقع على األطفال وعالقتهأثر العنف األسري 
  الدارسين في جامعة مؤتة

  

  3الحجري حميد بن ناصرو ،2حسن العورانو، 1دوخي الحنيطي

  
  صـلخّم

  
على بجامعة مؤتة في أثناء طفولتهم  الذي تعرض له الطلبة العمانيين الدارسينهدفت الدراسة إلى قياس درجة العنف األسري 

 150 تم توزيعها على مجتمع الدراسة البالغ عددهولهذه الغاية،  استبيانهالسلوك المنحرف، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير 
  .)2كا( ومربع كاي االسميمعامل االرتباط و تحليل االنحدار المتعددالوصفية وطالباً، واستخدمت األساليب اإلحصائية 

، المنحرف هموخلصت الدراسة إلى أن ألشكال العنف األسرى التي تعرض لها الطلبة العمانيون في أثناء طفولتهم أثر في سلوك
حيث  كانت درجة العنف األسرى التي تعرض لها الطلبة العمانيون الدارسون في جامعة مؤتة في أثناء طفولتهم متوسطة وإن

، واحتل العنف النفسي واإلهمال المرتبة األولى ن ألشكال عنف مختلفة في أثناء طفولتهممن الطلبة العمانيي% 55تعرض فقط 
أكثر أنماط السلوك المنحرف ارتكاباً من قبل  من عدد الذين تعرضوا لهذا العنف من الطالب في طفولتهم، كما أن %66.5 بنسبة

فروق ذات داللة إحصائية لمتغير  ، وتبين وجود%69.33بة نست الوبلغ) التشاجر مع غير األخوة(الطلبة العمانيين تتمثل في 
، كما أشارت النتائج كانت الفروق لصالح اإلناثوطفولتهم،  في أثناءالجنس في أشكال اإلساءة التي تعرض لها الطلبة العمانيون 

  .السكنية للمبحوثينعدم وجود فروق ذات دالله إحصائية ألشكال العنف األسري والسلوك المنحرف، يعزى للمنطقة  إلى
التي تعرض لها الطلبة العمانيون  العنفبوصفها أبعاد ألشكال  ،الجنسي والعنفالجسدي،  واستطاعت المتغيرات المتعلقة بالعنف

خرج من معادلة االنحدار المتعدد و. بوصفه متغيراً تابعاً السلوك المنحرفالتباين في سبب من % 30أن تفسر طفولتهم  في أثناء
السلوك أي على اعتبار أنه متغير ضعيف وغير مهم إحصائياً في تفسير التنبؤ في المتغير التابع ) الجسدي العنف(رج متغير المتد

  .وخلصت الدراسة بمجموعة من التوصيات المنحرف

  . العنف، العنف األسري، العنف ضد األطفال، الطلبة العمانيين:  الكلمات الدالة

  
  المقدمة

  
تماعية أو عملية التطبيع االجتماعي ما إن التنشئة االج

هي إال عالقة تربط الوالدين بالطفل، وتتضمن تحويل الطفل 
من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي يستطيع أن يؤدي 
دوره في المجتمع الخارجي، وهذه العملية ليست باألمر 

الكثير من األسر ف). 243: 1998الجميلي،( الهين والسهل

بواجب الرعاية الالزمة للطفل، بل كثيراً تقصر في النهوض 
طفالر الوالدان أمر طفل من أما يحيلهما االحترام، هم ال يكن 

أو ألنه عنيد ومتحجج، أو يسهل انزالقه إلى التشاجر وأفعال 
إلى غير  ..العنف، أو يصر على الكذب وعدم اإلخالص 

وعلى الرغم من كل ذلك ال  .ذلك من انحراف السلوك
على نفسيهما المشورة والنصح في شأنه، ظناً منهما  يقبالن

بأن ذلك يجرح كبرياءهما ويظهرهما بمظهر العاجزين عن 
وأخطر من ذلك هو عدم تقدير الوالدين ، أداء رسالة التربية

لعالمات االنحراف الظاهرة على طفلهما وعدم االهتمام بتلك 
 المؤشرات العتقادهما بأنها صورة من العبث الصبياني

والمصيبة عندما يصل بهما التفريط إلى ، وليست ذا بال
االستعانة بابنهما على تحقيق أهداف إجرامية واستغالل 
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  ).  31: 1991بهنام،( انحداره إلى طريق اإلجرام
تعد ظاهرة تعنيف األطفال من أقدم المشكالت 

اً متزايداً خاصة في يقت اهتماماً مجتمعاالجتماعية، إال أنها ال
الثالثة الماضية، بعد إقرار اتفاقية حقوق الطفل في العقود 

ففي مطلع العشرينات من  .وثائق دولية وتشريعات قانونية
القرن الماضي، صدر أول إعالن لحقوق الطفل في العام 

وتبلور عنه إعالن جنيف لحقوق الطفل في العام  م،1923
ثم اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في العام  م،1924
وتال ذلك إعالن سنة  ،إعالناً عالمياً لحقوق الطفل م،1959

صدرت  م 1989وفي عام  م،1979عام في دولية للطفل 
اتفاقية حقوق الطفل التي تعهدت بحماية وتعزيز حقوق 
الطفل ودعم نموه ونمائه ومناهضة كافة أشكال ومستويات 

من االتفاقية ) 19(العنف الذي يوجه إليه، وتضمنت المادة 
أشكال العنف واإليذاء البدني والعقلي  جميعاية الطفل من حم

الخ، كما تقرر حمايته من أشكال االستغالل …واإلهمال
في مؤتمر القمة  1990 الجنسي باتفاقية تم إقرارها في عام

ومن  ).414: 1999الطراونة،( العالمي من أجل الطفل
علم معالم هذا االهتمام المتزايد خصصت الرابطة األمريكية ل

في  م2001النفس في مؤتمرها السنوي الذي عقد في عام 
جلسة عن ظاهرة سوء معاملة  ثالثينسان فرانسيسكو 

وتراوحت ما بين جلسات بحوث، وحلقات نقاشية،  ،األطفال
وورش عمل، وتدريب التعليم المستمر لالختصاصين 

وقد اعتبرت جلسة . والعاملين في هذا المجال والمهتمين به
حول  م2001عاممم المتحدة بنيويورك المنعقدة في مؤتمر األ

األطفال، حلقة هامة في متابعة قرارات القمة العالمية للطفل 
  ).2001ناصر،(

أما في سلطنة عمان فقد جاء في تقرير وزارة خارجية 
، م2006الواليات المتحدة عن حقوق اإلنسان بالسلطنة للعام 

ذلك األطفال من غير  بما في ـ أن التعليم االبتدائي لألطفال
 غير إلزامي، وفي العام إال أنهمجاناً وشامالً  ـ المواطنين
تساوت نسب التسجيل بين األطفال  م2004/2005 الدراسي

الذكور واإلناث في التعليم االبتدائي، وبلغت نسبة التسجيل 
ستمر معظم األطفال في ي، و%65في التعليم االبتدائي 

كما وفّرت . ادية والثانويةالدراسة حتى المرحلة اإلعد
الحكومة الرعاية الصحية المجانية لجميع األطفال حتى سن 

حسب والسادسة، وتواصل تراجع نسبة وفيات الرضع، 
التقارير بقيت نسبة تحصين الرضع ضد أمراض السل 

هذا ولم ترد %. 90تفوق " ب"وشلل األطفال والتهاب الكبد 
األطفال، ولكن أية تقارير عامة عن حاالت العنف ضد 

الحكومة دعت علناً إلى زيادة الوعي للوقاية من إساءة 
معاملة األطفال، ولم ترد تقارير عن استغالل األطفال في 

كانت عمالة األطفال موجودة في النشاط وممارسة البغاء، 
التجاري غير الرسمي المتمثل في توفير القوت والمشاريع 

مالة األطفال لم تشكل ولكن ع ،الصغيرة التي تملكها األسرة
وزارة خارجية الواليات ( مشكلة في سوق العمل المنظم

  .)2006، المتحدة
  : مشكلة الدراسة

 أسئلةيمكن تحديد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن 
  :الدراسة التالية

ما أشكال العنف األسري التي تعرض لها الطلبة 
  .م؟العمانيون الدارسون في جامعة مؤتة في أثناء طفولته

ما تصورات الطلبة العمانيين الدارسين في جامعة مؤتة 
   .للسلوك المنحرف؟

الذي تعرض له الطلبة هل هناك أثر للعنف األسرى 
على العمانيين الدارسين بجامعة مؤتة في أثناء طفولتهم 

  .؟عندهم السلوك المنحرف
  :أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة بشكل عام إلى قياس درجة العنف 
الذي تعرض له الطلبة العمانيين الدارسين بجامعة سري األ

ن عفرع تالمنحرف، وي على السلوكمؤتة في أثناء طفولتهم 
  :ذلك األهداف التالية

أشكال العنف األسري التي تعرض لها  التعرف إلىـ  1
مؤتة في أثناء  الطلبة العمانيون الدارسون في جامعة

  .طفولتهم
لبة العمانيين الدارسين تصورات الط التعرف إلىـ  2

  .في جامعة مؤتة للسلوك المنحرف
قياس أثر أشكال العنف األسري التي تعرض لها ـ  3

  .السلوك المنحرففي  الطلبة العمانيون في أثناء طفولتهم
تحديد التباين في أشكال العنف األسري التي ـ  4

 تعرض لها الطلبة العمانيون في أثناء طفولتهم، تبعاً لكل من
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) التعليمي الجنس، العمر، المستوى(المتغيرات الديموغرافية 
  .ومتغير المنطقة السكنية للمبحوثين

السلوك المنحرف، تبعاً  ـ قياس مستوى التباين في 5
الجنس، العمر، المستوى (الديموغرافية  لكل من المتغيرات

  .للمبحوثين ومتغير المنطقة السكنية) التعليمي
  : الدراسة فرضيات

  : صياغة الفرضيات التاليةتم 
ال يوجد أثر ذو دالله إحصائية : الفرضية األولى. 1

ألشكال العنف األسري التي تعرض لها الطلبة العمانيون في 
  .السلوك المنحرففي أثناء طفولتهم 

ذات دالله إحصائية  فروقوجد ت ال: الفرضية الثانية -2
مانيون في ألشكال العنف األسري التي تعرض لها الطلبة الع

الجنس، (أثناء طفولتهم تعزى للمتغيرات الديموغرافية 
  .)العمر، المستوى التعليمي

ذات دالله إحصائية  فروقوجد تال : الفرضية الثالثة -3
الجنس، (للسلوك المنحرف تبعاً للمتغيرات الديموغرافية 

  .)العمر، المستوى التعليمي
له ذات دال فروقوجد تال  :الرابعةالفرضية ـ 4

التي تعرض لها الطلبة العمانيون  إحصائية ألشكال اإلساءة
  .للمبحوثين لمنطقة السكنيةفي أثناء طفولتهم تعزى ل

ذات دالله  فروقوجد تال : خامسةالفرضية ال -5
لمنطقة السكنية المنحرف تعزى ل إحصائية للسلوك

  .للمبحوثين
  

  :أهمية الدراسة
  :تاليةتأتي أهمية الدراسة من االعتبارات ال

كونها األولى ـ حسب علم الباحث ـ التي تقوم  .1
سلوكه و لطفلالواقع على ابدراسة أثر العنف األسري 

جامعي في المستويين ال من وجهة نظر طلبة" اإلجرامي
  .علياالدراسات الو

تتناول هذه الدراسة موضوعاً كان لوقت قريب يعد  .2
ا من الموضوعات التي ال يحبذ الحديث عنها أو تناوله

، والتي ينبغي السكوت في السلطنة بالبحث العلمي الجاد
حدوث تطورات وتحوالت هامة و لكن لزيادة الوعي عنها،

بصفة عامة أصبح أمر تناول مثل  العمانيةفي بنية األسرة 

تغذية راجعة إلى العاملين  تشِكلمما . هذا الموضوع ملحاً
ات من أجل رسم السياس ،في مجال حماية الطفل ورعايته

وتطوير السبل العالجية للحد من السلوك المنحرف وفق 
ضوابط وإجراءات تكفل صون األسرة، واستمرارها مالذا 

 .وبيئة لحياة سعيدة
قد تفتح هذه الدراسة المجال لدراسات وبحوث  .3

 هاعلى المستوى الوطني في ضوء نتائجمستقبلية 
 . وتوصياتها

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  :لنظرياإلطار ا

  :دور األسرة في تكوين السلوك
تلعب األسرة الدور األساسي في وضع اللبنات األساسية 

ن المعالم األساسية إفي بناء وتكوين الشخصية، حيث 
 لشخصية الفرد تتكون من السنوات األربع األولى من حياته

كل فرد حاجات عاطفية أساسية لف). 41 :2005يوسف،(
وحاجته إلى  ،إلى الحب والحنانيعمل على إشباعها كحاجته 

األمن مع غيره من الناس، وحاجته إلى النمو واإلنجاز 
واالعتراف به من غيره، فالطفل المطمئن في عالقته بوالديه 
نجده أكثر تدرجاً وسالسة في فك روابطه باألسرة والوصول 
للنضوج العاطفي من غير المطمئن الذي قد يصبح قلقا على 

إن الكثيرين ممن  .بوالدته تعلقاً ظاهراً عملية نموه ويتعلق
عرفوا بالجبابرة والطغاة كانوا غير ناضجين عاطفياً وغير 

إلى  هممطمئنين في طفولتهم فتدفعهم رغبة الثقة بهم من غير
البطش والعدوان، فاألطفال والبالغين جميعا بحاجة إلى 

فإن عجزوا عن تحقيق  هم،االعتراف بهم من قبل غير
هم عن طريق سلوك يتقبله المجتمع، ينصرفوا االعتراف ب

إلى عالم الخيال الذي تتحقق فيه كل رغباتهم، ويتحولوا إلى 
االنحراف ينتزعون فيه التصفيق واإلعجاب الذي ينشدونه 

   ).391ـ389:1989عبيد،( من رفاقهم
  :خصائص األسرة

  :تنقسم األسر حسب خصائصها إلى قسمين
وهي التي يتربى  :لحواريةاألسرة المفتوحة أو ا: األولى

