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الممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر سكء معاممة األبناء كعالقتو بالتحصيؿ الدراسي لمطمبة في
مدارس السمطة الفمسطينية كككالة الغكث في الضفة الغربية ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي
التحميمي في دراستو لمالءمتو ألغراض الدراسة ،كقد شممت عينة الدراسة طمبة مدارس لمسمطة
الفمسطينية كككالة الغكث ،حيث بمغت عينة الدراسة ( )6000طالبا كطالبة مكزعيف عمى مئة مدرسة
( )60سمطة ك ( )40ككالة غكث ،كاقتصرت عمى الصفكؼ ( ،)9-5مف ثـ تـ فرز الطمبة األكثر
عنفان حتى بمغ عددىـ ( )160طالبان كطالبة ،كتـ مقارنتيـ مع ( )160طالب كطالبة غير معنفيف
بالمطمؽ ،حيث تـ استخداـ االستبانة ( )HBSCكأداة جمع البٌانات والتحلٌل.
كتكصؿ الباحث أيضا الى كجكد عالقة سببية دالة بيف إساءة المعاممة لألبناء كالتحصيؿ الدراسي
لدييـ ،فكمما تعرض األبناء لإلساءة قؿ التحصيؿ الدراسي لدييـ كالعكس صحيح ،كأف التحصيؿ
الدراسي لإلناث يتأثر باإلساءة أكثر مف الذككر ،كأف التحصيؿ الدراسي لطالب المخيمات يتأثركف
كقد أكصت الدراسة بعدد مف التكصيات أبرزىا

باإلساءة أكثر مف مدارس السمطة الفمسطينية.

ضركرة قياـ ك ازرة التربية كالتعميـ بعقد كرشات تكعية كارشاد لممرشديف النفسييف كاالجتماعييف في
المدارس ،كأف يقكـ المرشديف النفسييف بتعريؼ الطالب بحقكقيـ ،كأف يحاكلكا معالجة المشاكؿ التي
يتعرض ليا الطالب ،كما أكصت الدراسة أيضا بضركرة إجراء دراسات لمكقكؼ عمى العكامؿ األخرل
المؤثرة في التحصيؿ الدراسي .
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The association between maltreatment and academic performance
among Palestinian school children
Prepared by: Abdel-Qader Sefeldeen Abdelmonem Al-Kateb
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Abstract
The study aim was to investigate the relationship between early child abuse and school
academic achievement for grades 5-9 in Palestinian public and United Nations Relief and
Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) schools. The researcher
used descriptive and analytical approaches for the purpose of his study. Data were
collected from a representative sample of Palestinian students (N=5713; 10-14 years of
age; grades 5-9) from 93 single-sex and 7co-ed schools in the West Bank and East
Jerusalem using an in class questionnaire administered by the Palestinian Authority or
(UNRWA). Questions pertained to involvement in maltreatment, and school academic
achievements. Results have shown that students who were victims of maltreatment were at
higher risk for poor academic performance compared to students who were victims of
maltreatment irrespective of grade, gender and school location or governance. Gender,
school location and school grade moderates negatively the association between
maltreatment and academic performance after controlling for the effects of sociodemographic variables. The association between maltreatment and school academic
performance should be further examined and the Ministry of Education should hold
awareness and counseling workshops for psychologists and social workers in schools.
Students should be informed about their rights.
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الفصل األول
______________________________________________________
اإلطار العام لمدراسة
 1.1مقدمة
ظاىرة إساءة معاممة األطفاؿ ىي قديمة ،ظيرت منذ فجر التاريخ اإلنساني ،كلـ يكد أم مجتمع مف
المجتمعات اإلنسانية يخمك مف ىذه الظاىرة ،حتى باتت في بعض المجتمعات شرعية كمقبكلة ،كباتت
جزءا مف الثقافة المجتمعية ،فالمجتمع النيجيرم ) (apebende,etal,2010مثال ،ال يعتبر إساءة
المعاممة لألطفاؿ انتياكا صارخا لحقكؽ الطفؿ ،بؿ كاف ينظر إليو عمى أنو سمكؾ سكم ككسيمة
لتدريب الطفؿ مف أجؿ تعديؿ سمككو ،كتمكينو ،كاكسابو الميارات الالزمة لممشاركة الفعالة في
المجتمع ،كلكي يككف قاد ار عمى تحمؿ المسؤكلية في المستقبؿ ،كمف أجؿ تنمية شخصيتو.
إف األسرة في المجتمعات التي تعمؿ عمى إكساب الطفؿ ميارات حياتية مف أجؿ تمكينو كتطكير
شخصيتو ،ال تدرؾ أف ما تفعمو ىك إساءة معاممة بدكف قصد ،فاألسرة التي تسعى جادة مف أجؿ أف
يصبح ابنيا مزارعا ناجحا ،كيتـ اصطحابو إلى المزرعة ،كيقكـ بممارسة ىذه المينة مف الفجر إلى
الغسؽ دكف أدنى راحة ،ىذا يعتبر إساءة معاممة ) ،(apebende, et al, 2010كما نراه في
مفترقات الشكارع حيث الباعة المتجكليف مف األطفاؿ يعرضكف أنفسيـ لممخاطر مف أجؿ بيع سمعة
تككف كفيمة بسد رمؽ األسرة ،فإف ىذا كذلؾ يعتبر إساءة معاممة ،كما كينظر إلى سكء معاممة حينما
يطمب اآلباء كاألكصياء مف أطفاليـ القياـ بمياـ تفكؽ قدراتيـ.
إف سكء معاممة األطفاؿ مكجكدة في جميع المجتمعات كالطبقات االجتماعية ،فيي تمارس في منازؿ
األغنياء كالفقراء ،كالمتعمميف كغير المتعمميف .فاآلباء يسيئكف معاممة أطفاليـ في كثير مف األحياف
1

مف خالؿ تعريضيـ لتجارب قاسية كاستخداميـ في أعماؿ الزراعة كالتجارة
المساىمة في تحسيف دخؿ األسرة ،أك إلشباع احتياجات األطفاؿ الخاصة

كالشركات بيدؼ
.(apebende, et

)al,2010
إف األغنياء لدييـ ما يكفي لرعاية أطفاليـ كلكنيـ يستغمكف األطفاؿ الذيف يكظفكنيـ لممساعدة في
أعماؿ المنزؿ كالطيي.

ىذا ما يقكمكف بو مف خالؿ العمؿ الزائد لخدمتيـ في األعماؿ المنزلية

اليكمية ،يستعممكنيـ كخدـ في منازليـ عمى مدار الساعة دكف أدنى راحة.

يعاممكف كالبيائـ،

يحرمكف مف الطعاـ كالممبس كيتعرضكف لمضرب كالركؿ كالتنكيؿ ( .)Falaye,2013عالكة عمى
ذلؾ ،أحيانا يتـ نعتيـ بأسماء مسيئة مثؿ :ال تصمح لشيء ،رأس مغمؽ ،كما إلى ذلؾ .إضافة إلى
أف البعض يتعرض لمتعب الشديد في األيدم كاألقداـ ،كيتـ حبسيـ في غرفة لساعات طكيمة ،كربما
ألياـ ،ىذه الممارسات مف شأنيا أف تدمر معنكيات الطفؿ (.)Falaye:2013

ىؤالء األطفاؿ

كخاصة الذيف ينتظمكف في مدارسيـ بعد العمؿ الميمي الشاؽ يتميزكف بعدـ اإلنتباه كالتشتت كعدـ
التركيز في الصؼ ،كقد تشكؿ غرفة الصؼ بالنسبة ليؤالء األطفاؿ المالذ كالمتنفس الكحيد لمحصكؿ
عمى قسط مف الراحة لدرجة أنيـ قد يغفكا في الصؼ .لذا قد ال يشارككف في النشاطات الصفية ،كال
يحصمكف عمى الحد األدنى مف التعميـ ) ،(apebende, et al,2010ففي حيف يمارس األغنياء
صك ار مف اإلساءة لألطفاؿ الفقراء ،فيـ في الكقت ذاتو يمارسكف إساءة ألطفاليـ دكف كعي ،فيـ
يتعاممكف مع أبنائيـ بدالؿ زائد ،كتكفير متطمباتيـ كافة ،كال يسمحكا ألطفاليـ المشاركة في األنشطة
العامة في المنزؿ .لذا قد ال يعرفكف كيفية الطبخ ،أك الغسؿ أك االىتماـ بالمنزؿ .كىذا يشكؿ سكء
معاممة ألف الطفؿ يحتاج إلى أف يتعرض لمثؿ ىذه األنشطة ألنو مف المؤكد قد يحتاج لمثؿ ىذه
المعرفة في المستقبؿ (.)Falaye,2013

2

مصطمح االعتداء عمى األطفاؿ يشير إلى العممية التي يتـ مف خالليا تعريض األطفاؿ لسكء المعاممة
مف قبؿ الكالديف أك الكصي ).(apebende, et al,2010
سكء المعاممة ،كما اإلساءة أك اإلىماؿ لمطفؿ قد يؤدم إلى ضرر غير مقصكد أك اإلصابة كالتي ال
يمكف تفسيرىا بشكؿ معقكؿ.

صكر (  )Obekpa,2011اإلساءة لمطفؿ مثؿ أم مرض يضر

بالصحة الجسدية أك العاطفية التي تحصؿ مف قبؿ الكالديف أك الكصي أك غيرىـ مف مقدمي الرعاية.
كما أف إساءة معاممة األطفاؿ قد تشمؿ جكانب أخرل مف استغالؿ األطفاؿ مثؿ :العبكدية ،كاإلتجار
بيـ كالتخمي عنيـ .إف ىذه الجكانب مف سكء المعاممة تؤثر عمى الطفؿ في جميع مجاالت الحياة بما
في ذلؾ التحصيؿ األكاديمي .عمى العكس مف ذلؾ ،يشاع كيقاؿ :أف الطفؿ يساء إليو عندما يقكـ
الكالداف ،أك مقدمك الرعاية أك أم عمؿ بشرم يؤدم إلى اإليذاء الجسدم كالعاطفي كالجنسي لمطفؿ.
كما أنيا تشمؿ أيضا فشؿ اآلباء في تكفير الحب الالزـ كالرعاية لمطفؿ .إساءة معاممة األطفاؿ تعتبر
مف القضايا الحيكية التي أشغمت عمماء االجتماع ،كالتربكييف كعمماء النفس التربكم لما ليا مف أبعاد
كآثار نفسية كاجتماعية كأكاديمية عمى األطفاؿ ،كألىمية ىذا المكضكع ،فقد ارتأل الباحث دراسة ىذه
الظاىرة كتطبيقيا عمى عينة مف طمبة المرحمة المتكسطة في المدارس الفمسطينية كككالة الغكث إيمانا
منو بأف ىذه الظاىرة باتت تيدد مرحمة الطفكلة خاصة كالمجتمع عامة.
 2.1مشكمة الدراسة
إساءة المعاممة لألطفاؿ مف شأنيا أف تؤثر عمى الطفؿ في كافة الجكانب ،كتؤثر أيضا عمى تحصيمو
الدراسي ،كقد أشارت العديد مف الدراسات التي سيعرضيا الباحث الحقا الى العالقة بيف إساءة
المعاممة مف قبؿ االباء كالتحصيؿ الدراسي لألطفاؿ ،فمشكمة الدراسة كما يحددىا الباحث تكمف
بالتعرؼ عمى العالقة بيف سكء معاممة األبناء مف قبؿ االباء كالتحصيؿ الدراسي لدل طمبة المرحمة
المتكسطة في مدارس السمطة الفمسطينية كككالة الغكث.
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 3.1أىمية الدراسة
تكمف األىمية النظرية في أنيا تسمط الضكء عمى ظاىرة متعددة األبعاد كالتأثيرات ،لـ يتـ دراستيا مف
قبؿ في المجتمع الفمسطيني ،كتحديدا في مناطؽ الضفة الغربية ،بحيث ستككف ىذه الدراسة إضافة
نكعية لممكتبة الفمسطينية يستفيد منيا الباحثكف كالمتخصصكف ،أما مف الناحية التطبيقية فسكؼ يقدـ
الباحث استنتاجاتو كتكصياتيا التي مف شأنيا أف تساعد في التقميؿ مف سكء المعاممة ،كيأمؿ الباحث
في أف تأخذ المؤسسات التربكية كالمعنيكف باألمر تمؾ التكصيات عمى محمؿ الجد كتطبيقيا عمى
أرض الكاقع كي تحقؽ أىدافيا.

 4.1أىداف الدراسة
يسعى الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
 التعرؼ عمى درجة انتشار سكء المعاممة لألبناء لدل أفراد العينة. التعرؼ عمى مستكل التحصيؿ الدراسي لدل أفراد العينة. التعرؼ عمى العالقة بيف سكء معاممة األبناء كالتحصيؿ الدراسي لدل طمبة المرحمة المتكسطة فيمدارس السمطة الفمسطينية كككالة الغكث.
 التعرؼ عمى العالقو تٍن سوء المعاملة االتناء والتحصٍل العلمً وشخصٍة الطالة ووضعواالجتماعً .
 5.1أسئمة الدراسة
ستحاكؿ الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي كالذم يتفرع عنو باقي االسئمو كىك ما اثر سؤ معاممة
األبناء والتحصيل الدراسي ؟
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-1ما درجة انتشار سكء المعاممة لألبناء لدل طمبة المرحمة المتكسطة في مدارس السمطة الفمسطينية
كككالة الغكث؟
 -2ما متكسط التحصيؿ الدراسي لدل لدل طمبة المرحمة المتكسطة في مدارس السمطة الفمسطينية
كككالة الغكث؟
 -3ما العالقة بيف سكء معاممة األبناء كالتحصيؿ الدراسي لدل طمبة المرحمة المتكسطة في مدارس
السمطة الفمسطينية كككالة الغكث؟

 6.1فرضيات الدراسة
تسعى الدراسة الختبار الفرضيات االتية:
-1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ) (α ≤ 0.05في أثر سكء
معاممة األبناء في التحصيؿ الدراسي لطمبة المرحمة المتكسطة في المدارس الفمسطينية تعزل إلى
متغير الجنس( .ذكر ،أنثى)
-2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ) (α ≤ 0.05في أثر سكء
معاممة األبناء في التحصيؿ الدراسي لطمبة المرحمة المتكسطة في المدارس الفمسطينية كككالة الغكث
تعزل إلى متغير تبعية ادارة المدارس( .حككمية ،ككالة الغكث)
-3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ) (α ≤ 0.05في أثر سكء
معاممة األبناء في التحصيؿ الدراسي لطمبة المرحمة المتكسطة في المدارس الفمسطينية تعزل إلى
متغير مكاف السكف( .مدينة ،قرية ،مخيـ)
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 -4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ) (α ≤ 0.05في أثر سكء
معاممة األبناء في التحصيؿ الدراسي لطمبة المرحمة المتكسطة في المدارس الفمسطينية تعزل إلى
متغير نكع اإلساءة( .إساءة لفظية ،إساءة جسدية)
-5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ) (α ≤ 0.05في أثر سكء
معاممة األبناء في التحصيؿ الدراسي لطمبة المرحمة المتكسطة في المدارس الفمسطينية كككالة الغكث
تعزل إلى متغير تكرار اإلساءة( .معنؼ بشدة ،غير معنؼ بشدة)

صعوبات الدراسة :
نظ ار لتعدد المفاىيـ في مجاؿ التربية كالتعميـ تكمف الصعكبة في تحديد المفيكـ األنسب لذلؾ .الحصكؿ عمى دراسات كمراجع ليا عالقة بالمكضكع كخاصة في مجتمعنا .تحديد دكر األسرة كالمدرسة نظ ار لعدـ كجكد دراسة ميدانية تعمؿ عمى تمخيص دكر كؿ متيما .نظ ار لتداخؿ المفاىيـ المتعمقة بالعنؼ المدرسي مجتمعاتنا يصعب تحديد طبيعة كنكع العنؼ المدرسيجاءت محددات الدراسة عمى النحو التالي :
 -1اعتمدت الدراسة عمى طمبة المدارس لمحافظات الضفو الغربيو لمصفكؼ "الخامس حتي التاسع "
 -2اعتمدت الدراسة عمى المدارس الحككمية كككالة الغكث دكف المدارس الخاصو كالمدارس التابعة
لدائرة المعارؼ االسرائيمية لعدـ حصكؿ المكافقة مف الجيات المعنية .
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مصطمحات الدراسة :
التنشئة االجتماعية  :ىي العممية التي يشب بيا الطفؿ كيتربى مف خالؿ اندماجو االجتماعي مع
الجماعة أك المجتمع الذم ينتمي اليو  ,حيث تككف ىناؾ عممية نمك كعممية انتماء  ,بحيث تككف ىذه
المرحمة ىي األساس في بناء مستقبمة كاتجاىاتو (اليمشرم. )2003 ,
العنؼ  :ىك السمكؾ الذم يتضمف استخداـ القكة في االعتداء عمى شخص أخر دكف ارادتة  ,أك
اإلتياف أك االمتناع عف فعؿ أك أقكؿ مف شانو إف يسئ إلى ذلؾ الشخص كيسبب لو ضر ار جسمانيا
أك نفسيا أك اجتماعيا (الغامدم. )2010 ،
األسرة  :ىي المؤسسة االجتماعية التي تنشا مف اقتراف رجؿ كامرأة يرمي إلى إنشاء المبنة التي تسيـ
في نكاة طبيعية لممجتمع  ,كليا أركاف أساسية ىي الزكج  ,الزكجة  ,األبناء كاإلباء ( أبك شامة ،
. )2005
المؤسسات األىمية أك الغير رسمية  :ىي مؤسسات كجماعات متنكعة األىداؼ كاالىتمامات مستقمة
كميا اك جزئيا عف الحككمات كتتسـ بالعمؿ اإلنساني كالتعاكف كليس ليا أىداؼ تجارية أك ربحية كىي
تعمؿ لتحسيف أكضاع الفئات التي تنضكم تحت لكائيا التي في الغالب ما تككف فئات محركمة
كميمشة ( تيشكرم . ) 2009,
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الفصل الثاني
_____________________________________________________________
اإلطار النظري والدراسات السابقة

يتضمف ىذا الفصؿ مراجعة لألدب التربكم المتعمقة بإساءة المعاممة لألطفاؿ ،كما سيعرض الباحث
الدراسات السابقة المتعمقة بمتغيرات الدراسة.
 1.2اإلطار النظري
في ىذا اإلطار سكؼ يتطرؽ الباحث إلى إلى مكضكعيف أساسييف ىما :إساءة المعاممة لألطفاؿ
كالتحصيؿ الدراسي.
 1.1.2مفيوم إساءة المعاممة األطفال
ينظر الى مصطمح اإلساءة لألطفاؿ بأنيا عممية يتعرض مف خالليا األطفاؿ لسكء المعاممة مف
قبؿ الكالديف أك كلي األمر .كقد عرؼ ) (Axmaher,2010اإلعتداء عمى األطفاؿ بأنو " :أم شكؿ
مف سكء المعاممة أك اإلىماؿ لمطفؿ الذم يؤدم إلى ضرر غير مقصكد أك جرح ،كالتي ال يمكف أف
تفسر بشكؿ منطقي.
لقد قامت الشبكة األفريقية لمنع كحماية االطفاؿ مف سكء المعاممة كالتي يرمز ليا باالختصار
) (ANPPCANبتعريؼ إساءة معاممة األطفاؿ بأنيا "األفعاؿ المتعمدة ،كغير المقصكدة أك غير
المتعمدة كذلؾ كالتي تشكؿ خط ار عمى الصحة الجسدية كالعاطفية كاألخالقية كالرعاية التعميمية
لألطفاؿ .كيمكف رؤية إساءة معاممة األطفاؿ عمى أنو أم فعؿ ينطكم عمى اإلغفاؿ أك الندب ،سكاء
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كاف ذلؾ جسدم أك نفسي أك إىماؿ الطفؿ مف أبكيو كاألكصياء كمقدمي الرعاية أك غيرىـ مف الكبار
الذيف قد يعرضكا صحة الطفؿ الجسدية اك النفسية أك العاطفية كالتنمكية لمخطر.
كعرفت منظمة الصحة العالمية سكء المعاممة بأنيا " :التعسؼ ضد األطفاؿ أك سكء معاممتيـ ،ككؿ
أشكاؿ سكء المعاممة الجسدية كالعاطفية كاإلعتداءات الجنسية ،كاإلىماؿ ،أك المعاممة المتياكنة ،أك
االستغالؿ التجارم ،أك غيره مف أشكاؿ االستغالؿ التي مف شأنيا أف تسبب بإلحاؽ األذل بصحة
الطفؿ ،أك حياتو ،أك كرامتو ،أك تطكره في سياؽ عالقة تنطكم عمى المسؤكلية كالثقة كالسمطة (
أكتاني.) 2008 ،
كيقاؿ أف الطفؿ معنؼ أك مستغؿ عندما يقكـ الكالداف أك مقدمك الرعاية بأعماؿ تؤدم لإليذاء البدني
كالعاطفي كالجنسي لمطفؿ.

