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امللخص التنفيذي

متثــل املامرســات التأديبيــة املتبعــة لضبــط ســلوك األطفــال جــزء هــام يف تكويــن شــخصيتهم يف املســتقبل، وللمامرســات التأديبيــة نوعــان: عنيفــة وغــر عنيفــة، 

وتعتــر املامرســات التأديبيــة غــر العنيفــة هــي املامرســات الفعالــة يف ضبــط ســلوك األطفــال، بينــام املامرســات التأديبيــة العنيفــة ثبــت عــدم فعاليتهــا عــى 

اإلطــاق. إال أن 93% مــن األطفــال يف مــر يتعرضــون ألحــد األســاليب العنيفــة عنــد ضبــط ســلوكهم. وتهــدف هــذه الورقــة بصــورة أساســية إىل دراســة املحــددات 

الدميوجرافيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة الســتخدام املامرســات التأديبيــة العنيفــة مــن قبــل األبويــن أو مقدمــي الرعايــة لضبــط ســلوك األطفــال يف مر، باســتخدام 

بيانــات املســح الســكاين الصحــي - مــر 2014. ولدراســة هــذه املحــددات تــم اســتخدام منــوذج االنحــدار اللوجيســتي متعــدد الحــدود وقــد تم تقســيم املامرســات 

التأديبيــة إىل ســتة فئــات غــر متداخلــة ألي طفــل مــن األطفــال محــل الدراســة1 وهــى: )1( مل يتلقــوا أي أســلوب لضبــط الســلوك، )2( تلقــوا عقــاب غــر عنيــف 

فقــط، )3( تلقــوا أي عقــاب عنيــف فقــط، )4( تلقــوا عقــاب غــر عنيــف وعقــاب نفــي، )5( تلقــوا عقــاب غــر عنيــف وعقــاب نفــي وعقــاب بــدىن خفيــف، 

)6( تلقــوا عقــاب غــر عنيــف وعقــاب نفــي وعقــاب بــدىن شــديد. وتوصلــت الدراســة إىل أن أكــر املحــددات الســتخدام املامرســات التأديبيــة العنيفــة مــن قبــل 

مقدمــي الرعايــة الوالديــة للطفــل هــي: جنــس الطفــل، الفئــة العمريــة للطفــل واألم، الحالــة التعليميــة للطفــل واألب واألم، اشــراك الطفــل يف أعــامل داخــل 

املنــزل، مــؤرش الــروة ومعــدل التزاحــم يف املنــزل. بينــام أثبــت التحليــل عــدم معنويــة بعــض املتغــرات وهــي: جنــس رئيــس األرسة، عمــل األم، عــدد البالغــن 

داخــل األرسة، صلــة القرابــة برئيــس األرسة، وجــود األم، ووجــود األب عــى قيــد الحيــاة.

الكلامت الدالة:

املامرسات التأديبية، ضبط سلوك األطفال، العنف النفي، العنف البدين.
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ــم  ــل يت ــي أن كل طف ــا يعن ــع هن ــر التاب ــه املتغ ــن أوج ــل ب ــدم التداخ 1ع

ــع. ــر التاب ــات املتغ ــن فئ ــط م ــدة فق ــة واح ــي إىل فئ ــه لينتم تصنيف
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املقدمة

تشــكل األرسة البيئــة الطبيعيــة لنمــو ورفاهــة جميــع أفرادهــا - وبخاصــة األطفــال - إذ متلــك األرس القــدر األكــر مــن إمكانيــة توفــر الحاميــة لألطفــال، والوفــاء 

مبتطلبــات ســامتهم الجســدية والعاطفيــة )األمــم املتحــدة، 1989(، والطفــل هــو كل إنســان مل يتجــاوز الثامنــة عــر عامــا مبوجــب القانــون املنطبــق عليــه كــام 

ورد يف املــادة )1( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989. 

ومتثــل املامرســات التأديبيــة املتبعــة لضبــط ســلوك األطفــال جــزء هــام يف تكويــن شــخصيتهم يف املســتقبل، حيــث يتــم تعريــف ضبــط ســلوك األطفــال بانــه التعليم 

والرعايــة التــي يتــم تقدميهــا لألطفــال مــن أجــل إعدادهــم الكتســاب املهــارات وضبــط النفــس والتوجيــه الــذايت ورعايــة اآلخريــن )Howard, 1996(،  وتنقســم 

املامرســات التأديبيــة التــي تتبــع مــن قبــل مقدمــي الرعايــة لضبــط ســلوك األطفــال إيل نوعــن أساســين مــن املامرســات، األول املامرســات غــر العنيفــة والتــي 

تشــمل توجيــه الطفــل إيل اتبــاع الســلوك الســليم أو املفضــل مــن خــال النصــح أو اتبــاع هــذا الســلوك مــن قبــل مقدمــي الرعايــة أو تشــجيع الطفــل إلتبــاع هــذا 

الســلوك مــن خــال التحفيــز وتقديــم الحوافــز املعنويــة واملاديــة أيضــا. وهنــاك أكــر مــن اســراتيجية للقيــام بهــذه املامرســات واهمهــا: بيئــة تعليميــة إيجابيــة 

داعمــة للعاقــة بــن الوالديــن والطفــل، اســراتيجية االســتباقية )proactive( والتــي تعتمــد عــى التدريــس املنهجــي وتعزيــز الســلوكيات املرغوبــة وذلــك مــن 

خــال اتبــاع الوالديــن للســلوكيات املرغوبــة ليقــوم الطفــل بتقليدهــم، اســراتيجية رد الفعــل )reactive( والتــي تعتمــد عــى الحــد أو القضــاء عــى الســلوكيات 

غــر املرغــوب فيهــا وذلــك للحفــاظ عــى الطفــل آمنــا ومنهــا حرمــان الطفــل مــن املزايــا أو منعــه مــن الخــروج مــن املنــزل أو توضيــح الخطــأ يف ســلوكه أو يف 

 Howard, 1996;( الســن الصغــر ميكــن إعطــاء الطفــل يشء آخــر ليفعلــه. وتحتــاج كل هــذه االســراتيجيات أن تعمــل معــا مــن أجــل تحســن ســلوك الطفــل

 .)McKee et al., 2007

أمــا النــوع الثــاين مــن املامرســات التأديبيــة، فهــي املامرســات العنيفــة التــي تحمــل أي شــكل مــن أشــكال العنــف يف محتواهــا والتــي قــد تؤثــر بشــدة عــى الصحــة 

النفســية لألطفــال يف املســتقبل القريــب والبعيــد، وتعــرف منظمــة الصحــة العامليــة، 1996، العنــف عــى أنــه »االســتعامل املتعمــد للقــوة الفيزيائيــة )املاديــة( أو 

القــدرة، ســواء بالتهديــد أو االســتعامل الفعــي مــن قبــل الشــخص ضــد نفســه أو ضــد شــخص آخــر أو ضــد مجموعــة أو مجتمــع، بحيــث يــؤدي إيل حــدوث )أو 

رجحــان احتــامل حــدوث( إصابــة أو مــوت أو إصابــة نفســية أو ســوء النــامء أو الحرمــان. وقــد ورد تعريــف العنــف ضــد األطفــال يف املــادة )19( مــن اتفاقيــة 

حقــوق الطفــل بأنــه الــرر أو اإلســاءة البدنيــة والعقليــة أو املعاملــة املنطويــة عــى إهــامل أو إســاءة املعاملــة أو االســتغال مبــا يف ذلــك اإلســاءة الجنســية. وقــد 

تناولــت العديــد مــن الدراســات مــدي عــدم فعاليــة املامرســات التأديبيــة العنيفــة مقارنــة باملامرســات التأديبيــة غــر العنيفــة يف ضبــط ســلوك الطفــل، وذلــك رغــم 

.)McCord, 1996; Chang, 2007( عــن كونهــا تظهــر فعالــة يف املنــع اللحظــي للســلوك غــر املرغــوب فيــه ولكــن مــع تكرارهــا تقــل فعاليتهــا وتنعــدم أحيانــا

إذ تعــد املامرســات التأديبيــة العنيفــة ضــد األطفــال انتهــاكاً لحقوقهــم ملــا يرتــب عليــه مــن آثــار عقليــة وصحيــة قصــرة وبعيــدة املــدى، وال تقتــر عــى بلــد أو 

عــرق، أو ديــن دون آخــر، أو ثقافــة دون أخــرى، بــل تحــدث يف كل البلــدان أيـّـاً كانــت ثقافتهــا وديانتهــا، ومهــام كان العــرق الــذي ينتمــي إليــه ســكان ذلــك البلــد. 