فيها األفراد على احترام الذات والتفكير اإليجابي بمعنى أنهم 
هم، ويتركون الشر ألنه يهينهم ينفعيفعلون الخير ألنه 

كما تتوزع داخلها األدوار  .ويضعهم في موقف المساءلة
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واألم كذلك واالبن والبنت فتتفاعل هذه  ،فاألب له دور
كل تعاوني فيه الخير للجميع، وتعتمد األدوار فيما بينها بش

  .الود والحب واحترام اآلخرعلى العالقة بين أفراد األسرة 
وتتصف  بعض الخصائص  :األسرة السلطوية: الثانية

عبد المحسن بن , المطيري( : السيئة في تربية األبناء، وهي
 )2006، ;عمار
  .ـ المساءلة المستمرة بشكل يومي دون عائد مفيد1
  .الثواب والعقاب في معظمه عقابي ـ مبدأ2
  .ـ التركيز على التخويف وليس التشجيع وبناء الثقة3
ـ عدم وجود وسائل تعبير مفتوحة داخل األسرة بل 4

  .تستخدم وسائط كاألم أو شخص محبوب لألب
ـ تركيبة هذا النوع من األسر فيها مفاضلة، وهذه 5

  .أكثرشخصية وعلى من يتملق  ميولالمفاضلة مبنية على 
  .ـ عالقة األوامر والنواهي6
واألم ) عادة لدى األب(ـ السلطة بطبعها مركزية 7

  .هامشية داعمة له
ـ يكون لدى األوالد في هذا النوع من األسر شعور 8

  .دائم بالتهميش والظلم
ـ يكون لدى األوالد غضب مكبوت ال يستطيعون 9

  .التعبير عنه
قدرة إلى وسائل ـ يلجأ األوالد حينما تتوافر لهم ال10

  .منحرفة مثل التمرد واالنحراف والتطرف
  .ـ يسلك الفرد فيها سلوك النفاق إرضاء للمتسلط11

 : العنف
العنف هو كل تصرف يؤدي إلى إلحاق األذى باآلخرين، 
وقد يكون األذى جسدياً أو نفسياً كالسخرية واالستهزاء 

جميعها وفرض اآلراء بالقوة، وإسماع الكلمات البذيئة، وهي 
وتشير الموسوعة العلمية . أشكال مختلفة لنفس الظاهرة

)Universals( كل فعل :" أن مفهوم العنف يعني إلى
يمارس من طرف جماعة أو فرد ضد أفراد آخرين عن 
طريق التعنيف قوالً أو فعالً وهو فعل عنيف يجسد القوة 

أن من ) Webster(كما ذكر قاموس  ".المادية أو المعنوية
العنف ممارسة القوة الجسدية بغرض اإلضرار  معاني
ونعني بمفهوم العنف هنا تعمد اإلضرار بالطفل، وقد  ،بالغير

يكون شكل هذا الضرر مادي من خالل ممارسة القوة 

الجسدية بالضرب أو معنوي من خالل تعمد اإلهانة المعنوية 
أما العنف األسري . للطفل بالسباب أو التجريح أو اإلهانة

ضمن تهديد حرية اإلنسان وكرامته وبالتالي حقوقه فيدخل 
هو أحد أنماط السلوك العدواني الذي :" كإنسان، ويعرف بأنه

ينتج من وجود عالقات غير متكافئة في إطار نظام تقسيم 
المرأة داخل األسرة وما يترتب على ذلك والعمل بين الرجل 

لما  من تحديد ألدوار ومكانة كل فرد من أفراد األسرة وفقاً
". يمليه النظام االقتصادي واالجتماعي السائد في المجتمع

ويشير العنف األسري إلى ضرب وإهانة األطفال بأشكال 
متعددة، واغتصاب المحرمات من النساء في األسرة، وقد 

حيث يتمتع الرجل في  ،يقوم بذلك األب أو االبن أو األخ
زز تلك المجتمعات األبوية بمكانة وسلطة، األمر الذي يع

السلطة على األطفال وفرض نفوذه من خالل استخدامه 
والمبرر الحقيقي وراء العنف هو التقسيم . العنف عليهم

االجتماعي للعمل تاريخياً، ونشوء السلطة األبوية في 
مجتمع، فمن يقوم بالضرب يقوم به لعدة أسباب، ومن ال

 له حق التصرفالوالد ولولد جزء من ممتلكاته ا أبرزها أن
  )2003الجلبي،. (به كيفما يشاء

  :أنواع العنف
التي تبحث في موضوعات العنف العربية الدراسات تعد 

، لذا فال تزال المعلومات حول حاالت قليله األطفال ضد
 . العنف ضد األطفال محدودة وال يتم التبليغ عنها

وفيما يلي بعضاً من أنواع العنف التي نراها مهمه   
  : وهي كالتالي ألغراض هذه الدراسة،

يتمثل باستخدام القوة الجسدية  : العنف الجسدي: أوالً
بشكل متعمد تجاه اآلخرين بهدف إيذائهم وإلحاق أضرار 
جسيمة لهم، وذلك كوسيلة عقاب غير شرعية، مما يؤدي 

األوجاع، والمعاناة النفسية جراء وإلى التسبب بوقوع األلم، 
األمثلة على تلك األضرار، مما يعرضهم للخطر، ومن 

أشكال العنف الجسدي مثل اإليذاء المباشر والضرب المبرح 
والتعريض المتعمد للخطر المباشر، مما ينتج عن ذلك  آثار 
 صحية كالدمات والكسور والجروح والحرق أو الكي بالنار

آثار نفسية مثل القلق والتوتر كذلك و وغيرها من اآلثار،
النوم واألكل، وعدم واالكتئاب واالنطواء واضطرابات في 

كما أن العنف الجسدي  . )2007نور، (القدرة على التركيز  
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هو أي إصابة للطفل ال تكون ناتجة عن حادث، وتتضمن 
اإلصابة كالكدمات أو الخدوش أو آثار ضربات أو لكمات 
بالجسم أو الخنق والعض والدهس والمسك بعنف وشد الشعر 

الحرق أو إصابة  والقرص والبصق أو كسور في العظام أو
 داخلية أو حتى اإلصابة المفضية إلى الموت

  ). 2003الجلبي،(
يمكن التعبير عن العنف  :العنف النفسي واإلهمال: ثانياً
السلبية التي تسبب أضرار  ينبأنه ممارسات الوالد: النفسي

  ).1999الطراونة،( بالغة بقدرة الطفل
نفسي أن العنف ال )2003الجلبي،(بعض العلماء يرى و

 : يتخذ أشكاالً متباينة يمكن ذكر بعضها على النحو التالي
أ ـ االزدراء وهو نوع من التصرف يجمع بين الرفض 
والذل، كأن يرفض أحد الوالدين مساعدة الطفل ويرفض 
الطفل نفسه، وقد ينادي الطفل بأسماء تحط من قدره ووصفه 

 . بأنه وضيع
الجسدي للطفل ب ـ اإلرهاب ويتمثل بالتهديد واإليذاء 

أو التخلي عنه إذا لم يسلك سلوكاً معيناً أو بتعريض الطفل 
للعنف أو التهديد من قبل أشخاص يحبهم أو تركه بمفرده في 

 . حجرة مظلمة
وهي عزل الطفل عن من يحبهم أو أن  ،جـ ـ العزلة

يترك بمفرده لفترات طويلة وربما يمنع من التفاعالت مع 
 .وخارج العائلةالزمالء أو الكبار داخل 

د ـ االستغالل والفساد ويتضمن تشجيع الطفل على 
االنحراف مثل تعليمه سلوكاً إجرامياً أو تشجيعه على 

 . الهروب من المدرسة
هـ ـ إهمال لردود األفعال العاطفية ويتضمن إهماال 
لمحاوالت الطفل التفاعل مع الكبار مثل اللمس والكالم 

نه غير مرغوب فيه أان الطفل والوالدان هنا يشعر ،والقبلة
و يهمله أ ،أو يترك الطفل غالباً وحيداً لمدة طويلة ،عاطفياً

  .الوالدان بما يتسبب فيه حدوث مشكالت انفعالية
 
حالة بأنه العنف الجنسي يعبر عن : العنف الجنسي: ثالثاً 

كبر إلى استخدام الطفل ألجل أغراض أما يعمد فيها شخص 
والتحرش الجسدي والجنسي في  جنسية مثل االغتصاب

والتحرش من  ،الشوارع والمواصالت واألماكن المزدحمة

إجبار األطفال على ممارسات  قبل أرباب العمل أو من خالل
 ).2003الجلبي،( جنسية متنوعة

اتصال :" ويعرف االستغالل الجنسي لجسد الطفل بأنه
جنسي بين طفل وبالغ من أجل إرضاء رغبات جنسية عند 

وأكدت إحدى ". ر مستخدماً القوة والسيطرة عليهاألخي
دراسات اللجنة القومية لمنع إيذاء األطفال أن هناك عشرات 
اآلالف من األطفال الضحايا الذين يعانون من الصدمات 

% 77النفسية الشديدة مدى الحياة نتيجة إيذائهم، وقد تبين أن 
. بقاراأل% 11باء، وعلى األطفال كانوا اآلمن المعتدين 

ن ومن المعتدين هم أشخاص معروف% 75ن أكثر من أو
، ويتضح مما للضحية تربطهم بالطفل عالقة قربى أو معرفة

نه يكثر داخل أأن تعنيف الطفل ظاهرة عالمية وسبق 
بالنسبة إلى الطفل هو سبب  األمانن مصدر أو ،األسرة

إيذائه، حيث يؤذى الطفل وتحديدا ال يحترم جسده نتيجة 
سرة بقصد أو دون قصد، وهذا االستغالل يعرف إهمال األ

نه دخول بالغين وأوالد غير ناضجين وغير واعين إعلى 
لطبيعة العالقة الخاصة جدا وماهيتها، كما أنهم ال يستطيعون 
إعطاء موافقتهم لتلك العالقة والهدف هو إشباع المتطلبات 

ذلك االعتداء الجنسي والرغبات لدى المعتدي، وإذا ما حدث 
مين حرخالل أشخاص ممن داخل إطار العائلة لى الطفل ع

) قتل الروح(سفاح القربى أو المعتدي بيسمى  على الطفل
وذلك ألن المعتدي يفترض عادة أن  ،حسب المفاهيم النفسية

يكون حامي للطفل، ويعرف بسفاح القربى حسب القانون 
مالمسة جنسية مع قاصر أو قاصرة على يد أحد "على انه 

  ).2001،ناصر" ( د العائلةأفرا
  :االتجاهات النظرية في تفسير العنف األسري للطفل

ينظر أصحاب هذا االتجاه للمجتمع  :االتجاه النفسي ) أ
 على أنه موجود داخل الفرد، وبصورة خاصة بالنسبة لمفهوم

نشأت من خالل التبادل  ةدينامكيالفرد عن ذاته، باعتبارها 
فت إدراك الفرد لذاته اكتش والتفاعل والتأويالت التي

نظريتين سنعرض فيما يلي و ).2002الجوالني،( ومالحظاته
نظرية : سلوكيتين حاولتا تفسير السلوك اإلجرامي، وهما

  .التحليل النفسي ونظرية التعلم االجتماعي
تعتبر هذه النظرية من  :ـ نظرية التحليل النفسي1

ماعية، النظريات الرئيسة في حقل علم النفس والعلوم االجت
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أن االضطراب في ): "فرويد(ويوضح العالم النفسي 
الشخصية هو نتيجة كبت عنيف في الطفولة المبكرة مع 

أما  ).157 :1998 الجميلي،( "إحباط شديد في الكبر
الخطوط الرئيسية لهذه النظرية تتلخص في أن الشخصية 

واألنا األعلى،  ،واألنا ،تتكون من ثالثة أجزاء هي الهو
السلوك المنحرف يمكن أن أن باع هذه النظرية ويرى أت

سببه ضعف األنا : يفسر بناء على عدة  مصادر منها، األول
 األعلى التي ال تستطيع أن تسيطر على نزعات الهو

وجدير بالذكر أن الجريمة . )119: 2008الوريكات،(
واالنحراف أو المرض النفسي أو العقلي عند التحليليين 

الهو أو األنا واالنا األعلى في بين دائم ترجع إلى الصراع ال
الطفولة المبكرة نتيجة للتضارب بين التكوين البيولوجي 
والغرائز الفطرية من جانب ومطالب البيئة من الجانب 

في األنا وعدم القدرة  افمعنى ذلك أن هناك ضعف. اآلخر
وهكذا نجد أن . على التوفيق بين نزعات الهو والواقع

 عدوان تشيع دون عناية بالواقعنزعات الجنس وال
  ). 158: 1998الجميلي،(

يتمثل في مفهوم اإلبدال الذي يفسر  :والمصدر الثاني
العمليات التي يقوم بها الشخص إلبدال شيء ما مكان آخر 

ومن المعروف أن األم تقوم بعمليات التنشئة  .رمزياً
هنا قد ) كما الحظ فرويد نفسه(االجتماعية أكثر من األب 

وم األطفال بإبدال اتجاهاتهم السيئة نحو أمهاتهم بشيء يق
مقبول من المجتمع، فعندما تقف األمهات حجر عثرة في 
تحقيق رغبات األبناء، يلجا الصغار إلى هذه اآللية، وهنا 
ينشأ الصراع واإلحباط عند الصغار الباحثين عن الجريمة 

  ).119:  2008 الوريكات،(
من أعالم هذه النظرية  :ـ نظرية التعلم االجتماعي2

،   Mitchelووالتر متشل ، Banduraالبرت بندورا
وغيرهم، ومثال على هذا  Waltersوريتشارد والترز

المدخل، نجد أن سلوك األطفال يتبع ردود األفعال من قبل 
اآلخرين سواء أكان سلباً أم إيجابا، وخاصة أولئك الناس 

ل معهم، وبشكل الكبار المحيطين بهم ولديهم عالقات تواص
الناس ) توماس(الكبار أو ما يسميه  واإلخوة اآلباءخاص 
ذلك ما يشاهده الصغار على  إلى، إضافة في حياتنا المهمين