كما أنيا تنطكم أيضا عمى فشؿ اآلباء في تكفير الحب الالزـ كالرعاية

لمطفؿ.
إف إساءة معاممة األطفاؿ ىي كؿ سمكؾ مف شأنو أف يؤدم إلى إحداث ضرر لمطفؿ حتى لك لـ يكف
مقصكدا (Gilbert,elt2009)،يعزل سكء معاممة الطفؿ الى أم سمكؾ غير مقصكد مف قبؿ الكالديف
كمقدمي الرعاية كغيرىـ مف الكبار أك المراىقيف األكبر سنا ممف ىـ خارج قكاعد السمكؾ ،كينطكم
عمى مخاطر كبيرة منيا اإليذاء البدني أك العاطفي لمطفؿ أك الشاب .قد تككف مثؿ ىذه السمككيات
مقصكدة أك غير مقصكدة ،كعرؼ  Wallaceاإلساءة ضد الطفؿ بأنو :ردكد األفعاؿ المباشرة كغير
المباشرة التي تكجو نحك الطفؿ بيدؼ إيقاع األذل النفسي ،أك المفظي ،أك الجسدم ،أك الجنسي عميو
(أبك جابر كآخركف.) 2009 ،
كيعرؼ الباحث إساءة المعاممة بأنيا كؿ ما يصدر عف الكالديف أك مقدمي الرعاية مف فعؿ أك قكؿ مف
شأنو أف يحدث إيذاءا كضر ار لمطفؿ سكاء كاف ىذا الضرر جسديا ،أك حسيا ،أك نفسيا كمعنكيا.
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 2.1.2أنواع إساءة معاممة األطفال
تقسـ اإلساءة إلى خمس فئات ىي :االعتداء الجسدم ،سكء المعاممة العاطفية ،كاإلساءة الجنسية
كاإلىماؿ كاالستغالؿ
أوال :االعتداء الجسدي
يعد ىذا النكع مف أكثر أنكاع العنؼ شيكعا بسبب سيكلة اكتشافو كمالحظة آثاره ،كىك العقكبات
الجسدية المؤلمة التي تقع مف قبؿ اآلباء عمى األبناء بحجة التربية كالتيذيب ،كينتج عف العنؼ
الجسدم إصابات جسدية قد تؤدم إلى حدكث عاىات مستديمة ،أك إعاقات حسية كالعمى أك فقداف
السمع ،كقد تقضي إلى الكفاة ،كيتمثؿ ىذا النكع مف اإلساءة في المكـ ،كالضرب ،كالركؿ ،كالعض،
كالحرؽ كاليز كالتسميـ المتعمد (الشيرم.) 2011 ،
أما ( الدكيؾ ) 2008 ،فترل بأف اإلساءة الجسدية أك البدنية ىي حدكث أذل بدني عمدم نتيجة
ا ستخداـ الكالديف أك القائميف عمى رعاية الطفؿ ألساليب عنيفة كقاسية كالضرب كالعض كالحرؽ،
كربما محاكلة تيذيب كتعميـ الطفؿ بطريقة عنيفة كمؤذية لمطفؿ بدنيا.
كقد قسـ )  ) Bentovim, 1999ىذا النكع مف العنؼ إلى ثالثة مستكيات:
المستكل األكؿ :يتضمف العنؼ الشديد كيتمثؿ في إحداث الضرر البدني الذم كصؿ حده إلى اإلدماء،
كاحداث الجركح

كالحركؽ ،كالرضكض في العظاـ في جميع أجزاء الجسـ ،كىك يحدث بصكرة

مستمرة.
المستكل الثاني :كتقؿ فيو درجة العنؼ عف المستكل كتقؿ فيو درجة العنؼ عف المستكل األكؿ ،كحجـ
الضرر فيو أقؿ كال يأخذ صفة االستم اررية.
المستكل الثالث :فيشمؿ العنؼ البسيط ،كيحدث بصكرة عارضة ،كحجـ الضرر فيو قميؿ جدا ،كيمكف
أف تحدث فيو الجركح كالخدكش كلكف بصكرة بسيطة.
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ثانيا :اإلساءة العاطفية أو النفسية.
أما سكء المعاممة العاطفية كالتي يعبر عنيا مف خالؿ الشتـ كاإلمتياف ،حيث تعرؼ المجنة
الوطنية الخاصة بمعمومات إساءة معاممة األطفال واىماليم ( )2006سكء المعاممة العاطفية بأنيا:
"أفعاؿ أك حاالت إىماؿ مف قبؿ الكالديف أك غيرىـ مف مقدمي الرعاية التي تسببت أك يمكف أف تسبب
االضطرابات السمككية كالمعرفية كالعاطفية أك النفسية الخطيرة .كىكذا يمكف النظر الى سكء المعاممة
العاطفية عمى أنيا أم تكجو ،أك سمكؾ أك الفشؿ في القياـ بأم فعؿ مف جانب مقدـ الرعاية الذم
يتدخؿ في الصحة النفسية لمطفؿ كالتنمية االجتماعية أك اإلحساس بقيمة الذات.

كلعمو األقؿ فيما،

كلكف األكثر انتشا ار (القسكة) نكع مدمر مف سكء المعاممة ،فيك يياجـ مفيكـ الذات لألطفاؿ مما يجعؿ
الطفؿ يرل نفسو بأنو عديـ الفائدة ،ال قيمة لو كعاجز .كعندما يتـ إذالؿ االطفاؿ باستمرار كفضحيـ،
كارىابيـ أك رفضيـ ،فيـ بذلؾ يعانكف أكثر مما لك كاف قد أسيء ليـ جسديا .فاإلساءة العاطفية مف
شأنيا أف تؤدم إلى االكتئاب كعدـ القدرة عمى التركيز في المدرسة) .(Khartri,2004أما مؤشرات
سكء المعاممة العاطفية حسب ( )Mfonobong,2013فتشمؿ  :إخفاء العينيف خفض النظرات ،عض
الشفاه أك المساف .إجبار نفسو عمى التبسـ ،التمممؿ ،اإلزعاج ،الدفاع ،المبالغة ،االرتباؾ أك اإلنكار،
الشعكر بالتعرم،الشعكر باليزيمة ،كاالغتراب أك نقص القيمة الذاتية ،الندـ ،ضعؼ الثقة بالنفس،
االنسحاب ،فقداف األمف ،تعاطي الكحكؿ أك تعاطي المخدرات.

الكآبة ،صعكبة في العالقات

االجتماعية اضطرابات االكؿ؛ اضطرابات النكـ  /الككابيس .اضطرابات الكالـ؛ تأخر في التطكر.
اضطرابات عصبية أك أعراض جسدية ،كقد تؤدم اإلساءة العاطفية أك النفسية إلى االنتحار.
كيعتقد أباظة ،بأف اإلساءة النفسية يقصد بيا الفشؿ في إمداد الطفؿ بالعاطفة كالمساندة الضركرية
لمنمك االنفعالي ،كالنفسي كاالجتماعي ،كيتضمف أم سمكؾ مف جانب الكالديف أك القائميف عمى رعاية
الطفؿ ،كيؤثر سمبيا عمى نمكه النفسي كتكيفو اجتماعيا كنفسيا ،كنقص الحب كالحناف المكجو لمطفؿ،
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كزيادة إشعار الطفؿ بالذنب كالخجؿ كالتقميؿ مف قيمتو الذاتية بالمقارنة باألقراف كاألخكات ،كاطالقو
التعميقات الالذعة ضد شخص الطفؿ كخصائصو السمككية كالجسدية( .اباظو)2005،
ثالثا :اإلساءة الجنسية
يتـ تعريؼ االعتداء الجنسي مف قبؿ  CAPTAفي ( )Khartri,2004بأنو استخداـ اإلقناع
كاإلغراء كالترغيب ،أك إكراه أم طفؿ لالنخراط في أم سمكؾ جنسي صريح أك عف طريؽ اجراء
محاكاة لغرض إنتاج التصكير المرئي لمثؿ ىذا السمكؾ ،أك مساعدة أم شخص آخر عمى االنخراط
في ىذا السمكؾ .كاالغتصاب يعد شكال متطرفا مف االعتداءات الجنسية ،كذلؾ التحرش ،كاجبار
الطفؿ عمى ممارسة الدعارة.
األطفاؿ المعتدل عمييـ جنسيا يعانكف مف مشاكؿ عاطفية كالشعكر بالذنب كالعار،

كحسب

( )Mfonobong,2013فإف  :االستمناء القيرم (تعميـ اآلخريف عمى ممارسة العادة السرية) ،الفضكؿ
الزائد حكؿ الجنس أك الغكاية .العمؿ الجنسي مع االقراف ،كدمات أك نزيؼ في األعضاء التناسمية
الخارجية أك الثياب الداخمية ممزقة كدمكية ،جميعيا مؤشرات عمى االعتداء الجنسي.
كذلؾ مف مؤشرات االعتداء الجنسي التيابات المسالؾ البكلية المتكررة ،التبكؿ في الفراش ،ألـ أك حكة
في األعضاء التناسمية ،صعكبة في الجمكس أك المشي ،االستحماـ المفرط ،االنسحاب أك العدكانية،
األمراض المنقكلة جنسيا؛ الحمؿ ،كخاصة في مرحمة المراىقة المبكرة.
االعماؿ الفنية المدرسة.

االستدالؿ الجنسي في

تعاطي المخدرات ،الكسكاس القيرم ،المخاكؼ كاليكس ،مشاكؿ النكـ،

أعراض جسدية (آالـ في المعدة ،كالصداع) كغيرىا.
أما شتيوي فيرل بأنو " أم فعؿ جنسي ،أك أية محاكلة لمقياـ بفعؿ جنسي ،ضد رغبة الطرؼ اآلخر،
كيشمؿ اإلغتصاب كالتحرش الجنسي كأية تعميقات جنسية مرفكضة ،كيتضمف أيضا اإلساءة الجنسية
لمطفؿ ،أم إجباره أك إغرائو عمى المشاركة بنشاطات جنسية بغض النظر أكاف الطفؿ مدركا لذلؾ أك
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لـ يكف ،كتشمؿ ىذه النشاطات أم احتكاؾ جسدم بغرض التحرش الجنسي ،كأية أفعاؿ أخرل ،مثؿ
تشجيع الطفؿ عمى مشاىدة مكاد إباحية ،أك عمى المشاركة في إنتاجيا ،أك تشجيعو عمى التصرؼ
بشكؿ جنسي غير الئؽ(.شتكم كاخركف)2005،
رابعا :اإلىمال
إىماؿ األطفاؿ يتمثؿ في عدـ تكفير الرعاية األساسية الالزمة لمطفؿ مثؿ المأكل كالمأكؿ كالممبس
كالتعميـ كاإلشراؼ كالرعاية الطبية كغيرىا مف الضركريات األساسية الالزمة لنمك الطفؿ البدني كالفكرم
كالعاطفي .كىي الحالة التي فشؿ فييا األكصياء أك اآلباء ألداء المياـ التي ىي ضركرية مف أجؿ
رفاه الطفؿ كالتي دائما يمكف أف تؤدم إلى تيديد صحة كسالمة الطفؿ (.)Mfonobong,2103
كمف مؤشرات اإلىماؿ كما يراىا (:)Mfonobong,2013
سكء النظافة الصحية ،بما في ذلؾ القمؿ كالجرب ،طفح شديد أك غير قابمة لمعالج ،التقرحات ،كرائحة
الجسـ ،مالبس غير مالئمة لحالة الطقس ،مؤشرات التعرض لفترات طكيمة لمعناصر اآلتية( :حركؽ
الشمس المفرطة ،كلدغ الحشرات ،كنزالت البرد)؛ الطكؿ كالكزف أقؿ بكثير مف مستكل العمر كالخ.
أما (الدكيؾ )2008 ،فتعتقد بأف اإلىماؿ يكمف في فشؿ الكالديف أك أحدىما في إمداد الطفؿ
بالحاجات األساسية كالطعاـ كالماء كالحماية كالممبس كيتمثؿ في ثالث محاكر:
 اإلىماؿ الصحي :كيقصد بو ترؾ الطفؿ بدكف رعاية مف الجانب الجسدم ،اك معالجتو ،أك تغذيتو،
كاإلشراؼ غير الكافي عمى الحالة الصحية لمطفؿ أك تركو في المنزؿ كحيدا ،أكعدـ تقديـ الرعاية
الكافية لو.
 اإلىماؿ التعميمي :كيشتمؿ عمى التسرب مف المدرسة أك اليركب منيا ،أك عدـ دخكؿ الطفؿ
المدرسة في السف اإللزامي المحدد كعدـ تمبية االحتياجات التعميمية المتباينة لمطفؿ ( .الدكيؾ،
)2008
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 اإلىماؿ النفسي :العجز أك النقص أك المنع في تزكيد الطفؿ بالرعاية النفسية التي يحتاجيا كاىانتو
كتحقيره ،أك نقص التدعيـ اإليجابي لسمككيات الطفؿ المرغكبة مما يؤدم إلى فقده الشعكر بالثقة
كالنقص ( .أباظة)2005 ،
أما سواقد والطراونة فيركف أف اإلىماؿ ىك التقصير بتمبية الحاجات الرئيسة لمطفؿ ،مثؿ :حرماف
الطفؿ مف الغداء ،أك الممبس ،أك المأكل ،أك اإلشراؼ عميو ،أك الرعاية الطبية ،شريطة أال يككف
تحقيؽ احتياجات الطفؿ بسبب الفقر أك عدـ المقدرة عمى ذلؾ ،كمف أشكالو :اإلىماؿ الجسدم
كالتعميمي كالعاطفي (.سكاقد ك طراكنو)2000،
خامسا :االستغالل
استغالؿ األطفاؿ في كثير مف األحياف يعزل إلى عمالة األطفاؿ أك االتجار باألطفاؿ الذم
ينطكم عمى استخداـ األطفاؿ في أعماؿ أك أنشطة أخرل لصالح اآلخريف .استغالؿ األطفاؿ ىك
عممية منيجية الستخداـ األطفاؿ لمعمؿ مقابؿ تعكيضات ضئيمة أك معدكمة مع عدـ االكتراث
لصحتيـ كسالمتيـ (.)Newton,2001
اعتاد ىؤالء األطفاؿ عمى القياـ باألعماؿ الصعبة التي تفكؽ أعمارىـ في المزارع كما يتـ استغالؿ
البعض منيـ لمبيع المتجكؿ لساعات طكيمة بدكف طعاـ .ناد ار ما يستفيد ىؤالء األطفاؿ مف التعميـ ك
في نياية المطاؼ يتسربكف مف مدارسيـ ،كمع مركر الكقت فإف ىؤالء األطفاؿ يصمكف إلى سف
البمكغ كىـ مدمركف جسديا كعاطفيا كمعنكيا كفكريا (.)Mfonobong,2013
 3.1.2اآلثار المترتبة عمى إساءة معاممة األطفال
إلساءة المعاممة تأثير مدمر عمى األطفاؿ ،ييدد كجكدىـ كنمكىـ ،كقد رصدت المجنة الدكلية
لحقكؽ الطفؿ آثاره فيما يمي:
 -إصابات مميتة أك غير مميتة ( قد تؤدم إلى اإلعاقة ).
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 مشاكؿ صحية ( بما في ذلؾ تأخر في النمك ،أمراض الرئة كالقمب كالكبد ). اضطرابات معرفية بما في ذلؾ اختالؿ األداء في المدرسة. آثار نفسية ككجدانية ،شعكر بالرفض ،عدـ القدرة عمى االرتباط ،صدمة كالخكؼ ،كالقمؽ كعدـالشعكر باألماف كفقداف الثقة بالنفس.
 اضطرابات في الصحة العقمية :قمؽ ،اكتئاب ،ىمكسات ،كاضطرابات في الذاكرة كمحاكالت انتحار. إتياف سمككيات خطرة ،استخداـ المخدرات كاالنخراط مبك ار في ممارسات جنسية. آثار ارتقائية كسمككية :اليركب مف المدرسة ،سمككيات معادية لممجتمع كمدمرة( .المجمس القكميلمطفكلة كاألمكمة كيكنيسيؼ.) 2015 ،
كيرل كاتبي أف لمعنؼ ضد األبناء لو سمبيات كثيرة منيا:
 تطبعو طابع العنؼ كأسمكب مف أساليب الحمكؿ لممشاكؿ التي قد يكاجييا في حياتو. ينعكس سمبا عمى مختمؼ حياتو ،كربما تككف عامال مف عكامؿ الفشؿ في مستقبمو. يبني تككيف نفسي عمى الضغينة كالحقد الذم يحمؿ اتجاه مف يعيش معو مف أىمو. يخمؽ في داخمو عامؿ الخكؼ كالرىبة مف اآلخريف( .كاتبي)2012،كيعرض الباحث أبرز المشاكؿ التي يعاني منيا األطفاؿ كالناجمة عف اإلساءة إليو ىي كالتالية:
أوال :المشاكل الصحية
أكدت دراسات طكلية أجريت في الكاليات المتحدة حكؿ تأثير إساءة معاممة األطفاؿ كاىماليـ
عمى كجكد صالت قكية بيف سكء المعاممة  /اإلىماؿ كمشاكؿ الصحة في األطفاؿ  /المراىقيف
( )Flaherty,2006حيث كجدكا أف التعرض لتجربة إساءة كاحدة مف شأنيا أف تضاعؼ احتماالت
كجكد أطفاؿ ا يعانكف مف ضعؼ في الصحة البدنية عمكما في سف ست سنكات ،كثالثة أضعاؼ إذا
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ما تعرض الطفؿ الى أربع أك أكثر مف التجارب السمبية .كما كأظيرت دراسة أخرل  ،أف جميع
أنكاع سكء المعاممة كاإلىماؿ تؤدم إلى ( ) 10 – 8مخاطر صحية لممراىقيف

(Hussey

). elta,2006كما كأف ىز الطفؿ مف شأنو أف يؤدم إلى تمؼ في الدماغ ،كاصابات الحبؿ الشككي،
فقداف السمع ،صعكبات في النطؽ كحتى المكت ،ككفقا ل ػ ( ) Yawney,1996فإف األطفاؿ الذيف
يتعرضكف لإلىماؿ الشديد ىـ أصغر حجما ،كأقؿ كزنا كيعانكف مف ضعؼ عاـ في الصحة .كيبيف
مارفنيل

أف تعرض األطفاؿ لإلىماؿ كاساءة المعاممة النفسية خالؿ سنكاتيـ األكلى كالثانية كالثالثة

مف العمر يعكؽ نمكىـ الجسدم كخاصة العظاـ ،كيحدث لدييـ تأخر في النمك العقمي كخمؿ ىرمكني
كخاصة في ىيرمكف الغدة الدرقية ،كبناء عمى ذلؾ يحدث تأخر في النمك) Marvinl,1981(.
ثانيا :المشاكل النفسية
إساءة معاممة الطفؿ مف شأنيا أف تؤثر سمبيا عمى نفسية الطفؿ ،فقد يصاب بالقمؽ كاإلكتئاب
كالخجؿ كالشعكر بالذنب ،كضعؼ الثقة بالنفس ،كحدكث اضطرابات في النكـ ،كقد يضعؼ لديو
التركيز ،كشعكره بعدـ قدرتو عمى حؿ ما يكاجيو مف مشكالت ،كما كيشعر بعدـ الرضا عف حياتو.
إف مشاكؿ الصحة النفسية مثؿ :االكتئاب كاضطرابات القمؽ ،ترتبط بشكؿ مباشر مع إساءة المعاممة
لألطفاؿ ،كخاصة بالنسبة لممراىقيف ،كقد ثبت أف معدالت انتشار االكتئاب الشديد تصؿ في مرحمة
المراىقة الى ما يقارب أربعة أضعاؼ عنيا عند األطفاؿ األصغر سنا ( )Harkness,2008كفي
مراجعة لسبع دراسات مكسعة مف قبؿ  ،) 2008 ( harknessفقد أظيرت ىذه الدراسات كجكد
عالقة قكية بيف االعتداء عمى األطفاؿ كاالكتئاب في سف المراىقة .كذلؾ دراسة طكلية التي اجراىا
براون ،كوىين ،جونسون وسمايمس عمى األطفاؿ كالمراىقيف أظيرت أف اإلكتئاب عند األطفاؿ الذيف
تعرضكا لسكء معاممة مف كالدييـ ،أعمى بثالث أضعاؼ منيا عند األطفاؿ الذيف لـ يتعرضكا لسكء
معاممة ،كفي دراسة مف جامعة فيكتكريا حكؿ خصائص األطفاؿ الذيف تعرضكا لسكء المعاممة أك
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اإلىماؿ ،تبيف اف  ٪62مف األطفاؿ قد اجتمعت لدييـ كاحدة عمى األقؿ مف المعايير التشخيصية
لمصحة العقمية ) (Brown,el,ta,1999كقد أظيرت أيضا نتائج الكثير مف الدراسات أف األشخاص
الذيف تعرضكالإلساءة في مرحمة الطفكلة يككنكف أكثر عرضة لممعاناة مف االكتئاب العاـ كالقمؽ
كاضطراب ضغط ما بعد الصدمة كاإلدماف في مرحمة الرشد ،حيث يعتبر التعرض إلساءة المعاممة في
مرحمة الطفكلة عامال ميما لإلصابة باالضطرابات النفسية في مرحمة البمكغ كآثار بعيدة المدل ،كما
أف اإلساءة المبكرة قد تييئ األشخاص إلى اإلصابة باإلكتئاب في كقت متأخر (

& Hyun

.) Others,2000
ثالثا :المشاكل السموكية
أما عف المشاكؿ السمككية التي يظيرىا األطفاؿ الذيف يعانكف مف سكء المعاممة الكالدية كاإلىماؿ
كتشمؿ :الخجؿ المفرط ،كالخكؼ مف الغرباء ( ،) Oates,1996العالقات االجتماعية المضطربة
مع األقراف ،الشجار الدائـ ،كالسمككيات غير المرغكبة اجتماعيا ( ،)Feldman& others,1995
سكء التكافؽ المدرسي ،كاليركب مف المنزؿ)&others,1993

 ،) Kurtzزيادة العدكاف

كالعنؼ (  ،(Lossr,1997كالجناح كادماف المخدرات ( .)Mainon & Wilson,1995
رابعا :مشاكل التعمم
لقد كجد )2009)Gilbertك ) 2004 ( Millsعالقة قكية بيف سكء معاممة اإلطفاؿ كالتعمـ،
حيث كجدكا أف سكء معاممة األطفاؿ تقكد إلى ضعؼ في األداء األكاديمي ،كاأف سكء المعاممة
كاإلىماؿ في السنكات األكلى مف عمر الطفؿ تؤثر تأثي ار خطي ار عمى القدرات التنمكية لمرضع ،كخاصة
في المناطؽ الحرجة مف الكالـ كالمغة .
كقد كشؼ) ) 2004,Millsأف األطفاؿ الذيف يتعرضكف لسكء المعاممة كاإلىماؿ يؤدكف بشكؿ أقؿ في
االختبارات المكحدة كيحصمكف عمى عالمات مدرسية متدنية ،كفي تحميؿ اؿ  metaكالمككف مف 31
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مف  34دراسة اشارت الى أف ما نسبتو ( )٪91مف حاالت سكء المعاممة كاإلىماؿ تؤثر عمى سكء
التحصيؿ المدرسي كأشارت  36دراسة مف أصؿ  42الى أف ما نسبتو ( )٪86أشارت إلى التأخر
في تطكر المغة لدل األطفاؿ الذيف تعرضكا لسكء معاممة ،كمع كؿ ذلؾ ،أشار الباحثكف أف الدراسات
التى تربط بيف سكء معاممة األطفاؿ كاىماليـ مع مشاكؿ التعمـ ىي إشكالية في أف معظـ الدراسات ال
تعرؼ الكضع الفكرم لألطفاؿ قبؿ سكء المعاممة.
خامسا :انتحار الشباب
كتشير البحكث إلى أف سكء المعاممة كاإلىماؿ يضاعؼ مف خطر محاكلة االنتحار عند
الشباب (،)Brodsky, B. and Stanley, B. 2008

كمف خالؿ الدراسة المنيجية التي اجراىا

) (Evann, K., and Rodham, 2005أظيرت كجكد عالقة قكية بيف االعتداء الجسدم/الجنسي
كمحاكالت االنتحار/أفكار انتحارية ظيرت خالؿ فترة المراىقة.
ككجد ( )2004أف  ٪31مف مجمكعة المعنفيف جسديا مف المراىقيف لدييـ أفكار انتحارية مقارنة مع
 ٪10مف مجمكعة المراىقيف غير المعنفيف .كذلؾ كجد  Brodksyك )2008( Stanleyأف مخاطر
محاكالت االنتحار المتكررة كانت ثمانية أضعاؼ عند الشباب الذيف لدييـ تجارب