وتنقســم املامرســات التأديبيــة العنيفــة إيل: العنــف الجســدي، والنفــي، والجنــي، واإلهــامل )عليــان، UNICEF, 2010; 2007(،كــام متــارس يف خمســة ســياقات: 

املنــزل واألرسة؛ واملــدارس واملؤسســات التعليميــة؛ ومؤسســات الرعايــة واملؤسســات القضائيــة؛ ومــكان العمــل؛ واملجتمــع املحــي.

ــي املامرســات  ــد تطــور معن ــف النفــي. وق ــف الجســدي والعن ــك العن ــا يف ذل ــال يف األرسة، ومب ــة ضــد األطف ــة العنيف ــتنا باملامرســات التأديبي ــم يف دراس ونهت

التأديبيــة لألطفــال مــن قبــل الوالديــن وقبــول املامرســات املناســبة عــى مــر الزمــن. وقــد كان اســتخدام العقــاب البــدين عــى األطفــال مقبــوالً عــى الصعيــد الــدويل 

 Ellsberg,( إىل أن تــم عقــد اتفاقيــه األمــم املتحــدة لحقــوق الطفــل عــام 1989، التــي أدت إىل حظــر عــدد مــن البلــدان اســتخدام العقــاب البــدين عــى األطفــال

2015(، ، وقــد نصــت املــادة 19 مــن هــذه االتفاقيــة عــى حاميــة الطفــل مــن جميــع أشــكال العنــف ولألطفــال الحــق يف الحاميــة مــن التعــرض لــألذى وســوء 

املعاملــة البدنيــة أو العقليــة، حيــث يحتــاج الطفــل إىل إجــراءات وقايــة ورعايــة خاصــة. وينبغــي للحكومــات أن تكفــل الرعايــة املناســبة لألطفــال وحاميتهــم مــن 

العنــف واإليــذاء واإلهــامل مــن جانــب والديهــم أو أي شــخص آخــر يعتنــي بهــم )األمــم املتحــدة، 1989(.

ويعــرف العنــف الجســدي انــه أي نــوع مــن أنــواع الســلوك املتعمــد الــذي ينتــج عنــه إحــداث الــرر واألذى عــى جســم الطفــل كالــرب أو الحــرق أو الخنــق أو 

الحبــس أو الربــط، أو بصــور غــر مبــارشة مثــل عــدم توفــر العــاج لــه أو عــدم إعطــاء الطفــل غــذاء كاف. أمــا اإليــذاء النفــي هــو أي ســلوك يتســبب يف أي نــوع 

مــن الــرر أو األذى النفــي للطفــل كالســخرية منــه، أو إهاملــه، أو تهديــده، أو تخويفــه، أو معاملتــه معاملــة ســيئة أو توجيــه عبــارات جارحــة لــه، أو التفرقــة 

بينــه وبــن إخوتــه )معوشــة وبوطبــال، 2013(.
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ينطــوي اســتخدام العقــاب البــدين والنفــي عــى مجموعــة مــن اآلثــار الســلبية عــى األطفــال، مبــا يف ذلــك مشــاكل النمــو العقــي لألطفــال، واألرضار التــي تلحــق 

العاقــة بــن الطفــل والوالديــن وزيــادة عدوانيــة الطفــل )Ellsberg, 2015(، ، وبســبب هــذه اآلثــار حظــرت بعــض الــدول عــى الوالديــن اســتخدام األســاليب 

التأديبيــة العنيفــة والســيام الجســدية منهــا )De Zoysa, 2010( وحاميــة األطفــال مــن العنــف حــق أســايس تعهــد املجتمــع الــدويل رســمياً بالحفــاظ عليــه لجميع 

األطفــال يف كل مــكان وزمــان. غــر أن العنــف ال يــزال واقعــا بالنســبة للمايــن مــن األطفــال يف جميــع أنحــاء العــامل، بــل ويــرك آثــارا طويلــة األمــد عــى حيــاه 

األطفــال، فهــو يعيــق منــو األطفــال وقدراتهــم عــى التعلــم واألداء املــدريس، وتــدين احــرام الــذات. كــام ينطــوي العنــف عــى تكاليــف اقتصاديــه بالغــة الخطــورة 

بالنســبة للمجتمــع، مــام يقلــل مــن القــدرة البريــة ويــر بالتنميــة االجتامعيــة.

وبالرغــم أنــه مــن املنطقــي أن تكــون األرسة هــي الوســط الــذي ينعــم فيــه الطفــل بالحاميــة والكفيــل األول املعنــي بالحفــاظ عــى حقوقــه، إال أن واقــع الطفــل 

داخــل األرسة يــأيت عكــس املتوقــع، حيــث أنــه ثبــت أن الطفــل أكــر عرضــه للعنــف يف املنــزل وأن مقدمــي الرعايــة وغرهــم مــن أفــراد األرسة هــم األكــر إيــذاء 

للطفــل باملقارنــة مبصــادر العنــف األخــرى املحتملــة. يشــمل العنــف ضــد األطفــال داخــل األرسة جميــع أشــكال ســوء املعاملــة التــي تــم تعريفهــا مــن قبــل منظمــة 

الصحــة العامليــة ســواء كانــت إســاءة بدنيــة أو عاطفيــة، أو اعتــداء جنــي، أو إهــامل، أو اســتغال يــؤدي إىل رضر فعــي أو محتمــل لصحــة الطفــل أو منــوه أو 

.)UNICEF, 2010( كرامتــه

وعــي الصعيــد الــدويل، هنــاك اهتــامم كبــر بحقــوق األطفــال وحاميتهــم منــذ عقــد اتفاقيــة حقــوق الطفــل يف 1989، كأول اتفــاق دويل يضــع مبــادئ حقــوق 

األطفــال، حتــي جــاءت أهــداف التنميــة املســتدامة والتــي كان مــن بــن أهدافهــا )الهــدف الخامــس( رضورة تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن الســيدات 

والفتيــات، وبالتحديــد الهــدف الفرعــي )5.2( الــذي اهتــم بــرورة القضــاء عــى جميــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة والفتيــات بشــكل عــام. أمــا الهــدف الســادس 

عــر والــذي اهتــم بالتشــجيع عــى إقامــة مجتمعــات مســاملة ال يُهّمــش فيهــا أحــٌد مــن أجــل تحقيــق التنميــة املســتدامة، وإتاحــة إمكانيــة وصــول الجميــع إىل 

العدالــة، وبنــاء مؤسســات فّعالــة وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة للجميــع عــى جميــع املســتويات. كــام تضمــن الهــدف الفرعــي )16.2( عــى إنهــاء إســاءة املعاملــة 

واالســتغال واإلتجــار بالبــر وجميــع أشــكال العنــف ضــد األطفــال وتعذيبهــم إذ تضمــن املــؤرش )16.2.1( قيــاس نســب األطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 

ســنة واحــدة وأقــل مــن 18 ســنة والذيــن تعرضــوا ألي عقــاب بــدىن و/أو اعتــداء نفــي مــن جانــب مقدمــي الرعايــة. وقــد كانــت مــر مــن الــدول التــي وقعــت 

عــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وذلــك يف عــام 1991، ومنــذ ذلــك الوقــت حرصــت مــر عــى تنفيذهــا وااللتــزام مبــا جــاء فيهــا. ويف الوقــت الراهــن، تبنــت مــر 

ــة ضمــن البعــد  ــة املحلي ــك مــن خــال األهــداف التنموي ــة حقــوق الطفــل، وظهــر ذل ــه مــن أهــداف مخصصــة لحامي ــة املســتدامة مبــا تتضمن أهــداف التنمي
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وىف مــر حتــى عــام 2005، كانــت األدلــة محــدودة للغايــة بشــأن املامرســات التأديبيــة العنيفــة وغــر العنيفــة التــي يتعــرض لهــا األطفــال يف املنــازل واملــدارس، 

كــام يف العديــد مــن الــدول منخفضــة ومتوســطة الدخــل. إىل أن تــم أدراج منــوذج خــاص لقيــاس املامرســات التأديبيــة العنيفــة وغــر العنيفــة التــي يتعــرض لهــا 

األطفــال ضمــن اســتبيان مســح أحــوال األرسة املريــة عــام 2009، واملســح الســكاين الصحــي - مــر 2005 و2014.