شاشة التلفاز وغيره من وسائل االتصال، ولنفرض أن 

األطفال يشاهدون فيلما يتسم بالعنف، فقد شاهد األطفال 
وا أن ظا ال حشخصا بالغا يضرب ويستخدم العنف، وإذا م

هذا السلوك تم تعزيزه أو مكافأته، فعلى األرجح سوف 
 .يستجيب الطفل بنفس األسلوب إذا ما مر بنفس التجربة

أن سلوك العنف عند المراهقين هو ) بندورا(ويقترح العالم 
نتيجة للعالقات المضطربة مع الوالدين أو ما نسميه بالغضب 

قات األسرية المضطربة واإلحباط الذي يتولد نتيجة هذه العال
عند اليافعين، وبالتالي نجد الطفل يفتقر إلى عالقات المودة 

:  2008الوريكات،( والمحبة والتي يفترض أن تسود األسرة
124.(  

االتجاه هذا يرى أصحاب  :االتجاه االجتماعي) ب  
أن االنحراف ال يمكن فهمه إال من خالل بنية المجتمع 

ول بأن السلوك اإلجرامي يرجع ومؤسساته، ويتجهوا إلى الق
إلى عدة عوامل نابعة من المجتمع بشكل عام، ونتيجة 
 ألوضاع البيئة االجتماعية التي ينشأ ويعيش فيها الشخص

وسوف نعرض فيما يلي لنظرية  ). 2003الكردوسي،(
نظرية : تفسير السلوك اإلجرامي، وهي حاولتسوسيولوجية 

     .ترابط االختالف
 Differential االختالفترابط ـ نظرية 1

Association :  الندرذوإدوين س"قدم العالم األمريكي "
Edwin Sutherland  نظريته عن المخالطة الفاصلة أو

المتفاوتة أو التفاضلية أو المغايرة بهدف تفسير شكلين من 
لتفسير أسباب اختالف معدالت  :األول أشكال الجريمة،

لتفسير الجريمة  :يالجريمة باختالف الجماعات، والثان
وهي التي يرتكبها األفراد دون الجماعات، والشكل  الفردية،

" الندرذوس"األخير هو ما يهمنا في هذا المقام، حيث يرجع 
 )ترابط االختالف(سبب الجريمة الفردية إلى 

Differential Association،  وتفترض هذه النظرية عدة
وغير موروث افتراضات منها أن السلوك اإلجرامي مكتسب 

ويتم تعلم السلوك اإلجرامي من خالل عملية االتصال 
، ومن خالل استخدام الكلمات المجرمينوالتفاعل مع 

واإلشارات، وأن الجزء األساسي من عملية تعلم السلوك 
اإلجرامي يتم تعلمه في الجماعات األولية التي يرتبط فيها 

وك اإلجرامي كما أنه يرتكب السل، الفرد بعالقات أولية وثيقة
عند مخالطته ألنماط إجرامية أكثر من مخالطته لألنماط غير 
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اإلجرامية، ويتوقف ذلك على مدة تعرض الفرد لألفكار 
اإلجرامية ومدة وكثافة المخالطة لمرتكبي السلوك اإلجرامي، 
مع التأكيد بأن طريقة تعلم الفرد للسلوك اإلجرامي ال تختلف 

والجزئية المهمة تتمثل في  عن طريقة تعلمه للسلوك السوي
الكردوسي، (محتوى االرتباط بين األفراد والجماعات 

2003 .(  
الشك أن  :عالقة العنف األسري بالسلوك المنحرف

التي شابة البشرية الموارد الاالنحراف أمر يكلف خسارة 
ما يربط علماء  تذهب طاقاتها في مهب اإلجرام، وغالباً

سري والمبالغة في ممارسة االجتماع الظاهرة بالتصدع األ
أشكال العنف ضد األبناء وكثرة مشاهد العنف في البرامج 

وعرفنا مما سبق أن  .التي تقدمها مختلف وسائل اإلعالم
لعالقة الطفل بوالديه دوراً رئيسياً في تنشئته وحمايته من 
عوامل الميل اإلجرامي التي قد تحيط به في مجتمعه 

يؤثر في التكوين النفسي  الخارجي، فاألسرة أهم عامل
نور  ىللطفل، ألنها البيئة التي يحل بها وتحتضنه بعد أن ير

يخضع له تكوين الطفل، ومن ثم  الحياة، وهي أول مؤثر
تلعب التنشئة أسوأ دور إن كانت فاسدة، ومن عوامل الفساد 
في األسرة اإلساءة في تربية األبناء واستخدام القوة في 

  ). 2004 سالم،ال عبد( التعامل معهم
في انحراف سلوك  ويمكن تحديد عاملين لهما دوراً فعاالً

لعامل ا: األفراد سواء في أثناء الطفولة أو بعده، وهما، األول
حيث تنطوي المحاوالت السوسيولوجية التي : االجتماعي

تناولت تفسير االنحراف والجريمة بالنظر إلى ظروف 
ة والعائلية، أو البيئية المنحرف أو المجرم المعيشية والسكني

التي تمارس ضرراً على الفرد، وهذا ما يجعل من 
االجتماعي بالنظر إلى بعض  الواقعاالنحراف جزءا من 

االجتماعية المحركة للسلوك االنحرافي، فمثالً نجد  عواملال
أن األسرة التي يسودها التوتر الشديد والعصبية الزائدة، 

الوفاة،  لتفكك األسري نتيجةوسوء التوافق بين األبوين أو ا
الهجر تدفع كلها إلى خلق السلوك المضاد أو الطالق، أو 

للمجتمع، فمثالً تعرض اآلباء للمشكالت الخارجية، 
والضغوط النفسية نتيجة اإليقاع السريع الصاخب للحياة، 
 ،وافتقاد معظم األسر إلى الهدوء والسكينة والثبات االنفعالي

العامل : والثاني .اف األبناء وضياعهمكل ذلك يدفع إلى انحر

فكثيراً ما يرجع علماء النفس ذلك إلى قلق : النفسي
المنحرفين أو المجرمين النفسي نتيجة الشعور بالعجز، 
والعداوة، والشعور باالغتراب النفسي، والحرمان من 

عدم إشباع حاجاتهم إلى  لكالمشاعر والدفء العاطفي، وكذ
  .والقبول الشعور بالحب، والحنان،

ويربط علماء النفس بين األمراض النفسية واالنحراف، 
وذلك لوجود خلل في الجهاز النفسي أو العصبي، يؤدي إلى 

عصاب أو النورستانيا، أو انحراف الفرد مثل الهستيريا، 
عجز : وهيالسيكوباتية أو اليقظة النومية، أو القلق والقهر، 

المضاد للمجتمع، السلوك والمريض عن التحكم في غرائزه، 
األنانية، واألمراض النفسية بوجه عام تنشأ عن نزعات 
ورغبات مكبوتة أغلبها ذات طبيعة جنسية طبقا لنظرية 

 شريك،( التحليل النفسي التي تعرضنا لها بالحديث آنفاً
2008.(  

ومن المنطقي توقع ارتفاع معدالت الجريمة عند األطفال 
راد األسرة المربين لهم، الذين تعرضوا لعنف التعامل من أف

إذ تظهر عليهم عالمات الجريمة منذ الصغر كالعنف مع 
االجتماعية لم تكن  المشكالتوتلك  ،األطفال وقلة األصدقاء

عن أشياء محسوسة  تشغل االقتصاديين الذين يبحثون دائماً
  .)2004عبد السالم، ( لحساب التكلفة والعائد
  :الدراسات السابقة
تبي والحاسوبي الذي أجري في العديد أظهر المسح المك

الدراسات التي  بعض وجودمانية من المكتبات األردنية والع
، ولكن بشكل غير تناولت العنف األسري وانحراف السلوك

فيما يلي عرضاً لبعض الدراسات العربية ومباشر، 
والعالمية، التي تناولت هذين الموضوعين، حسب حداثة 

  .إنجازها
  :لعربيةات الدراسا. أ    

دفت إلى التعرف على هدراسة ) 2007(أجرى غانم 
طبيعة العنف في محيط األسرة من خالل ما ينشر في 
الصحف اليومية، وتم استخدام تحليل المضمون كأداة 
للوصف الموضوعي المنظم الكمي للمحتوى الظاهر المتعلق 
بموضوع الدراسة والمنشور في الصحف المصرية، وتألفت 

 106 اسة من الجرائم األسرية والبالغ عددهاعينة الدر
جريمة في الفترة ما بين شهري يونيو وديسمبر لعام 
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أظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها لجوء بعض و .م1998
منها سيدة اعتادت الحمل  ،األمهات إلى عرض أطفالهن للبيع

وأن  سنوياً ثم تقوم ببيع أطفالها في سوق الغورية للعاقرات،
د من جرائم األطفال التي بحاجة إلى مزيد من هناك العدي
  .الدراسات

بدراسة هدفت إلى التعرف على ) 2006(وقام الفراية 
العنف األسري الموجهة نحو األبناء الذي يشمل على العنف 

وعالقته بالشعور  ،الجسدي، والعنف النفسي، واإلهمال
تكونت  ، وقدباألمن لدى الطلبة المراهقين في محافظة الكرك

طالباً وطالبة من طلبة الصف  1248عينة الدراسة من 
العاشر األساسي في محافظة الكرك بمديرياتها األربعة خالل 

، وأظهرت النتائج أن الطلبة 2006/2007العام الدراسي 
يتعرضون ألشكال العنف األسري الجسدي، والنفسي، 

حيث أن درجة تعرضهم للعنف  متفاوتة،واإلهمال بدرجات 
حتل المرتبة األولى وكانت بدرجة متوسطة، ثم تال النفسي ا

جاء  وقد ،ذلك تعرضهم لإلهمال ثانياً وبدرجة متوسطة أيضاً
عالقة وجود بينت النتائج و ،العنف الجسدي بدرجة قليلة

حيث إن  عكسية بين الشعور باألمن وأشكال العنف األسري،
الشعور باألمن يتدنى لدى أفراد العينة بازدياد درجة 

إلى أن الدراسة توصلت ورضهم ألشكال العنف األسري، تع
الطلبة الذكور أكثر تعرضاً ألشكال العنف األسري من 

  .اإلناث
بدراسة هدفت إلى التعرف  )2005(الكركي  قامتكما 

 ،على العالقة بين الصراعات الزوجية والعنف ضد األطفال
وبيان أشكال اإلساءة التي تعرض لها الطفل في محافظة 

تكونت عينة الدراسة من جميع ربات األسر التي ورك، الك
وأظهرت  .أسرة 46 بحجم بلغتكون منها مجتمع الدراسة 

النتائج أن أكثرية العينة تعرضوا للعنف في الصغر وشاهدوه 
في أسرهم، وأن أكثر العينة تعنيفاً لألطفال األب، وأن العنف 
ة األسري الجسدي أكثر انتشارا وأن الذكور أكثر عرض
 للعنف من اإلناث سواء كان الجسدي أو النفسي أو اإلهمال،

اإلناث أكثر عرضة للعنف العاطفي والصحي بينما كانت 
كما تبين وجود عالقة بين مشاهدة العنف  ،واالقتصادي

   .في األسر والتعرض للعنف ضد األطفالالممارس 
دراسة هدفت إلى التعرف على ) 2005(وأجرت الشقور 

مؤتة األردنية ءة التي تعرض لها طلبة جامعة أشكال اإلسا
في أثناء طفولتهم سواء كانت جسدية أو إساءة نفسية أو 
جنسية أو إهمال أو غير ذلك، حيث تكونت عينة الدراسة 

بطريقة العينة  ، أخذتطلبة جامعة مؤتة من مفردة 441من
أظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها أن و .العشوائية البسيطة

في أثناء  الطلبة ل اإلساءة التي تعرضوا لهاأكثر أشكا
عالقة ذات  ، كما أن هناكطفولتهم هي اإلساءة الجسدية

داللة إحصائية بين خصائص األسرة والخصائص 
 ،والخصائص الشخصية للطالب ،الديمغرافية للوالدين

وأشكال اإلساءة التي تعرض لها طلبة الجامعة في أثناء 
  .طفولتهم

بدراسة هدفت إلى التعرف على ) 2003(وقام أبو نواس 
الخصائص النفسية واالجتماعية لألطفال الذين تعرضوا 
لإلساءة لمقارنة خصائصهم النفسية واالجتماعية بأطفال لم 

كما هدفت إلى التعرف على االختالف  ،يتعرضوا لإلساءة
بتلك الخصائص لدى األطفال الذين تعرضوا لإلساءة تبعاً 

وأشكال اإلساءة ومستوى تعليم األب الجنس، (لالختالف في 
وتكونت عينة الدراسة من جميع األطفال الذين  )واألم

تعرضوا لإلساءة والمسجلين لدى مكتب الخدمة االجتماعية 
في إدارة حماية األسرة التابعة لمديرية األمن العام والبالغ 

طفالً والموجودين في مراكز الرعاية التابعة  87عددهم 
 100ة االجتماعية وعينة مماثلة تكونت من لوزارة التنمي

وأظهرت النتائج أن أكثر أشكال . طفل لم يتعرضوا لإلساءة
% 44.8اإلساءة شيوعاً اإلساءة الجسدية حيث بلغت نسبتها  

وأن أكثر أربعة  ،بين األطفال الذين تعرضوا لإلساءة
خصائص نفسية واجتماعية شائعة لدى األطفال الذين 

هي العدوانية ونقص المهارات االجتماعية تعرضوا لإلساءة 
كما أظهر األطفال الذين تعرضوا  ،واالعتمادية والعزلة

لإلساءة العدوانية واالعتمادية والعزلة نقص المهارات 
االجتماعية وصورة سيئة عن ذاتهم أكثر من األطفال الذين 

أظهرت الدراسة وجود فروق ذات و ،لم يتعرضوا لإلساءة
تعزى لمتغير الجنس لدى األطفال الذين  داللة إحصائياً

تعرضوا لإلساءة في بعدي االعتمادية ونقص المهارات 
  .االجتماعية لصالح اإلناث

دراسة هدفت إلى معرفة ) 2003(وأجرى القنوبي 
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وتجعله منه جانحاً وعلى  ثاألسباب التي تؤثر في الحد
اآلثار المترتبة على ظاهرة الجنوح على مستوى الحدث 