االعتداءات

الجنسية  .كيرل المؤلفكف أف االعتداء الجنسي يمكف أف تتعمؽ عمى كجو التحديد بالسمكؾ االنتحارم
ألنو يرتبط ارتباطا كثيقا بمشاعر الخجؿ كصفات المكـ الداخمية (.)Brodksy& Stanley, 2008
سادسا :تعاطي المخدرات والكحول
إف إساءة المعاممة لألطفاؿ قد تؤدم إلى مشاكؿ الكحكؿ كتعاطي المخدرات في سف المراىقة
كالبمكغ ( .)Fergusson& lynsky ,1997
أثناء قياميـ بمسح لطالب المدارس العامة في مدرسة الثانكية العميا  1ك  2ك  3في كاالبار ،نيجيريا،
كجد  Harissonكزمالؤه (  ) 2004أف تجارب اإليذاء الجسدم أك الجنسي زادت احتماالت استخداـ
16

الطالب لمكحكؿ كالماريجكانا كغيرىا مف المخدرات .ككجدت دراسة أخرل في الكاليات المتحدة أف
 ٪28مف المراىقيف الذيف تعرضكا لسكء المعاممة جسديا استخدمكا العقاقير بالمقارنة مع  ٪14مف
المراىقيف غير المعتدل عمييـ مقابؿ  ٪22مف مجمكعة غير المعنفيف ،ككاف  ٪36مف المراىقيف
الذيف تعرضكا

لسكء المعاممة جسديا

لدييـ أيضا مستكيات عالية مف استخداـ

الكحكؿ

)(Perkins&Jnes,2004
سابعا :العدوان والعنف والنشاط اإلجرامي
باإلضافة إلى الشعكر باأللـ كالمعاناة نفسيا ،فاألطفاؿ الذيف يتعرضكف لسكء المعاممة كاإلىماؿ
معرضكف لخطر متزايد مف إلحاؽ األلـ باآلخريف كتطكير السمككيات العدكانية كالعنيفة في سف
المراىقة (.)Pokela Haapasalo,2008

كتشير البحكث إلى أف االعتداء الجسدم كالتعرض

لمعنؼ األسرم ىي مف أكثر المؤشرات اتساقا حكؿ العنؼ بيف الشباب تنبأت دراسة أجراىا المعيد
الكطني لمعدالة في الكاليات المتحدة إلى أف األطفاؿ الذيف تعرضكا لسكء المعاممة كاإلىماؿ كانكا أكثر
عرضة لالعتقاؿ ب  11مرة بسبب السمكؾ اإلجرامي في مرحمة المراىقة (،wedom ،English
ك.(2004 ،Brandford
ثامنا :االعتداء المميت
كالنتيجة األكثر مأساكية كتطرفا مف إيذاء األطفاؿ كاىماليـ ىك االعتداء الذم يؤدم إلى الكفاة .كتقدر
منظمة الصحة العالمية ( )WHOأف ) (155000حالة كفاة في جميع أنحاء العالـ مف األطفاؿ الذيف
تتراكح أعمارىـ بيف  15عاما أك أقؿ تحدث كؿ عاـ بسبب سكء المعاممة إلىماؿ).(PInheiro,2006
كىناؾ عدد كبير مف الكفيات الناجمة عف سكء المعاممة كاإلىماؿ ال يبمغ عنيا بسبب التحقيقات غير
الكافية كالفشؿ في اجراء تحقيقات بعد الكفاة .ىذا يشير إلى أف تقديرات الكفيات عمى مستكل العالـ
الناجمة عف سكء المعاممة كاإلىماؿ يمكف أف تككف أعمى ()Gilbert, el ta, 2009
17

تظير نتائج الدراسات عمى اف تعرض الطفؿ لسكء المعاممة المبكرة بأشكاليا المختمفة (جنسي ،لفظي،
جسدم) تؤدم الى نتائج غير محمكدة مثؿ العنؼ كتدني التحصيؿ العممي عند االطفاؿ كما تبيف
تمؾ الدراسات عمى اف التحصيؿ العممي المتدني لو عالقة سمبية مع سيسسيكلكجية الطمفؿ ككضعة
االجتماعي االقتصادم المتستقبمي مما يدفع الكثير منيـ باالنزالؽ لعالـ اإلجراـ بأشكالو المتنكعة
كارتفاع نسبة البطالة بينيـ.
كلمعالجة ىذا األمر لتخفيض مف النتائج السمبية لسكء المعاممة  ،نمقي الضؤ عمى الدراسات المختمفة
في ىذا المجاؿ:
 -1إف األطفاؿ الذيف تعرضكا لسكء المعاممة المبكرة ىـ أكثر عرضة لتدني مستكل التحصيؿ
العممي لدييـ بما فييا مشكمة التعبير

كتدني عالماتيـ بمادة الرياضيات Boden ( .

)&Fergusson:2002
 -2اف التحصيؿ العممي الف ارد األسرة الميمميف أكثر سكء مف األطفاؿ الذيف تعرضكا إلى العنؼ
الجسدم ()Lowenthal :2000
 -3اف االطفاؿ الذيف تعرضكا لسكء المعاممة المبكرة ىـ أكثر تغيبان عف مقاعد الدراسو مقارنة مع
األطفاؿ الذيف لـ يتعرضكا ليا بالمطمؽ ()Macmillan & Hagan :2004
 -4اف األطفاؿ المعرضيف لسكء المعاممة ىـ اكثر رسكبان في صفكفيـ المدرسية كقمما ينيكف
دراساتيـ لممرحمة اإلعدادية))Daignault & Hebert :2008
 -5اف األطفاؿ المعرضيف لسكء المعاممة المبكرة معظميـ يتـ تحكيميـ الى صفكؼ
خاصة  ،صعكبات تعمـ )Holt Finkelhor& Kantor: 2007). .
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تعميمية

 -6اف األطفاؿ المعرضيف لسكء المعاممة ىـ غير ممتزميف بالقكانيف كاألنظمة المدرسية كىـ اكثر
صعكبة بالتعامؿ مع المجتمع كاالخريف داخؿ محيطيـ مقارنة مع اقرانيـ الذيف لـ يتعرضكا لسكء
المعاممة )Nikulina & Czaja. 2011).
اف األطفاؿ الذيف تعرضكا لسكء المعاممة المبكرة لذكم التحصيؿ العممي المتدني ىـ اكثر عرضة الف
يصبحكا ضحايا المجتمع .

 41112العوامل المؤدية إلى إساءة المعاممة
لقد أجمعت معظـ الدراسات إلى أف ىناؾ عدة عكامؿ تؤدم إلى إساءة المعاممة ضد األطفاؿ،
ىذه العكامؿ ىي:
أ .عوامل تتعمق بالوالد المعتدي
الصفات الشخصية ،تدني ثقتو بنفسو كاسقاط ظركفو عمى غيره ،تدني قدراتو عمى ضبط الذات
كالكآبة ،كالقمؽ ،كمعاناتو مف اضطرابات نفسية كعقمية كعاطفية كغير ذلؾ ( الحاج يحيى،) 2013 ،
ظركؼ اجتماعية صعبة ،آباء كأميات أسيء إلييـ في طفكلتيـ ،أىالي يتعاطكف المخدرات كالكحكؿ
كغيرىا ( الشيرم( )2011 ،حمادة ،) 2010،جميعيا عكامؿ تؤدم إلى العنؼ كسكء المعاممة.
ب .عوامل تتعمق باألسرة:
مف العكامؿ التي تتعمؽ باإلسرة الظركؼ المعيشية كالحياتية عند بعض العائالت ،مثؿ النزاعات بيف
الزكجيف ،البطالة ،الضغكط االقتصادية ،كالعزلة االجتماعية ( الشيرم ( ،) 2011،حمادة،) 2010،
(الحاج يحيى.) 2013 ،
ج .عوامل تتعمق بالطفل نفسو:
أشار الشيرم (  ) 2011إلى أف األطفاء المساء إلييـ عادة يتسمكف بالتالية:
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 الطفؿ الذم يكلد دكف رغبة مف الكالديف ألسباب مختمفة ،فقد تككف اقتصادية أك قانكنيةأك حياتية،فيـ ال يتكقعكف قدكمو ،كبالتالي فيـ ال يتقبمكف كجكده.
 الطفؿ الذم لديو إعاقة عقمية أك جسدية ،أك يعاني مف أمراض معددة. سمككيات الطفؿ قد تعرضو لإلساءة .كيضيؼ الحاج يحيى (  ) 2013عكامؿ أخرل تتعمؽ بالطفؿ المعتدم مثؿ :تدني كزف الطفؿ ،كالدة
الطفؿ في غير مكعده ،إضافة إلى اإلعاقات المختمفة ،جميعيا عكامؿ قد تسيـ في زيادة العنؼ ضد
األطفاؿ.
د .عوامل بيئية:
الفقر ،البطالة ،العزلة االجتماعية ،خصائص المجتمع المحمي الذم تعيشو في إطار األسرة ،جميعيا
عكامؿ تؤدم إلى اإلساءة لألطفاؿ ( الحاج يحيى( ،)2013،حمادة) ،(2010،الشيرم،) 2011،
كيعتقد الباحث أف ن ظرة المجتمع لألب المتسامح ىي نظرة دكنية ،كأف األب الذم يتعامؿ بحزـ مع
األبناء كيستخدـ أساليب التأديب ىك أب ناجح في نظر المجتمع ،ىذه تساعد عمى تبني سياسة العقاب
التأديبي كتزيد مف اإلساءة.
 5.1.2النظريات التي تفسر العنف الجسدي ضد األبناء:
ىناؾ عدة نظريات تفسر ظاىرة العنؼ ضد األبناء ،النظريات التي يتبناىا الباحث في تحميمو ىي:
 .1نظرية الييمنة والسيطرة  :بمكجب ىذه النظرية إف العنؼ ىك بحد ذاتو مكارد يستعيف بيا
األشخاص العنيفكف مف أجؿ فرض نفكذىـ كسيطرتيـ كقكتيـ عمى أشخاص معينيف ،لذلؾ يالحظ أف
األباء يستخدمكف العنؼ ضد األبناء لفرض كممتيـ بالقكة كالسيطرة عمييـ ،حيث أف مفيكـ العنؼ
حسب ىذه النظرية مرتبط بميكـ السمطة ،كأف األب الذم يمارس عنفا ضد ابنو ،يحاكؿ أف ينقؿ لو
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رسالة بأنو ىك المييمف كالمسيطر كصاحب الكممة النيائية ،كعمى األبناء أف يطيعكا آباءىـ كىذا ما
يتعممكه منذ نعكمة أظفارىـ( .الحاج يحيى )2013 ،
 .2نظرية الضغط :بمكجب ىذه النظرية فإف الضغكطات التي يتعرض ليا اآلباء ،سكاء الضغكطات
االجتماعية ،أك االقتصادية ،أك السياسية تنعكس عمى أبنائيـ ،فكثير مف األحياف يمارس اآلباء عنفا
ضد أبنائيـ بسبب الضغكطات كالتكترات التي يكاجيكنيا في حياتيـ اليكمية.
 .3نظرية دورة العنف :تحدد نظرية دكرة العنؼ ما إذا كانت النزعات العنيفة تكرث مف قبؿ األسرة
األصمية ،نتيجة لعممية تعمـ السمكؾ العنيؼ مف خالؿ مالحظة ممارساتو داخؿ األسرة ،أـ لككف الفرد
نفسو قد كقع ضحية ليذا العنؼ ،كتعرؼ ىذه النظرية باإلضافة لككنيا دكرة العنؼ بأنيا نظرية انتقاؿ
العنؼ عبر األجياؿ ،إذ يشير مفيكـ دكرة العنؼ إلى أف العنؼ سمكؾ يتـ تعممو داخؿ األسرة ،كينتقؿ
مف جيؿ إلى الجيؿ الذم يميو ،كتتبنى ىذه النظرية فكرة أف األطفاؿ الذيف يقعكف ضحايا لمعنؼ
المكجو نحكىـ ،أك الذيف يشيدكف العدكاف العنيؼ الذم يمارسو زكج نحك الزكج اآلخر ،سيكبركف
كيتعاممكف كيستجيبكف ألطفاليـ أك أزكاجيـ باألسمكب نفسو ،إذ غالبا ما يطكر األطفاؿ الناجكف مف
العنؼ األسرم استعدادا مسبقا كنزعة نحك ممارسة العنؼ مع أفراد أسرىـ المستقبمية ( .أبك جابر
كآخركف.) 2009 ،
 6.1.2التشريعات المناىضة إلساءة معاممة األطفال
سيتحدث الباحث في ىذا السياؽ عف قانكف حماية األطفاؿ في فمسطيف كفي دكلة االحتالؿ.
 1.6.1.2قانون حق الطفل في فمسطين:
يعرؼ قانكف الطفؿ الفمسطيني رقـ (  ) 7لسنة  2004في مادتو األكلى الطفؿ ىك كؿ إنساف لـ
يتـ الثامنة عشرة مف عمره ،كفي الفصؿ الثاني – الحقكؽ األساسية تنص المادة (  ) 11عمى أف لكؿ
طفؿ الحؽ في الحياة كفي األماف عمى نفسو ،كما كتكفؿ الدكلة إلى أقصى حد ممكف نمك الطفؿ
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كتطكره كرعايتو ،كالمادة (  ) 12تنص عمى أف لكؿ طفؿ الحؽ في حرية الرأم كالتعبير بما يتفؽ مع
النظاـ العاـ كاآلداب العامة ،كذلؾ تؤخذ آراء الطفؿ بما يستحؽ مف االعتباركفقا لسنو كدرجة نضجو،
كتتاح لمطفؿ الفرصة لإلفصاح عف آرائو في اإلجراءات القضائية أك في التدابير االجتماعية أك
التعميمية الخاصة بظركفو.

أما المادة رقـ (  ) 14مف القانكف ذاتو فتنص عمى أنو يحظر تشغيؿ

األطفاؿ قبؿ بمكغيـ الخامسة عشرة.

أما المادة (  ) 15فتأمر بتسجيؿ الطفؿ بعد كالدتو فك ار في

السجؿ المدني ،كالمادة (  :) 16لكؿ طفؿ الحؽ منذ كالدتو في اسـ ال يككف منطكيا عمى تحقير أك
ميانة لكرامتو أك منافيا لمعقائد الدينية ،أما المادة (  ) 17فتنص عمى أف لكؿ طفؿ الحؽ في احتراـ
شخصيتو القانكنية.
أما الفصؿ الثالث كالذم يحمؿ عنكاف :الحقكؽ األسرية فتنص المادة (  )19عمى أف لكؿ طفؿ
الحؽ في العيش في كنؼ أسرة متماسكة كمتضامنة ،كتتخذ الدكلة التدابير الالزمة لضماف التزاـ كالدم
الطفؿ أك مف يقكـ عمى رعايتو بتحمؿ المسؤكليات كالكاجبات المشتركة المنكطة بيما في تربية الطفؿ
كرعايتو كتكجييو كنمائو عمى الكجو األفضؿ.

كتنص المادة (  )20عمى أف لمطفؿ الحؽ في معرفة

كالديو كتمقي رعايتيما ،كال يجكز أف ينسب الطفؿ لغير كالديو .أما الفصؿ الرابع المتعمؽ بالحقكؽ
الصحة ،فتنص المادة (  )22عمى أف لمطفؿ الحؽ في الحصكؿ عمى أفضؿ مستكل ممكف مف
الخدمات الصحية المجانية مع مراعاة قانكف التأميف الصحي كأنظمتو المعمكؿ بيا ،أما المادة 27
فتنص عمى أف الدكلة تكفؿ حماية األطفاؿ مف التدخيف كالكحكؿ كالمكاد المخدرة المؤثرة عمى العقؿ،
كيمنع استخداـ األطفاؿ في أماكف إنتاج تمؾ المكاد أك في بيعيا أك تركيجيا.
أما الفصؿ الثامف فتتعمؽ بالحؽ في الحماية ،حيث كرد في المادة  42أف لمطفؿ الحؽ في
الحماية مف أشكاؿ العنؼ أك اإلساءة البدنية أك المعنكية أك الجنسية أك اإلىماؿ أك التقصير أك التشرد
أك غير ذلؾ مف أشكاؿ إساءة المعاممة أك اإلستغالؿ كأف الدكلة تتخذ كافة التدابير التشريعية كاإلدارية
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كاإلجتماعية كالتربكية كالكقائية الالزمة لتأميف الحؽ المذككر ،.كما كيمنع في المادة ( )43إستغالؿ
األطفاؿ في التسكؿ،كما يمنع تشغيميـ في ظركؼ مخالفة لمقانكف أك تكميفيـ بعمؿ مف شأنو أف يعيؽ
تعميميـ أك يضر بسالمتيـ أك بصحتيـ البدنية أك النفسية.
أما المادة ( )44فتمنع تعمد تعريض الطفؿ لألكضاع التالية:
 فقدانو لكالديو كبقاؤه دكف سند عائمي.
 تعريضو لإلىماؿ كالتشرد.
 التقصير البيف كالمتكاصؿ في تربيتو كرعايتو.
 إعتياد سكء معاممتو كعدـ إحاطة مف يقكـ برعايتو بأصكؿ التربية السميمة.
 استغاللو جنسيا أك اقتصاديا أك في اإلجراـ المنظـ أك في التسكؿ.
 إعتياده مغادرة محؿ إقامتو أك تغيبو عنو بدكف إعالـ
 إنقطاعو عف التعميـ بدكف سبب.
أما الفصؿ التاسع فيتطرؽ إلى آليات الحماية ،حيث تنص المادة ( ) 53عمى أف لكؿ شخص
إبالغ مرشد حماية الطفكلة كمما تبيف لو أف ىناؾ ما ييدد سالمة الطفؿ أك صحتوالبدنية أك النفسية،
كيككف اإلبالغ كجكبا عمى المربيف كاألطباء كاألخصائييف االجتماعييفكغيرىـ ممف تعيد إلييـ حماية
األطفاؿ كالعناية بيـ ،كيعاقب بغرامة ال تزيد عمى مائتي دينار أردني كال تقؿ عف مائة دينار أك ما
يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنا كؿ مف يخالؼ أحكاـ اىذا البند.
إذف يالحظ مف خالؿ عرض القانكف ،بأف الطفؿ الفمسطيني مصاف ،كمحفكظة كرامتو ،كعمى األقؿ عمى
الصعيد النظرم يحظى بحقكؽ تضمف حياتو بكرامة كاحتراـ.
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 2.6.1.2قانون حق الطفل في إسرائيل:
لقد شرع البرلماف اإلسرائيمي قانكف معدؿ لقانكف األحداث (  ) 1971مف أجؿ حماية الطفؿ
أسمتو قانكف العقكبات ( تعديؿ  ،1989 ) 26حيث ينص بند  368أ عمى أف المسؤكؿ عف القاصر
أك المستضعؼ " ىك كاحد مف اآلتية:
 .1الكا لديف أك أم شخص تقع عميو المسؤكلية لتأميف متطمبات حياتو ،صحتو ،تربيتو أك مسؤكؿ عف
سالمة القاصر أك المستضعؼ ،سكاء كاف مسؤكؿ عنو بشكؿ طبيعي ،أك عف طريؽ المحكمة.
 .2أحد أفراد األسرة ممف تجاكز سف الثامنة عشر كليس قاص ار أك مستضعفا كىك كاحد مف التالية:
زكج/ة الكالد/ة ،الجد أك الجدة ،األخ /األخت ،الصير ،العـ /العمة ،الخاؿ /الخالة.
 .3مف يسكف لديو القاصر أك المستضعؼ بشكؿ دائـ ،بحيث يككف عمره أكثر مف  18كتربطو بو
عالقة اعتماد أك سمطة.
أما " المستضعؼ " ،ىك كؿ شخص ال يستطيع أف يرعى نفسو كيحرص عمى تأميف احتياجاتو
األساسية لضماف حياتو ،كيحرص عمى سالمتو كأمنو بسبب عمره ،أك مرضو ،أك قدراتو الجسدية أك
النفسية ،أك يعاني مف إعاقة عقمية ،أك ألم سبب آخر ،كبند رقـ  368ب ينص عمى :
أ .مف يعتدم عمى قاصر أك مستضعؼ بالضرب كيسبب لو إصابة ،يتمقى عقكبة السجف لمدة 5
سنكات ،كاذا كاف المعتدم ىك المسؤكؿ عف القاصر أك المستضعؼ ،يتمقى عقكبة السجف لمدة سبع
سنكات.
ب.

في حاؿ ارتكاب جنحة كما كرد في البند السابؽ ( أ ) ،كتسببت بإصابة بالغة اك خطيرة،

عقكبة المعتدم السجف لمدة  7سنكات ،كاذا كاف المعتدم ىك المسؤكؿ عف القاصر أك المستضعؼ،
يتمقى عقكبة السجف لمدة تسع سنكات.
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ج .اإلصابة قد تككف جسدية أك نفسية .أما بند رقـ ( 368ج) .فينص عمى أنو مف يمارس إساءة
جسدية ،نفسية ،أك جنسية بحؽ القاصر أك المستضعؼ ،يتمقى عقكبة السجف لمدة سبع سنكات ،كاذا
كاف المعتدم ىك المسؤكؿ عف القاصر أك المستضعؼ ،يتمقى عقكبة السجف لمدة تسع سنكات.
كال يكتفي القانكف بالتطرؽ إلى المسيء كحسب ،بؿ يفرض عقكبات عمى مف لـ يمتزـ بالتبميغ عف
اإلساءة حيث ينص بند  ( 368د ) عمى أنو:
أ .إذا اعتقد الشخص أف القاصر أك المستضعؼ تعرض العتداء أك إساءة مف قبؿ المسؤكؿ عنو،
يجب عميو أف يبمغ عف ذلؾ بأسرع كقت ممكف ،يتـ التبميغ لمأمكر الشؤكف االجتماعية في المحاكـ ،أك
إلى الشرطة ،كمف ال يفعؿ يتمقى عقكبة السجف لمدة  3أشير.
ب.