 UNICEF Egypt,( وقــد نبهــت لجنــة حقــوق الطفــل يف تعليقاتهــا الختاميــة عــى التقريريــن الثالــث والرابــع ملــر بشــأن تنفيــذ االتفاقيــة املتعلقــة بحــق الطفــل

2014( إىل ارتفــاع مســتويات العقوبــة البدنيــة التــي يتعــرض لهــا األطفــال يف مــر، ســواء يف املدرســة أو املنــزل، كــام أعربــت أيضــا عــن قلقهــا إزاء عــدم وجــود 

ــدرب األخصائيــن االجتامعيــن عــى مســتوي األقســام  ــة الطفــل يحظــى بدعــم الجمهــور وي ــة. وأوصــت بإنشــاء نظــام لحامي تريعــات بشــأن اإلســاءة املنزلي

اإلداريــة عــى تلقــي التقاريــر عــن العنــف والتعامــل مــع هــذه الحــاالت ومتابعتهــا. وينــص قانــون الطفــل املــري رقــم 126 لســنة 2008 عــى إنشــاء لجــان 

لحاميــة الطفــل عــى مســتوى املحافظــات للتعــرف عــى حــاالت األطفــال املعرضــن لإليــذاء والعنــف واالســتغال والبحــث فيهــا وإحالتهــا، باإلضافــة إىل التعامــل 

 UNICEF Egypt,( مــع مرتكبــي هــذه الحــاالت. وبالرغــم مــن إدراج هــذا بشــكل واضــح يف القانــون إال أن تفعيلــه ال يــزال بحاجــه إىل االســتثامر البــري واملــايل

.)2014

وطبقــاً لتقريــر الحالــة العاملــي عــن الوقايــة مــن العنــف الــذي قــام بــه الصنــدوق اإلمنــايئ لألمــم املتحــدة ومكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة 

ومنظمــة الصحــة العامليــة يف عــام 2014، فــإن مــر لديهــا خطــة عمــل قوميــة للتصــدي لســوء معاملــة األطفــال ولكــن برامــج العمــل ليســت متكــررة وتعمــل 

عــى نطــاق ضيــق. ورغــم أن القوانــن املريــة تدعــم تعويــض الضحايــا مــن األطفــال إال أنهــا تعمــل بشــكل منقــوص. كــام يوضــح التقريــر أن نســبة كبــرة مــن 
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الوالديــن يف العديــد مــن الــدول تتقبــل العقــاب الجســدي ألطفالهــم وميارســونه أيضــا. فعــى ســبيل املثــال يقــوم 45% مــن الوالديــن يف كوريــا الجنوبيــة بــرب 

أبنائهــم أو ركلهــم أو رضبهــم رضبــا مرحــاً. وأيضــا يف أثيوبيــا، حيــث وجــد أن نســبة كبــرة )أكــر مــن 65%( مــن أطفــال املــدارس يوجــد عــى أجســادهم آثــار 

لــرب والديهــم. كــام أظهــر التقريــر أن العنــف مــا زال مســترياً حيــث أن 1 مــن كل 4 أطفــال يتعــرض لإليــذاء البــدين. وتوفــر 38 فقــط مــن 133 دولــة الذيــن 

وردت بياناتهــم بالتقريــر، التوعيــة ألوليــاء األمــور ملنــع إســاءة معاملــة األطفــال. كــام أكــد التقريــر أيضــا عــى انتشــار أشــكال العنــف ضــد األطفــال ســواء يف الــدول 

مرتفعــة الدخــل أو منخفضــة الدخــل عــى حــد ســواء. ويقــدر عــدد األطفــال الذيــن يتعرضــون للعنــف األرسي ســنوياً عــى مســتوى العــامل مبــا يــراوح بــن 133، 

و275 مليــون طفــل )األمــم املتحــدة، 2006(. 

أمــا يف مــر، فقــد تبــن مــن تقريــر املســح الســكاين الصحــي - مــر 2014، والــذي يعــد أحــدث مســح يف سلســلة املســوح الــذي تقــوم بهــا وزارة الصحــة والســكان 

يف مــر وهيئــة املعونــة األمريكيــة وينفذهــا مكتــب الزنــايت ورشكاؤه، أن 93% مــن األطفــال يف العمــر مــن 1 إىل 14 ســنة تــم ضبــط ســلوكهم يف فــرة الشــهر 

الســابق إلجــراء املقابلــة باســتخدام أســاليب عنيفــة، والتــي تشــمل املامرســات النفســية والبدنيــة. وطبقــا لنوعيــة املامرســة العنيفــة أظهــر املســح أن 91% مــن 

األطفــال يتعرضــوا ألشــكال العنــف النفــي كجــزء مــن األســاليب التأديبيــة، وبينــام تعــرض 78% منهــم للعقــاب البــدين، وحــوايل 1 مــن كل 8 أطفــال تــم رضبهــم 

مــرات متعــددة وبقــوة، تعرضــت نســبة ضئيلــة مــن األطفــال )4%( ملامرســات تأديبيــة غــر عنيفــة فقــط. 

تناولــت عــدد مــن الدراســات ظاهــرة العنــف األرسى ضــد األطفــال ورصــدت بعضهــا واقــع املامرســات التأديبيــة لألطفــال يف املنــزل )املجلــس القومــي للطفولــة 

واألمومــة ويونيســف مــر، 2015(. بينــام هدفــت دراســة )عبــد العزيــز، 2011( إىل التعــرف عــى درجــة مامرســة األمهــات للعنــف بنوعيــه )الجســدي/النفي( 

 Regalado and( ــة ــا دراس ــم ومنه ــاه أبنائه ــن تج ــها الوالدي ــي ميارس ــية الت ــط الســلوك األساس ــائل ضب ــات وس ــض الدراس ــت بع ــام تناول ــن. بين ــاه أطفاله تج

Inkelas, 2004; Barkin et al., 2007; Halpenny, 2010; De Zoysa, 2011(  والتــي حاولــت التعــرف عــى معــدل حــدوث أربــع وســائل لضبــط الســلوك 

وهــي املهلــة، والــراخ، وإزالــة االمتيــازات، والــرب مــن جهــة الوالديــن لألطفــال يف عمــر )2- 11ســنة( والعوامــل املرتبطــة بــكل نــوع مــن أنــواع وســائل ضبــط 

الســلوك التــي تــم رصدهــا. ومــن جانــب آخــر هنــاك دراســات تناولــت ظاهــرة العنــف ليــس بــاألرسة فقــط ولكــن بالحــي واملدرســة أيضــاً ومنهــا )عليــان، 2007؛ 

ــت دراســة  ــة أطــراف رئيســية وهــم األرسة والطفــل واملدرســة. كــام تناول ــت العنــف مــن وجــه نظــر ثاث ــي تناول ــس األعــى لشــؤون األرسة، 2013( والت املجل

)عليــان، 2007( العنــف الجنــي مــن الوالديــن تجــاه أبنائهــم.