تمع، باستخدام األستبانة والمقابلة الشخصية معاً لجمع والمج
حدثاً من ) 48(بيانات للدراسة، وتكونت عينة الدراسة 

المحكومين الموجودين بالسجن المركزي بسلطنة عمان 
  .م31/8/2003إلى 28/8/2003خالل الفترة من 

أظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها أن ظاهرة جنوح و
بر من نتاج التغيرات التي شهدتها األحداث في السلطنة تعت

السلطنة خالل األعوام األخيرة، كما أن ضعف العالقة 
األسرية والتصدع األسرى من انفصال الوالدين واإلهمال في 

  .التربية واإلفراط في التدليل تعتبر من أسباب الجنوح 
بدراسة هدفت إلى مسح األلفاظ ) 2001(وقام المصري 

الدين في اإلساءة اللفظية ضد التي تستعمل من قبل الو
طالب  1673الدراسة من عينة حيث تكونت  ،األطفال

وأشارت النتائج إلى أنه  .األردنية وطالبة في محافظة الكرك
كلما زاد استخدام اإلساءة اللفظية ضد األطفال زادت شدة 
تأثرهم بها، وأن الذكور أكثر تعرضاً لتكرار اإلساءة اللفظية 

إلناث أكثر تأثراً باإلساءة اللفظية من من اإلناث، وأن ا
زيادة عدد أفراد األسرة بالذكور، كما أظهرت النتائج أن 
أن الوالدين ذوي الدخل ، ويزيد من استخدام اإلساءة اللفظية

 . المتدني أكثر استخداماً  لإلساءة اللفظية
هدفت  دراسة) 2001 ( لرطروطل وفي دراسة أردنية
الواقعة على األطفال من قبل أفراد  إلى معرفة أنماط اإلساءة

أسرهم وعالقتها ببعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية، 
حالة من حاالت اإلساءة  481وتألفت عينة الدراسة من 

لألطفال المسجلة لدى إدارة حماية األسرة، خالل عام 
ن أكثر كان أوتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها . 1999

هي اإلساءة الجسدية، حيث بلغ عددها  عاًأشكال اإلساءة شيو
ثم  ،حالة 199بلغت حيث  حالة، يليها إساءة اإلهمال 265

حالة، وأن أكثر األطفال عرضة  26 اإلساءة الجنسية بلعت
أما أكثر الممارسين لسلوك اإلساءة هم . لإلساءة هم اإلناث

  .الذكور
هدفت إلى معرفة  دراسة) 2001المسلم،(أجرى كما 
والجو األسرى على جنوح  ،ل من األم واألبتأثير ك

األحداث، باستخدام االستبانة كأداة للدراسة، وتألفت عينة 

حدثاً من المقيمين في مؤسسات االجتماعية  99الدراسة من 
وتوصلت الدراسة  .م1998/1999والعمل بالكويت في عام 

إلى عدة نتائج أهمها أن العالقة بين الوالدين لها تأثير على 
  .مة وعدم سالمة الحدث من االنحراف سال

هدفت إلى معرفة  دراسة .)2000 ( وأجرى صواخرون
على في محافظة مسقط بسلطنة عمان تأثير البيئة األسرية 

، باستخدام االستبانة كأداة للدراسة، وتألفت األحداثجنوح 
وتوصلت . طالباً 49حدثاً جانحاً و 49عينة الدراسة من 
 ،ئج أهمها أن الوضع االقتصادي لألسرةالدراسة إلى عدة نتا

في  اًوتدني المستوى التعليمي للوالدين كلها عوامل تلعب دور
، كما أن مستوى السكن لدى أسر األحداث جنوح األحداث

الجانحين، أقل من مستوى السكن لدى أسر األحداث غير 
  .الجانحين
دراسة ب) 2000(كل من ياسين والموسوي والزامل  وقام
ى معرفة  الصور الشائعة إلساءة معاملة طفل ما هدفت إل

وذلك  ،قبل المدرسة وعالقتها بالسمات والخصائص النفسية
من منظور األمهات في المجتمع المصري والكويتي، وقد 
تكونت عينة الدراسة من األمهات المصريات حيث بلغن 

أماً تم  82أماً ليمثلن ثقافتين فرعيتين مختلفتين و 150
 .ئيا ليمثلن المناطق الخمسة في الكويتسحبهن عشوا

وأظهرت نتائج الدراسة أن الصورة الشائعة إلساءة المعاملة 
 ،قبل المدرسة تختلف باختالف الثقافتين النفسية لطفل ما

وتختلف إساءة المعاملة والخصائص النفسية المرتبطة بها 
 وتتباين إساءة المعاملة النفسية لدى طفل ما ،عند األطفال

المدرسة بتباين العمر والطبقة االجتماعية والثقافة قبل 
 .العوامل الديمغرافيةب وإن هذه اإلساءة تتأثر ،التعليمية لألم

بدراسة هدفت إلى ) 1999(قامت الطراونة كما 
استقصاء درجة تعرض طلبة الصف العاشر األساسي في 
محافظة الكرك ألشكال إساءة المعاملة الوالدية، وعالقة ذلك 

المتغيرات الديمغرافية ألسرهم، وبالتوتر النفسي  ببعض
طالباً وطالبة  913لديهم حيث تكونت عينة الدراسة من 

وتم  م،1997/1998إناث للعام الدراسي  458ذكور و  455
اختيارها بطريقة عشوائية طبقية بالنسبة للجنس ومديرية 

وقد أظهرت . التربية والتعليم، وعنقودية على مستوى الشعبة
ائج الدراسة أن أفراد العينة يتعرضون ألشكال اإلساءة نت
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الوالدية ولكن بدرجات مختلفة حيث تبين بأنهم يتعرضون 
لإلساءة النفسية بدرجة أكبر ويليها إساءة اإلهمال ثم اإلساءة 

أن أكثر الذكور إلى أشارت نتائج الدراسة  الجسدية، كما
  .اثيتعرضون ألشكال اإلساءة الثالثة أكثر من اإلن

  :الدراسات األجنبية. ب
حول ) ,Alekseeva 2004( الكسيفا تهاأجر وفي دراسة

تقيم األثر الدقيق لمنع العقوبة البدنية ضد األطفال في ألمانيا 
أقرت الحكومة األلمانية قانوناً لمنع  2000وملخصها أن عام 

حيث أظهرت النتائج بالمسوحات و. العقاب البدني في العائلة
لقومية حول الخبرات والمالحظات والمعرفة النموذجية ا

القانونية واالتجاهات الخاصة بالمراهقين والوالدين تحت 
في  معنوياًانخفاضاً كشفت المسوحات الحديثة و ،مناقشتها

وقبوالً عالياً في المسح القانوني لها،  ،انتشار العقوبات البدنية
لبدنية وبالتحديد الوعي بالقيود القانونية على العقوبات ا

الوالدية ازداد كثيراً وبالتالي فإن منع العقوبات البدنية يمكن 
أن يكون له األثر على تقليل العنف العائلي ضد األطفال في 

  .  ألمانيا
 ,Alekseeva( السكيفا أجرتها  أخرىفي دراسة 

العنف ضد األطفال في البيت  التي هدفت إلى معرفة) 2004
في  للتعرض للعنففال في مقال يركز على قابلية األط

 .روسيا ألنهم يعيشون في مناطق كوارث طبيعية وصراعات
أظهرت النتائج أنهم هم أكثر عرضة لإلساءة البدنية فقد 

والجنسية والعاطفية ليست فقط في الخارج لكن في البيت 
أيضاً، وتم االقتراح بأن العائلة مسؤولة عن هذه الجرائم ضد 

الروس نحو مثل هذه المشكالت  األطفال، وقد ذكر بأن اتجاه
كان التساهل والتسامح حيث كانت البيانات الرسمية حول 

ن الجهاز األطفال ضحايا العنف في البيت لم تذكر أل
 .القضائي في روسيا ال يتضمن حق األطفال في الحماية

 ،وجمال ،وروان ،وشيوب ،وجهاد ،وقام كل من ماكول
 ,Makhoul, Jihad, Shayboub, Jamal, Jinan(وجنان 
بدراسة بحثية نوعية هدفت إلى اكتشاف محددات )  2004

عمل األطفال في اثنتين من المجتمعات الحضرية متدنية 
ألطفال اوأظهرت النتائج أن العنف ضد  .الدخل في بيروت

في البيت والمدرسة يعتبر فكرة متكررة الحدوث، كما 
عن وأظهرت النتائج أن تحليل المقابالت والمالحظات 

األطفال العاملين والديهم في بيوتهم وفي أماكن عمل األطفال 
لعمل  ومهماًمحدداً  حيث يظهر أن العنف يعتبر عامالً

األطفال، كما أظهرت النتائج أنه على العكس من األهمية 
التي توضع عادة على العائلة والمدرسة لمصلحة األطفال، 

الفعل غير ن بيوتاً معينة وبيئات مدرسية ربما تكون بإف
مرغوبة للتعليم والتطور وبتلك الوسيلة تلعب دوراً في قرار 

 . صغرالالطفل بترك المدرسة والبدء بالعمل في سن 
) Kapp & Clare, 2001( وأجرى كل من كاب وكلير 

إلى الدراسة دراسة حول العنف ضد األطفال، حيث أشارت 
 أن العنف ضد األطفال يشمل الضرب والتعذيب واعتداءات

أظهرت تفاصيل  .لتقرير مراقبة حقوق اإلنسان وفقاً ىخرأ
الدراسة التي قامت بتحقيقات على مستوى العالم في هذه 
الصين وهم من بين وأوزبكستان،  ،وكينيا ،الهندو ،بلغاريا

في الصين ف ،الدول التي تم انتقادها بسبب وحشية الشرطة
واإلساءة  للقسوة كشفت بيوت األيتام الحكومية نمطاً مروعاً

واإلهمال المميت، وأظهرت نتائج الدراسة في الكونغو 
وكولومبيا وسيراليون في الحروب تم قتل األطفال وقطع 

وفي المدارس الخاصة  ،أطرافهم واغتصابهم وتعذيبهم
بإصالح األحداث في كينيا اعترفوا األطفال للباحثين أنهم 
 كانوا يضربون بالعصا بسبب أخطاء بسيطة مثل فقدان

 . األزرار
 ,Laura(وماري  ،وايلو ،الورا كل من أجرى 

Aurelio, and Mary,1995  (هدفت إلى معرفة  دراسة
ماهية أشكال مشاكل األطفال التي تظهر في األسرة العنيفة 
وفيما إذا كان هناك روابط حميمة بين األسرة تسهم في 

آثار العنف  علىكما هدفت إلى التعرف  ،تهذيب األطفال
ي المنتظم على الصحة العقلية لألطفال من خالل األسر

اختبار العالقة بين األشكال المختلفة للعنف األسري وبين 
تكونت العينة واألعراض النفسية التي تتكون لدى األطفال، 

ماً تمت مقابلتهن برفقة أحد أطفالهن من الذين ٌأ 365من 
سنة وهم الذين تعرضوا  12- 6تتراوح أعمارهم من 

األسرية، حيث تم اختيار العائلة عن طريق لجان  لإلساءة
وأشارت نتائج الدراسة إلى بعض  .خاصة لحماية األسرة

عن  وجود نوع محدد من االضطراب يكون ناتجاًعلى دلة األ
االختالل الوظيفي في األسرة، وأنه يوجد القليل من الدفء 
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بين العائالت التي تميل إلى العنف، كما توصلت إلى أن 
ءة الممارسة من قبل الوالدين تشير إلى حدوث مشاكل اإلسا

 .   نفسية عند األطفال
  اإلجراءاتالمنهجية و

  :منهجية الدراسة 
منهج المنهجية المتبعة في هذه الدراسة على  اعتمدت

االجتماعي ودراسة الحالة لجميع الطلبة العمانيين المسح 
 .الدارسين في جامعة مؤتة األردنية

  :مجتمع الدراسة 

مانيين تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة العي
طالباً وطالبة،  209 والبالغ عددهم مؤتةجامعة في الدارسين 

على جميع مفردات مجتمع الدراسة،  تاالستبياناوتم توزيع 
من % 76.08ما نسبته  استبانه أي 159منها  فاسترجعت

الها اكتملعدم  تاستبيانا 9حجم مجتمع الدراسة، وتم استبعاد 
 تاالستبياناصالحيتها للتحليل اإلحصائي، ليصبح عدد و

من % 71.8لتشكل ما نسبته  استبانه 150الصالحة للتحليل 
مجتمع الدراسة الكلي، وفيما يلي عرض لخصائص مجتمع 

  :الدراسة
  

 .خصائص مجتمع الدراسة في ضوء المتغيرات الديموغرافية: 1جدول ال
 )%( نسبة المئويةال العدد فئات المتغير  المتغير

  النوع االجتماعي
  24  36  ذكر
 11476  أنثى

 لمرحلة انتظام الطالب المؤهل العلمي
  95.3  143  بكالوريوس
 4.7 7  دراسات عليا

 المنطقة/المحافظة
  

  59.3  89  الشرقيةالمنطقة 

  23.3 35  الباطنةمنطقة 
 4.7 7  الظاهرةمنطقة 

 4.7 7  مسقطمحافظة 
 6.7 10  ميالبريمحافظة 
 1.3 2  ظفارمحافظة 

اإلناث و% 24أن نسبة الذكور بلغت  1يوضح الجدول 
أما متغير المؤهل  .من مجموع أفراد مجتمع الدراسة% 76

في  %95.3 فقد كان ،الذي ينتظم الطالب الدراسة فيه العلمي
 .الدراسات العليا في مرحلة %4.7و، مرحلة البكالوريوس

طالب العمانيين الدارسين في من ال %59.3وتبين أن 
، جامعة مؤتة كانوا من محافظة المنطقة الشرقية في عمان

من  %1.3ظفار بينما لم يتعدى نسبة الطلبة من محافظة 
 . العدد الكلي للطالب العمانيين في جامعة مؤتة

الطالب العمانيين الدارسين في جامعة عمار أتراوحت لقد 
  .سنة 21.2بلغ مار متوسط أعب ،سنة 37و 18 مؤتة بين