طبيب/ة ،ممرض/ة ،رجؿ التربية ،عامؿ اجتماعي ،أحد مكظفي مكاتب الشؤكف االجتماعية،

شرطي ،أخصائي نفسي ،خبير في عمـ االجراـ ،أخصائي نطؽ ،أخصائي عالج كظيفي ،أخصائي
عالج طبيعي ،أك أم مف الميف الطبية ،كمدير المؤسسة أك الحضانة المتكاجد فييا القاصر ،أك أم
أحد مف طاقميا اعتقد " في إطار كظيفتو " أف القاصر تعرض العتداء مف قبؿ المسؤكؿ عنو ،يجب
عميو أف يبمغ عف ذلؾ بأسرع كقت ممكف ،يتـ التبميغ لمأمكر الشؤكف االجتماعية في المحاكـ ،أك إلى
الشرطة ،كمف ال يفعؿ يتمقى عقكبة السجف لمدة  6أشير.
ج .إذا اعتقد المسؤكؿ عف القاصر أك المستضعؼ أف مسؤكؿ آخر عمى القاصر أك المستضعؼ قاـ
بارتكاب جنحة ضده ،يجب عميو أف يبمغ عف ذلؾ بأسرع كقت ممكف ،يتـ التبميغ لمأمكر الشؤكف
االجتماعية في المحاكـ ،أك إلى الشرطة ،كمف ال يفعؿ يتمقى عقكبة السجف لمدة  6أشير.
د .إذا تعرض القاصر المكجكد في حضانة عالجية ،أك مؤسسة تربكية ،أك أم مؤسسة أخرل
العتداءات جنسية حسب البنكد  ،348 – 345أك أم اعتداء مف شأنو أف يؤدم إلى إصابة بالغة أك
خطيرة حسب البند  ( 368ب ) أك جنحة إساءة كما كرد في البند ( 368ج) ،يجب عمى المدير ،أك
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أم أحد مف أفراد الطاقـ في ىذا المكاف التبميغ بالسرعة الممكنة لمأمكر الشؤكف االجتماعية في
المحاكـ ،أك إلى الشرطة ،كمف ال يفعؿ يتمقى عقكبة السجف لمدة  6أشير.
ىػ ػ .التبميغ اإللزامي ال يسرم عمى قاصر.
ك .مأمكر الشؤكف االجتماعية في المحاكـ الذم تمقى البالغ عميو تحكيؿ القضية لمشرطة مع تقديـ
تكصياتو بالخصكص ،إال إذا تمقى مصادقة عمى عدـ التبميغ مف لجنة االستثناءات المككنة مف النيابة
المكائية ،ضابط شرطة ،المأمكر المكائي لمشؤكف االجتماعية في المحاكـ.
ز .إذا تمقت الشرطة البالغ بشكؿ مباشر ،تحيؿ المكضكع لمأمكر الشؤكف االجتماعية ،كال تتصرؼ
إال بعد الحصكؿ عمى مشكرتو ،إال في الحاالت التي تتطمب تدخؿ الشرطة بصكرة فكرية ال تحتمؿ
التأجيؿ  ،كىذا ال يعني أف الشرطة غير ممزمة بتحكيؿ ىذه المعمكمات لمأمكر الشؤكف االجتماعية في
المحاكـ كاستشارتو بعد ذلؾ.
عمى الرغـ أف البرلماف اإلسرائيمي يشرع القكانيف مف أجؿ حماية الطفؿ مف اإلساءة ،إال أف ممارسات
السمطات اإلسرائيمية بحؽ األطفاؿ الفمسطينييف تتسـ بالعدكانية كالتنكيؿ ،فمف ناحية يعاقب األب
المقدسي عمى إساءتو لمعاممة ابنو ،كمف ناحية أخرل يتعرض الطفؿ المقدسي ألسكاء أنكاع اإلساءة
كالتنكيؿ مف جانب الشرطة اإلسرائيمية.
 7.1.2مفيوم التحصيل الدراسي
يعرؼ التحصيؿ الدراسي بأنو :مدل ما تحقؽ مف أىداؼ التعمـ في مكضكع أك مقرر دراسي سبؽ
لمفرد دراستو أك تدرب عميو ( الشيرم ،) 2011 ،كيعرؼ أيضا بأنو مدل ما تعممو الطالب مف
محتكل المادة الدراسية ،كمدل استيعاب التالميذ لممعارؼ كالمفاىيـ كالميارات التي ليا عالقة بالمادة
الدراسية ( حمادة ك رزؽ.) 2010
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 8.1.2العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي
ىناؾ عدة عكامؿ تؤثر في التحصيؿ الدراسي منيا ما ىك ذاتي كيتمثؿ في الذكاء ،كالدافعية
كمستكل الطمكح ،كمستكل النضج الجسمي ،كالعقمي ،كاالنفعالي ،كاالجتماعي لمطالب ،كاآلخر
مكضكعي يتضمف البيئة الدراسية بكؿ ما يتكفر فييا مف تفاعالت اجتماعية كمكاد تعميمية ،كطرائؽ
تدريس كامكانيات مادية (2008دكيؾ) ،كىناؾ عدة عكامؿ يذكر الباحث عددا منيا:
البيئة األسرية :تمعب األسرة دك ار ىاما في التحصيؿ الدراسي ،فاألسرة التي تعاني مف حاالتالتصدع كاالنييار بسبب الخالفات بيف األبكيف كالشجار المستمر بيف األفراد ،ككذلؾ المعاممة السيئة
كاإلىماؿ مف جانب الكالديف لألبناء كالمتمثمة في الكراىية كالنبذ كالتيديد كعقاب كاإليذاء الجسدم تعد
مف العكامؿ التي تسيـ بشكؿ كبير في تدني المستكل التحصيمي ( عبد الرحيـ.)1980 ،
 المستكل االقتصادم كالثقافي كاالجتماعي المنخفض لألسرة يؤثر سمبا عمى التحصيؿ الدراسيلمطالب ،فالطالب الذم ينتمي إلى أسرة فقيرة مفككة اجتماعيا يعاني مف اضط اربات نفسية كانفعالية
تنعكس عمى تحصيمو الدراسي ،أما الطالب الذم ينحدر مف أسرة مترابطة كمستكاه المادم جيد تككف
نتائجو في التحصيؿ غالبا مرضية كمشجعة لتحصيؿ أفضؿ ( ق اززة ،)1996 ،كيختمؼ الباحث مع
ق اززة في ىذا المكضكع ألف الكضع االقتصادم ليس سببا في في تدىكر الكضع االقتصادم ،كيالحظ
أف األكائؿ في الثانكية العامة ينحدركف لطبقة فقيرة.
 عكامؿ تتعمؽ بالمعمـ نفسو :كمستكاه التعميمي ،دافعيتو كجديتو ،انتظامو كراتبو كغيرىا مف العكامؿالتي تسيـ بالتأثير عمى المستكل التحصيمي.
 -ظركؼ المدرسة كخصائصيا كحجـ الصفكؼ كعدد الطمبة في الصؼ الكاحد.
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 2.2الدراسات السابقة
يعرض الباحث الدراسات السابقة المتعمقة بمتغيرات الدراسة:
أوال  :الدراسات العربية
 1.2.2دراسة المجمس القومي لمطفولة واألمومة ويونيسيف) 2015 ( .
أجرل المجمس القكمي لمطفكلة كاألمكمة كيكنيسؼ دراسة بعنكاف :العنؼ ضد األطفاؿ في مصر.
استطالع كمي كدراسة كيفية في القاىرة كاالسكندرية كأسيكط .اعتمدت ىذه الدراسة عمى البحث
الكيفي ،إضافة إلى استطالع كمي أجرم في محافظات القاىرة ،االسكندرية كأسيكط في الفترة مف
مارس إلى مايك  ،2013كشارؾ في االستطالع  2400أسرة ،ك  110مدرسة لتقييـ خبرات ،مكاقؼ
كمعارؼ األطفاؿ ما بيف  17 – 13عاما ،كأىميـ كمدرسييـ كالقيادات المحمية كالدينية بشأف ىذا
المكضكع .أكدت ىذه الدراسة أف الكثير مف أطفاؿ مصر ،يتعرضكف ألنكاع مختمفة مف العنؼ عمى
يد مف يفترض فييـ حمايتيـ كرعايتيـ ،أشارت النتائج إلى أف العنؼ النفسي أكثر أشكاؿ العنؼ
شيكعا ،كيحدث العنؼ النفسي أساسا في المنزؿ ،كفي المركز الثاني يأتي العنؼ الجسدم ،حيث
تعرض نصؼ األطفاؿ الذيف شممتيـ العينة لمعنؼ الجسدم.
 2.2.2دراسة ميري ،نادية ،زندوح ،زينة (:) 2014
قامت الباحثتاف بإجراء دراسة بعنكاف " :سكء المعاممة الكالدية كالخكاؼ المدرسي " ،تناكلت ىذه الدراسة
تأثير سكء المعاممة الكالدية عمى ظيكر الخكاؼ المدرسي عند الطفؿ ،كذلؾ مف خالؿ دراسة ثالث
حاالت إكمينيكية اعتمادا عمى أدكات المنيج اإلكمينيكي الذم يتماشى كمكضكع الدراسة ،تمثمت في
المقابمة اإلكمينيكية نصؼ المكجية ،قائمة رىاب المدرسة لألطفاؿ كاالختبارات االسقاطية أىميا اختبار
رسـ الشجرة.
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كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :أف سكء المعاممة الكالدية تعتبر مف أىـ العكامؿ النفسية القائمة
كراء ظيكر الخكاؼ المدرسي لدل الطفؿ ،كيتظاىر ذلؾ في محكريف أساسييف :عدـ تكفير األمف
كاالستقرار العائمي كأحد أىـ الحاجات النفسية لمنمك السكم كذلؾ مف خالؿ تكتر العالقات الكالدية
كالخالفات المختمفة الظاىرة منيا كالخفية ،أما المحكر الثاني فيتمثؿ باألشكاؿ المختمفة مف اإلساءة
تمثمت في اإلىماؿ ،السيطرة الكالدية ،النقد السمبي كالرفض الكالدم.
 .3.2.2دراسة محمد عزت كاتبي ( ) 2012
قاـ الباحث بإعداد دراسة بعنكاف :العنؼ األسرم المكجو نحك األبناء كعالقتو بالكحدة النفسية .ىدفت
الدراسة إلى الكشؼ عف طبيعة العالقة االرتباطية بيف العنؼ األسرم المكجو نحك األبناء كالشعكر
بالكحدة النفسية لدل أفراد عينة البحث ،كما ىدفت إلى الكشؼ عف الفركؽ في العنؼ األسرم المكجو
نحك األبناء كفي الكحدة النفسية تبعا لمتغيرات  :الجنس ،المستكل التعميمي لألب ،المستكل التعميمي
لألـ .تككنت عينة الدراسة مف  100طالب كطالبة مف طمبة الصؼ األكؿ الثانكم مف الذككر كاإلناث
في محافظة ريؼ دمشؽ ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،أظيرت النتائج  :إلى كجكد
عالقة ارتباطيو بيف درجات العنؼ األسرم المكجو نحك األبناء كدرجات الشعكر بالكحدة النفسية لدل
أفراد العينة.

 . 4.2.2دراسة الشيري عموان ( .) 2011
قاـ الباحث بإجراء دراسة بعنكاف :العالقة بيف إساءة المعاممة الكالدية كتحصيؿ طمبة المرحمة المتكسطة
بمدينة تبكؾ ،حيث ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة تعرض المرحمة المتكسطة بمدينة تبكؾ في
المممكة العربية السعكدية إلساءة المعاممة الكالدية ،كالكشؼ عف أثر ذلؾ عمى التحصيؿ األكاديمي
لدييـ ،طبقت الدراسة عمى عينة عشكائية بمغت (  ) 992طالبا كطالبة ،كتكصمت الدراسة إلى نتائج
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أبرزىا :أف درجة تعرض المرحمة المتكسطة بمدينة تبكؾ في المممكة العربية السعكدية إلساءة المعاممة
الكالدية بدرجة متكسطة ،ككجكد عالقة عكسية دالة إحصائيا عند مستكل الداللة (  ) 0.01>αبيف
بيف إساءة المعاممة الكالدية كالتحصيؿ األكاديمي ،أم أنو بزيادة إساءة المعاممة الكالدية ينخفض
التحصيؿ الدراسي.
 . 5.2.2دراسة حمادة ،وليد()2010
قاـ الباحث بإعداد دراسة بعنكاف سكء معاممة األبناء كاىماليـ كعالقتو بالتحصيؿ الدراسي (دراسة
ميدانية عمى طمبة الصؼ األكؿ الثانكم العاـ في مدارس محافظة دمشؽ الرسمية ) ،ىدفت ىذه
الدراسة إلى معرفة مدل شيكع ظاىرة سكء معاممة األبناء كاىماليـ ،كمدل االختالؼ بيف الذككر
كاإلناث في التعرض لسكء المعاممة ،كعالقة سكء المعاممة لألبناء كمستكاىـ التحصيمي ،طبؽ البحث
عمى عينة مقدارىا  240طالبا كطالبة مف طمبة الصؼ األكؿ الثانكم العاـ مف مدارس مدينة دمشؽ
الرسمية ،كقد طبؽ الباحث مقياس سكء معاممة الطفؿ لديفيد برنشتيف ،كأظيرت النتائج أف مستكل
التحصيؿ يتأثر سمبا بارتفاع درجة اإلساءة سكاء لدل الذككر أك اإلناث ،لـ تظير النتائج أم فركؽ
بيف الجنسيف مف حيث اإلساءة ،فكال الجنسيف يتعرضكف لإلساءة.
 .6.2.2دراسة أبو جابر ،ماجد وآخرون ( ) 2009
قاـ الباحثكف بإجراء دراسة بعنكاف " :إدراكات الكالديف لمشكمة إىماؿ األطفاؿ كاإلساءة إلييـ في
المجتمع األردني.

المجمة األردنية في العمكـ التربكية " ،سعت الدراسة إلى التعرؼ عمى نكعية

كمستكل اإلدراكات كالكعي كالمعمكمات المتعمقة باإلىماؿ كاإلساءة الجسدية كالجنسيةلألطفاؿ ،لدل
اآلباء كاألميات المقيميف في مدينة عماف ،استندت الدراسة إلى المنيج الكصفي التحميمي باستخداـ
المسح لعينة عشكائية طبقية ،تـ جمع البيانات بإشراؼ الباحثيف مف فريؽ مدرب مف الطمبة الجامعييف
المسجميف في جامعتي الياشمية كالبمقاء ،تكصمت الدراسة إلى شيكع الكعي بخطكرة مشكمة اإلىماؿ
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كاإلساءة لألطفاؿ كتصاعدىا كاآلثار النفسية المترتبة عمييا ،كالى عدـ معرفة نسبة مرتفعة مف أفراد
عينة الدراسة بخطكات التبميغ عف حاالت اإلساءة لألطفاؿ ،كبأساليب تأديب كضبط سمكؾ األطفاؿ،
كعدـ الكعي بخطكرة قضايا المجكء ألساليب الضرب البدني في معاقبة األبناء ،كالتقميؿ مف أىمية دكر
المرأة في تربية األطفاؿ ،كعدـ الكعي بالخدمات المجتمعية المتعمقة بيذه المشكمة ،حيث تبيف أف
المستجيبيف كانكا غير متأكديف بشأف ما ينبغي أف يقكمكا بيفي حاؿ إطالعيـ عمى مشكمة اإلساءة
لألطفاؿ ،كال يعرفكف إلى الجية التي يمكنيـ تحكيؿ المعتدم أك المسيء ،أك الضحية إلييا ،كتشير
نتائج الدراسة إلى الحاجة لزيادة الكعي العاـ بشأف مشكمة اإلىماؿ كاإلساءة نحك األطفاؿ ،كالى أىمية
التركيز عمى اإلشارات المنذرة بكجكد مؤيديف الستخداـ العنؼ أك معتديف أك ضحايا ،كعمى إثارة الكعي
بالمكارد المجتمعية المتكفرة في األردف بشأـ معالجة ىذه المشكمة.

 7.2.2دراسة الدويك ،نجاح ( ) 2008
قامت الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف  " :أساليب المعاممة الكالدية كعالقتيا بالذكاء كالتحصيؿ الدراسي
لدل األطفاؿ في مرحمة الطفكلة المتأخرة .ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة درجة تعرض األطفاؿ في
البيئة الفمسطينية إلى سكء المعاممة الكالدية ،كاإلىماؿ ،كأثر ذلؾ عمى الذكاء العاـ كاالجتماعي
كاالنفعالي لدييـ ،ككذلؾ عمى التحصيؿ الدراسي ،كتحددت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الدراسي " :ما
العالقة بيف سكء معاممة الكالديف كاىماليـ لألطفاؿ كالذكاء كالتحصيؿ الدراسي لدييـ ؟ "تككنت عينة
الدراسة مف  200طفؿ مف تالميذ المرحمة االبتدائية بمدارس ككالة الغكث في مدينة غزة ،كقد تراكحت
أعمارىـ بيف ( )12 _ 9سنة ،كاشتممت العينة عمى  100تمميذ ك 100تمميذة في الصؼ الخامس
كالسادس مف المرحمة األساسية .أظيرت نتائج الدراسة:

31

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات األطفاؿ األكثر تعرضا لسكء المعاممة الكالديةكاإلىماؿ ،كمتكسط درجات األطفاؿ األقؿ تعرضا لسكء المعاممة الكالدية كاإلىماؿ في الذكاء العاـ.
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات األطفاؿ األكثر تعرضا لسكء المعاممة الكالديةكاإلىماؿ ،كمتكسط درجات األطفاؿ األقؿ تعرضا لسكء المعاممة الكالدية كاإلىماؿ في الذكاء االنفعالي.
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات األطفاؿ األكثر تعرضا لسكء المعاممة الكالديةكاإلىماؿ ،كمتكسط درجات األطفاؿ األقؿ تعرضا لسكء المعاممة الكالدية كاإلىماؿ في الذكاء
االجتماعي.
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات األطفاؿ األكثر تعرضا لسكء المعاممة الكالديةكاإلىماؿ ،كمتكسط درجات األطفاؿ األقؿ تعرضا لسكء المعاممة الكالدية كاإلىماؿ في التحصيؿ
الدراسي.
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات األطفاؿ الذككر كمتكسط درجات األطفاؿاإلناث عمى مقياس سكء المعاممة كاإلىماؿ.
 8.2.2دراسة حسان عربادي ( ) 2005
قاـ الباحث بإعداد دراسة بعنكاف :العنؼ ضد األطفاؿ في الكسط األسرم ،حيث ىدفت الدراسة
التعرؼ عمى ظاىرة العنؼ ضد األطفاؿ في الكسط األسرم بيدؼ فيميا ،كمعرفة أسبابيا كأبعادىا،
كبعضا مف العكامؿ المرتبطة بيا ،تككنت عينة الدراسة مف  253مبحكثا ( 135ذك ار ،ك 118أنثى )،
كجدت الدراسة أف األطفاؿ ىـ األكثر عرضة لمعنؼ األسرم ،كأف اإلناث ىف أكثر عرضة مف
الذككر ،كأف اإلناث ىف األكثر استخداما لمعنؼ األسرم ،كأف العقاب الجسدم ىك العقاب السائد في
عينة الدراسة.
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ثانيا :الدراسات األجنبية
 9.2.2دراسة  Alokanو ) 2014 ( Olatunji
قاـ الباحثاف بإجراء دراسة حكؿ "تأثير إساءة معاممة األطفاؿ عمى غرفة السمكؾ كاألداء األكاديمي في
الصؼ لدل طمبة المدارس االبتدائية كالثانكية" .كاعتمد تصميـ البحث الكصفي في استطالع لمدراسة،
تككف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف في المدارس االبتدائية كالثانكية في كؿ مف القطاعيف العاـ
كالخاص في ادك منطقة الحككمة المحمية في كالية إيكيتي ،نيجيريا .تككنت عينة الدراسة مف 200
معمـ ،تـ استخالصيـ مف  10مدارس مف خالؿ عينة طبقية عشكائية .تـ استخداـ إستبياناف:
المكسكمة إساءة معاممة األطفاؿ كاستبياف السمكؾ في الصؼ " ( )CACBQلجمع البيانات .أظيرت
نتائج الدراسة كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف االعتداء عمى األطفاؿ كمدل اىتماـ األطفاؿ في
الصؼ .كما أظيرت النتائج أيضا كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مشاركة الطفؿ النشطة في
أعماؿ الكالديف كتكجيو نحك أعماؿ الصؼ .
 10.2.2دراسة ) 2013 ( Mfonobong
قاـ الباحث بإجراء دراسة بعنكاف "اإلساءة لألطفاؿ كآثارىا عمى القطاع التعميمي في نيجيريا" .تـ
تطبيؽ الدراسة عمى عينة مككنة مف  200مدرسة ابتدائية كثانكية في شرؽ نيجيريا .كاختار الباحث
أداة اإلستبانة في جمع البيانات ،كخمصت الدراسة إلى أف إساءة معاممة األطفاؿ كما نكقشت ليا
انعكاسات خطيرة عمى النظاـ التعميمي في نيجيريا .كأظيرت الدراسة تراجع كبير عمى التطكر العممي
لمطفؿ كبالتالي فإف ىذا يعيؽ النمك كالتنمية المجتمعية.