وجــدت عــدد مــن الدراســات أن األســاليب التأديبيــة النفســية واملتمثلــة يف التهديــد والــراخ والحرمــان هــي األكــر اســتخداماً مــن قبــل مقدمــي الرعايــة. يليــه 

العنــف البــدين املتمثــل يف اللجــوء للــرب وغرهــا مــن الســلوكيات التــي تســبب اإليــذاء الجســدي  )املجلــس األعــى لشــؤون األرسة، 2013؛ De Zoysa, 2010؛ 

ــة  ــدان األجنبي ــت دراســات أخــرى متــت عــى بعــض البل ــان، 2007(. وعــى العكــس، توصل ــة واألمومــة ويونيســف مــر، 2015؛ علي ــس القومــي للطفول املجل

 Regalado and Inkelas, 2004; Halpenny, 2010;( ــن تجــاه أطفالهــم ــط غــر العنيفــة هــي األكــر اســتخداماً مــن الوالدي املتقدمــة إىل أن أســاليب الضب

.)Barkin et al., 2007

ــة  ــال إىل املامرســات التأديبي ــر عــى تعــرض األطف ــغ األث ــا بال ــألرسة له ــة ل ــة واالقتصادي ــة والدميوجرافي ــة أن املحــددات االجتامعي ــت الدراســات التطبيقي توصل

العنيفــة مــن جانــب األرسة مثــل املســتوى املعيــي لــألرسة، الحالــة الزواجيــة لــألم، عمــر الوالديــن والوضــع املهنــي لهــام، تعــرض الوالديــن يف طفولتهــم ألشــكال 

العقــاب العنيــف، عمــر الطفــل، املســتوى التعليمــي لــألم واألب، جنــس الطفــل، ونــوع مقدمــي الرعايــة، عــرق األم، وجــود شــخص واحــد بالــغ يف األرسة، وتقييــم 

 الوالديــن لكفــاءة املامرســات التأديبيــة. وتصنــف هــذه املحــددات إىل خصائــص الطفــل، ومنهــا؛ جنــس الطفــل، وعمــر الطفــل، وحالتــه الصحيــة )عليــان، 2007 

 .)Barkin et.al, 2007; Halpenny, 2010; World report on violence and health, 2002; Regalado and Inkelas, 2004;

أمــا بالنســبة لخصائــص األرسة فيشــمل ذلــك؛ نــوع مقدمــي الرعايــة، والظــروف االقتصاديــة لــألرسة، وحجــم األرسة، وعمــر الوالديــن، واالنتــامء العرقــي للوالديــن، 

 De Zoysa, 2010; World report on violence and health,2002 وعواطــف الوالديــن، وتعليــم الوالديــن ومهنتهــم،  )املجلــس األعــى لشــؤون األرسة، 2013؛

.)Halpenny, 2010; Barkin et al., 2007( وتعــرض الوالديــن للعقــاب البــدين يف طفولتهــم )Regalado and Inkelas, 2004;

وقــد اتفقــت بعــض الدراســات عــى أن األم تشــكل املصــدر الرئيــي للعنــف ضــد األطفــال لذلــك خصائــص األم لهــا عامــل مؤثــر عــى املامرســات التأديبيــة العنيفــة 

.)Regalado and Inkelas, 2004 ضــد األطفــال ومنهــا عمــر األم، وعمــل األم ومســتواها التعليمــي، باإلضافــة إىل الحالة الزواجيــة لــألم )عبــد العزيــز، 2011؛

ــة الســتخدام أي شــكل مــن أشــكال املامرســات  ــة واالجتامعي ــة واالقتصادي ــا ســبق عرضــه فقــد ظهــرت رضورة دراســة املحــددات الدميوجرافي ــكل م كنتيجــة ل

التأديبيــة العنيفــة مــن قبــل األبويــن أو مقدمــي الرعايــة لضبــط ســلوك األطفــال يف مــر باســتخدام بيانــات املســح الســكاين الصحــي - مــر 2014، عــن طريــق 

بنــاء النمــوذج اإلحصــايئ املائــم لطبيعــة املتغــرات محــل الدراســة. 
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ــة عــى األســئلة  ــة العنيفــة لضبــط ســلوك الطفــل عــن طريــق اإلجاب يهتــم هــذا البحــث بإلقــاء الضــوء عــى العوامــل املرتبطــة باســتخدام املامرســات التأديبي

ــة: ــة التالي البحثي

ما هي أمناط املامرسات التأديبية عى األطفال؟	 

هل تختلف أمناط املامرسات التأديبية التي يعاين منها الطفل وفقا لخصائص الطفل وخصائص الوالدين وغر ذلك من خصائص األرسة؟	 
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اعتمــدت هــذه الدراســة عــى منهجيــة تحليــل البيانــات الثانــوي حيــث تــم االعتــامد عــى بيانــات املســح الســكاين الصحــي - مــر 2014، كمصــدر للبيانــات. ويعتــر 

هــذا املســح هــو املســح العــارش يف سلســلة املســوح الصحيــة الســكانية التــي تــم تنفيذهــا يف مــر. وكانــت عينــة املســح متعــددة املراحــل وممثلــة للمجتمــع املري 

وبلــغ حجــم العينــة 28,175 أرسة معيشــية. ويف هــذا املســح تــم تطبيــق منــوذج خــاص بضبــط ســلوك األطفــال. حيــث تــم اختيــار طفــل واحد يف الفئــة العمريــة 41-1 

ســنة بطريقــة عشــوائية مــن داخــل األرسة املعيشــية. وتــم ســؤال املســتجيب عــن اســتامرة األرسة املعيشــية، الــذي غالبــا مــا يكــون رب األرسة، مجموعــة مــن األســئلة 

عــن الســلوكيات التــي يســتخدمها هــو أو أحــد أفــراد األرسة املعيشــية يف عمليــة ضبــط ســلوك الطفــل الــذي تــم اختيــاره خــال فــرة الشــهر الســابق عــن وقــت إجراء 

املقابلــة. قــد تعطــي البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن هــذا النمــوذج تقديــرات منخفضــة عــن نســب اســتخدام األســاليب املختلفــة يف تقويــم ســلوك األطفــال وذلــك 

بســبب عــدم تواجــد أو معرفــة املســتجيب عــن اســتامرة األرسة املعيشــية لــكل املواقــف التــي تــم مــن خالهــا تقويــم ســلوك الطفــل خــال الشــهر الســابق عــن 

املقابلــة. ويعتــر ذلــك أهــم حــدود الدراســة، باإلضافــة إىل قــر الفــرة املرجعيــة )شــهر( التــي تــم االســتقصاء فيهــا عــن املامرســات التأديبيــة التــي يتبعهــا مقدمــي 

الرعايــة لضبــط ســلوك الطفــل. وأيضــا تضمــن فئــات عمريــة صغــرة جــدا لألطفــال وهــي )1- 2 ســنة( مــام قــد يســفر عــن تقديــرات أقــل مــن الحقيقــي حيــث أن 

هــذه الفئــات العمريــة ال تتعــرض لعقــاب عنيــف إذا مــا قورنــت بالفئــات األكــر ســناً.

وىف هــذه الدراســة يتــم التحقــق مــن تأثــر بعــض املحــددات االجتامعيــة )تعليــم الطفــل، عمــل الطفــل داخــل املنــزل، الصلــة برئيــس األرسة، تعليــم الوالديــن(، 

واالقتصاديــة )عمــل الوالديــن، مــؤرش الــروة(، والدميوجرافيــة )جنــس الطفــل، عمــر الطفــل، جنــس رئيــس األرسة، تركيــب األرسة، محــل اإلقامــة، معــدل التزاحــم 

داخــل املنــزل( لــألرسة عــى نــوع املامرســات التأديبيــة لضبــط ســلوك الطفــل يف مــر باســتخدام منــوذج االنحــدار اللوجيســتي متعــدد الحــدود. حيــث يســتخدم 

أســلوب تحليــل االنحــدار املتعــدد بشــكل عــام لتحديــد العوامــل التــي تؤثــر يف املتغــر التابــع، عندمــا يكــون لدينــا عــدداً كبــراً مــن املتغــرات املســتقلة التــي 

قــد تكــون مرتبطــة باملتغــر محــل الدراســة ويكــون علينــا اســتخاص تلــك التــي لهــا عاقــة ذات تأثــر معنــوي بهــذا املتغــر واســتبعاد باقــي املتغــرات. وقــد 

تــم االعتــامد عــى منــوذج االنحــدار اللوجســتي متعــدد الحــدود )Multinomial Logistic Regression Model(، حيــث أنــه أكــر النــامذج اإلحصائيــة مامئــة 

للبيانــات يف هــذه الدراســة، وذلــك ألن املتغــر التابــع هــو متغــر فئــوي متعــدد األوجــه غــر ترتيبــي ومتثــل املعادلــة التاليــة الشــكل الريــايض لنمــوذج االنحــدار 

اللوجيســتي متعــدد الحــدود: 

ويعتــر منــوذج االنحــدار اللوجســتي متعــدد الحــدود أحــد منــاذج االنحــدار غــر الخطيــة، ويتــم إدخــال املتغــرات املســتقلة معــا لتقديــر لوغاريتــم األرجحيــة 

)Log odds( والــذي يتــم االعتــامد عليــه يف حســاب احتــامالت االنتقــال مــن الفئــات املختلفــة للمتغــر التابــع إىل فئتــه املرجعيــة. وهنــاك العديــد مــن املقاييــس 

التــي تشــر إىل مــدى جــودة النمــوذج وصاحيتــه للتنبــؤ، ومنهــا اختبــار نســبة اإلمكانيــة )Likelihood ratio test( والــذي يقــوم باختبــار الفــرض بــأن جميــع 

معامــات االنحــدار اللوجســتية للمتغــرات املســتقلة تســاوي صفــر، وأشــباه معامــل التحديــد )Pseudo R2( والتــي تعــر قيمتهــا عــن مــدي قــدرة املتغــرات 

املســتقلة عــى تفســر التباينــات يف املتغــر التابــع.