  :أداة الدراسة
بغرض تحقيق أهداف الدراسة، تم تطوير استبانة لقياس 

ن في أثناء وأثر أشكال العنف التي يتعرض لها الطلبة العماني
  .طفولتهم في السلوك المنحرف

  :وتتكون االستبانة من ثالثة أجزاء هي
 المتغيرات الديموغرافية مثلويشمل   :الجزء األول

  ).المنطقة السكنية أو والمؤهل العلمي، والمحافظةالجنس، (
فقرة لقياس أشكال العنف  19يتضمن  :الجزء الثاني

ن في أثناء الطفولة،  وتعرض لها الطلبة العماني تيالاألسري 
تم تطوير هذا المقياس باالعتماد على دراسة  وقد



،א א מ   2012، 2العدد ، 5المجلّد א

-213- 

  :ويتكون هذا الجزء مما يلي) 2005الشقور،(
  ).4-1( العنف الجسدي الفقرات .1
  ).15-5(الفقرات  واإلهمالالعنف النفسي  .2
 ).19-16(العنف الجنسي الفقرات  .3

فقرة لقياس مستوى السلوك  16يتضمن  :الجزء الثالث
وقد تم تطوير هذا المقياس باالعتماد  ،المنحرف لدى الطلبة

  .)2004، الخمايسة(على دراسة 
عة وتم تدريج إجابات االستبيان المغلقة من واحد إلى أرب

) 3نادراً، ) 2لم يكن، ) 1: حسب معيار لكرت كالتالي
كما تم االعتماد على مقياس الوسط . دائماً) 4أحياناً، 

باعتباره لم يكن،  1.49إلى  1من : الحسابي للتدرج كما يلي
 3.49إلى  2.5باعتباره نادراً، ومن  2.49إلى  1.5ومن 

  . اًباعتباره دائم 4إلى  3.49باعتباره أحياناً، ومن 
  :صدق أداة الدراسة

للتأكد من صدق أداة الدراسة، فقد تم عرض االستبانة 
على عدٍد من المحكمين، من األساتذة أعضاء هيئة التدريس، 
والمختصين األكاديميين، في قسم علم االجتماع، بجامعة 
مؤتة، بالمملكة األردنية الهاشمية، لغرض تحكيمها، والتحقق 

تم األخذ بآراء حيث  انة،من مدى صدق محتوى االستب
  :المحكمين وتعديالتهم، مع اعتبار اآلتي

  .الدقة والوضوح في صياغة الفقرات .1
تجنب استخدام عبارات غامضة أو فقرات غير  .2

 .واضحة
مراعاة اشتمال الفقرة على فكرة واحدة محددة  .3

 .يستطيع الفرد اإلجابة عنها بدقة
  :ثبات أداة الدراسة

الدراسة، من خالل عرضها تم التأكد من ثبات أداة 
 20 مبدئياً، وتوزيعها على عينة استطالعية تجريبية بلغت

مبحوثاً، وتم تعديل االستبانة بناء على أراء عينة الدراسة 
االستطالعية، وبعد التعديل تم استخراج معامل ثباتها 

لفقرات ) Cronbach Alpha( باستخدام معادلة كرونباخ ألفا
اة ككل، ليتم التحقق من مدى درجة كل مجال على حدة ولألد

اتساق كل فقرة من فقراتها بعضها البعض، وبالتالي ثبات 
 2وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول . األداة ككل

  :اآلتي

  
  .وبجميع األبعاد) مستقل وتابع(قيمة معامل الثبات لالتساق الداخلي لكل متغير : 2الجدول 

 )كرونباخ ألفا(معامل الثبات المتغير والبعداسم رقم الفقرة في االستبانة
  0.86  الكلي لالستبانة   جميع الفقرات 

  0.83  العنف الجسدي 4ـ 1
  0.79  العنف النفسي واإلهمال 15ـ  5

  0.87  العنف الجنسي  19ـ 16
  0.89  العنف ككل  19ـ  1
  0.85  السلوك المنحرف  16ـ  1

لثبات لجميع أن معامل ا 2الجدول نتائج من يتبين 
بلغت قيمة معامل حيث متغيرات وأبعاد الدراسة، مرتفعة، 

وهي نسبة ثبات مرتفعة ومقبولة  0.86 الثبات الكلي
  .ألغراض التحليل اإلحصائي والبحث العلمي

  :المعالجة اإلحصائية
لغرض اإلجابة عن أسئلة الدراسة وفحص فرضياتها، 

  : استخدام األساليب اإلحصائية التاليةفقد تم 
 Descriptive Statistic(مقياس اإلحصاء الوصفي .1

Measures) (  ،وذلك لوصف خصائص عينة الدراسة
اعتمادا على التكرارات والنسب المئوية، ومن أجل اإلجابة 
عن أسئلة الدراسة، ومعرفة األهمية النسبية باستخدام 

 . المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية
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 Multiple Regression(المتعدد تحليل االنحدار .2
Analysis ( الختبار صالحية نماذج الدراسة وتأثير المتغير

المستقل وأبعاده على المتغير التابع وأبعاده، وتحليل االنحدار 
 Stepwise Multiple Regression( المتعدد المتدرج

Analysis ( الختبار دخول المتغيرات المستقلة في معادلة
  .التابع التنبؤ بالمتغير

إلجراء ) 2كا( ومربع كاي االسميمعامل االرتباط . 3
فحص العالقات االرتباطية والكشف عن الفروقات بين 

  .متغيرات الدراسة بمختلف أبعادها المستقلة والتابعة
  : إجراءات الدراسة 7. 3

بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة، تم االتفاق مع 
رة سلطنة عمان بالمملكة األردنية المختصين في سفا

الهاشمية، للموافقة على إجراء الدراسة على الطلبة العمانيين 
الدارسين بجامعة مؤتة في الفصل الدراسي الصيفي، حيث 

بأسلوب المقابلة الشخصية مع الطالب  االستبانةتوزيع  تم
على جميع أفراد المجتمع، وذلك من خالل و المستهدفين

ت الطلبة العمانيين في محافظة الكرك، وقد تم لسكنا الزيارة
ضمان وصولها واإلجابة عنها وجمعها في الوقت المحدد، 

 تمم، بعد ذلك 30/4/2009ـ20وذلك خالل الفترة من 
من أجل الحفاظ على سرية  مشمعةبأغلفة  تاالستبياناتغليف 
  .البيانات

  :التعريفات اإلجرائية 8. 3
تعريف المصطلحات ألغراض الدراسة، تم تحديد و  

  : التي تضمنتها الدراسة، وهي كالتالي
كل معاني : هالمقصود ب :للطفل األسريالعنف   -1

  .  للطفلاإليذاء الجسدي والنفسي واإلهمال والجنسي الموجه 
الممارسة والفعل : هو :السلوك المنحرف  -2

  . الالأخالقي في المجتمع اإلنساني
  :محددات الدراسة 9. 3

حددات التي تقلل من تعميم نتائج هناك بعض الم
  :الدراسة، وهذه المحددات هي

اقتصرت الدراسة على مجتمع الطلبة العمانيين : أوالً
  .الهاشمية األردنيةجامعة مؤتة بالمملكة في الدارسين 

تختص الدراسة بأشكال العنف األسرى الموجه  :ثانياً 
للطالب في أثناء طفولته، كما اختصت أيضاً بالسلوك 

  .لمنحرف للطالب منذ طفولته وحتى وقت إجراء الدراسةا
  

  عرض النتائج
   :اإلجابة عن أسئلة الدراسة

ما أشكال العنف التي تعرض لها الطلبة : السؤال األول
  .العمانيون الدارسون في جامعة مؤتة في أثناء طفولتهم؟

من الطلبة العمانيين قد % 53.25أن  1نتائج الشكل بين ت
قد تعرضوا % 66.5بشكل عام، كان منهم  تعرضوا للعنف

قد تعرضوا للعنف % 62.5للعنف النفسي واإلهمال، و
  .قد تعرضوا للعنف الجنسي% 30.5الجسدي، و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أن الذين تعرضوا للعنف من  3وتبين من نتائج  الجدول 
المتوسط  بين الطالب العمانيين كانوا أحياناً، حيث بلغ

لتي تعرض لها الطلبة العمانيون ألشكال العنف االحسابي 
بانحراف  2.13 الدارسون في جامعة مؤتة في أثناء طفولتهم

واحتل العنف النفسي واإلهمال المرتبة  .0.55معياري 
األولى باعتبارهم كانوا يتعرضون له دائماً، يلي ذلك العنف 
الجسدي الذي كانوا يتعرضون له دائماً ولكن بمتوسط 

، وأخيراً احتل العنف 0.84عياري وانحراف م 2.5حسابي 
الجنسي المرتبة األخيرة باعتبارهم كانوا يتعرضون له 

  .نادراً

  
  

الشكل 1 : التوزيع النسبي  لعدد الطلبة العمانيين 
الذين تعرضوا إلشكال العنف المختلفة في طفولتهم

62.50% 66.50%

30.50%
53.25%

الجسدي النفسي واإلهمال الجنسي الذين تعرضوا
للعنف

 المجموع ال يساوي بالضرورة 100% بسبب تعرض المستهدفين •
.ألآثر من نوع واحد من أشكال العنف بنفس الوقت
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ألشكال العنف التي تعرض له الطلبة الُعمانيون المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية : 3جدول ال
  .الدارسون في جامعة مؤتة في أثناء طفولتهم

 درجة التعرض الرتبةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي محتوى الفقرةاتتسلسل الفقر
  أحياناً  2  0.84  2.51  العنف الجسدي  1-4
  أحياناً  1  0.59  2.66  العنف النفسي واإلهمال  5-15

  لم يكن  3  0.86  1.22  العنف الجنسي  16-19
  نادراً  -  0.55 2.13 العنف بشكل عام  1-19

  :لجسديدرجة التعرض للعنف ا
من % 62.5أن  2يتبين من خالل النتائج في الشكل 

وقع % 69.3أفراد العينة وقع عليهم عنف جسدي، وأن 
جسدي كالضرب أو شد الشعر أو الدفش من عليهم اعتداء 

قد شاهدوا وهم صغار اعتداء جسدي على % 65.5، واألهل
صفع من أو خنق، أو حبس، أو ضرب،  أفراد العائلة مثل

بكسور أو رضوض أو جروح  يبواأصقد % 62.3، واألهل
كان % 53.3، ونتيجة األساليب القاسية في العقاب من األهل

  .معاملة قاسية هميعامالن هموالد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
أن المتوسط الحسابي  4الجدول رقم وتبين النتائج في 

للعنف الجسدي الذي تعرض له الطلبة واألهمية النسبية 
 بلغ في جامعة مؤتة في أثناء طفولتهمالعمانيون الدارسون 

وهو يشير إلى أن هذه  0.84بانحراف معياري ، 2.51
من الطلبة العمانيين % 62.5الشكل من العنف كان يقع على 

الذين تعرضوا للعنف، وأنه كان يقع عليهم في طفولتهم 
ويبين الجدول المتوسطات الحسابية واألهمية النسبية . أحياناً

التي  1ن الفقرة رقمإ إذياري لكل فقرة، واالنحراف المع
تعرض ألي  قدصغيراً  كانعندما أن الطفل تشير إلى 

 اعتداء جسدي كالضرب أو شد الشعر أو الدفش من األهل
، 2.77 لهاالمتوسط الحسابي  قد احتل اكبر أهمية حيث بلغ
العنف الجسدي وتشير إلى أن وهي أعلى متوسط لفقرات 
وجاء في ، حدث معهم أحياناً هذا الشكل من العنف قد

 كانعندما المرتبتين الثانية والثالثة شعور الطالب بأنه 
صفع أو خنق، أو حبس، أو شاهد أي ضرب،  فقدصغيراً 
 يبسبق وأن أصبحق أفراد األسرة، كما أنه  من األهل

بكسور أو رضوض أو جروح نتيجة األساليب القاسية في 
سلوك تحدث مع الطلبة ، حيث كانت هذه الالعقاب من األهل
تشير إلى  التي 4 أن الفقرة رقمفي حين . في طفولتهم أحياناً

معاملة أحياناً  هيعامالن هكان والداأن الطالب في طفولته 
األخيرة في الترتيب التنازلي،  في المرتبةجاءت  ، فقدقاسية

  . ، أي كانت نادرا2.13ًلها حيث بلغ المتوسط الحسابي 
  
  
  

الشكل 2 : نسبة الطلبة الذين تعرضوا 
لعنف جسدي في طفولتهم موزعة حسب 

نوع العنف

69.25

65.5

62.25

53.25

62.5

اعتداء جسدي 

 شاهدت عنف جسدي

 أصبت بكسور أو رضوض أو
جروح نتيجة ا العقاب

يتلقى معامله  قاسية من
الوالدين

الذين تعرضوا لعنف جسدي
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للعنف الجسدي الذي تعرض له الطلبة الُعمانيون توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية الم: 4جدول ال
  .الدارسون في جامعة مؤتة في أثناء طفولتهم

رقم
 الفقرة

المتوسط محتوى الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  التعرض

كالضرب أو شد عندما كنت صغيراً هل تعرضت ألي اعتداء جسدي  .1
 الشعر أو الدفش من األهل؟

 أحياناً  1.12  2.77

عندما كنت صغيراً هل شاهدت أي ضرب، حبس، خنق، صفع من  .2
 األهل؟

 أحياناً  1.05  2.62

عندما كنت صغيراً هل سبق وأن أصبت بكسور أو رضوض أو  .3
 جروح نتيجة األساليب القاسية في العقاب من األهل؟

 أحياناً  1.01  2.5

  نادراً  1.02  2.13 عندما كنت صغيراً هل كان والداك يعامالنك معاملة قاسية؟ .4
  أحياناً  0.84  2.50 مستوى العنف الجسدي 1-4

  :درجة التعرض للعنف النفسي
أن نسبة الطلبة العمانيين في جامعة مؤتة  5يبين الجدول 

، %66.5الذين تعرضوا إلى عنف نفسي في أثناء طفولتهم 
منهم أن واليهم كانوا يوفون بوعدهم معهم % 89حيث يرى 

أن والديهم كانا يهتمان بهم % 88.5وهم صغار، ويرى 
أن الوالدين يهتمان كثيراً % 84.5عندما يمرضا، ويرى 