تتطمب مشكمة إساءة معاممة األطفاؿ في

نظاـ التعميـ معالجة كافية كفعالة مف أجؿ تحسيف تطكير التعميـ .كعميو تكصي الدراسة بضركرة كجكد
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برنامج لمتنكير العاـ كالتعميـ لمكافحة الجيؿ الجماعي حكؿ األفعاؿ التي تشكؿ سكء المعاممة كلحماية
الطفؿ النيجيرم مف ىذه التجاكزات مف أجؿ تحقيؽ االستفادة القصكل مف النظاـ التعميمي.
 11.2.2دراسة  Ligeveو ) 2012 ( Poipoi
قاـ الباحثكف بإجراء دراسة تيدؼ إلى التعرؼ عمى العالقة بيف عمالة األطفاؿ عمى التحصيؿ
الدراسي لتالميذ المدارس االبتدائية في سكبا كخميج حكما مناطؽ في كينيا .طبقت الدراسة عمى عينة
مككنة مف  333تمميذا (  171ذككر 162 ،إناث ).أظيرت نتائج الدراسة أف التالميذ الذيف شارككا
في عمالة األطفاؿ ،كاف تحصيميـ الدراسي أدنى بكثير مف أكلئؾ الذيف لـ يشارككا في عمالة األطفاؿ.
كعالكة عمى ذلؾ ،كاف الفتياف المشاركيف في أنشطة عمالة األطفاؿ لدييـ أداء أكاديمي أعمى بكثير
مف الفتيات المكاتي شاركف في أنشطة عمالة األطفاؿ.
 12.2.2دراسة ) 0202 ( Apebende, Umoren, Ukpepi and Ndifon
قاـ الباحثكف بإجراء دراسة بعنكاف " :تأثير إساءة معاممة األطفاؿ عمى األداء األكاديمي لتالميذ
المدرسة االبتدائية في العمكـ االساسية في كالية كركس رفر في نيجيريا " ،طبقت الدراسة عمى
عينة بمغت  2940تمميذا تـ اختيارىـ مف  49مدرسة .تـ استخداـ أداتيف " :استبياف عف إساءة
معاممة األطفاؿ " ( )CHAQك "اختبار العمكـ األساسية" الختبار األداء األكاديمي لمتالميذ .تـ
استخداـ اختبار  tالمستقؿ لتحميؿ البيانات .اظيرت النتائج بأف األطفاؿ الذيف لـ يساء معاممتيـ
يؤدكف أفضؿ مف نظرائيـ الذيف يتعرضكف لسكء المعاممة .كبناء عمى ىذه النتائج قدمت التكصيات
التالية :يجب عمى اآلباء كمقدمي الرعاية أف ينظركا الى الضرب كالحرؽ كغيرىا عمى أنيا إيذاء بدني
كليس كسيمة لالنضباط ،كلذا يجب الكؼ عف استخدامو عمى أطفاليـ تحت رعايتيـ .أف تسيء إلى
الطفؿ عاطفيا قد يضعؼ مف معنكياتيـ كقد يجعميـ يشعركف بأنيـ ال قيمة ليـ في المنزؿ ككذلؾ في
المجتمع.
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 13.2.2دراسة النسفورد وآخرون ( ) 2006
استيدفت الدراسة بحث تأثير سكء المعاممة الجسدية عمى أطفاؿ في سف الثامنة ،كقد بمغت عينة
الدراسة (  ) 585طفؿ ،كاف مف بينيـ  %11.8تعرضكا لسكء المعاممة الجسدية ،كما أخبرت
األميات كاألطفاؿ أنفسيـ ،ككاف مف نتائج الدراسة أف األطفاؿ الذيف تعرضكا لسكء المعاممة الجسدية
لدييـ مستكل متدني جدا مف الكفاءة االجتماعية ،بينما األطفاؿ الذيف لـ يتعرضكا لإلساءة فمدييـ
مستكل عاؿ مف الكفاءة االجتماعية بسبب الدعـ األسرم الكافي ،كذلؾ أظير األطفاؿ المساء إلييـ
جسديا عداءا لممجتمع كعدـ القدرة عمى اتخاذ الق اررات.
 14.2.2التعقيب عمى الدراسات:
تناكلت الدراسات التي تـ عرضيا آنفا أربعة محاكر أساسية:
المحكر األكؿ :يتطرؽ إلى مدل انتشار ظاىرة العنؼ كىذا ما كرد في د ارسات :المجمس القكمي
لمطفكلة كاألمكمة كيكنيسيؼ (  ،) 2015كعبادم حساف (  .)2005أما المحكر الثاني فتطرؽ إلى
مستكل إدراؾ الكالديف لمشكمة اإلساءة الألطفاؿ ككمدل كعييـ بالخدمات التي تقدـ ليـ ممثال بدراسة
أبك جابر كآخركف (  . ) 2009أما المحكر الثالث فيتطرؽ إلى تأثيرات إساءة المعاممة عمى األطفاؿ،
حيث تطرقت دراسات :ميرم نادية ك زندكح زينة (  ،) 2014كاتبي محمد (  ) 2012إلى التأثيرات
النفسية لإلساءة عمى األطفاؿ ،حيث تطرقت األكلى إلى الخكاؼ المدرسي ،أما الثانية فتطرقت إلى
الكحدة النفسية ،في حيف تطرقت دراسة النسفكرد كآخركف (  ) 2006إلى تأثير اإلساءة عمى الكفاءة
االجتماعية .أما المحكر الرابع فيتناكؿ تأثير إساءة المعاممة عمى التحصيؿ األكاديمي كىذا ما كرد في
دراسات Alokan :ك Ligeve ،) 2013 ( Mfonobong ،) 2014 ( Olatunjiك( Poipoi
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 ،) 2012الشيرم

عمكاف (  ،) 2011حمادة كليد ( Apebende, Umoren, ،) 2010

 ،) 2010 ( Ukpepi Ndifonكدكيؾ نجاح ( .) 2008
لقد استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظرم كاستعانت بنتائجيا في
تحميؿ كمناقشة نتائج ىذه الدراسة ،كلكف تتميز ىذه الدراسة بأنيا الدراسة الكحيدة عمى عمـ الباحث
كالتي تتطرؽ إلى مجتمع الضفة الغربية ،الذم يتميز بتنكع المؤسسات التعميمية مف حيث تبعيتيا،
فيناؾ مدارس لمككالة ،كمدارس خاصة ،كمدارس حككمية كىذا قؿ ما يالحظ في المجتمعات األخرل،
إضافة إلى أف نمط السكف في المجتمع الفمسطيني يختمؼ نكعا ما عف المجتمعات األخرل لكجكد
مخيمات ،األمر الذم ال يالحظ إال في بعض المجتمعات العربية ،كما أف السمطة الفمسطينية كقكانينيا
كتشريعاتيا ىي حديثة بعض الشيء ،كىذا يميزىا أيضا عف المجتمعات األخرل ،إضافة إلى أف ىذه
الدراسة الحالية تتطرؽ إلى كافة أشكاؿ العنؼ .
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الفصل الثالث
______________________________________________________________
منيجية الدراسة واجراءاتيا

يتضمف ىذا الفصؿ كصفان لمنيج الدارسة كمجتمعيا كعينتيا ،ككصفان ألداة الدراسة مف حيث صدقيا
كثباتيا ،كطرؽ جمع البيانات ،اضافة الى متغيرات الدارسة ،كالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت
لتحميؿ البيانات كأخي ار مفتاح تصحيح األداة.

 113منيج الدراسة:

في ضكء طبيعة الدراسة كالبيانات المراد الحصكؿ عمييا كفي ضكء األسئمة التي تسعى الدراسة

اإلجابة عنيا ،فقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي الكمي الكيفي اؿ الذم ال يقتصر عمى كصؼ
الظاىرة أك المشكمة فقط ،بؿ يتعداىا إلى التحميؿ كالتفسير لمكصكؿ إلى االستنتاجات التي تسيـ في
فيـ الكاقع كتطكيره كالمتعمقة بمكضكع الدراسة.

 213مجتمع الدراسة:
تككف مجتمع ىذه الدراسة مف جميع طمبة المرحمة المتكسطة لمصفكؼ ( ( )9-5الذٌن تتزاوح
أعمارىم تٍن  11إلى  15سنة ) فً المذارس من جنس واحذ (غٍز المختلطة) لذي مدارس السمطة
الفمسطينية كككالة الغكث في الضفة الغربية ،كقد قسمت المدارس إلى قسميف :مدارس تابعة لككالة
الغكث (  ) UNRWAكعددىا ( ،)40كمدارس تابعة لمسمطة الكطنية الفمسطينية ( مدارس حككمية(
كعددىا (.)60
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 313عينة الدراسة
سيستخدـ الباحث العينة العشكائية الطبقية النسبية  ،اختٍار  111مذرسة تشكل عشوائً من قثل
السلطات المذرسٍة (  61حكومً  41 ،األونزوا) ( تتناسة مع حجم المنطقة) وقذ تم اختٍار  61طالة
تشكل عشوائً  ،مزتثة حسة الصف (اثنً عشز طالثا من كل صف)

 11313حجم العينة ونوعيا:
طبقت الدراسة عمى عينة تككنت مف ( )320طالبا كطالبة مف طمبة المرحمة المتكسطة في مدارس
السمطة الفمسطينية كككالة الغكث ،تـ اختيارىـ حسب الطريقة الطبقية ،حيث ركعي بأف تشمؿ كافة
متغيرات الدراسة المتمثمة ب ػ ػ ػ ػ ػ :جنس الطالب (ذكر ،أنثى) ،كالجية التي تتبع ليا المدرسة (حككمية،
ككالة الغكث) ،كمكاف سكف الطالب (مدينة ،قرية ،مخيـ) ،كصفكؼ تعميمية ( ،)9-5كفيما يمي
تكضيح ذلؾ:

 21313خصائص العينة:
 1121313خصائص العينة وفقا لمتغير الجنس:
الجدول (  ) 1خصائص العينة حسب متغير الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية ( ) %

أنثى

142

44.4

ذكر

178

55.6

المجموع

320

100.0

38

 2121313خصائص العينة وفقا لمتغير تبعية المدارس:
الجدول (  ) 2خصائص العينة حسب متغير تبعية المدارس
نوع المدرسة

العدد

النسبة المئوية ( ) %

مدارس حكومية

175

54.7

مدارس وكالة UNRWA

145

45.3

المجموع

320

100

 3121313خصائص العينة وفقا لمتغير مكان السكن لمطالب:
الجدول (  ) 3خصائص العينة حسب متغير مكان السكن لمطالب
مكان السكن

العدد

النسبة المئوية ( ) %

مدينة

158

49.4

قرية

70

21.9

مخيـ

92

28.7

المجمكع

320

100

 4.3أداة الدراسة:
أ .القسم المتعمق بقياس التحصيل الدراسي ألفراد العينة:
فإن و كبيدؼ قياس مستكل تحصيؿ الطمبة الذيف تـ اختيارىـ في عينة الدراسة فقد تـ اعتماد
المتكسط الحسابي (المعدؿ) لعالمات الطمبة في ست مكاد ىي :التربية اإلسالمية ،كالمغة العربية،
كالمغة االنجميزية ،كالرياضيات ،كالعمكـ ،كالتربية االجتماعية.
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ب .القسم المتعمق درجة انتشار اإلساءة لألبناء من أفراد العينة:
فإنو كبيدؼ قياس مستكل ك انتشار اإلساءة لألبناء الذيف تـ اختيارىـ في عينة الدراسة فقد تـ
اعتماد استبانة لمحصكؿ عمى استجابات عينة الدراسة .
 21413صدق األداة:
لمتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة ُعرضت عمى لجنة مف المحكميف مف ذكم الخبرة كاالختصاص؛
إلبداء آرائيـ ،كبناء عمى ما اقترحكه فقد حذؼ الباحث عددان مف الفقرات ،كأضاؼ فقرات أخرل ،كما
عدؿ صياغة بعضيا.
ّ
 3.4.3ثبات أداة الدراسة:
لمتحقؽ مف درجة ثبات أداة الدراسة تـ تكزيعيا عمى عينة ثبات قدرىا ( )31طالب كطالبة مف
خارج عينة الدراسة ،كحساب معامؿ الثبات إلجاباتيـ عف أداة الدراسة بكساطة معادلة الثبات
(كركنباخ -ألفا) ،حيث تـ حذؼ الفقرات التي قؿ معامؿ ارتباطيا مع المقياس الكمي ( ،)0.20الى اف
استقر معامؿ الثبات عمى (.)0.92
 513متغيرات الدراسة
اشتممت ىذه الدراسة عمى عدة متغيرات يصنفيا الباحث في ثالثة أنكاع:
 1.5.3المتغيرات المستقمة الرئيسة :كتتمثؿ بدرجة سكء معاممة األبناء ،كليا مستكييف ىما :اإلساءة
النفسية ،كاإلساءة الجسمية.
 2.5.3المتغيرات المعدلة :كتتمثؿ بالمتغيرات الديمغرافية كتضـ الجنس لمطالب ،كالجية التي تتبع ليا
المدرسة التي يدرس فييا ،كمكاف السكف لمطالب كالصفكؼ مف (.)9-5
 3.5.3المتغيرات التابعة :كيتمثؿ بمتغير تابع كحيد ىك التحصيؿ الدراسي لمطالب.
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 613المعالجة اإلحصائية لمبيانات:
بعد جمع االستبانات مف عينة الدراسة ،قاـ الباحث بتفريغ إجابات أفراد العينة ،كادخاليا إلى
الحاسب اآللي ،كمعالجتيا باستعماؿ برمجية ألػ ( ،)spssمستعينان بمختص احصائي ،كتـ حساب
المتكسطات الحسابية ،كاالنحرافات المعيارية ،كالنسب المؤكية؛ مف أجؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة،
كحسب معامؿ االرتباط بيرسكف ،كتـ اجراء اختبار تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد ( Multiple
ُ
 )Regression Analysisمف أجؿ فحص فرضيات الدراسة ،في حيف ُحسب معامؿ ثبات أداة
الدراسة بكساطة معادلة الثبات "كركنباخ-الفا".
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الفصل الرابع

______________________________________________________________

عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا

القسم األول) النتائج المتعمقة بإجابة أسئمة الدراسة
بيدف التعرف إلى درجة انتشار سوء المعاممة لألبناء لدى طمبة المرحمة المتوسطة في المدارس
الفمسطينية ببعدييا (النفسية والجسدية) ،فقد ُحسبت المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لكل
بعد من ىذه االبعاد ،ولمبعدين مجتمعين (درجة انتشار سوء المعاممة لألبناء ككل) ،ولتسييل عرض
النتائج اعتُمد التوزيع اآلتي:
جدول ( )5درجة التقدير ،ومدى الدرجة لبيافات الدراسة
درجات االستجابة

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

منخفضة

منخفضة جداً

درجة االستجابة

5

4

3

2

1

المتوسط الحسابي

4.21-5.0

3.41-4.20

2.61-3.40

1.81-2.60

1-1.80

 )1النتائج المتعمقة باإلجابة عمى السؤال األول من أسئمة الدراسة الذي ينص عمى" :ما درجة
انتشار سوء المعاممة لألبناء لدى طمبة المرحمة المتوسطة في المدارس الفمسطينية ووكالة الغوث؟"
بيدف االجابة عمى ىذا السؤال فقد تم حساب المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والنسبة
المؤية لدرجات اجابة أفراد العينة عمى فقرات الدراسة المتعمقة بسوء المعاممة لالبناء ،وذلك عمى
مستوى االساءة النفسية ،واإلساءة الجسدية ولالثنتين معاً ،والجدول رقم ( )6يوضح ذلك:
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جدول رقم ( )6المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة التقدير لدرجة انتشار سوء المعاممة
بحسب اجابات افراد العينة
العدد

الرقم

المجال

.1

االساءة النفسية

320

.2

االساءة الجسدية

320

1.972

.3

سوء المعاممة ككل

320

1.717

(ن)

االنحراف

درجة

المتوسط

المعياري

التقدير

1.463

.75

قميمة جداً

.82

قميمة

.78

قميمة

الحسابي

يتضح من خالل الجدول السابق أن متوسط انتشار سوء المعاممة لألبناء لدى طمبة المرحمة
المتوسطة في المدارس الفمسطينية ككل قد بمغ ( ،)1.717وبدرجة تقدير قميمة جداً ،في حين بمغ
المتوسط الحسابي النتشار اإلساءة النفسية ( ،)1.463وبدرجة تقدير قميمة جداً ،أما المتوسط الحسابي
النتشار اإلساءة الجسدية لدى طمبة المرحمة المتوسطة في المدارس الفمسطينية فقد بمغت قيمتو
( ،)1.972وبدرجة تقدير قميمة ،وفي ذلك مؤشر عمى ان درجة اإلساءة الجسدية التي يتعرض ليا
طمبة المرحمة المتوسطة في المدارس الفمسطينية تفوق درجة اإلساءة النفسية.
كيعزك الباحث أف المتكسط الحسابي لسكء معاممة األبناء جاء بدرجة قميمة جدا ،األمر الذم يدؿ عمى
عدـ تعرض األبناء لإلساء إال بشكؿ قميؿ ،نتيجة لمعديد مف العكامؿ كالمتغيرات التي طرأت عمى
المجتم ع الفمسطيني ،بما تتضمنو مف تطكرات تكنكلكجية كاقتصادية كاجتماعية كتغيير الكثير مف
التشريعات في فمسطيف كالتي تؤكد عمى تجريـ أم فعؿ مف شانو اإلساءة إلى االطفاؿ ،سكاء تعمؽ
األمر باألسركة كالدكر األبكم ،أـ بدكر المدرسة كما تمثمو مف مؤسسة ميمة مف مؤسسات التنشئة
االجتماعية التي يمر بيا الطفؿ ،حيث أصبح ىنالؾ تشريعات كقكانيف حديثة تجرـ تمؾ األفعاؿ ،ىذا
األمر الذم لـ يكف مكجكد سابقا ،مما كاف يتيح الفرصة لتعرض األطفاؿ لإلساءة لعدـ كجكد تشريعات
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تعاقب عمى مف يقكـ باإلساءة لإلطفاؿ ،كىذا ما يستند مع نظرية الردع لمعالميف بيكاريا كبينثاـ كالذاف
اكدا عمى ضركرة العقكبة لمسمكؾ االنحرافي كالخاطئ حتى يقكـ بعممية الردع .
كما يعزك الباحث ذلؾ أيضا إلى عدـ كعي الكالديف بأىمية التنشئة السميمة لألطفاؿ حتى يككف أفرادا
عامميف كحيكييف في المجتمع ،األمر الذم أصبح في كقتنا الحالي مدرؾ مف قبؿ الجميع ،كذلؾ مف
خالؿ تاكد الكالديف مف ضركرة التربية السميمة لألبناء كما تشكمو اإلساءة النفسية كالجسدية مف تأثيرات
عمى شخصية الطفؿ .
كبناء عمى ذلؾ يمكف لمباحث أف يعزك اإلساءة النفسية كالجسدية التي يتعرض ليا األبناء بأنيا جاءت
بدرجة قميمة ،كىك ما يتفؽ مع دراسة (عبيدة )2013 ،بما يمي :
 ازدياد الكعي لدل األسرة الفمسطينية بأىمية التنشئة السميمة لألبناء ،كايقانيـ مف خطكرة التأثيراتالنفسية كالصحسة كاالجتماعية لإلساءة لألبناء .
 تطكر التشريعات الفمسطينية كالتي أصبحت تجرـ كتعاقب عمى العديد مف األفعاؿ كالسمككياتكالتي تشكؿ إساءة إلى األطفاؿ .
 التطكر االقتصادم الذم ط ار عمى األسرة الفمسطينية كالتي أصبح بمكجبيا الكالديف قادريف عمىتكفير سبؿ العيش الكريـ ألبنائيـ .
كما يعزك الباحث أف األبناء يتعرضكف لإلساءة الجسدية بدرجة أكبر مف اإلساءة النفسية إلى عدد مف
العكامؿ لعؿ أبرزىا ىك ما تشكمو اإلساءة الجسدية مف كسيمة مف كسائؿ تقكيـ كمعالجة االخطاء التي
يقكـ بيا األبناء كذلؾ مف خالؿ القياـ بضربيـ أك إيذائيـ كذلؾ لنييـ عف السمكؾ الذيف يقكمكف بو،
كلعؿ مف المعركؼ في المجتمع الفمسطيني كلعدـ انتشار التعميـ حتى كقت قريب ،اف الضرب كاإليذاء
ىي مف الكسائؿ الجسدة التي يستطيع مف خالليا الكالديف تربية أبنائيـ لما تمحقو مف ضرر جسدم
بالطفؿ كتردعو عف القياـ بالسمكؾ نفسو مرة اخرل ،كىذا يشكؿ مف كجية نظر الباحثيف خالفا العتبار
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الضرب كاإليذاء ال يعمؿ عمى تقكيـ شخصية الطفؿ بؿ تدميره في المستقبؿ ،كفي كقتنا الحالي ىنالؾ
بعض االباء الذم يمارسكف اإلساءة الجسدية ضد أبنائيـ لتقكيـ أك حثيـ ،فمثال بعض االباء يقكمكف
بضرب أبنائيـ لحثيـ عمى الدراسة ،األمر الذم يشكؿ رد فعؿ سمبي مف قبؿ األبناء ،فالدراسة بحاجة
إلى تحفيز إيجابي لتعطي الطفؿ الحافز لمدراسة ،كليس الد ارسة مف أجؿ الخكؼ مف التعرض لإلساءة
الجسدية ،فالتحصيؿ الدراسي في بعض األحياف ياتي بنتئاج عكسية إذا تعرض األبناء لمثؿ تمؾ
اإلساءة .
كىنالؾ العديد مف أشكاؿ األساءة الجسدية كالنفسية كالتي قاـ الباحث برصدىا ،كمف أبرز تمؾ
األشكاؿ التي تشكؿ إساءة جسدية ( الضرب ،الصفع ،رمي شيء ،الدفع ،الضرب بشدة) كمف األشكاؿ
التي تشكؿ إساءة نفسية ( التيديد ،الشتـ  ،االحباط ،اإلىانة ،كالـ مييف ،كالـ مسيء ،عدـ االىتماـ
مف قبؿ الكالديف )
 )2النتائج المتعمقة باإلجابة عمى السؤال الثاني من أسئمة الدراسة الذي ينص عمى" :ما متوسط
التحصيل الدراسي لدى لدى طمبة المرحمة المتوسطة في المدارس الفمسطينية ووكالة الغوث؟"
بيدف االجابة عمى ىذا السؤال فقد تم حساب المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والنسبة
المؤية لعالمات الطمبة (عينة الدراسة) في ستة مواد دراسية (التربية اإلسالمية ،المغة العربية ،المغة
االنجميزية ،الرياضيات ،العموم ،والتربية االجتماعية) ،والجدول رقم ( )7يوضح ذلك:
جدول رقم ()7
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعالمات الطمبة
العدد (ن)

المتوسط الحسابي

320

65.44

االنحراف المعياري النسبة المئوية
18.966
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%65.44

يتضح من خالل الجدول ( )7أن المتوسط الحسابي لعالمات الطمبة من أفراد العينة (ن = )320
في الست مواد السابق ذكرىا قد بمغ ( ،)65.44بانحراف معياري قدره ( ،)18.966وبنسبة مئوية
بمغت قيمتيا ( ،)%65.44وىي بدرجة مقبول بحسب دليل الدرجات المعتمد من قبل و ازرة التربية
والتعميم الفمسطينية.
يعزك الباحث التحصيؿ الدراسي المتدني لألطفاؿ ،حيث جاء المتكسط الحسابي بدرجة مقبكؿ ،إلى
العديد مف العكامؿ كالمتغيرات التركبكية التي يمكف لمباحث ذكر البعض منيا كىي تتفؽ مع دراسة (
الدكيؾ: )2008 ،
 األسباب الخمقية كما تشكمو مف خمؿ في نمك الجياز العقمي كاألجيزة العصبية أك ضعؼ الصحةالعامة أك بعض األمراض الكراثية .
 األسباب البيئية كاالجتماعية كىي تشكؿ أسباب كظيفية تتعمؽ بالطالب كاتجاىاتو النفسية نحكالعمؿ المدرسي كانشغالو بالمشاكؿ العاطفية ،ككذلؾ جماعات األقراف كسكء التكافؽ النفسي كعدـ القدرة
عمى التكيؼ ،كىن الؾ أسباب كظيفية تتعمؽ بالبيئة االجتماعية مثؿ ازدحاـ المنزؿ ككثرة عدد أفراد
األسرة كمكقع السكف كثقافة الكالديف ككعييما .
النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث :ما عالقة سوء المعاممة لألبناء وبين التحصيل الدراسي لطمبة
المرحمة المتوسطة في المدارس الفمسطينية؟
كلالجابة عمى ىذا التساؤؿ
الجدكؿ ( )8نتائج معامؿ االرتباط بيرسكف لمعالقة بيف عالقة سكء المعاممة لألبناء كبيف التحصيؿ
الدراسي لطمبة المرحمة المتكسطة في المدارس الفمسطينية كككالة الغكث
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المجال