وقــد واجــه الباحثــون صعوبــة يف تكويــن متغــر تابــع فئــوي يحمــل أوجــه متنافيــة بالتبــادل وشــاملة )Mutually Exclusive and Exhaustive( ميكنــه التفريــق 

بــن أشــكال املامرســات التأديبيــة املختلفــة التــي يتعــرض لهــا كل طفــل مــن األطفــال محــل الدراســة مــن خــال املتغــرات األصليــة املتضمنــة يف بيانــات املســح. 

لــذا فقــد حــاول الباحثــون التغلــب عــى هــذا مــن خــال تكويــن املتغــر التابــع كــام يــي.

 يتعــرض أغلــب األطفــال إىل أكــر مــن نــوع مــن أنــواع املامرســات التأديبيــة حيــث تتداخــل أشــكال العقــاب العنيفــة وغــر العنيفــة التــي تســتخدم لتوجيــه 

ــاب،  ــواع العق ــن أن ــط م ــد فق ــوع واح ــون لن ــال يتعرض ــن األطف ــد أن 14.3% م ــاب وج ــكال العق ــل أش ــد فص ــان، وعن ــب األحي ــلوكه يف أغل ــط س ــل وضب الطف

     4.  مصدر البيانات واملنهجية 
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وينقســمون إىل 4% مل يتلقــوا أي أســلوب لضبــط الســلوك خــال الفــرة املرجعيــة، 4.7% تلقــوا أحــد أشــكال العقــاب غــر العنيــف فقــط، 5.6% تلقــوا أحــد أشــكال 

العقــاب العنيــف فقــط. بينــام نجــد أن نســبة 85.7 % مــن األطفــال تلقــوا أكــر مــن نــوع مــن أنــواع العقــاب أي خليــط متداخــل مــن أشــكال العقــاب غــر العنيف 

وأشــكال العقــاب العنيــف لــذا رأى الباحثــون رضورة فصــل التداخــات بــن أنــواع املامرســات التأديبيــة مــام أدى إىل تكويــن متغــر يحمــل 11 وجــه غــر متداخلــة 

ألي طفــل مــن األطفــال محــل الدراســة وتعــر عــن جميــع أشــكال العقــاب الــذي تــم مامرســته عــى األطفــال مــن قبــل مقدمــي الرعايــة.

جدول )1(: التوزيع النسبي لنوع املامرسات التأديبية املستخدمة مع األطفال، مر 2014.

النسبةالعددنوع املامرسات التأديبية 

6314.0مل يتلق أي أسلوب لضبط السلوك

7334.7غر عنيف فقط

2031.3نفي فقط

243615.5غر عنيف باإلضافة إيل نفي

250.2بدين خفيف فقط

2091.3غر عنيف باإلضافة إيل بدين خفيف

2731.7نفي وبدين خفيف فقط

518233.1نفي وغر عنيف باإلضافة إيل بدين خفيف

100.1بدين شديد فقط

630.4غر عنيف باإلضافة إيل بدين شديد

3702.4نفي وبدين شديد فقط

553535.3غر عنيف باإلضافة إيل نفي وبدين شديد

15670100.0اإلجاميل

املصدر: من إعداد الباحثن باالعتامد عى بيانات املسح السكاين الصحي - مر 2014.

ويعــر التوزيــع النســبي الســابق عــن املتغــر التابــع وحتــى يتــم تحليلــه - مــن خــال أل 11 وجــه غــر ترتيبيــن- باســتخدام منــوذج االنحــدار متعــدد الحــدود 

وبنــاء عــدد 10 منــاذج فرعيــة وهــذا ســوف ميثــل صعوبــة يف تطبيقــه والتعليــق عــى نتائجــه وتلخيصهــا. وحيــث كان االهتــامم بدراســة محــددات تعــرض الطفــل 

ألي نــوع مــن أنــواع العقــاب النفــي أو البــدين الخفيــف أو الشــديد، فقــد تــم دمــج بعــض الفئــات مــع بعضهــا البعــض ليصبــح املتغــر التابــع “ نــوع املامرســات 

التأديبيــة ” يحمــل 6 أوجــه فقــط كالتــايل: 

الوجه األول: مل يتلقوا أي أسلوب لضبط السلوك	 

الوجه الثاين: العقاب غر العنيف فقط )الفئة املرجعية للمتغر التابع(	 

الوجه الثالث: أحد أشكال العقاب العنيف فقط 	 

الوجه الرابع: العقاب غر العنيف باإلضافة إىل العقاب النفي	 

الوجه الخامس: العقاب غر العنيف باإلضافة إىل العقاب النفي والعقاب البدين الخفيف 	 

الوجه السادس: العقاب غر العنيف باإلضافة إىل العقاب النفي والعقاب البدين الشديد 	 

وعــى هــذا النحــو ميكــن للمتغــر التابــع أن يعكــس الفــارق بــن العقــاب البــدين الخفيــف والشــديد، وأيضــا بــن العقــاب البــدين والعقــاب النفــي، وأيضــا بــن 

ــام الباحثــن بفصــل التداخــل وإيجــاد  ــه عنــد قي ــر بالذكــر أن ــة العنيفــة بشــكل عــام. ومــن الجدي املامرســات التأديبيــة غــر العنيفــة وبــن املامرســات التأديبي

توليفــات غــر متقاطعــة، وجــد فئتــن مــن أغــرب الفئــات وهــام األطفــال الذيــن يتعرضــون ألحــد أشــكال العقــاب العنيــف فقــط بــدون مامرســة مقدمــي الرعايــة 

ألي أســلوب غــر عنيــف ســابق لألســلوب العنيــف، وفئــة األطفــال الذيــن مل يتعرضــوا ألي شــكل مــن أشــكال املامرســات التأديبيــة. ومل تســمح البيانــات للتوصــل 

لســبب عــدم تعــرض هــذه املجموعــة مــن األطفــال أليــا مــن أنــواع العقــاب، إال انــه قــد يرجــع ذلــك إىل قــر القــرة املرجعيــة حيــث أنهــا تســأل عــن املامرســة 

التأديبيــة التــي اســتخدمت خــال فــرة الشــهر الســابق للمســح. أو عــدم مامرســة أي نــوع مــن ضبــط الســلوك عامــة عــى األطفــال يف الســن الصغــرة )1- 2 

ســنة( عــى وجــه الخصــوص. ميكــن أن يكــون هــذا أيًضــا تحيــزًا لإلبــاغ حيــث إن املســتجيبن مل يكونــوا صادقــن يف اســتخدام أي مامرســات تأديبيــة مــع األطفــال. 

وعــى الجانــب اآلخــر قــد يتــم تفســرها عــى أنهــا نــوع مــن اإلهــامل الــذي يعتــر أحــد أنــواع املامرســات التأديبيــة الســلبية وغــر الفعالــة أيضــا ويتضــح ذلــك 

مــن جــدول )2( التــايل حيــث ناحــظ يف أن نســبة األطفــال الذيــن مل يتلقــوا أي أســلوب لضبــط الســلوك يف الفئــة العمريــة )1- 2 ســنة( قــد بلغــت 38.2 مقارنــة 

بنســبة 17.4 يف الفئــة العمريــة )13- 14 ســنة(.
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جدول )2(: نسب انتشار أنواع املامرسات التأديبية املستخدمة مع األطفال، حسب فئات عمر الطفل، مر 2014.