من % 82.8بمظهرهم ونظافتهم عندما كانا صغاراً، ويرى 
الطلبة أن والديهم كانا يتدخالن بنوعية الرفاق والسماح 

من الطلبة أن والديهم كانا % 74.8ويرى  باللعب معهم،
هم، ويرى واحتياجات همللتعبير عن آرائيفسحان لهم المجال 

 بهميهتمون  هموالدي كان ارصغ كانواعندما انه % 57.3
، من المالحظ أن جميع الخاصة همفي أمور همويتحدثون مع

الفقرات السابقة ذات اتجاه تدرج عكسي أي أن ارتفاع 
ة فيها مؤشر جيد النخفاض درجة العنف المتوسط والنسب

النفسي اتجاه األطفال، بينما تشير الفقرات التالية اتجاه تدرج 
مختلف بمعنى ارتفاع النسبة المئوية والوسط ليس بصالح 

 من الطلبة أنهم% 50.5الحد من العنف، ومنها يرى 
عندما  لسب أو شتم أو تحقير أو استهزاء من األهل واتعرض

تهديد أو حرمان ل واتعرضأنهم % 50.3ويرى  كانوا صغار،
أن من % 47.5وهم أطفال، ويرى  أو إهمال من األهل

ويحن على  هميقسو على بعض إخوت ديهموال الطالب أن

 وا في طفولتهمتعرض أنهم% 41.3، ويرى البعض اآلخر
  .للطرد من المنزل والمنع من النوم فيه

للعنف نسبية أن المتوسط الحسابي واألهمية اللقد بلغ  
النفسي واإلهمال الذي تعرض له الطلبة العمانيون الدارسون 

بانحراف  2.66 بلغ في جامعة مؤتة في أثناء طفولتهم
المتوسطات الحسابية  5، ويبين الجدول 0.84معياري 

ن إ إذواألهمية النسبية واالنحراف المعياري لكل فقرة، 
د آباءهم معهم الطالب كانوا يشعرون بالوفاء دائماً في وعو

وهم األطفال، وأن آباءهم دائماً كانوا يهتمون بهم عندما 
متوسط هذه الفقرات ب يمرضوا وهم صغار، حيث جاءت

 1.02، و0.96وانحراف معياري  3.54،  3.56حسابي 
العنف النفسي لفقرات  ينأعلى متوسط ما، وهعلى الترتيب

اً كانا بينما كان يرى الطالب أن والديهم أحيان. واإلهمال
 يهتمان بمظهرهم الخارجي ونظافة مالبسهم، ويتدخالن

إفساح المجال ، وباللعب معهم لهموالسماح  همبنوعية رفاق
 ونشعرهم، بل كانوا أحياناً يواحتياجات همللتعبير عن آرائ لهم
عندما كانوا  األهلقبل من  مغير مرغوب به أطفال همبأن

كان الوالدان وكان يشعر الطالب أنه نادراً ما  .صغار
 ، ويسبونهمالخاصة همفي أمور همويتحدثون مع هميهتمون ب

أو  يستهزئون بهم، أو يهددونهم أو تحقير أو يشتموهمأو 
 همعلى بعض إخوت نيقسويحرموهم، وكان الوالدان نادراً ما 
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  .األهلقبل من النوم فيه من من المنزل والمنع  همطرد، أو راآلخعلى البعض  ونويحن
  

ال الذي تعرض له الطلبة للعنف النفسي واإلهمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية : 5 جدولال
  .ن في جامعة مؤتة في أثناء طفولتهمالُعمانيون الدارسو

رقم
 الفقرة

المتوسط  محتوى الفقرة
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

األهمية 
  النسبية

درجة 
  التعرض

 يمع يوفونوالدي اشعر بأن  كنتغيراً عندما كنت ص 9
 بها يفي الوعود التي يعدون

3.56  0.96     89.00  
  دائماً

إذا  يعندما كنت صغيراً شعرت بأن والدي يهتمون ب 11
 مرضت

3.54  1.02     88.50  
  دائماً

 يوالدي يهتمون بمظهر كانعندما كنت صغيراً  15
 يالخارجي ونظافة مالبس

3.38 0.86     84.50  
  ياناًأح

 يبنوعية رفاق يتدخالن والدي عندما كنت صغيراً كان 12
 باللعب معهم يوالسماح ل

3.31  1.05     82.75  
 أحياناً

عندما كنت صغيراً هل تم إفساح المجال لك للتعبير  7
 عن آرائك واحتياجاتك من األهل؟

2.99  0.99     74.75  
 أحياناً

وب به طفل غير مرغ يعندما كنت صغيراً شعرت بأن 6
 من األهل

2.59  1.06     64.75  
 أحياناً

يعندما كنت صغيراً شعرت بأن والدي يهتمون ب 8
 الخاصةيفي أمور يويتحدثون مع

2.29  1.05     57.25  
  نادراً

عندما كنت صغيراً تعرضت لسب أو شتم أو تحقير أو 5
 استهزاء من األهل

2.02  0.97     50.50  
 نادراً

عرضت لتهديد أو حرمان أو عندما كنت صغيراً ت 13
 إهمال من األهل

2.01  0.91     50.25  
 نادراً

بعض  ىيقسو عل يعندما كنت صغيراً كان والد 10
 ويحن على البعض اآلخر يإخوت

1.90  1.02     47.50  
 نادراً

عندما كنت صغيراً تعرضت للطرد من المنزل والمنع  14
 األهلقبل من النوم فيه من 

1.65  0.88     41.25  
 نادراً

  أحياناً 66.50   0.59 2.66 المقياس الكلي للعنف النفسي واإلهمال 5-15

  :درجة التعرض للعنف الجنسي 3.1.4
فقد بلغت نسبة الذين  3حسب البيانات في الشكل 

من عدد الطالب % 30.5تعرضوا لعنف جنسي وهم أطفال 
العمانيين في جامعة مؤتة الذين تعرضوا لعنف أصالً 

. من عدد الطالب العمانيين في العينة% 55ة نسبتهم والبالغ
% 32منهم قد تعرض لتحرش لفضي، و% 37وقد تبين أن 

قد تعرضوا من قبل األهل لمشاهدة األفالم اإلباحية، 
قد تعرضوا لتحرش جسدي من قبل األهل، % 29.8و
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قد تعرضوا من قبل األهل لإلجبار على القيام % 22.8و
  . بأعمال جنسية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أن المتوسط الحسابي  6الجدول  وتبين من النتائج في
للعنف الجنسي الذي تعرض له الطلبة واألهمية النسبية 

 بلغ العمانيون الدارسون في جامعة مؤتة في أثناء طفولتهم
المتوسطات الحسابية أن جميع الجدول كما يبين ، 1.22

تشير  كانت واألهمية النسبية واالنحراف المعياري لكل فقرة
كان المتوسط  16 ن الفقرة رقمإ إذ، إلى ضعف الفقرات

 كانعندما أن الطالب تشير إلى  وهي، 1.48 االحسابي له
وهي ، تعرض ألي تحرش لفظي من قبل األهل قدصغيراً 

أن في حين ، ت العنف الجنسيأعلى متوسط لفقراتمثل 
في جاءت وقد  1.01بلغ  17 لفقرة رقمالوسط الحسابي ل

أن الطالب تشير إلى و األخيرة في الترتيب التنازلي، المرتبة
لإلجبار على القيام بأعمال جنسية من  عند طفولته قد تعرض

  .قبل األهل
  

للعنف الجنسي الذي تعرض له الطلبة الُعمانيون المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية : 6جدول ال
  .ثناء طفولتهمالدارسون في جامعة مؤتة في أ

رقم
 الفقرة

المتوسط  محتوى الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  التعرض

  لم يكن  1.19  1.48 تحرش لفظي من قبل األهللعندما كنت صغيراً تعرضت  16
  لم يكن  0.82  1.28 بمشاهدة األفالم اإلباحية يعندما كنت صغيراً كان يسمح ل 19
  لم يكن  0.93  1.19 األهلقبل تحرش جسدي من عندما كنت صغيراً تعرضت ل 18
عندما كنت صغيراً تعرضت لإلجبار على القيام بأعمال جنسية  17

 من قبل األهل
  لم يكن  1.09  1.01

  لم يكن  0.86  1.22 المقياس الكلي للعنف الجنسي 16-19

تصورات الطلبة الُعمانيين الدارسين في جامعة مؤتة 
  للسلوك المنحرف
ما هي تصورات الطلبة العمانيين : انيالسؤال الث

  .الدارسين في جامعة مؤتة للسلوك المنحرف؟
أن أكثر أنماط السلوك المنحرف  7يتضح من الجدول 

ارتكاباً من قبل الطلبة العمانيين تتمثل في التشاجر مع غير 
، يليها الرغبة في الخروج من %69.33األخوة بنسبة 

إلى عمل ومشاهدة  ، ثم التوق%62.67المنزل بنسبة 
، في حين أن أقل أنماط %59.33األشياء المثيرة بنسبة 

السلوك المنحرف ارتكاباً من قبل الطلبة العمانيين تتمثل في 
بنسبة أهمية بلغت  ريال عماني 20أشياء أكثر من سرقة 

بنسبة أهمية  ريال عماني 20من  أقلأشياء ، وسرقة 2%
6.%  

  
  

الشكل 3 : األهمية النسبية لدرجة التعرض للعنف الجنسي

37

32

29.75

22.75

30.5

درجة التعرض لتحرش لفظي من
قبل األهل

 مشاهدة األفالم اإلباحية

التعرض لتحرش جسدي من األهل

التعرض لإلجبار على القيام
بأعمال جنسية من قبل األهل

درجة التعرض العامة
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  ت المئوية لتصورات الطلبة الُعمانيين الدارسين في جامعة مؤتة للسلوك المنحرفالنسب والتكرارا: 7 لودجال
  ال  نعم  الفقرة

  % العدد  % العدد
  30.67  46  69.33  104 التشاجر مع أحد غير األخوة

  37.33  56  62.67  94 في الخروج كثيراً من المنزل ةرغبال
  40.67  61  59.33  89األحيانعمل أو مشاهدة األشياء المثيرة في معظم ال الرغبة في
  47.33  71  52.67  79 نفس أوالً ولو على حساب اآلخرينالاالهتمام ب

  48.67  73  51.33  77 أشخاص ممن تعرفهم ال تحبهم على نحو قاطع وجود
  52.00  78  48.00  72 بالغش في امتحان ما أسبقية القيام

  59.33  89  40.67  61 هدف معاكسة الجنس اآلخرب) البلوتوث( استخدام
  60.67  91  39.33  59 كسر زجاج المدرسة أو المنزل مثالًاسبقيات 

  64.00  96  36.00  54 بإيذاء شخص لدرجة تتطلب دخوله المستشفى القيام
  68.00  102  32.00  48 الناس بالصراخ عندما يصرخون في وجهك اجابة
  69.33  104  30.67  46 بتخريب ممتلكات الغير عن قصد القيام
  74.67  112  25.33  38 المواقع الخليعة الموجودة على شبكة اإلنترنت العالمية زيارة

  74.67  112  25.33  38 أخذ ممتلكات آخرين دون علمهم
  92.67  139  7.33  11 السطو على أحد المنازل

  94.00  141  6.00  9 ريال عماني 20سرقت أشياء أقل من 
14798.00 2.00 3 ريال عماني 20سرقت أشياء أكثر من 

  :اختبار الفرضيات 3. 4
ال يوجد أثر ذو دالله إحصائية عند : الفرضية األولى

ألشكال العنف التي تعرض له ) α≥0.05(مستوى داللة 
  .السلوك المنحرففي الطلبة العمانيون في أثناء طفولتهم 

  
  .فرضيات الدراسةحية النموذج الختبار للتأكد من صال) Analysis Of variance(نتائج تحليل التباين لالنحدار:  8جدول ال

Fمستوى داللة   المصدر درجات الحرية R2معامل التحديد مجموع المربعات متوسط المربعات المحسوبة Fقيمة 
  

0.000  
  

20.862*  
3.110  9.330    

0.300  
3  
  

146  

  االنحدار
  الخطأ  21.764 0.149

  الكلي  31.093 
  )α ≥0.01( لى مستوىذات داللة إحصائية ع* *   
  

صالحية نموذج اختبار  8الجدول النتائج في وضح ت
المحسوبة عن ) F( ، الرتفاع قيمةالدراسة األولى ةفرضي

ودرجات )  α ≥0.01( قيمتها الجدولية على مستوى داللة

حيث تبين وجود فروق معنويه إحصائياً  ،)146، 3( حرية
ومن خالل قيمة . بين اثنين أو أكثر من األوساط الحسابية

معامل التحديد استطاعت متغيرات الدراسة المستقلة الداخلة 
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سبب من % 30 تفسر من أن 9في النموذج في الجدول 
، وجميع سلوك المنحرف لدى الطلبة العمانيينالالتباين في 

أشكال العنف التي تعرض لها الطلبة ذلك يؤكد دور وأثر 
وبناء  .المنحرف السلوكفي العمانيون في أثناء طفولتهم 

  .الدراسة األولى ةفرضيعلى ذلك نستطيع اختبار 
، ومن 9يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول 

الفرعية التالية المستقلة أن المتغيرات ) t(اختبارقيم متابعة 
بالعنف النفسي واإلهمال، والعنف الجنسي،  والمتعلقة

لها الطلبة  بوصفها أبعاداً ألشكال العنف التي تعرض
، السلوك المنحرففي العمانيون في أثناء طفولتهم تؤثر 

على  )2.615، 4.811( المحسوبة) t( حيث بلغت قيم
. )α ≥0.05( عند مستوى داللة قيم معنوية، وهي التوالي

رفض الفرضية الصفرية والتي  :ومما سبق يقتضي ما يلي
ستوى ال يوجد أثر ذو دالله إحصائية عند م: تنص على أنه

ألشكال العنف التي تعرض لها الطلبة ) α≥0.05(داللة 
بينما لم . السلوك المنحرففي العمانيون في أثناء طفولتهم 

يكن العنف الجسدي ذو أثر معنوي إحصائياً في التأثير على 
  .السلوك المنحرف

المتعدد التدريجي  االنحداروعند إجراء تحليل 
Stepwise Multiple Regression يد أهمية كل لتحد