االساءة

االساءة

التحصيل ()sd =14142 m =85146

النفسية

الجسمية

 = 324ن
المتوسط

االنحراف

معامل

*** 0.867*** 0.775الحسابي

المعياري

االرتباط الداللة

0.50

0.72-

الدرجة الكمية سوء المعاممة
لألبناء
الفمسطينية

في

2.8

المدارس
)(0.14

مستوى

0.001
)(0.23

* دال إحصائياً عند مستوى الداللة (.)0.05 = α
يتضح مف الجدكؿ ) ) 8كجكد عالقة ارتباطيو سمبية دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ()0.05=
بيف الدرجة الكمية سكء المعاممة لألبناء في المدارس الفمسطينية كالتحصيؿ الدراسي لدل لطمبة
المرحمة المتكسطة في المدارس الفمسطينية  ،حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط ( .)0.72كىك داؿ
احصائيا عند مستكل الداللة (.)0.05
بيدف فحص ىذه الفرضية من فرضيات الدراسة فقد تم إجراء اختبار تحميل اإلنحدار المتعدد
لفحص العالقة واألثر لسوء معاممة األبناء في التحصيل الدراسي لطمبة المرحمة المتوسطة في
المدارس الفمسطينية ،والجدول ( )9يوضح نتائج ىذا االختبار:
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جدكؿ رقـ ()9
نتائج اختبار تحميؿ االنحدار المتعدد ألثر سكء معاممة األبناء في التحصيؿ الدراسي لطمبة المرحمة
المتكسطة في المدارس الفمسطينية كككالة الغكث

أثر

سوء

اإلساءة النفسية

Constant

عدد المشاىدات

R-squared

***-0.76

***76.6

320

0.236

المعاممة )(0.138

لألبناء في التحصيل اإلساءة الجسمية
الدراسي

)(11.484
Constant

عدد المشاىدات

R-squared

***-0.87

***73.76

320

0.194

)(0.2

)(11.9

يوضح الجدول رقم ( )9وجود عالقة سمبية دالة بين سوء معاممة األبناء -االساءة النفسية،
واالساءة الجسدية -والتحصيل الدراسي عند مستوى الداللة االحصائية ( )0.05 ≤ αوعميو ترفض
الفرضية الصفرية؛ بمعنى أنو كمما زاد مستوى االساءة النفسية لألطفال قل تحصيميم الدراسي عند
مستوى الداللة االحصائية ( )0.05 ≤ αوالعكس صحيح.
كما يوضح الجدول ( )9وجود عالقة سمبية دالة بين سوء معاممة األبناء من حيث االساءة
الجسمية والتحصيل الدراسي عند مستوى الداللة االحصائية ( )0.05 ≤ αوعميو ترفض الفرضية
الصفرية؛ بمعنى أنو كمما زاد مستوى االساءة الجسمية (الجسدية) لألطفال قل تحصيميم الدراسي عند
مستوى الداللة االحصائية ( )0.05 ≤ αوالعكس صحيح أيضا ،كما يبين الجدول ( )8وجود أثر دال
احصائياً عند مستوى الداللة االحصائية ( )0.05 ≤ αلسوء معاممة األبناء من حيث االساءة الجسمية
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في مستوى تحصيميم الدراسي ،حيث بمغ معامل التحديد ( ،)0.194وىذه القيمة دالة عند (،)0.05
بمعنى أن سوء معاممة االبناء المتمثل باالساءة الجسمية يفسر ما قيمتو ( )%19.4من التغيرات في
التحصيل الدراسي.
يعزك الباحث إلى كجكد عالقة بيف اإلساءة النفسية كاإلساءة الجسدية كالتحصيؿ الدراسي ،فكمما زادت
اإلساءة النفسية كالجيدبة قؿ التحصيؿ الدراسي كىذا ما يتفؽ مع دراسة (راضي )2003 ،ك دراسة
( )Druker,1997كدراسة ( )Frankely,2000حيث أف االطفاؿ الذيف يتعرضكف لإلساءة يككف
تحصيميـ الدراسي أقؿ ،حيث يمكف تفسير ىذه النتيجة مف منظكر عمـ األعصاب كىك العمـ المختص
بدراسة الجياز العصبي كالدماغ كالتعمـ كالذاكرة  ،كىذا يدؿ عمى أف ما يتعرض لو األبناء مف إصاءة
نفسية كجسدية يؤثر عمى السمكؾ االنفعالي كاالنثباتي لدل األبناء حيث يتشكؿ كيتككف لدييـ ردة فعؿ
سمبية نتيجة أف إساءة يتعرضكف إلييا نتيجة لتأثيرىا عمى دماغ الطفؿ الذم يككف ما يزاؿ في مرحمة
تككف كفي مرحمة تشكيؿ انطباعات كصكر عف األشخاص كاألشياء المحيطة بو ،ىذا ما يؤدم إلى
فقدانو التركيز كالقدرة عمى التحميؿ كاالستنتاج في كثير مف األمكر مما يجعمو غير قادر عمى التكيؼ
مع البيئة التعميمية المحيطة بو .
كما يعزك الباحث تمؾ النتيجة أيضا إلى أف اإلساءة النفسية كاإلساءة الجسدية خصكصا قد تمحؽ
ضر ار جسديا بالطفؿ إذا تعرض إلى أم شكؿ مف أشكاؿ اإلساءة الجسدية مف قبؿ الكالديف كالضرب
كاإليذاء ،األمر الذم يحكؿ دكف قدرتو عمى إتماـ كاجباتو التعميمة نتيجة الضرر الذم لحؽ بو .
كما تتفؽ ىذه النتيجة مع نظرية التحميؿ النفسي لمعالـ فركيد الذم يعزك السمكؾ المنحرؼ لألطفاؿ
نتيجة لما يتعرضكا لو مف إساءة تشكؿ ردة فعؿ لدل االطفاؿ قد تظير ردة الفعؿ ذلؾ مف خالؿ
الفشؿ في التحصيؿ الدراسي .
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ثانياً :النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة:
النتائج المتعمقة بالفرضية األولى ونصيا:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α =0.05في سوء المعاممة لألبناء المعنفين
وغير المعنفين وبين التحصيل الدراسي لطمبة المرحمة المتوسطة في المدارس الفمسطينية

تعزى إلى

متغير الجنس .ولفحص الفرضية فقد استخدم الباحث اختبار "ت" لمجموعتين مستقمتين
( )Independent t-testونتائج الجدول (  )10تبين ذلك.
الجدول ( :)10نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقمتين لفحص داللة الفروق في درجة سوء
المعاممة لألبناء وبين التحصيل الدراسي لطمبة المرحمة المتوسطة في المدارس الفمسطينية ووكالة
الغوث تعزى إلى متغير الجنس.

ذكور

المجال

المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف

سكء المعاممة لألبناء لطمبة 70.6
المرحمة

إناث

المتكسطة

19.18

قيمة ت

مستوى
الداللة

17.28 60.22
4.408

في

0.000014

المدارس الفمسطينية
التحصيل الدراسي لطمبة 18.9 65.22
المرحمة

المتوسطة

13.2 61.24
6.60

في

المدارس الفمسطينية
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0.000029

* دالة إحصائياً عند مستوى الداللة()0.05= α
يتضح مف الجدكؿ (  ) 10جكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α =0.05في سكء
المعاممة لألبناء كبيف التحصيؿ الدراسي لطمبة المرحمة المتكسطة في المدارس الفمسطينية

تعزل إلى

متغير الجنس ،حيث كانت الفركؽ لصالح الذككر.
كما تـ حساب المتكسطات الحسابية لإلساءة النفسية كالجسدية كفقا لمتغير الجنس لمتعرؼ عمى
الفركؽ بيف المجمكعتيف ،كنتائج الجدكؿ رقـ ( )11تكضح ذلؾ .
جدول رقم ( )11المتوسطات الحسابية لإلساءة النفسية والجسدية وفقا لمتغير الجنس
االساءة

عدد

جنس الطالب

االساءة النفسية

الجسمية

المشاهدات
142

ذكر

68.2

73.7

178

انثى

58.7

62.05

حسب الجدكؿ اعاله فاف االناث المعنفات ،متكسط معدليـ ىك  %62بينما االناث غير المعنفات
فاف متكسط معدليـ ىك  . %73الذككر المعنفيف متكسط معدليـ ىك  %58بالمقابؿ فاف الذككر غير
المعنفيف لدييـ متكسط معدؿ .%68
كيعزك الباحث أف التحصيؿ الدراسي لإلناث يتأثر باإلساءة النفسية كالجسدية أكثر مما يتأثر بو
التحصيؿ الدراسي لمذككر ،إلى العديد مف العكامؿ لعؿ أبرزىا ىك اف الطبيعة النفسية لإلناث كالتي
تمتاز بالعاطفة المبالغ فييا كتحكـ العاطفة كالمشاعر إلى درجة كبيرة بتصرفاتيا ،حيث تتأثر نفسيا
بأم إساءة نفسية أك جسدية أكثر مف الذككر الذيف تمتاز الطبيعة النفسية لدييـ بالقسكة كالشدة أحيانا
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كعدة تأثرىـ بدرجة كبيرة بأم إساءة مف الممكف أف يتعرضكا ليا ،كىذا ينبع مف التركيب الشعكرم
لمذككر الذم يتسـ بالقسكة أحيانا اكثر مف اإلناث .
كما يعزك الباحث كىك ما يتفؽ مع دراسة (منصكر ،(2008 ،ذلؾ إلى قدرة الذككر عمى التحمؿ أكثر
مف اإلناث ،كأنيـ أكثر قدرة عمى القياـ باحتياجاتيـ بأنفسيـ كىـ أكثر قدرة عمى االستقاللية كاالعتماد
عمى النفس مف اإلناث ،األمر الذم يحعمو أكثر تأثر باإلساءة النفسية كالجسدية أكثر مف الذككر،
حيث قد يظير ذلؾ التأثر في الفشؿ في التحصيؿ الدراسي .
النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية ونصيا:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α =0.05في سوء المعاممة لألبناء المعنفيف
كغير المعنفيف وبين التحصيل الدراسي لطمبة المرحمة المتوسطة في المدارس الفمسطينية

تعزى إلى

متغير تبعية المدرسة .ولفحص الفرضية فقد استخدم الباحث تحميل التباين األحادي ( One-Way
 ،)ANOVAونتائج الجدول (  ) 12تبين ذلك.
الجدول (  :)12نتائج تحميل التباين األحادي ،لفحص داللة الفروق في درجة سوء المعاممة لألبناء
وبين التحصيل الدراسي لطمبة المرحمة المتوسطة في المدارس الفمسطينية ووكالة الغوث تعزى إلى
متغير تبعية المدرسة1
المجال
سوء
لألبناء

مصدر التباين

درجات متوسط

مجموع
المربعات

المعاممة بيف المجمكعات 1156.7
لطمبة خالؿ

المرحمة المتوسطة المجمكعات

1156.2
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قيمة F

الحرية

المربعات

3

11.8 38355.7

3

326.5

مستوى
الداللة
*0.001

في

المدارس

الفمسطينية

316

المجمكع
2312.9

* دالة إحصائياً عند مستوى الداللة()0.05= α
يتضح من الجدول (  )12وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α =0.05في درجة
سوء المعاممة لألبناء وبين التحصيل الدراسي لطمبة المرحمة المتوسطة في المدارس الفمسطينية تعزى
إلى متغير تبعية المدرسة ،حيث كانت الفروق لصالح المدارس الحكومية .
كما تم حساب المتوسطات الحسابية لإلساءة النفسية والجسدية وفقا لمتغير تبعية المدرسة لمتعرف عمى
الفروق بين المجموعات ،ونتائج الجدول ( )13توضح ذلك
جدول رقم ()13
المتوسطات الحسابية لإلساءة النفسية والجسدية وفقا لمتغير تبعية المدرسة
تبعية المدرسة

االساءة النفسية

االساءة

عدد المشاهدات

الجسمية
حكومية

68.9

72.1

175

وكالة الغوث

56.6

64.2

145

كعميو يمكف القكؿ بأف اساءة معاممة االبناء مف طمبة المدارس الحككمية تؤثر في تحصيميـ
ال دراسي بدرجة تفكؽ تاثيرىا في تحصيؿ نظرائيف مف طمبة مدارس ككالة الغكث ،كذلؾ سكاء كانت
االساءة نفسية أك جسمية.
كيعزك الباحث تأثر التحصيؿ الدراسي لطالب المدارس الحككمية باإلساءة النفسية كالجسدية أكثر مما
يتأثر بو التحصيؿ الدراسي لطالب مدارس ككالة الغكث ،بالنظاـ التعميمي المتبع في المدارس
الحككمية ،حيث ال يتكفر المرشديف كاإلخصائييف النفسييف كاالجتماعييف بالقدر الذم تتكافر فيو في
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مدراس ككالة الغكث ،حيث يبرز الدكر الكبير الذم يقكـ بو اإلخصائي االجتماعي كالنفسي في
المدرسة كقدرتو عمى الحكار مع الطالب كمحاكلتو حؿ جميع المشاكؿ النفسية التي يمكف اف تكاجو
اكلئؾ الطمبة كما يكنو رفع الضغكطات عف الكمبة مف خالؿ التكاصؿ مع المعمميف كاالىؿ في محاكلة
منو إليجاد الحمكؿ المناسبة الكلئؾ الطمبة ،كلعؿ أبرز تمؾ المشاكؿ التي يمكف أف يكاجيكىا ىك
تعرضيـ لإلساءة النفسية كالجسمية مف قبؿ الكالديف اك الغير ،حيث يككف اإلخصائي النفسي
كاالجتماعي قادر عمى جعؿ الطمب قاد ار عمى التكيؼ كعدنـ التأثر باإلساءة التي يمكف أف يتعرض
إلييا مف قبؿ الغير ،كلعؿ ما يبرز نجاح اإلخصائي في ذلؾ ىك التحصيؿ الدراسي لمطالب .
النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة ونصها:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α =0.05في سكء المعاممة لألبناء كبيف
التحصيؿ الدراسي لطمبة المرحمة المتكسطة في المدارس الفمسطينية

تعزل إلى متغير مكاف السكف،

كلفحص الفرضية فقد استخدـ الباحث تحميؿ التبايف األحادم ()One-Way ANOVA
الجدول ( :)14نتائج تحميل التباين األحادي في درجة اساليب سوء المعاممة لألبناء وبين التحصيل
الدراسي لطمبة المرحمة المتوسطة في المدارس الفمسطينية ووكالة الغوث تعزى إلى متغير مكان
السكن

المجال
سوء
لألبناء

مصدر التباين

الفمسطينية

المربعات

لطمبة خالؿ

المدارس

المجمكع

5

6.05 2017.3

5

333.3

الحرية

المعاممة بيف المجمكعات 1008.6

المرحمة المتوسطة المجمكعات
في

مجموع

درجات

متوسط

10086.6

314 114745.3
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المربعات

قيمة F

مستوى

الدال لة

*0.001

* دالة إحصائياً عند مستوى الداللة((0.05= α
يتضح مف الجدكؿ (  )14كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α =0.05في درجة
سكء المعاممة لألبناء كبيف التحصيؿ الدراسي لطمبة المرحمة المتكسطة في المدارس الفمسطينية تعزل
إلى متغير مكاف السكف ،حيث كانت الفركؽ بيف المدينة كالقرية كلصالح المدينة.
وعميو فان سوء معاممة االبناء المتمثل باالساءة النفسية لطمبة القرى قد أثر عمى تحصيميم بدرجة تفوق
تأثيره في تحصيل نظرائيم من طمبة المدن والمخيمات ،كذلك فان سوء معاممة االبناء المتمثل باالساءة
النفسية لطمبة المخيمات قد أثر عمى تحصيميم بدرجة تفوق تأثيره في تحصيل نظرائيم من طمبة
المدن.
كيعزك الباحث تأثر التحصيؿ الدراسي لطمبة المخيمات باإلساءة النفسية أكثر مف طالب القرل
كالمدينة ،نتيجة لمظركؼ المعيشية الصعبة التي يعاني منيا أبناء المخيمات فغالبا ما يعاني سكاف
المخيمات مف الفقر كالبطالة مما يشكؿ ضغكطا نفسة عمى األىؿ األمر الذم يتأثر بو أبناءىـ بدرجة
أكبر ،كبالتالي فإف أبناء المخيمات يتأثركف باإلساءة النفسية ككنيا تشكؿ ردة فعؿ مف قبؿ الكاليدف
عمى الظركؼ المعيشية التي يعانكف منيا ،اما أبناء القرل كالمدف فإنيـ ال يتأثركف باإلساءة النفسية
ككنيا ال تككف مستمرة كانما بشكؿ متقطع عمى عكس أبناء المخيمات الذم يعانكف مف اإلساءة
النفسية بشكؿ مستمر ،كبالتالم فإف التحصيؿ الدراسي ألبناء المخيمات سيتأثر أكثر مف التحصيؿ
الدراسي ألبناء القرل كالمدف .
كما يعزك الباحث تأثر التحصيؿ الدراسي ألبناء القرل باإلساءة الجسدية أكثر مما يتأثر بو التحصيؿ
الدراسي ألبناء المخيمات كالمدف ،نتيجة تعرض طالب القرل لإلساءة الجسدية بشكؿ مستمر أكثر مف
غيره  ،كذلؾ نتيجة المجتمع الريفي كطبائعو التي تعتقد أف الضرب كاإليذاء ىي مف أفضؿ كسائؿ
تقكيـ األبناء كتربيتيـ عمى عكس طالب المدف الذم ال يعتقدكف اف اإلساءة الجسدية تشكؿ طريقة مف
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طرؽ تربية األبناء ،كبالتالي فإف التحصيؿ الدراسي لطالب القرل سيتأثر بشكؿ أكبر مف طالب
المخيمات كالمدف .
النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة ونصيا:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α =0.05في سكء المعاممة لألبناء كبيف
التحصيؿ الدراسي لطمبة المرحمة المتكسطة في المدارس الفمسطينية

تعزل إلى متغير نكع اإلساءة.

كلفحص الفرضية فقد استخدـ الباحث تحميؿ التبايف األحادم ( ،)One-Way ANOVAكنتائج
الجدكؿ (  ) 15تبيف ذلؾ.
الجدول (  :)15نتائج تحميل التباين األحادي ،لفحص داللة الفروق في سوء المعاممة لألبناء وبين
التحصيل الدراسي لطمبة المرحمة المتوسطة في المدارس الفمسطينية ووكالة الغوث  ،تعزى إلى
متغير نوع اإلساءة.
مصدر

المجال

التباين
بيف

سوء المعاممة لألبناء لطمبة المجمكعات

المرحمة

المتوسطة

المدارس الفمسطينية

في خالؿ

المجمكعات
المجمكع

مجموع

المربعات
8738
1060
9798.29

درجات

متوسط

المربعات

F

1

8738.2

0.001* 26.2

الحرية

1

قيمة

مستوى

الداللة

333.35

318

* دالة إحصائياً عند مستوى الداللة((0.05= α

يتضح مف الجدكؿ ( )15كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α =0.05في سكء
المعاممة لألبناء كبيف التحصيؿ الدراسي لطمبة المرحمة المتكسطة في المدارس الفمسطينية
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تعزل إلى

متغير نكع اإلساءة .حيث كانت الفركؽ بيف االساءة المفظية كاالساءة الجسدية دالة احصائيا عند
مستكل الداللة ( )0.001كلصالح االساءة المفظية.
النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة ونصيا:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α =0.05في سكء المعاممة لألبناء كبيف
التحصيؿ الدراسي لطمبة المرحمة المتكسطة في المدارس الفمسطينية تعزل إلى متغير تكرار اإلساءة.
كلفحص الفرضية فقد استخدـ الباحث تحميؿ التبايف األحادم ( ،)One-Way ANOVAكنتائج
الجدكؿ ( )16تبيف ذلؾ.
الجدول ( :) 16نتائج تحميل التباين األحادي ،لفحص داللة الفروق في سوء المعاممة لألبناء وبين
التحصيل الدراسي لطمبة المرحمة المتوسطة في المدارس الفمسطينية ووكالة الغوث  ،تعزى إلى
متغير تكرار اإلساءة.