اإلجاميل)13-14()11-12( )9-10()7-8()5-6( )3-4( )0-2( عمر الطفل

%نوع املامرسات التأديبية

38.213.28.16.57.09.717.4631مل يتلق أي أسلوب لضبط السلوك

22.210.910.28.57.915.325.0733غر عنيف فقط

36.06.96.46.48.913.322.2203نفي فقط

17.010.811.49.411.417.222.72436غر عنيف باإلضافة إيل نفي

64.08.08.00.012.00.08.025بدين خفيف فقط

37.815.313.98.110.57.27.2209غر عنيف باإلضافة إيل بدين خفيف

35.519.011.49.25.111.08.8273نفي وبدين خفيف فقط

24.419.516.511.610.19.78.25182غر عنيف باإلضافة إىل نفي وبدين خفيف

40.040.010.010.00.00.00.010بدين شديد فقط

25.419.015.915.97.99.56.363غر عنيف باإلضافة إيل بدين شديد

27.014.613.011.411.613.09.5370نفي وبدين شديد فقط

16.819.617.312.713.411.39.05535غر عنيف باإلضافة إيل نفي وبدين شديد

21.717.215.011.111.211.812.115670اإلجاميل

املصدر: من إعداد الباحثن باالعتامد عى بيانات املسح السكاين الصحي - مر 2014.

وقد قام النموذج باختبار الفرضيات التالية:

كلام انخفض املستوى املعيي لألرسة كلام ازدادت املامرسات التأديبية العنيفة لضبط سلوك الطفل.	 

كلام ارتفع مستوى تعليم الوالدين كلام انخفضت املامرسات التأديبية العنيفة لضبط سلوك الطفل.	 

تقل املامرسات التأديبية العنيفة لضبط سلوك األطفال يف الحر عنها يف الريف.	 

كلام قل معدل التزاحم داخل الوحدة السكنية لألرسة كلام قلت املامرسات التأديبية العنيفة لضبط سلوك األطفال.	 

تقل املامرسات التأديبية العنيفة لضبط السلوك لألطفال امللتحقن بالتعليم مقابل غر امللتحقن.	 

تقل املامرسات التأديبية العنيفة لضبط السلوك لألطفال اإلناث عن الذكور.	 

تزداد املامرسات التأديبية العنيفة لألطفال العاملن مقابل غر العاملن.	 

تقل املامرسات التأديبية العنيفة لضبط السلوك كلام زاد عمر الطفل.	 
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يف هــذا الجــزء مــن الورقــة البحثيــة ســوف نتنــاول بالتحليــل الوصفــي دراســة العاقــات بــن الخصائــص الدميوجرافيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة لألطفــال وأبويهــم 

وأرسهــم ونــوع املامرســات التأديبيــة، عــن طريــق حســاب نســب انتشــار أنــواع املامرســات التأديبيــة موزعــة طبقــا ملســتويات املتغــرات املســتقلة يف جــداول 

ــع  ــر التاب ــن املتغ ــات ب ــة للعاق ــة اإلحصائي ــى املعنوي ــرف ع ــك للتع ــع كاي )chi-square test( وذل ــار مرب ــق اختب ــع تطبي ــة )crosstabulation( م متقاطع

واملتغــرات املســتقلة كل عــى حــدا. باإلضافــة إىل التحليــل الوصفــي، ســوف يتــم بنــاء منــوذج االنحــدار اللوجيســتي متعــدد الحــدود بغــرض قيــاس أثــر كل متغــر 

مــن املتغــرات املســتقلة الداخلــة يف النمــوذج عــى “نــوع املامرســات التأديبيــة” مــع التحكــم يف أثــر املتغــرات املســتقلة األخــرى.

العالقة بني نوع املامرسات التأديبية وخصائص الطفل

يتضــح مــن جــدول )3( أن هنــاك عاقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصائيــة بــن نــوع املامرســات التأديبيــة وجنــس الطفــل، وأيضــا عمــر الطفــل، ومســتوي تعليــم 

ــة قرابتــه بــرب األرسة، ومشــاركة الطفــل يف أعــامل داخــل املنــزل وذلــك عنــد مســتوي معنويــة 0.01.  الطفــل، وصل

جدول )3(: نسب انتشار أنواع املامرسات التأديبية املستخدمة مع األطفال، حسب خصائص الطفل، مر 2014.

نوع املامرسات التأديبية

مل يتلقوا 

أي أسلوب 

لضبط 

السلوك

عقاب غري 

عنيف فقط

أحد أشكال 

العقاب 

العنيف 

فقط

عقاب غري 

عنيف 

باإلضافة إيل 

عقاب نفيس

عقاب غري عنيف 

باإلضافة إيل 

عقاب نفيس 

وعقاب بدين 

خفيف 

عقاب غري عنيف 

باإلضافة إيل عقاب 

نفيس وعقاب بدين 

شديد 

اإلجاميل

جنس الطفل**

3.84.55.914.633.437.98215ذكور

4.34.95.416.635.533.37455إناث

فئات عمر الطفل**

2-17.14.88.512.239.527.53396

4-33.13.04.79.838.840.72693

6-52.23.24.011.837.641.22347

8-72.43.64.613.135.440.91744

10-92.53.34.515.831.142.71750

12-113.36.15.722.728.134.11847

14-135.89.75.629.323.226.51893

مستوي تعليم الطفل**

4.83.86.311.238.635.38021قبل االبتدايئ

2.64.15.016.531.940.05575ابتدايئ

4.99.64.730.124.825.92070إعدادي أو ثانوي

صلة الطفل برب األرسة**

5.74.56.613.735.933.71517ليس أبن أو أبنة

3.94.75.515.734.235.914153أبن أو أبنة

عمل الطفل داخل املنزل**

5.05.05.914.236.333.611156مل يشارك بأي عمل

1.53.95.018.829.841.04514قام باملشاركة يف عمل واحد عى األقل

**: مستوي معنوية 0.01

املصدر: من إعداد الباحثن باالعتامد عى بيانات املسح السكاين الصحي - مر 2014.

     5.  النتائج 
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يتضــح مــن جــدول )3( أن النســبة األكــر مــن الذكــور تلقــوا عقــاب غــر عنيــف باإلضافــة إيل عقــاب نفــي وعقــاب بــدين شــديد 37.9%، بينــام اإلنــاث %35.5 

منهــن تلقــن العقــاب غــر العنيــف باإلضافــة إىل العقــاب النفــي والعقــاب البــدين الخفيــف. ويتضــح مــن الجــدول أيضــا أن العقــاب غــر العنيــف باإلضافــة إىل 

العقــاب النفــي والعقــاب البــدين الخفيــف هــو األكــر انتشــارا يف الفئــة العمريــة )1- 2 ســنة(، بينــام يف الفئــات العمريــة )3- 12 ســنة( كان العقــاب غــر العنيــف 

باإلضافــة إىل العقــاب النفــي والعقــاب البــدين الشــديد هــو األكــر انتشــارا، بينــام العقــاب غــر العنيــف باإلضافــة إىل العقــاب النفــي هــو األكــر انتشــارا بــن 

األطفــال يف الفئــة العمريــة األكــر )13- 14 ســنة(، مــام يشــر إىل أن العنــف البــدين الشــديد يقــل كلــام ارتفــع عمــر الطفــل عــن 10 ســنوات.

أمــا بالنســبة للمرحلــة التعليميــة، تبــن أن أكــر نســبة مــن األطفــال مبرحلــة قبــل االبتــدايئ تلقــوا العقــاب غــر العنيــف باإلضافــة إىل العقــاب النفــي والعقــاب 

البــدين الخفيــف 38.6%، بينــام 40% مــن األطفــال يف املرحلــة االبتدائيــة يتعرضــون للعقــاب غــر العنيــف باإلضافــة إىل العقــاب النفــي والعقــاب البــدين الشــديد، 

يف حــن كانــت النســبة األكــر مــن األطفــال باملرحلــة اإلعداديــة أو الثانويــة 30.1% يتعرضــون للعقــاب غــر العنيــف باإلضافــة إىل العقــاب النفــي وهــذه النتيجــة 

تتســق مــع نســب انتشــار أنــواع املامرســات التأديبيــة طبقــا لفئــات العمــر. وأظهــرت النتائــج أيضــا انــه إذا كان الطفــل هــو أبــن رئيــس األرسة فيصبــح العقــاب 

غــر العنيــف باإلضافــة إىل العقــاب النفــي والعقــاب البــدين الشــديد هــو أكــر األســاليب انتشــارا لضبــط ســلوكه، بينــام إذا مل يكــن ابــن رئيــس األرسة فيصبــح 

العقــاب غــر العنيــف باإلضافــة إىل العقــاب النفــي والعقــاب البــدين الخفيــف هــو األكــر انتشــارا. 