متغير مستقل على حدة في المساهمة في النموذج الرياضي، 
أثر أشكال العنف التي تعرض لها الطلبة الذي يمثل 

، كما السلوك المنحرففي العمانيون في أثناء طفولتهم 
الذي يبين ترتيب دخول المتغيرات  9يتضح من الجدول 
تفسيره  االنحدار حسب درجة أهميته أوالمستقلة في معادلة 

متغير ، فإن لسبب الظاهرة من خالل قيمة معامل التحديد
ما العنف النفسي واإلهمال قد احتل المرتبة األولى وفسر 

، ثم دخل أخيراً من التباين في المتغير التابع% 23.7 مقداره
% 6.3متغير العنف الجنسي حيث استطاع أن يفسر لوحده 

سر المتغيرين من سبب االنحراف السلوكي لدى الطلبة، وف
السلوك المنحرف من التباين في % 30معاً ما مقداره 

وخرج من معادلة االنحدار المتعدد  .اًتابع اًمتغيربوصفه 
المتدرج متغير العنف الجسدي على اعتبار أنه متغير 
ضعيف وغير مهم إحصائياً في تفسير التنبؤ في المتغير 

  .التابع السلوك المنحرف

  
بالسلوك المنحرف من خالل للتنبؤ "  Stepwise Multiple Regression"المتعدد التدريجي  االنحدارحليل نتائج ت:  9جدول ال

  كمتغيرات مستقلة أشكال العنف
مستوى داللة 

t  
 tقيمة

  المحسوبة
Beta  الخطأ

  المعياري
B قيمةR2 

معامل 
 التحديد

ترتيب دخول العناصر المستقلة
  في معادلة التنبؤ

  عنف نفسي وإهمال  0.237  0.326  0.068  0.390  **4.811  0.000
  عنف جنسي 0.300 0.133 0.051 0.197 *  2.615 0.010

  ).   α ≥0.01(على مستوى إحصائيةذات داللة **، )α ≥0.05(على مستوى إحصائيةذات داللة *      
  )العنف الجسدي(خرج من معادلة االنحدار المتعدد المتدرج متغير   
  

ذات دالله إحصائية  فروقوجد تال :  الثانيةالفرضية 
ألشكال العنف التي تعرض ) α≥0.05(عند مستوى داللة 

لها الطلبة الُعمانيون في أثناء طفولتهم تعزى للمتغيرات 
  .)الجنس، العمر، المستوى التعليمي(الديموغرافية 

الفروقات في أشكال العنف التي تعرض لها الطلبة : أوالً

  .فولتهم تعزى تبعاً لمتغير الجنسالُعمانيون في أثناء ط
 إلى وجود 10أشارت النتائج التي يعرضها الجدول 

الجنس في أشكال العنف فروق ذات داللة إحصائية لمتغير 
حيث التي تعرض لها الطلبة العمانيون في أثناء طفولتهم 

معنوية عند مستوى وهذه النتيجة  )=4.595F(وجدت أن
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فض الفرضية فيما يتعلق رمما يقتضي  ،)α >0.05(داللة 
أيضاً أن الفروق بالنسبة للجنس يبين الجدول و .بهذا المتغير

حيث  ت لصالح اإلناث بدليل ارتفاع متوسطهن الحسابيكان
، ومتوسط إجابة )2.13( متوسط إجابة اإلناث بلغ

  ). 1.83(الذكور
الفروقات في أشكال العنف التي تعرض لها الطلبة : ثانياً

  .أثناء طفولتهم تعزى لمتغير المؤهل العلميالُعمانيون في 
 إلى وجود) 10(أشارت النتائج التي يعرضها الجدول 

المؤهل العلمي في أشكال فروق ذات داللة إحصائية لمتغير 

العنف التي تعرض لها الطلبة العمانيون في أثناء طفولتهم، 
) α=0.001( ومستوى الداللة )=7.522F( حيث وجدت أن
مما  ،)α >0.01(معنوية عند مستوى داللة  وهذه النتيجة

من  تبينيو .رفض الفرضية فيما يتعلق بهذا المتغيريقتضي 
ت كان أيضاً أن الفروق بالنسبة للمؤهل العلميالجدول نتائج 

لصالح حملة البكالوريوس فما دون بدليل ارتفاع متوسطهم 
متوسط إجابة حملة البكالوريوس فما دون  حيث بلغ الحسابي

  ). 1.68(، ومتوسط إجابة حملة الدراسات العليا )2.09(
  

  
ألشكال العنف التي تعرض لها الطلبة الُعمانيون في أثناء طفولتهم تعزى للمتغيرات الديموغرافية تحليل التباين : 10الجدول 

  )الجنس، المستوى التعليمي(
 مستوى الداللة  )F(قيمة لمربعاتمتوسط ا مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين المستقلالمتغير
  بين المجموعات  الجنس

  داخل المجموعات
1  
 148  

0.896  
28.864  

0.896  
0.195  

4.595*  0.034  

  بين المجموعات  المؤهل العلمي
  داخل المجموعات

2  
 147  

2.763  
26.997    

1.381  
0.184  

7.522**  0.001  

  ).   α ≥0.01(على مستوى صائيةإحذات داللة **، )α ≥0.05(على مستوى إحصائيةذات داللة *
  

العالقة بين أشكال العنف التي تعرض لها الطلبة : ثالثاً
  .الُعمانيون في أثناء طفولتهم ومتغير العمر

، أن جميع العالقات االرتباطية 11يتضح من الجدول 
أشكال العنف التي تعرض لها الطلبة دالّة إحصائياً بين غير 

تعود لمتغير العمر، حيث كانت  العمانيون في أثناء طفولتهم
جميع قيم معامالت االرتباط غير معنوية عند مستوى داللة 

)α ≥0.05(مما يقتضي قبول الفرضية الصفرية ،.  
  

  
أشكال اإلساءة التي تعرض لها الطلبة الُعمانيون في أثناء للعالقة بين سبيرمان وضح مصفوفة معامل ارتباط ت:  11جدول ال

  .العمر طفولتهم مع متغير
 أشكال العنف معامل االرتباط مستوى الداللة

  عنف جسدي  0.114-  0.166
  عنف نفسي وإهمال  0.044-  0.591
  عنف جنسي  0.005-  0.952
  العنف ككل  0.023-  0.748

  ) α ≥0.05(على مستوى داللة  اًإحصائي دالة* 
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ذات دالله إحصائية  فروقوجد تال : الثالثة الفرضية 
للسلوك المنحرف تبعاً ) α≥0.05(داللة عند مستوى 

الجنس، العمر، المستوى (للمتغيرات الديموغرافية 
  .)التعليمي

لإلجابة على هذه الفرضية فقد تم استخدام تحليل معامل 
إلجراء فحص ) 2كا(االرتباط االسمي، ومربع كاي 

بين متغيرات االرتباطية، والكشف عن الفروقات العالقات 
وبين تصورات ) العمر، المستوى التعليميالجنس، ( الدراسة

  .المبحوثين للسلوك المنحرف
  الفروقات في السلوك المنحرف تعزى  للجنس. أ

إلى أنه ال توجد  12تشير النتائج التي يعرضها الجدول 
، )α ≥0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

بين متغير الجنس وتصورات المبحوثين للسلوك المنحرف، 
ويشير معامل االرتباط االسمي إلى أن العالقة بين متغير 
الجنس وتصورات المبحوثين للسلوك المنحرف هي عالقة 

، مما )0.098(غير معنوية حيث بلغ قيمة معامل االرتباط 
يقتضي قبول الفرضية الصفرية، وذلك بعد وجود فروق 
معنوية في تصورات كل من الذكور واإلناث للسلوك 

  .  المنحرف

  الفروقات في السلوك المنحرف تعزى للعمر. ب
إلى أنه ال توجد  12تشير النتائج التي يعرضها الجدول 

،  )α ≥0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
بين متغير العمر وتصورات المبحوثين للسلوك المنحرف، 
ويشير معامل االرتباط االسمي إلى أن العالقة بين متغير 

رات المبحوثين للسلوك المنحرف هي عالقة العمر وتصو
، مما )0.083- (غير معنوية حيث بلغ قيمة معامل االرتباط

  . يقتضي قبول الفرضية الصفرية
الفروقات في السلوك المنحرف تعزى للمؤهل . جـ
  العلمي

إلى أنه ال توجد  12تشير النتائج التي يعرضها الجدول 
،  )α ≥0.05(لة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال

بين متغير المؤهل العلمي وتصورات المبحوثين للسلوك 
المنحرف، ويشير معامل االرتباط االسمي إلى أن العالقة 
بين متغير المؤهل العلمي وتصورات المبحوثين للسلوك 
المنحرف هي عالقة غير معنوية حيث بلغ قيمة معامل 

ذلك بعد ، مما يقتضي قبول الفرضية، و)0.044-(االرتباط 
وجود فروق معنوية في تصورات كل من الدارسين في 

  .مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا للسلوك المنحرف
  

  )الجنس، العمر، المستوى التعليمي( متغيرات الدراسةيبين الفروقات في تصورات المبحوثين للسلوك المنحرف تبعاً ل:  12الجدول 
 مستوى الداللة االسميمعامل االرتباط مربع كاي المتغير
  0.063  0.098  1.284 الجنس
  0.252  0.083-  0.132 العمر

  0.802  0.044-  0.302 المؤهل العلمي
  ) α ≥0.05(على مستوى داللة  اًإحصائي دالة *
  

  : الرابعة الفرضية 
ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة  فروقوجد تال 

)α≥0.05 (مانيون ألشكال العنف التي تعرض لها الطلبة الع
  .لمنطقة السكنية للمبحوثينفي أثناء طفولتهم تعزى ل

باستخدام  14 تشير المعطيات اإلحصائية في الجدول
ال إلى أنه  One way ANOVA)(تحليل التباين اإلحصائي 

ألشكال العنف التي  وجد فروقات ذات داللة إحصائيةت

عاً تعرض لها الطلبة العمانيون في أثناء طفولتهم تب
 )f( قيم انخفاضلمنطقة السكنية للمبحوثين وذلك بسبب ل

 وجدت أن حيثعن قيمتها الجدولية،  المحسوبة
)0.858F= (ومستوى الداللة )0.511=α ( وهذه النتيجة

مما يقتضي  ،)α >0.05(غير معنوية عند مستوى داللة 
، أي أن مستوى قبول الفرضية فيما يتعلق بهذا المتغير

ة أو ألشكال العنف التي تعرض لها الطلبة بالمشكلالشعور 
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  .مساكن الطالب في عمان التي شملتها الدراسةالعمانيون في أثناء طفولتهم متساوية في جميع مناطق 
  

  لمنطقة السكنية للمبحوثينألشكال العنف التي تعرض لها الطلبة الُعمانيون في أثناء طفولتهم تبعاً لتحليل التباين : 13الجدول 
 مستوى الداللة )F(قيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية  التباين مصدر

  0.511  0.858  0.172  0.861  5  بين المجموعات
 0.201  28.898  144  داخل المجموعات

    29.760  149  الكلي
  )α ≥0.05(على مستوى داللة  اًإحصائي دالة *
  

  : الخامسةالفرضية 
له إحصائية عند مستوى داللة ذات دال فروقوجد تال 

)α≥0.05 (لمنطقة السكنية للسلوك المنحرف تعزى ل
  .للمبحوثين

باستخدام   14تشير المعطيات اإلحصائية في الجدول 
إلى أنه  One way ANOVA)(تحليل التباين اإلحصائي 

للسلوك المنحرف تبعاً  وجد فروقات ذات داللة إحصائيةال ت
 )f( قيم انخفاضوذلك بسبب  ،لمنطقة السكنية للمبحوثينل

 وجدت أن حيثعن قيمتها الجدولية،  المحسوبة
)0.999F= (ومستوى الداللة )0.420=α ( وهذه النتيجة

مما يقتضي  ،)α= 0.05(غير معنوية عند مستوى داللة 
مستوى أي أن قبول الفرضية فيما يتعلق بهذا المتغير، 

ند الطلبة الشعور بالمشكلة أو ألشكال السلوك المنحرف ع
العمانيين متساوية في جميع مناطق مساكن الطالب في 

  .عمان التي شملتها الدراسة

  
  لمنطقة السكنية للمبحوثينللسلوك المنحرف تبعاً لتحليل التباين : 14الجدول 

 مستوى الداللة )F(قيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية  مصدر التباين
  0.420  0.999  0.209  1.043  5  بين المجموعات
 0.209  30.051  144  داخل المجموعات

    31.093  149  الكلي
  ) α ≥0.05(على مستوى داللة  اًإحصائي دالة*   
  

  المناقشة والتوصيات
  :مناقشة النتائج

سيتم مناقشة نتائج الدراسة الحالية في ضوء نتائج 
  :الدراسات السابقة وذلك على النحو اآلتي

أن المتوسط الحسابي واألهمية إلى ت النتائج أشار. 1
التي تعرض لها الطلبة العمانيون  العنفالنسبية ألشكال 

 2.13 الدارسون في جامعة مؤتة في أثناء طفولتهم بلغ
النفسي واإلهمال  العنف، وقد احتل %53.25 وبأهمية نسبية

الجسدي  العنف، يلي ذلك %66.50 المرتبة األولى بنسبة

الجنسي المرتبة  العنف ، وأخيراً احتل%62.50 بنسبة
  .%30.50 األخيرة بنسبة

واتفقت نتائج الدراسة مع ما جاء في دراسة الفراية 
أن الطلبة يتعرضون  التي أشارت نتائجها إلى) 2006(

) الجسدي، والنفسي، واإلهمال(ألشكال العنف األسري 
أن درجة تعرضهم للعنف النفسي احتل و ،بدرجات مختلفة

وكانت بدرجة متوسطة، ثم تال ذلك  ،مرتبة األولىال
تعرضهم لإلهمال ثانياً وبدرجة متوسطة أيضاً ثم العنف 

المصري  ، وجاءت هذه النتائج متفقة مع دراسةالجسدي
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إلى أنه كلما زاد استخدام  هاأشارت نتائجالتي ) 2001(
كما . اإلساءة اللفظية ضد األطفال زادت شدة تأثرهم بها