المجال

مصدر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

F

الداللة

1

11943.6

0.001* 36.9

بيف
سوء المعاممة لألبناء لطمبة المجمكعات
المرحمة

المتوسطة

المدارس الفمسطينية

في خالؿ
المجمكعات
المجمكع

11943.6

102801.69

114745.3

* دالة إحصائياً عند مستوى الداللة((0.05= α
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1

318

333.27

يتضح مف الجدكؿ ( )16كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α =0.05في سكء
المعاممة لألبناء كبيف التحصيؿ الدراسي لطمبة المرحمة المتكسطة في المدارس الفمسطينية

تعزل إلى

تكرار اإلساءة.
كما تـ حساب المتكسطات الحسابية لإلساءة النفسية كالجسدية كفقا لمتغير تكرار اإلساءة ،كنتائج
الجدكؿ رقـ ( )17تكضح ذلؾ .
الجدكؿ رقـ ( )17المتكسط الحسابي لإلساءة النفسية كالجسدية كفقا لمتغير تكرار اإلساءة
تكرار اإلساءة

االساءة النفسية

عدد المشاهدات

االساءة

عدد المشاهدات

الجسمية
معنف بشدة

66.2

65

67.2

104

غير معنف بشدة

68.4

255

56.7

216

يعزك الباحث تأثر التحصيؿ الدراسي لمطمبة المعنفيف بشدة باإلساءة النفسية أكثر مما يتأثر بو
التحصيؿ الدراسي لمطمبة غير المعنفيف بشدة ،نتيجة أف الطالب المعنفيف بشدة يككف يعانكف مف
الضرب مف قبؿ المعمميف ،كبالتالي مف الطبيعي اف يتأثر اكلئؾ الطمبة بأم إساءة نفسية أيضت قد
يتعرضكا ليا مف قبؿ الكالديف ،النو أصبح أم ار طبيعيا لدل الطالب أف بتعرض إلى مثؿ تمؾ األمكر
مف التعنيؼ كاإلساءة ،كبالتالي فمف الطبيعي أف يتأثر التحصيؿ الدراسي لمطمبة المعنفيف بشدة اكثر
مما يتأثر بو التحصيؿ الدراسي لمطمبة غير المعنفيف بشدة .
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وعميو فان سوء معاممة االبناء من المعنفين بشدة

المتمثل باالساءة الجسمية يؤثر في مستوى

تحصيميم الدراسي بدرجة تفوق تأثيره في تحصيل نظرائيم من غير المعنفين بشدة ولكن بفارق قميل
جداً.
كيعزك الباحث تأثر التحصيؿ الدراسي لألبناء المعنفيف بشدة الذيف يتعرضكف إلساءة جسدية أكثر مما
يتأثر بو التحصيؿ الدراسي لغير المعنفيف بشدة ،حيث ككما أشرنا فيما يتعمؽ باإلساءة النفسية فإف
الطمبة المعنفيف بشدة يككنكا عرضة لمتأثر باإلساءة الجسدية ألنو أصبح أم ار طبيعيا لدييـ ،كعميو
يجب عمى الباحث اف يكضح ىنا األسباب التي نؤدم إلى تعنيؼ الطمبة في المدراس لكي يتـ الربط
بيف التعنيؼ المدرسي كاإلساءة الجسدية كالنفسية ،كىك ما يتفؽ مع دراسة (الطيبي)2016 ،
 بعض المعممين ينتمون إلى أوساط اجتماعية تعتمد التسمط واإلكراه في التربية وىم في المدرسةيعكسون حالتيم ىذه.
 بعض المربين لم تسنح ليم فرص الحصول عمى تأىيل تربوي مناسب ،أي منيم ليتابعوا تحصيميمالعممي ،فيم بذلك ال يممكون وعيا تربويا بطرق التعامل مع األطفال وفقا لمنظريات التربوية الحديثة .
 المعمم بشكل عام يعيش ظروف اجتماعية تتميز بالصعوبة الحياتية ،إضافة إلى اليموم والمشكالتاليومية التي تجعمو غير قادر عمى التحكم بالعممية التربوية ،إذ يتعرض لالستثارة السريعة واالنفجارات
العصبية أمام التالميذ .
 إن الفكرة السائدة سابقا إن المعمم المتسمط ىو الذي يتحقق لديو مستوى الكفاءة العممية التربويةمعا ،ولكن ىذه النظرية أثبتت خطاىا فان المعمم الديمقراطي ىو المعمم المتمكن المؤىل وىو وحده
الذي يستطيع أن يعتمد عمى الحوار الموضوعي في توجيو طالبو وتعميميم ،دون المجوء إلى العنف.
 المعمـ الذم يستخدـ االستيجاف كالتبخيس كالكممات النابية ألنو يكرس العنؼ كيشكه البنية النفسيةلمطالب .
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االستنتاجات:
 )1إف سكء المعاممة لألبناء لدل طمبة المرحمة المتكسطة في المدارس الفمسطينية ليس منتش انر بصكرة
تدعك الى القمؽ ،حيث أف سكء معاممة األبناء ينتشر بدرجة قميمة جدان بشكؿ عاـ ،أما عمى مستكل
سكء المعاممة مف حيث اإلساءة النفسية فتنتشر بدرجة قميمة جدان أيضان ،في حيف تنتشر اإلساءة
الجسدية بدرجة قميمة ،كىذا يدؿ عمى أف اإلساءة الجسدية لألطفاؿ تفكؽ اإلساءة النفسية مف حيث
اإلنتشار.

 )2إف سكء معاممة األبناء -بغض النظر عف نسبة انتشاره -لو عالقة عكسية بتدني التحصيؿ
الدراسي لدل األبناء ،بحيث أنو كمما ارتفع مستكل اإلساءة لألبناء انخفض كتراجع تحصيميـ الدراسي.

 )3إف اإلساءة الجسدية لألبناء كالضرب مثالن تؤثر في مستكل تحصيميـ الدراسي بصكرة سمبية ،ليس
ىذا فحسب بؿ إف اإلساءة النفسية تؤثر سمبان أيضان في تحصيميـ ،كاف الفرؽ في تأثيرىما قميؿ جدان،
كيكاد يككف تأثير اإلساءة النفسية مساكيا لتأثير اإلساءة الجسدية.

 )4إف سكء معاممة اإلناث نفسيا يؤثر في مستكل تحصيميف الدراسي بدرجة أكبر مف تأثيره في
تحصيؿ الذككر ،كذلؾ فإف سكء معاممة اإلناث جسديا يؤثر في مستكل تحصيميف الدراسي بدرجة
تفكؽ تأثيره في تحصيؿ الذككر أيضا.

 )5إف سكء معاممة طمبة مدارس السمطة الفمسطينية نفسيان يؤثر سمبان في مستكل تحصيميـ الدراسي
بدرجة تفكؽ تأثيره في تحصيؿ طمبة مدارس ككالة الغكث ،كذلؾ فإف سكء معاممة طمبة مدارس السمطة
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الفمسطينية جسديان يؤثر في مستكل تحصيميـ الدراسي سمبان بدرجة تفكؽ تأثيره في تحصيؿ نظرائيـ مف
طمبة مدارس ككالة الغكث.

 )6إف سكء معاممة األبناء نفسيان لطمبة القرل يؤثر سمبا في تحصيميـ الدراسي بدرجة تفكؽ تأثيره في
تحصيؿ نظرائيـ مف طمبة المدف كالمخيمات ،كذلؾ فإف اإلساءة النفسية لطمبة المخيمات تؤثر في
تحصيميـ بدرجة تفكؽ تأثيرىا في تحصيؿ نظرائيـ مف طمبة المدف.

 )7إف سكء معاممة األبناء المتمثؿ باإلساءة الجسدية لطمبة المخيمات يؤثر سمبان في تحصيميـ الدراسي
بدرجة تفكؽ تأثيره في تحصيؿ نظرائيـ مف طمبة المدف كالقرل ،كذلؾ فإف سكء معاممة األبناء جسميان
لطمبة القرل يؤثر سمبا في تحصيميـ بدرجة تفكؽ تأثيره في تحصيؿ نظرائيـ مف طمبة المدف.

 )8إف سكء معاممة األبناء المعنفيف بشدة نفسيان يؤثر سمبان في مستكل تحصيميـ الدراسي بدرجة تفكؽ
تأثيره في تحصيؿ نظرائيـ مف الطمبة غير المعنفيف بشدة ،كذلؾ فإف سكء معاممة األبناء جسميا
المعنفيف بشدة يؤثر في مستكل تحصيميـ الدراسي بدرجة تفكؽ تأثيره في تحصيؿ نظرائيـ مف غير
المعنفيف بشدة.

التوصيات والمقترحات:
 )1ضركرة البحث عف الطرؽ كالكسائؿ كاالساليب التي مف شأنيا رفع مستكل التحصيؿ الدراسي لدل
طمبة المدارس الفمسطينية ،كسعي ك ازرة التربية كالتعميـ لتحقيؽ ذلؾ.
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 )2ضركرة تنبو المعنييف خصكصا في قسـ االرشاد النفسي كالتربكم في ك ازرة التربية كالتعميـ
الفمسطينية لخطكرة االساء لألبناء كاثارىا السمبية في شخصية الطمبة ،كالعمؿ مع كؿ الجيات ذات
العالقة كتحديدان أىالي الطمبة لمحد مف ىذه الظاىرة.

 )3قياـ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي كالمؤسسات المعنية بتنظيـ البرامج التكعكية كاالرشادية لتبصير
الجميكر الفمسطيني بخطكرة اإلساءة لمطفؿ كتعنيفة جسديان أك كنفسيان ،كأف اإلساءة النفسية قد تحمؿ
اثا انر سمبية عمى شخصية الطفؿ بشكؿ عاـ كتحصيمو الدراسي بشكؿ خاص مثميا مثؿ اإلساءة
الجسدية.

 )4أف ينشط المرشديف التربكييف في المدارس باتجاه تعريؼ االطفاؿ بحقكقيـ ،كتشجيعيـ عمى
االفصاح عف االساءات التي قد يتعرضكف ليا مف قبؿ االىالي اك غيرىـ ،كتصميـ فعاليات كانشطة
تتيح لمطمبة تفريغ انفعاالتيـ في ىذا االطار.

 )5تنظيـ كرش عمؿ كنشرات تكعكية باتجاه تعريؼ االىالي بالطرؽ كاالساليب التربكية السميمة التي
يمكف اتباعيا لتعديؿ سمكؾ االطفاؿ بعيدان عف العنؼ كالعقاب.

 )6إجراء دراسة لمكشؼ عف مستكل اإلساءة لألطفاؿ كتعنيفيـ مف قبؿ األىالي أك الجيات المختمفة
عمى مستكل المدارس الفمسطينية في محافظات الكطف جميعيا.
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 )7إجراء دراسة لمكشؼ عف العكامؿ األخرل غير اإلساءة لألبناء التي قد يككف ليا دكر في التحصيؿ
الدراسي لألبناء.

 )8إجراء دراسة بإتجاه اقتراح تصكرات كرؤل لمكاجية ظاىرة تعنيؼ األطفاؿ كاإلساءة ليـ.
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قائمة المالحق
ممحق رقم ()1
قائمة المحكمين
االسم

الجامعة

د .عصام األطرش

جامعة االستقالل

د .زياد عابدين

جامعة القدس

د .سائد ربايعة

جامعة القدس المفتكحة

أ .تكفيؽ ابك حديد

جامعة الاستقالؿ

د .شاىر عبيد

جامعة القدس المفتوحة
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ممحق رقم ()2

عزيزي الطالب:
 لقد تم اختيارك لممشاركة في دراسة وطنية عن السموك الصحي لطمبة فمسطين وىي جزء مندراسة إقميمية.
 باإلجابة عمى ىذه األسئمة فإنك تساعدنا عمى معرفة السموك الصحي والنمط الحياتي لدىالطمبة الفمسطينيين.
 مشاركتك ال تتطمب وضع اسمك عمى االستمارة وستبقى المعمومات سرية وتستخدم من أجلالبحث العممي فقط ولن تعرض عمى والديك أوأساتذتك.
 ىذه االستبانة ليست امتحانا أو اختبا ار لك ,الرجاء وضع اإلشارة عمى الجواب األقرب لرأيكواحساسك.
 يتم االجابة بوضع (×) داخل مربع لالختيار المطموب او بكتابة ما يتطمبو السؤال.وشك ار لتعاونك
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 .Aالتؽذٌة وعادات تناول الطعام
 :1-Aكم مرة تتناول الفطور خالل األسبوع فً العادة (تعرٌؾ الفطور :أكثر من كوب من الحلٌب أو عصٌر الفواكه)؟
الرجاء وضع إشارة xداخل مربع واحد فقط من خانة أٌام األسبوع ،و إشارة xداخل مربع واحد فقط من خانة أٌام العطلة األسبوعٌة
 :1-1-Aأٌام الدوام المدرسً فً األسبوع

 :2-1-Aأٌام العطلة

(األحد-الخمٌس)

(الجمعة و السبت)

1

ال أتناول الفطور مطلقا ً خالل األسبوع

1

ال أتناول الفطور مطلقا خالل العطلة

2

ٌوم

2

أتناول الفطور فً العادة فً ٌوم واحد فقط خالل العطلة
(إما الجمعةأو السبت)

3

ٌومٌن

3

أتناول الفطور فً العادة فً كال الٌومٌن (الجمعة و
السبت)

4

ثالثة أٌام

5

أربعة أٌام

6

خمسة أٌام

 :2-Aكم مرة تأكل أو تشرب كل من التالٌة ( ضع اشارة واحدة فقط فً كل صؾ)
مرة
 4-2اٌام
ال آكل او
 6-5اٌام فً
أقل من مرة مرة واحدة
الٌوم،
فً
اشرب
االسبوع
فً االسبوع
اسبوعٌا
ٌوم
االسبوع
مطلقا
.1فواكه طازجة
.2خضار
  .3حلٌب أو أحد
مشتقاته (لبن أب،
شوكو..الخ)
.3حلوٌات
  .4كوال او سفن أب
أو مشروبات غازٌة
  .5عصٌر تحتوي
على سكر مثل :كابً
– مانجو – فرشً..
  .6مشروبات طاقة
مثل – Red Bull
XL - Power

فً كل ٌوم،
كل اكثر من
مرة

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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 .Bالتحكم فً الوزن وشكل الجسم
 :1-Bهل تتبع/تتبعٌن الٌوم حمٌة ؼذائٌة (رجٌم) أو شًء آخر من أجل تخفٌؾ الوزن؟ (أشر إلى خانة واحدة بوضع اشارة ×
داخلها )
1

ال،وزنً مقبول

2

ال،ولكننً جبان أخفف من وزنً

3

ال،ألننً جبان أزٌد من وزنً

4

نعم

2

نحٌف قلٌالً إلى حد ما

4

سمٌن قلٌالً إلى حد ما

 :2-Bهل تظن أن جسمك  ( ....أشر إلى خانة واحدة فقط)
1
نحٌف أكثر من اللزوم
3

تقرٌبا ً بالوضع المناسب

5

سمٌن أكثر من اللزوم
 :3-Bكم وزنك ؟
كٌلوغرام

1

ال أعرف

 :4-Bكم طولك ؟
1

سم

ال أعرف

 :5-Bكم مرة تنظؾ اسنانك بالفرشاة؟
1

اكثر من مرة فً الٌوم

2

مرة فً الٌوم

3

على األقل مرة فً االسبوع ولكن لٌس ٌومٌا

4

أقل من مرة فً االسبوع

5

مطلقا
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 .Cالنشاط الجسمانً
 النشاط جسمانً (الرٌاضة البدنٌة) هو كل نشاط ٌنشط القلب وٌجعلك تتنفس بسرعة فً قسم من الوقت.
 من الممكنممارسة نشاط جسمانً فً إطار الرٌاضة ،نشاط مدرسً ،خالل اللعب مع األصدقاء ،أو خالل الذهاب مشٌا ً إلى
المدرسة.
 أمثلة على نشاط جسمانً هً الركض ،المشً بسرعة ،ركوب الدراجة ،الرقص ،السباحة ،كرة السلة وكرة القدم.
 بخصوص السؤال التالً احسب كل األزمنة التً كنت بها نشٌطا من ناحٌة بدنٌة خالل كل الٌوم.

 :1-Cخالل الـ  7أٌام األخٌرة ،فً كم ٌوم قمت بنشاط جسمانً (رٌاضة) استمر إجماالً على األقل  60دقٌقة فً الٌوم؟
(أشِ ر إلى خانة واحدة فقط)
1
3
5
7

ال أقوم باي نشاط جسمانً نهائٌا ً

4

ٌومٌن

6

 4أٌام

8

 6أٌام

 :2-Cخارج ساعات المدرسة :كم مرة

2

ٌوم 1
 3أٌام
 5أٌام
 7أٌام

تمارس النشاط الجسمانً خالل وقت فراؼك لدرجة كبٌرة حتى ٌصل بك األمر إلى

التعرق اوانقطاع النفس؟
1

كل ٌوم

2

 6-4مرات فً االسبوع

3

 3-2مرات فً االسبوع

4

مرة فً االسبوع

5

مرة فً الشهر

6

اقل من مرة واحدة فً الشهر

7

ال أمارس النشاط الجسمانً مطلقا

 :3-Cخارج ساعات المدرسة :كم ساعة

تمارس النشاط الجسمانً خالل وقت فراؼك لدرجة كبٌرة حتى ٌصل بك األمر إلى

التعرق اوانقطاع النفس؟
1

ال أمارسه أبدا

2

نصف ساعة فً االسبوع

3

ساعة فً االسبوع

4

 3-2ساعات فً االسبوع

5

ما بٌن  6-4ساعات فً االسبوع

6

 7ساعات فً االسبوع او اكثر

 .Dنشاط وقت الفراغ
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 :1-Dكم ساعة فً الٌوم تشاهد /تشاهدٌن التلفزٌون عادة (بما فً ذلك الفٌدٌو و ال  )DVDفً وقت فراؼك؟ (أشِ ر إجابة لألٌام
العادٌة وإجابة ألٌام العطلة األسبوعٌة)
الرجاء وضع إشارة  xعلى مربع واحد فقط من خانة أٌام األسبوع ،و إشارة  xعلى مربع واحد فقط من خانة أٌام العطلة
األسبوعٌة
 :1-1-Dفً أٌام المدرسة
1
ال أشاهد التلفاز بتاتا ً

 :2-1-Dفً أٌام العطلة األسبوعٌة
1
ال أشاهد التلفاز بتاتا ً

2

نصف ساعة فً الٌوم

2

نصف ساعة فً الٌوم

3

ساعة فً الٌوم

3

ساعة فً الٌوم

4

ساعتان فً الٌوم

4

ساعتان فً الٌوم

5

 3ساعات فً الٌوم

5

 3ساعات فً الٌوم

6

 4ساعات الٌوم

6

 4ساعات فً الٌوم

7

 5ساعات فً الٌوم

7

 5ساعات فً الٌوم

8

 6ساعات فً الٌوم

8

 6ساعات فً الٌوم

9

 7ساعات أو أكثر فً الٌوم

9

 7ساعات أو أكثر فً الٌوم

 :2-Dكم ساعة فً الٌوم تلعب العاب الكمبٌوتر او العاب عبى جاهز اللعب مثل ( بالي ستٌشٌن ،اكس بوكس ،،،الخ) فً وقت
فراؼك؟
الرجاء وضع إشارة  xعلى مربع واحد فقط من خانة أٌام األسبوع ،و إشارة  xعلى مربع واحد فقط من خانة أٌام العطلة األسبوعٌة
 :1-2-Dفً أٌام المدرسة
1
ال العب نهائٌا ً

 :2-2-Dفً أٌام العطلة األسبوعٌة
1
ال العب نهائٌا ً

2

نصف ساعة فً الٌوم

2

نصف ساعة فً الٌوم

3

ساعة فً الٌوم

3

ساعة فً الٌوم

4

ساعتان فً الٌوم

4

ساعتان فً الٌوم

5

 3ساعات فً الٌوم

5

 3ساعات فً الٌوم

6

 4ساعات الٌوم

6

 4ساعات فً الٌوم

7

 5ساعات فً الٌوم

7

 5ساعات فً الٌوم

8

 6ساعات فً الٌوم

8

 6ساعات فً الٌوم

9

 7ساعات أو أكثر فً الٌوم

9

 7ساعات أو أكثر فً الٌوم

 :3-Dكم ساعة ف ً الٌوم تستخدم الكمبٌوتر للدردشة او تصفح االنترنت او ارسال الرسائل االلكترونٌة او انجاز الوظائؾ البٌتٌة..
الخ ،فً وقت فراؼك؟
الرجاء وضع إشارة xداخل مربع واحد فقط من خانة أٌام المدرسة ،و إشارة xداخل مربع واحد فقط من خانة أٌام العطل
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 :2-3-Dفً أٌام العطلة األسبوعٌة

 :1-3-Dفً أٌام المدرسة
1

صفر ساعة

1

صفر ساعة

2

نصف ساعة فً الٌوم

2

نصف ساعة فً الٌوم

3

ساعة فً الٌوم

3

ساعة فً الٌوم

4

ساعتان فً الٌوم

4

ساعتان فً الٌوم

5

 3ساعات فً الٌوم

5

 3ساعات فً الٌوم

6

 4ساعات الٌوم

6

 4ساعات فً الٌوم

7

 5ساعات فً الٌوم

7

 5ساعات فً الٌوم

8

 6ساعات فً الٌوم

8

 6ساعات فً الٌوم

9

 7ساعات أو أكثر فً الٌوم

9

 7ساعات أو أكثر فً الٌوم

 .Eالتدخٌن
 :1-Eهل حدث أن دخنت سجائر بالماضً أو أي نوع من أنواع التبػ األخرى؟ (على األقل سٌجارة واحدة ،سٌجار أو ؼلٌون ،أو
نرجٌلة)
2
1
نعم
ال
 :2-Eكم مرهتدخن/تدخنٌن حالٌا سجائرأ ومنتجات التبػ؟ (أشر إلى خانة واحدة فقط)
1

كل ٌوم

2

على األقل مرة فً األسبوع ،ولكن لٌس بشكل
ٌومً

3

أقل من مرة فً األسبوع

4

أنا ال أدخن

 :3-Eكم كان عمرك عندما بدأت التدخٌن (سٌجارة أو نرجٌلة (أكثر من نفخة)؟
لم ادخن مطلقا

 11عام أو أقل

 12عام

 13عام

 14عام

 15عام

 16عام أو
أكثر

1

2

3

4

5

6

7

 :4-Eفً كم مناسبة تقرٌبا ً (إذا كان هناك مناسبة) دخنت السجائر أو النرجٌلة فً آخر ٌ 30وم؟
لم ادخن مطلقا

 2-1مرة

 5-3مرة

 9-6مرة

 19-10مرة

 39-20مرة

 40مرة أو أكثر

1

2

3

4

5

6

7

 .Fاإلصابات و الجروح والعنؾ و التحرش
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كثٌر من الطالب ٌُصابون أو ٌُجرحون فً أماكن مختلفة ،مثل فً الشارع ،فً البٌت ،خالل نشاطات رٌاضٌة ،أو من خالل شجار
أو عراك مع آخرٌن .اإلصابات تشمل أٌضا ً تسمم أو حروق .اإلصابات ال تشمل أمراض مثل اإلنفلوانزا (الرشح) .األسئلة التالٌة
متعلقة باإلصابات التً حدثت فً الـ  12شهرا األخٌرة.

 :1-Fفً الـ  12شهرا األخٌرة ،كم مرة أُصبت من قبل زمالئك واحتجت إلى عالج طبً من قِبل طبٌب ،ممرض/ة أو مسعؾ/ة؟
(أشر إلى خانة واحدة فقط)
1

لم أُصب فً الـ  21شهرااألخٌرة

2

مرة واحدة

3

مرتٌن

4

 3مرات

5

 4مرات او اكثر

 :2-Fخالل الـ  12شهرا األخٌرة ،كم مرة شاركت فً شجار (عراك)؟ (أشر إلى خانة واحدة فقط)
1

لم أشارك فً شجار (عراك)

2

مرة واحدة

3

مرتٌن

4

 3مرات

5

 4مرات او اكثر

 .Gالمضاٌقات أو التحرش
أمامك بعض األسئلة حول موضوع المضاٌقات ،التحرش .المضاٌقة أو التحرش ٌحدث عندما:
(ٌ ) 1قوم أو ٌقول طالب آخر أو مجموعة من الطالب أمور ؼٌر مرٌحة أو مسٌئة اتجاه طالب آخر.
( )2أو عندما ٌقوم طالب آخر أو مجموعة من الطالب باستفزاز طالب/ة عمدا بشكل ٌسًء له/لها وٌشمل ذلك الدفع والضرب،
( )3أو عندما ٌقومون بنبذ طالب معٌن.
ولكن ال تعتبر مضاٌقة أو تحرش:
()1عندما ٌتجادل أو ٌتخاصم طالبان لهما قوة متساوٌة.
( )2كذلك ال ٌعتبر األمر مضاٌقة أو تحرش عندما ٌقام بمثل هذه األعمال بشكل ودي أو من خالل اللعب.
 :1-Gكم مرة تعرضت للتحرش فً المدرسة خالل آخر شهرٌن؟
1

لم أتعرض مطلقا

2

حدث مرة واحدة أو مرتٌن فقط

3

مرتٌن أو ثالث مرات

4

حوالً مرة واحدة أسبوعٌا ً

5

عدة مرات فً األسبوع

 :2-Gكم مرة شاركت فً التحرش فً طالب آخر فً المدرسة خالل آخر شهرٌن؟
1

لم أشارك مطلقا ً

2

حدث مرة واحدة أو مرتٌن فقط

3

مرتٌن أو ثالث مرات

4

حوالً مرة واحدة أسبوعٌا ً
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5

عدة مرات فً األسبوع

 .Hالمدرسة
 :1-Hمن وجهة نظرك ،ماذا ٌعتقد مدرسك بخصوص أدائك المدرسً مقارنة بزمالئك؟
1

ممتاز

2

جٌد جداً

3

جٌد

4

متوسط

5

أقل من المتوسط

 :2-Hكٌؾ تشعر بخصوص المدرسة فً الوقت الحالً؟
1

أحبها كثٌراً

2

أحبها قلٌالً

3

ال أحبها كثٌراً

4

ال أحبها على اإلطالق

 :3-Hهذه بعض الجمل حول الطلبة الذٌن ٌدرسون فً صفك .رجاء أظهر كم توافق أو تعارض كل من هذه الجمل.
الرجاء اختٌار مربع واحد فقط من كل صؾ.