ــا يف األعــامل  ومــن املثــر لاهتــامم أيًضــا أن اشــراك األطفــال يف األعــامل املنزليــة ال يوفــر لهــم الحاميــة مــن العقوبــة البدنيــة الشــديدة. يعتــر الطفــل منخرطً

املنزليــة إذا كان يقــي أي وقــت يف األســبوع الســابق للمســح يف أي نــوع مــن العمــل أو املســاعدة داخــل املنــزل. تفــرض هــذه الدراســة أن مشــاركة األطفــال يف 

األعــامل املنزليــة مــن شــأنها أن تحميهــم مــن التعــرض ملامرســات تأديبيــة عنيفــة ألنهــم يســاعدون أرسهــم.

أظهــرت النتائــج أن أســاليب التأديــب غــر العنيفــة املقرنــة بالعقــاب النفــي والعقوبــة البدنيــة الشــديدة هــي األكــر شــيوًعا لألطفــال الذيــن ميارســون األعــامل 

املنزليــة، يف حــن أن أســاليب التأديــب غــر العنيفــة املقرنــة بالعقــاب النفــي والعقوبــة البدنيــة الخفيفــة هــي األكــر شــيوًعا لألطفــال الذيــن ال يشــاركون يف 

األعــامل املنزليــة.

العالقة بني نوع املامرسات التأديبية وخصائص أرسة الطفل

يعــرض جــدول )4( نســب انتشــار أنــواع املامرســات التأديبيــة طبقــا لخصائــص أرسة الطفــل، ويتضــح مــن الجــدول أن هنــاك عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن نــوع 

املامرســات التأديبيــة وكل مــن تركيــب األرسة، وجنــس رئيــس األرسة، ومعــدل التزاحــم داخــل املنــزل، ومــؤرش الــروة، ومحــل اإلقامــة عنــد مســتوي معنويــة 0.01.

جدول )4(: نسب انتشار أنواع املامرسات التأديبية املستخدمة مع األطفال، حسب خصائص أرسة الطفل، مر 2014.

نوع املامرسات التأديبية

مل يتلقوا 

أي 

أسلوب 

لضبط 

السلوك

عقاب غري 

عنيف فقط

أحد أشكال 

العقاب 

العنيف 

فقط

عقاب غري 

عنيف باإلضافة 

إيل عقاب 

نفيس

عقاب غري عنيف 

باإلضافة إيل عقاب 

نفيس وعقاب بدين 

خفيف 

عقاب غري عنيف 

باإلضافة إيل عقاب 

نفيس وعقاب بدين 

شديد 

اإلجاميل

تركيب األرسة**

4.36.05.818.830.634.55818يوجد باألرسة أب وأم

3.83.95.513.636.636.59852تركيب آخر

جنس رئيس األرسة**

3.94.55.615.334.736.014745ذكور

6.27.55.420.030.130.9925إناث

معدل التزاحم**

منخفض إىل متوسط )فردين أو 

أقل بالغرفة(
4.15.35.317.536.531.28692

3.94.25.91432.739.36977مرتفع )أكر من فردين بالغرفة(
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نوع املامرسات التأديبية

مل يتلقوا 

أي 

أسلوب 

لضبط 

السلوك

عقاب غري 

عنيف فقط

أحد أشكال 

العقاب 

العنيف 

فقط

عقاب غري 

عنيف باإلضافة 

إيل عقاب 

نفيس

عقاب غري عنيف 

باإلضافة إيل عقاب 

نفيس وعقاب بدين 

خفيف 

عقاب غري عنيف 

باإلضافة إيل عقاب 

نفيس وعقاب بدين 

شديد 

اإلجاميل

مؤرش الرثوة**

ً 4.54.88.812.128.441.42712األكر فقرا

3.44.56.411.730.044.12843الفقراء

3.03.96.213.735.837.52947املتوسط

3.44.34.417.036.134.83315األغنياء

5.55.73.520.939.425.03853األكر غنى

محل اإلقامة**

7.74.44.518.338.626.52672محافظات حرية

5.610.012.035.564.472.66061الوجه البحري

2.46.24.321.232.433.61835حر

3.23.87.714.332.039.04226ريف

6.811.39.626.568.777.15935الوجه القبي

3.56.23.514.936.235.81908حر

3.35.16.111.632.541.34027ريف

4.61.74.519.841.428.01002محافظات الحدود

**: مستوي معنوية 0.01

املصدر: من إعداد الباحثن باالعتامد عى بيانات املسح السكاين الصحي - مر 2014.

يظهــر مــن جــدول )4( أن وجــود أب وأم بــاألرسة يزيــد مــن انتشــار العقــاب غــر العنيــف فقــط مــن املامرســات التأديبيــة مقارنــة بــأي تركيــب آخــر لــألرسة 

بنســب 6% مقابــل 3.9%. يبــن الجــدول أيضــا أن النســبة األكــر مــن األطفــال بــاألرس التــي رؤســائها ذكــور يتعرضــون لعقــاب غــر عنيــف باإلضافــة إيل عقــاب 

نفــي وعقــاب بــدين شــديد مــن املامرســات التأديبيــة )36%(. بينــام أقــل نســبة كانــت لألســلوب األول “مل يتلــق أي أســلوب لضبــط الســلوك” بنســبة 3.9%. كذلــك 

األرس التــي رؤســائها إنــاث، كان العقــاب غــر العنيــف باإلضافــة إىل العقــاب النفــي والعقــاب البــدين الشــديد هــو األكــر انتشــارا أيضــا بنســبة 30.9%، بينــام 

النســبة األقــل كانــت لألســلوب الثالــث “أحــد أشــكال العقــاب العنيــف فقــط” بنســبة %5.4.

أمــا فيــام يخــص معــدل التزاحــم يف املنــزل، فقــد تــم تكويــن هــذا املتغــر عــن طريــق قســمة عــدد أفــراد األرسة عــى عــدد الغــرف وتــم تقســيمه فيــام بعــد إىل 

وجهــن؛ معــدل تزاحــم منخفــض إىل متوســط )فرديــن أو أقــل بالغرفــة( ومعــدل تزاحــم مرتفــع )أكــر مــن فرديــن بالغرفــة(، ويوضــح جــدول )4( أن األطفــال 

املقيمــون بــأرس معــدل التزاحــم بهــا منخفــض إىل متوســط كانــت النســبة األعــى للعقــاب غــر العنيــف باإلضافــة إىل العقــاب النفــي والعقــاب البــدين الخفيــف 

36.5%، يليــه العقــاب غــر العنيــف باإلضافــة إىل العقــاب النفــي والعقــاب البــدين الشــديد بنســبة 31.2%. وكانــت اقــل نســبة لألســلوب األول “مل يتلــق أي أســلوب 

لضبــط الســلوك” وبلغــت 4.1%. أمــا األطفــال املقيمــون بــأرس معــدل التزاحــم بهــا مرتفــع أي أكــر مــن فرديــن بالغرفــة يتعرضــون للعقــاب غــر العنيــف باإلضافــة 

إىل العقــاب النفــي والعقــاب البــدين الشــديد بنســبة 39.3%، يليــه العقــاب غــر العنيــف باإلضافــة إىل العقــاب النفــي والعقــاب البــدين الخفيــف بنســبة %32.7، 

وكانــت اقــل نســبة لألســلوب األول “مل يتلــق أي أســلوب لضبــط الســلوك” وبلغــت 3.9%. وبالتــايل ميكــن ماحظــة أن العقــاب البــدين الشــديد يــزداد كلــام أزداد 

معــدل التزاحــم باملنــزل.