أن  هاأظهرت نتائج التي) 1999(الطراونة دراسة اتفقت مع 
أفراد العينة يتعرضون ألشكال اإلساءة الوالدية ولكن 
بدرجات مختلفة حيث تبين بأنهم يتعرضون لإلساءة النفسية 

    .بدرجة أكبر ويليها إساءة اإلهمال ثم اإلساءة الجسدية
في ترتيب أشكال ) 2005(الشقور واختلفت مع دراسة 

أظهرت أن أكثر أشكال اإلساءة التي تعرضوا  العنف حيث
كما . في أثناء طفولتهم هي اإلساءة الجسدية الطلبة لها

في ترتيب أشكال  )2005(الكركي اختلفت مع دراسة 
أظهرت أن العنف األسري الجسدي أكثر العنف، حيث 

 2004(بسمان  ، واختلفت أيضاً مع دراسةانتشاراً
Bussmann, ( في انتشار  معنوياًاً انخفاضأظهرت التي

العقوبات البدنية وقبوالً عالياً في المسح القانوني لها، 
وبالتحديد الوعي بالقيود القانونية على العقوبات البدنية 

وبالتالي فإن منع العقوبات البدنية يمكن  ،الوالدية ازداد كثيراً
أن يكون له األثر على تقليل العنف العائلي ضد األطفال في 

بسبب اختالف الثقافة وطرقة التنشئة االجتماعية  ألمانيا
والتعليم بين الدول العربية ومنها عمان والدول الغربية ومنها 

التي ) 2003(أبو نواس  كما اختلفت مع دراسة. األماني
أن أكثر أشكال اإلساءة شيوعاً اإلساءة  هاأظهرت نتائج

بين األطفال الذين % 44,8الجسدية حيث بلغت نسبتها 
 الرطروطواختلفت كذلك مع دراسة . ضوا لإلساءةتعر

 أن أكثر أشكال اإلساءة شيوعاً إلى توصلتالتي ) 2001(
حالة، يليها  265هي اإلساءة الجسدية، حيث بلغ عددها 

حالة ثم اإلساءة الجنسية،  199إساءة اإلهمال، وبلغت 
حالة، وأن أكثر األطفال عرضة لإلساءة هم  26 وبلعت
  .اإلناث
أن أكثر أنماط السلوك المنحرف إلى رت النتائج أشا. 2

التشاجر مع غير (ارتكاباً من قبل الطلبة العمانيين تتمثل في 
الرغبة في الخروج من (، يليها %69.33بنسبة ) األخوة
التوق إلى عمل األشياء (، ثم %62.67بنسبة) المنزل
في حين أن أقل أنماط السلوك  ،%59.33بنسبة) المثيرة

سرقة ( ارتكاباً من قبل الطلبة العمانيين تتمثل فيالمنحرف 
سرقة أشياء (و% 2 بنسبة) ريال عماني 20أشياء أكثر من 

  .%6بنسبة) ريال عماني 20أقل من 
التي ) 2007(غانم  واتفقت هذه النتيجة مع دراسة

العديد من جرائم األطفال التي بحاجة  وجودأظهرت نتائجها 
  .إلى مزيد من الدراسات

 شارت نتائج المتغيرات الفرعية التالية والمتعلقةأ. 3
 والعنفالنفسي واإلهمال،  والعنفالجسدي،  بالعنف
التي تعرض لها  العنفبوصفها أبعاد ألشكال  ،الجنسي

الطلبة العمانيون في أثناء طفولتهم تؤثر في السلوك 
النفسي واإلهمال قد احتل  العنفالمنحرف، وإن متغير 

من التباين في % 23.7فسر ما مقداره المرتبة األولى و
الجنسي حيث فسر  العنفالمتغير التابع، دخل أخيراً متغير 

من % 30 النفسي واإلهمال ما مقداره العنفمع متغير 
خرج و. بوصفه متغيراً تابعاً السلوك المنحرفالتباين في 

الجسدي  العنفمن معادلة االنحدار المتعدد المتدرج متغير 
ه متغير ضعيف وغير مهم إحصائياً في تفسير على اعتبار أن

  .السلوك المنحرفالمتعلق بالتنبؤ في المتغير التابع 
التي ) 2006(الفراية  واتفقت هذه النتيجة مع دراسة

عالقة عكسية بين الشعور باألمن وجود  هاتائجنبينت 
حيث إن الشعور باألمن يتدنى لدى  وأشكال العنف األسري،

. اد درجة تعرضهم ألشكال العنف األسريأفراد العينة بازدي
من ماكول وجهاد وشيوب وروان  كما اتفقت مع دراسة كل

أظهرت التي ) Makhoul, et al ,2004(وجمال وجنان 
لعمل األطفال،  محدداً وهاماً أن العنف يعتبر عامالًها نتائج
أن بيوتاً معينة وبيئات مدرسية تلعب دوراً في قرار الطفل و

 واتفقت كذلك. صغرالة والبدء بالعمل في سن بترك المدرس
توصلت إلى أن التي ) 2000 ( صواخرون مع نتائج دراسة

الوضع االقتصادي لألسرة وتدني المستوى التعليمي للوالدين 
، كما أن مستوى كلها عوامل تلعب دوراُ في جنوح األحداث

السكن لدى أسر األحداث الجانحين، أقل من مستوى السكن 
كما اتفقت أيضاً مع  .األحداث غير الجانحينلدى أسر 

 Laura, Aurelio, and(اليورا وايلو وماري  دراسة
Mary,1995  ( أن اإلساءة الممارسة  هاأشارت نتائجالتي

نفسية عند  مشكالتمن قبل الوالدين تشير إلى حدوث 
  .   األطفال

أشارت النتائج أن هنالك فروق ذات داللة إحصائية . 4
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التي تعرض لها الطلبة  العنفنس في أشكال لمتغير الج
) F =4.595(العمانيون في أثناء طفولتهم حيث وجدت أن

وهذه النتيجة معنوية عند ) α= 0.034(ومستوى الداللة
، مما يقتضي رفض الفرضية فيما )α= 0.05(مستوى داللة

ويبين الجدول أيضاً أن الفروق بالنسبة . يتعلق بهذا المتغير
وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة  ،صالح اإلناثللجنس كانت ل

توصلت إلى أن أكثر األطفال التي ) 2001(الرطروط 
 أبو نواسكما اتفقت مع دراسة  .عرضة لإلساءة هم اإلناث

أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائياً التي ) 2003(
تعزى لمتغير الجنس لدى األطفال الذين تعرضوا لإلساءة في 

ونقص المهارات االجتماعية لصالح بعدي االعتمادية 
  .اإلناث

توصلت إلى التي ) 2006(الفراية  واختلفت مع دراسة
أن الطلبة الذكور أكثر تعرضاً ألشكال العنف األسري من 

التي  )2005(الكركي كما اختلفت مع دراسة . اإلناث
 .أن الذكور أكثر عرضة للعنف من اإلناثها أظهرت نتائج

أشارت إلى التي ) 2001(المصري كما اختلفت مع دراسة 
. أن الذكور أكثر تعرضاً لتكرار اإلساءة اللفظية من اإلناث

أظهرت  التي )1999(الطراونة وكذلك اختلفت مع دراسة 
 .أن الذكور يتعرضون ألشكال اإلساءة أكثر من اإلناث

فروق ذات داللة إحصائية  إلى وجودأشارت النتائج . 5
التي تعرض لها  العنفأشكال لمتغير المؤهل العلمي في 

حيث وجدت  ،الطلبة العمانيون في أثناء طفولتهم
وهذه النتيجة ) α=0.001(ومستوى الداللة) F=7.522(أن

، مما يقتضي رفض )α=0.05( معنوية عند مستوى داللة
ويبين الجدول أيضاً أن . الفرضية فيما يتعلق بهذا المتغير

لصالح حملة الفروق بالنسبة للمؤهل العلمي كانت 
 . البكالوريوس فما دون

أشارت النتائج إلى عدم وجود عالقة ارتباطية، بين . 6
التي تعرض لها الطلبة العمانيون في أثناء  العنفأشكال 

طفولتهم ومتغير العمر، حيث كانت جميع قيم معامالت 
، مما )α ≥0.05(االرتباط غير معنوية عند مستوى داللة 

 .يقتضي قبول الفرضية
أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دالله . 7

للسلوك المنحرف ) α≥0.05(إحصائية عند مستوى داللة 

الجنس، العمر، المستوى ( تبعاً للمتغيرات الديموغرافية
 ).التعليمي

أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دالله . 8
التي  العنفألشكال ) α≥0.05(إحصائية عند مستوى داللة 

لها الطلبة العمانيون في أثناء طفولتهم تعزى للمنطقة تعرض 
كل  واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة .السكنية للمبحوثين
أظهرت  التي )Kapp & Clare,2001(من كاب وكلير

في الصين كشفت بيوت األيتام الحكومية نمطاً ها أن تفاصيل
 للقسوة واإلساءة واإلهمال المميت، وفي الكونغو مروعاً

وكولومبيا وسيراليون في الحروب تم قتل األطفال وقطع 
أطرافهم واغتصابهم وتعذيبهم في المدارس الخاصة بإصالح 
األحداث في كينيا اعترفوا األطفال للباحثين أنهم كانوا 

  .يضربون بالعصا بسبب أخطاء بسيطة مثل فقدان األزرار
أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دالله . 9
للسلوك المنحرف ) α≥0.05(ية عند مستوى داللة إحصائ

 .تعزى للمنطقة السكنية للمبحوثين
  : التوصيات 2. 5
 :بناء على النتائج السابقة، توصي الدراسة باآلتي 
 معاملةفي  هضرورة مكافحة العنف وكافة أشكالـ 1

ألطفال من خالل أجهزة اإلعالم المختلفة وتطوير أساليب ا
ن أاهج الدراسية الحقوق التي ينبغي التدريس وتضمين المن

أثر في  لما له من يتمتع بها األطفال وضرورة احترامها
  .السلوك المنحرف

توعية األسرة والمدرسة والمجتمع ببنود اتفاقية ـ 2
حقوق الطفل من خالل مجالس اآلباء واألمهات ووسائل 

  . اإلعالم المختلفة
التوعوي في تفعيل دور المؤسسات الدينية التثقيفي وـ 3

كانت درجة ، حيث مكافحة العنف واإلساءة ضد األطفال
  .العنف األسرى التي تعرض لها الطلبة متوسطة

المنظمات والجمعيات النسائية بالدور ضرورة قيام  ـ4
للطفل  العنفالكبير في توعية وتثقيف األمهات بمعنى 
، فقد كانت وأشكاله وأضراره وتأثيره على الصحة النفسية

 ، كما يجبالعنف النفسي واإلهمال المرتبة األولىاحتل 
استخدام أكثر ألسلوب المرونة في في آلباء االتأكيد على 

أساليب القسوة واإلهمال  استخدامالتقليل من تنشئة األوالد، و
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  .والتفرقة
التأكيد على جميع من لهم وظيفة في الصياغة  ـ6

رجة الثقافية للناشئة على وجه العموم واآلباء على د
الخصوص بضرورة تمثّل القدوة الحسنة أمام األوالد قوالً 
وفعالً، وإدراك أهمية الوظيفة في مجال إكساب األوالد أسس 

وحثهم على االلتزام بالفكر والسلوك المقبول  ثقافة مجتمعهم،
تعديل وتغيير الخطوات السليمة في  وإتباعاجتماعياً، 
رية التي المرحلة العممع ناسب تيحسب ما أخطائهم 
  .يعيشونها

تقوية روابط التعاون بين األسرة  ـ  ضرورة7
والمدرسة لتحقيق األهداف المشتركة في أساليب التنشئة 

االجتماعية للناشئة، والعمل على اإلسهام الجاد والفعال في 
تكامل الوظائف لألسرة والمدرسة من خالل االعتماد 

ثر إيجابية، األساسي على أساليب التنشئة االجتماعية األك
  .وعدم اللجوء إلى األساليب السلبية في هذا المجال

ـ ونظراً ألن هذه الدراسة أجريت على طلبة في 8 
المرحلة الجامعية وما بعدها، فقد كانت درجة العنف األسري 
الموجه إليهم متوسطة، مما جعلهم يستطيعون التغلب على 

م فتوصي ذلك لمواصلة مراحلهم التعليمية، أما فيما عداه
الدراسة بإجراء العديد من الدراسات المماثلة على من همن 
في مرحلة التعليم قبل الجامعي، وكذلك على الموقوفين 

  .والمحجوزين في مراكز اإلصالح أو السجون
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The Impact of Domestic Violence on Children and its Relationship to their Behavior 
Deviant from the Standpoint of Omani Students Studying at the University of Mutah 

 
Doukhi Hunaiti1, and Hasan Oran2 and Humaid Bin Nasser Al-Hajri3 

ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to measure the degree of domestic violence suffered the Omani students 
studying at the University of Mutah during childhood on deviant behavior. In order to achieve the 
objectives of the study, a questionnaire was developed; it was distributed to the study population of 150 
students. The descriptive statistical methods, multiple regression analysis, the nominal correlation 
coefficient and Chi square were used. 
 The study concluded that the forms of domestic violence suffered by the Omani students during childhood 
effects deviant behavior although the degree of domestic violence suffered by the Omani students studying 
at the University of Mutah during their childhood. The study shows that 55% of Omani students suffered 
various forms of violence during their childhood, and the psychological violence and negligence. The first 
place by 66.50% was to the people who have been exposed to this violence in their childhood. More types 
of deviant behavior committing by the Omani students are in a quarrel with non-siblings and was increased 
by 69.33%, showing the presence of statistically significant differences to the variable sex in the forms of 
abuse suffered by the Omani students during their childhood. The differences were in favor of females, and 
the results indicated that there was no statistically significant differences in the forms of domestic violence 
and deviant behavior due to the residential area of respondents. Variables were able to relate physical 
violence sexual violence as the dimensions of the forms of violence suffered by the Omani students during 
their childhood to explain 30% of the variance in deviant behavior as the dependent variable. 

Keywords: Violence, Domestic Violence, Violence against Children, Omani Students. 
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