 .1الطلبة فً صفً ٌستمتعون بقضاء الوقت معا
 .2معظم الطلبة فً صفً لطفاء و متعاونون
 .3الطلبة اآلخرون ٌقبلوننً كما أنا (ٌحبوننً )

ال أوافق

أعارض

أعارض
بشدة

4

5
5
5

أوافق بشدة

أوافق

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

وال أعارض

 :4-Hكم تشعر بالضؽط نتٌجة للواجبات البٌتٌة لدٌك؟
1

مطلقا ً

2

قلٌالً

3

نوعا ً ما

4

كثٌراً

 :5-Hهنا جملتان حول أساتذتك ،الرجاء أظهر موافقتك أو معارضتك لكل من الجملتٌن.

.1عندما أحتاج إلى مساعدة إضافٌة من المعلمٌن /
المعلمات أحصل علٌها

أوافق بشدة

أوافق

لٌس
رأي

1

2

3

79

لً

أعارض

أعارض
بشدة

4

5

.2المعلمون ٌهتمون بً.

1

3

2

4

5

 .Iالعائلة
 :1-Iكل العائالت مختلفة (على سبٌل المثال ،ال ٌعٌش الجمٌع مع كال الوالدٌن ،فً بعض األحٌان الناس ٌعٌشون مع أحد
الوالدٌن فقط أو ٌكون لدٌهم منزلٌن أو ٌعٌشون مع عائلتٌن) و نحن نرٌد أن نعرؾ الوضع المتعلق بعائلتك.
رجاء أجب عن السؤال األول للمنزل الذي تعٌش فٌه معظم أو كل وقتك و ضع إشارة × عند األشخاص الذٌن ٌعٌشون هناك.
 :2-1-Iاألطفال الذٌن ٌعٌشون معً

 :1-1-Iالبالؽون الذٌن ٌعٌشون معً
1

األم

2

األب

3

زوجة األب

4

زوج األم

5

جد/ة من جهة األم

كم عدد األخوة:

6

جد/ة من جهة األب

كم عدد األخوات:

7

أعٌش فً بٌت لألٌتام أو بٌت لرعاٌة األطفال

8

شخص آخر .من هو  /هً (

رجاء حدد عدد األخوة و األخوات الذٌن ٌعٌشون معك
(متضمنا األخوة أو األخوات غٌر األشقاء و األخوة أو
األخوات بالتبنً) .رجاء أكتب عددهم أو الرقم  0إذا لم ٌكن
لدٌك أخوة أو أخوات ٌعٌشون معك.
(رجاء ال تعد نفسك).

)

 :2-Iهل لدٌك منزل آخر أو عائلة أخرى ،مثل عندما ٌكون والداك منفصلٌن أو مطلقٌن؟
1

2

نعم

ال – اذهب الى السؤال التالً ()3-K

 :1-2-Iكم من الوقت تبقى هناك؟
1

نصف الوقت

2

بانتظام ،لكن أقل من نصف الوقت

3

فً بعض األحٌان

4

نادر جداً

 :2-2-Iرجاء اختر األشخاص الذٌن ٌعٌشون هناك.
:21--2-Jالبالؽون (الكبار)
1

األم

2

األب

:22--2-Jاألطفال
رجاء حدد عدد األخوة و األخوات الذٌن ٌعٌشون معك
(متضمنا األخوة أو األخوات غٌر األشقاء و األخوة أو
األخوات بالتبنً) .رجاء أكتب عددهم أو الرقم  0إذا لم ٌكن

81

3

زوجة األب

4

زوج األم

5

جد/ة من جهة األم

6

جد/ة من جهة األب

7

أعٌش فً بٌت لألٌتام أو بٌت لرعاٌة األطفال

8

شخص آخر .وضح من فضلك (

لدٌك أخوة أو أخوات ٌعٌشون معك.
(رجاء ال تعد نفسك).

كم عدد األخوة:
كم عدد األخوات:

)

:3-Iكم تجده سهال أن تتحدث مع األشخاص التالٌٌن عن األمور التً تزعجك؟
رجاء اختر إجابة واحدة فقط من كل صؾ.

 .1األب
 .2زوجة األب
 .3األم
 .4زوج األم
 .5األخ األكبر
 .6األخت الكبرى
 .7أفضل صدٌق
 .8أصدقاء من نفس الجنس
 .9أصدقاء من الجنس اآلخر
 .10المعلم  /المعلمة
 .11مرشد المدرسة
 .12شخص آخر (من هو):
(

لٌس لدي أو

سهل جداً

سهل

صعب

صعب جداً

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ال أرى هذا الشخص

)

:4-Iفٌما ٌلً قائمة أشٌاء تقوم بها عائالت معٌنة معا .كم مره تقومٌ /ن أنت وعائلتك بفعل هذه األشٌاء عادة؟ (أشر إلى خانة
واحدة فقط من كلسطر).

 .1نشاهد التلفزٌون أو الفٌدٌو معا

كل ٌوم

فً معظم األٌام

1

2
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تقرٌبا ً مرة فً أقلمنمرةفٌاألسب
وع
األسبوع
4
3

وال أي مرة
5

كل ٌوم

فً معظم األٌام

 .2نلعب معا داخل البٌت

1

2

تقرٌبا ً مرة فً أقلمنمرةفٌاألسب
وع
األسبوع
4
3

وال أي مرة
5

 .3نتناول الوجبات معا

1

2

3

4

5

 .4نتمشى معا

1

2

3

4

5

 .5نزورمعا أصدقاء أو أقارب

1

2

3

4

5

 .6نمارس الرٌاضة معا

1

2

3

4

5

 .7نجلس معا ونتحدث عن أمور
مختلفة

1

2

3

4

5

 .Jاألصدقاء
 :1-Jكم عدد اصدقائك المقربٌن الذكور واالناث حالٌا؟ (اشر الى خٌار واحد فً كل عامود)
 :2-1-Jاالناث
1

 :1-1-Jالذكور
1
ال ٌوجد لً اصدقاء مقربٌن
2
واحد
3
اثنان
4
ثالثة او اكثر

ال ٌوجد لً اصدقاء مقربٌن

2

واحدة

3

اثنتان

4

ثالث او اكثر

 :2-Jعادة كم ٌوم فً االسبوع تقضً وقت مع اصدقائك بعد المدرسة مباشرة؟ (أشِ ر إلى خانة واحدة فقط)
ال ٌوجد
0

ٌوم 1
1

 3أٌام  4أٌام
4

ٌومان
3

2

 5أٌام
5

 :3-Jكم عدد اللٌالً التً تقضٌها مع أصدقائك فً الخارج أسبوعٌاً؟
ال ٌوجد
0

 1لٌلة
1

لٌلتان
2

 3لٌالً
3

 4لٌالً
4

 5لٌالً  6لٌالً
5

6

 7لٌالً
7

 :4-Jكم مرة عادة تتحدث /تتحدثٌن مع اصدقائك عبر الهاتؾ او ارسال رسالة مكتوبة من خالل الخلوي او اتصال عبر االنترنت ؟
1

ال أفعل نهائٌا

2

 1او ٌ 2وم فً االسبوع

3

 3او ٌ 4وم فً االسبوع

4

 5او ٌ 6وم فً االسبوع

5

كل ٌوم
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 .Kالصحة الجسدٌة
 :1-Kفً األشهر الستة األخٌرة كم مرة شعرت( :أشر إلى خانة واحدة فً كل سطر)

تقرٌبا ً كل ٌوم

أكثر من مرة تقرٌبا ً مرة تقرٌبا
فً
واحدة
مرة
فً األسبوع
األسبوع
الشهر

فً والأٌمرة

 .1آالم الرأس

1

2

3

4

5

 .2آالم البطن

1

2

3

4

5

 .3آالم الظهر

1

2

3

4

5

 .4حالة نفسٌة سٌئة (منهار نفسٌا ً أو كئٌب)

1

2

3

4

5

 .5مزاج سًء

1

2

3

4

5

 .6عصبٌة

1

2

3

4

5

 .7صعوبات فً النوم

1

2

3

4

5

 .8دوران (دوخة)

1

2

3

4

5

 :2-Kكٌؾ تصؾ /تصفٌن حالتك الصحٌة؟ (أشر إلى خانة واحدة فقط)
1

ممتازة

2

جٌدة

3

مقبولة

4

غٌر جٌدة (سٌئة)

 :3-Kهذه صورة لسلم .قمة السلم " "10هً أفضل حٌاة ممكنة لك ،و القاعدة " "0هً أسوأ حٌاة ممكنة لك .بشكل عام
أٌن تضع نفسك على هذا السلم فً هذه اللحظة؟
ضع إشارة فً المربع المقابل للرقم الذي ٌصؾ وضعك بشكل أفضل.
1

10

2

9

3

8

4

7

5

6

6

5

7

4

8

3

9

2

 أفضل حٌاة ممكنة  /تشعر بانك سعٌد جداً
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10

1

11

0

 أسوأ حٌاة ممكنة  /تشعر بانك تعٌس جداً

 .Lاالكتئاب
 :1-Lامامك مجموعة من األسئلة تتعلق بما تشعر /ي به فً خالل األسبوع الماضً من فضلك ضع عالمة صح فً الخانة
الصحٌحة

البند
.1ما زلت أنظر لألشٌاء فً حٌاتً كما تعودت علٌها
.0أنام جٌداً .
.3أشعر بأننً سوف أبكً .
.4أحب أن أخرج فً الشارع للعب .
.5أرغب فً الهروب بعٌداً .
.6تصٌبنً آالم فً المعدة .
.7أتمتع بطاقة كبٌرة .
.8استمتع باألكل.
.9أستطٌع القٌام بخدمة نفسً .
.12أشعر بأن الحٌاة ال تساوي شٌئا ً .
.11أفعل األشٌاء بشكل جٌد .
.10استمتع بعمل األشٌاء كما كنت فً السابق .
.13أحب التحدث مع أهلً ومع اآلخرٌن .
.14أحلم أحالم مزعجة .
.15أشعر بالوحدة الشدٌدة .
.16من السهولة أن أبتهج
.17أشعر بالتعاسه لدرجة ال تطاق
.18أشعر بالملل .
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دائما

بعض األحٌان

ال

0

1

2

0

1

2

2

1

0

0

1

2

2

1

0

2

1

0

0

1

2

0

1

2

0

1

2

2

1

0

0

1

2

0

1

2

0

1

2

2

1

0

2

1

0

0

1

2

2

1

0

2

1

0

 .Mالخبرات الصادمة
 :1-Mأمامك مجموعة من البنود التً توضح أنواع الخبرات الصادمة (األحداث المؤلمة) التً قد ٌتعرض لها أي إنسان فً
الظروؾ الصعبة مثل الحروب ,االحتالل ,الكوارث والتً قد تشمل بعض ما تعرضت له خالل فترة األثنً عشر شهرا الماضٌة.
نرجو أن تضع عالمة صح فً الخانة الموجودة أمام السؤال:
الحدث أو الخبرة الصادمة

نعم

ال

 .1سماعك الستشهاد صدٌق لك

1

2

 .0سماعك الستشهاد أب أو أخ أو أخت أو قرٌب لك

1

2

 .3مشاهدة استشهاد صدٌق لك أمامك

1

2

 .4مشاهدة استشهاد أب أو أخ أو أخت أو قرٌب لك أمامك

1

2

 .5مشاهدة إصابة صدٌق لك أمامك بالرصاص

1

2

 .6مشاهدة إصابة أب أو أخ أو أخت أو قرٌب لك أمامك بالرصاص

1

2

 .7مشاهدة بٌتكم و هو ٌهدم ،و ٌدمر من القصف أو الجرافات

1

2

 .8مشاهدة بٌت جٌرانكم و هو ٌهدم ،و ٌدمر من القصف أو الجرافات

1

2

 .9مشاهدة أب/أخ/أخت /أم/قرٌب لك وهو ٌعتقل أمامك

1

2

.12

مشاهدة صدٌق وهو ٌعتقل أمامك

1

2

.11

مشاهدة صور الجرحى و األشالء والشهداء فً التلفزٌون

1

2

.10

مشاهدة عملٌات االغتٌاالت من قبل الجٌش

1

2

.13

استنشاق الغاز المسٌل للدموع

1

2

.14

تعرضك لإلصابة بشظٌة قنبلة أو صاروخ أو الرصاص

1

2

.15

تعرضك للضرب واإلهانة من قبل الجٌش عند االجتٌاح

1

2

.16

تعرضك لالحتجاز و للحرمان من الماء و األكل و الكهرباء

1

2

.17

تعرضك للتخوٌف بإطالق النار علٌك

1

2
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نعم

ال

الحدث أو الخبرة الصادمة

.18

تعرض إغراضك الشخصٌة للتدمٌر و التكسٌر والنهب

1

2

.19

تعرضك للتهدٌد شخصٌا ً بالقتل

1

2

.02

تعرضك للتهدٌد بقتل أحد أفراد األسرة

1

2

.01

تعرضك للخطر الشدٌد باستخدامك كدرع بشري للقبض على جار لكم

1

2

.00

مشاهدة قوات الجٌش وهً تداهم بٌتك لٌال

1

2

.03

مشاهدة قوات الجٌش وهً تداهم بٌتك نهارا

1

2

.04

تعرضك لترك المنزل مع عائلتك وأقاربك

1

2

.05

تعرضك لالعتقال من الجٌش أثناء االجتٌاح

1

2

.06

التعرض لساعات طوٌلة من االنتظار فً الحواجز

1

2

.07

التعرض شخصٌا ً لإلهانة و الضرب من المستوطنٌن

1

2

 :1-Mأذكر أنواع الصدمات النفسٌة األخرى التً قد تكون ؼٌر مذكورة أعاله و تعرضت لها فً الفترة الماضٌة
.1
.2
.3
.4

 .Nسوء المعاملة
 :1-Nعندما كنت فً عمر أصؽر ،ما صحة هذه الجمل ؟
( الرجاء االجابة على جمٌع االسئلة ،اختر اجابة واحدة لكل سؤال )
العبارات
 .1كنت تعلم ان هناك شخص ٌعتنً بك و ٌحمٌك.
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صحٌح جدا

صحٌح

خاطئ

1

2

3

العبارات
 .2كان احد من افراد العائلة ٌصفك بصفات مثل "كسول " او "بشع " .
 .3كان االب واالم ال ٌستطٌعون رعاٌة االسرة .
 .4كان هناك احد من افراد العائلة ٌساعدك على الشعور بانك مهم او لدٌك
امتٌازات خاصة.
 .5كنت تلبس مالبس متسخة .
 .6كنت تشعر انك محبوب.
 .7تعتقد ان اباك وامكال ٌردونك ( ما بهم اٌاك ).
 .8افراد عائلتك ٌساعدون وٌهتمون ببعض .
 .9افراد عائلتك ٌقولون لك كالم سًء او مهٌن .
 .10تعتقد انه ٌتم اهانتك باستمرار.
 .11تعتقد انه تم االعتداء علٌك جنسٌا  .أي حاول شخص ما ممارسة اعمال
مشٌنة ووقحة معك.
 .12كان هنالك شخص ٌأخذك للطبٌب اذا كنت مرٌض.
 .13كانت عائلتك تشجعكوتقدم لك المساعدة.

صحٌح جدا

صحٌح

خاطئ

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

 :2-Nاحٌانا الوالدٌن او اي شخص كبٌر فً العائلة ٌؤذي االطفال ،فً مراحل طفولتك ،ما هً صحة ان الوالدٌن او شخص
كبٌر فً العائلة :
الموقؾ
 .1هددك أو شتمك او احبطك .
 .2هددك بالضرب او القاء شٌئ علٌك ،ولكن لم ٌفعل .
 .3انه قام حقٌقا بضربك ،صفعك ،دفعك او رمى شٌئ علٌك .
 .4ضربك بشدة لدرجة انه ترك عالمة او جرح .
 .5تعاملوا معك بطرٌقة جعلك تعتقد انك سوف تتعرضلعنفا جسدٌا .

 .Oاالنتحار
 :1-Oخالل االشهر ال  12الماضٌة،هل فكرت جدٌا باالنتحار ؟

1

نعم

2

 اذا كانت االجابة "ال" انتقل الى فقرة  .Pعدم المساواة االجتماعٌة.
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ال

صحٌح جدا

صحٌح

خاطئ

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

 :2-Oخالل االشهر ال  12الماضٌة ،هل قمت بالتفكٌر والتحضٌرلكٌفٌة االنتحار ؟
1

2

نعم

ال

 :3-Oخالل االشهر ال  12الماضٌة ،كم مرة جدٌا حاولت ان تقوم باالنتحار ؟
1

وال مرة

3

من  3-2مرات

5

2

مرة واحدة

4

من  5-4مرات

اكثر من  6مرات

 :4-Oاذا حاولت االنتحار خالل االشهر ال  12الماضٌة ،هل نتج عن اي محاولة جرح ،تسمم او جرعة زائدة تحتاج الى عالج
من طبٌب ،مسعؾ او ممرض ؟
لم اقم بمحاولة االنتحار خالل ال  12شهر
الماضٌة
ال

1

3

2

نعم

 .Pعدم المساواة االجتماعٌة

 :1-Pاالب

 :2-Pاالم

 :1-1-Pهل لوالدك (أبوك) عمل؟
1
نعم

:1-2-Pهل ألمك عمل؟
1
نعم

2

ال

2

ال

3

ال اعلم

3

ال اعلم

4

ال اعلم او ال ارى أبً

4

ال اعلم او ال ارى أمً

5

أبً متوفً.

5

أمً متوفاة .

 :2-1-Pاذا كان ولدك ٌعمل اكتب أٌن ٌعمل:
امثلة :مستشفى ،بنك ،مطعم ،مدرسة......الخ

:2-2-Pاذا كانت امك تعمل اكتب اٌن تعمل:
امثلة :مستشفى ،بنك ،مطعم ،مدرسة......الخ

الرجاء كتابة طبٌعة العمل بدقة(ماذا ٌعمل):
أمثلة :سائق ،مدرس ،طبٌب ،عامل....الخ

الرجاء كتابة طبٌعة العمل بدقة(ماذا تعمل):
أمثلة :معلمة ،ممرضة... ،الخ
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 :3-1-Pاذا ال ،لماذا ال ٌملك والدك عمل ؟
1

مرٌض او متقاعد او طالب

2

ٌبحث عن عمل

3

ٌعتنً بغٌره و مشغول بالمنزل

4

ال اعلم

 :3-2-Pاذا ال ،لماذا ال تملك والدتك عمل ؟
1
2
3
4

مرٌضة او متقاعدة او طالبة
تبحث عن عمل
تعتنً بغٌرها و مشغولة بالمنزل
ال اعلم

:3-Pما هو تحصٌل والدٌك العلمً ؟
 :1-3-Pاألب
1

 :2-3-Pاألم
لم ٌنهً الثانوٌة  /ال ٌحمل توجٌهً

2

انهى التوجٌهً و لم ٌكمل

3

اكمل الدراسة بعد الثانوٌة و لكن لٌس جامعة

4

درس فً الجامعة او مازال فً الجامعة

5

ال أعلم

1
2
3
4
5

لم تنهً الثانوٌة  /تحمل توجٌهً
انهت التوجٌهً و لم تكمل
اكملت الدراسة بعد الثانوٌة و لكن لٌس جامعة
درست فً الجامعة او مازالت فً الجامعة
ال أعلم

:4-Pهل تملك عائلتك سٌارة ،باص صؽٌر او شاحنة ؟
1
3

نعم ،واحدة

2

نعم ،اثنتٌن او اكثر

ال

:4-Pهل تملك غرفة نوم خاصة بك ،ال ٌنام معك احد فٌها.
1

نعم

2

ال

:5-Pخالل أل  12شهراً األخٌرة ،كم مرة سافرت فً رحلة لالستراحة ألكثر من ٌوم واحد مع عائلتك؟ (أشر إلى خانة واحدة فقط)
1
3

وال أي مرة
مرتٌن

2
4

مرة واحدة
أكثر من مرتٌن

:6-Pما عدد الحواسٌب (الكمبٌوتر) الموجودة فً بٌتك؟ (أشر إلى خانة واحدة فقط)
1
3

ال ٌوجد عندنا حاسوب
اثنان

2
4

حاسوب واحد
أكثر من اثنان

:7-Pما حالة الحواسٌب (الكمبٌوتر) الموجودة فً بٌتك؟ (أشر إلى خانة واحدة فقط)

89

1

جٌد جداً

3

متوسطة

5

2

جٌد نسبٌا ً

4

لٌس بحالة جٌدة

معطلة  /ال تعمل

:8-Pهنالك صؽار ٌذهبون للمدرسة أو للنوم وهم جائعون .فهل تذهب الى المدرسة او الى النوم وانت جائع؟
1

دائما ً

2

غالبا ً

3

أحٌانا ً

4

أبداً

:9-Pخالل ال  12شهرا الماضٌة ،هل قمت بأي عمل (اشتؽلت) من أجل الحصول على المال؟
1

نعم


2

ال

اذا كانت االجابه" ال" تكون قد انتهٌت من االجابه عن االسئله.

:10-Oما هو سبب عملك – شؽلك ( ٌمكنك اختٌار أكثر من إجابة):
1

لمساعدة اسرتً

2

للمساعدة فً سداد دٌون االسرة

3

نتٌجة االجراءات االسرائٌلٌة وسوء الوضع االقتصادي

4

لمصروفً الشخصً وشراء ما ارٌد لنفسً

5

لملىء فراغ العطلة المدرسٌة

6

لٌس لدي شًء اخر اعمله بعد المدرسة اال العمل

7

تعلم صنعة

8

وفاة االب او تخلً االب عن مسئولٌاته

9

اخر حدد:
نشكركم على تعاونكم واهتمامكم
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