يوضــح الجــدول أيضــا أن 41.4% مــن أطفــال األرس األكــر فقــراً يتعرضــون للعقــاب غــر العنيــف باإلضافــة إىل العقــاب النفــي والعقــاب البــدين الشــديد مــن 

املامرســات التأديبيــة بينــام كانــت أقــل نســبة ملــن يتعرضــون لألســلوب األول “مل يتلــق أي أســلوب لضبــط الســلوك” 4.5%، وينطبــق نفــس النمــط غالبــاً عــى 

مختلــف املســتويات املعيشــية فبالنســبة لــألرس األكــر غنــى كانــت نســبة مامرســة العقــاب غــر العنيــف باإلضافــة إىل العقــاب النفــي والعقــاب البــدين الخفيــف 
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هــي األكــر بنســبة 39.4% بينــام النســبة األقــل ملــن يتعرضــون ألحــد أشــكال العقــاب العنيــف فقــط بنســبة 3.5%. وميكــن أن ناحــظ أن نســب انتشــار العقــاب 

غــر العنيــف باإلضافــة إىل العقــاب النفــي والعقــاب البــدين الشــديد وهــو األكــر عنفــا تقــل بشــكل ملحــوظ مــع ارتفــاع املســتوي االقتصــادي لــألرسة.

يوضــح الجــدول أن يف املحافظــات الحريــة العقــاب غــر العنيــف باإلضافــة إىل العقــاب النفــي والعقــاب البــدين الخفيــف للمامرســات التأديبيــة كان األعــى 

بنســبة 38.6%، بينــام كان العقــاب غــر العنيــف فقــط هــو األقــل انتشــارا بنســبة 4.4%. كــام تشــابه منــط انتشــار نــوع املامرســات التأديبيــة بــن أرس الوجــه القبــي 

والوجــه البحــري، حيــث كان العقــاب غــر العنيــف باإلضافــة إىل العقــاب النفــي والعقــاب البــدين الشــديد هــو املامرســة األكــر انتشــارا بنســب 72.6% و%77.1 

يف الوجــه البحــري والوجــه القبــي عــى الرتيــب. وكان األســلوب األقــل انتشــارا يف كا الوجهــن البحــري والقبــي هــو األســلوب األول “مل يتلــق أي أســلوب لضبــط 

الســلوك” بنســب 5.6% و6.8% عــى الرتيــب

العالقة بني نوع املامرسات التأديبية وخصائص األبوين

يعــرض جــدول )5( نســب انتشــار أنــواع املامرســات التأديبيــة طبقــا لخصائــص األبويــن، ويتضــح مــن الجــدول أن هنــاك عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن نــوع 

املامرســات التأديبيــة وكل مــن تعليــم األب، وتعليــم األم، والحالــة العمليــة لــألم، وعمــر األم عنــد مســتوي معنويــة 0.01.

جدول )5(: نسب انتشار أنواع املامرسات التأديبية املستخدمة مع األطفال، حسب خصائص األبوين، مر 2014.

نوع املامرسات التأديبية

مل يتلقوا 

أي أسلوب 

لضبط 

السلوك

عقاب غري 

عنيف 

فقط

أحد أشكال 

العقاب 

العنيف 

فقط

عقاب غري 

عنيف 

باإلضافة إيل 

عقاب نفيس

عقاب غري عنيف 

باإلضافة إيل عقاب 

نفيس وعقاب 

بدين خفيف 

عقاب غري عنيف 

باإلضافة إيل عقاب 

نفيس وعقاب بدين 

شديد 

اإلجاميل

تعليم األب**

4.33.87.412.529.642.32286مل يسبق له الذهاب للمدرسة

2.73.76.512.330.444.32059االبتدايئ

4.23.95.613.935.836.58014الثانوي

4.06.23.422.440.223.82483أعى من الثانوي

تعليم األم**

4.14.27.912.529.841.53124مل يسبق لها الذهاب للمدرسة

3.14.67.013.228.643.51429االبتدايئ

3.93.75.014.136.237.18034الثانوي

4.76.24.022.141.022.12258أعى من الثانوي

عمل األم**

4.14.15.714.234.737.212472ال تعمل

3.45.35.118.935.431.82352تعمل

فئات عمر األم**

19-156.52.98.012.347.123.2139

24-206.13.88.59.036.636.11708

29-253.83.65.710.438.138.53801

34-303.33.34.914.535.238.83608

39-353.54.44.717.833.636.02634

44-403.96.35.321.530.532.61759

49-454.37.16.022.928.730.91197

**: مستوي معنوية 0.01

املصدر: من إعداد الباحثن باالعتامد عى بيانات املسح السكاين الصحي - مر 2014.
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يوضــح جــدول )5( أن أغلــب األطفــال الذيــن مل يســبق آلبائهــم الذهــاب للمدرســة أو حاصلــون عــى تعليــم ابتــدايئ أو ثانــوي يتعرضــون للعقــاب غــر العنيــف 

باإلضافــة إىل العقــاب النفــي والعقــاب البــدين الشــديد بنســب 42.3%، 44.3%، 36.5% عــى التــوايل. بينــام األطفــال ذوي آبــاء حاصلــن عــى تعليــم أعــى مــن 

ــل فــأن النســبة األكــر مــن األطفــال  ــوي يتعرضــون للعقــاب غــر العنيــف باإلضافــة إىل العقــاب النفــي والعقــاب البــدين الخفيــف بنســبة 40.2%. وباملث الثان

ســواء ألمهــات مل يســبق لهــن الذهــاب للمدرســة أو الحاصــات عــى االبتــدايئ، أو الثانــوي تعرضــوا للعقــاب غــر العنيــف باإلضافــة إىل العقــاب النفــي والعقــاب 

البــدين الشــديد بنســب 41.5%، 43.5%، 37.1% عــى التــوايل، بينــام األطفــال ألمهــات حاصــات عــى تعليــم أعــى مــن الثانــوي يتعرضــون للعقــاب غــر العنيــف 

ــدين  ــاب الب ــل مــن اســتخدامهم للعق ــألب واألم يقل ــاع املســتوي التعليمــي ل ــف بنســبة 41%. أي أن ارتف ــدين الخفي ــاب الب ــاب النفــي والعق ــة إىل العق باإلضاف

الشــديد ألطفالهــم.

يوضــح الجــدول الســابق النســبة األكــر مــن األطفــال ألمهــات ال تعمــل يتعرضــون للعقــاب غــر العنيــف باإلضافــة إىل العقــاب النفــي والعقــاب البــدين الشــديد 

بنســبة 37.2%، بينــام األطفــال ألمهــات تعمــل يتعرضــون يف أغلــب األحيــان للعقــاب غــر العنيــف باإلضافــة إىل العقــاب النفــي والعقــاب البــدين الخفيــف بنســبة 

35.4%. وميكــن أن ناحــظ مــن جــدول )5( أن املامرســات العنيفــة بدنيــا هــي األكــر انتشــارا يف جميــع فئــات عمــر األم.

العالقة بني وجهة نظر املستجيب عن استخدام العنف ونوع املامرسات التأديبية

يعــرض جــدول )6( نســب انتشــار أنــواع املامرســات التأديبيــة طبقــا لــرأي املســتجيبن يف رضورة اســتخدام العنــف البــدين لضبــط ســلوك األطفــال، وأظهــرت النتائــج 

أن العاقــة بينهــام كانــت معنويــة عنــد مســتوي 0.01.

جدول )6(: نسب انتشار أنواع املامرسات التأديبية املستخدمة مع األطفال، حسب رأي املستجيبن يف رضورة استخدام العنف البدين لضبط سلوك 

األطفال، مر 2014.

نوع املامرسات التأديبية

مل يتلقوا 

أي 

أسلوب 

لضبط 

السلوك

عقاب غري 

عنيف 

فقط

أحد 

أشكال 

العقاب 

العنيف 

فقط

عقاب غري 

عنيف باإلضافة 

إيل عقاب نفيس

عقاب غري عنيف 

باإلضافة إيل عقاب 

نفيس وعقاب بدين 

خفيف 

عقاب غري 

عنيف باإلضافة 

إيل عقاب نفيس 

وعقاب بدين 

شديد 

اإلجاميل

رأي األبوين/مقدمي الرعاية يف رضورة استخدام العنف البدين لضبط سلوك األطفال **

4.95.75.518.836.628.511910غر رضوري

1.11.25.85.227.259.53604رضوري

**: مستوي معنوية 0.01

املصدر: من إعداد الباحثن باالعتامد عى بيانات املسح السكاين الصحي - مر 2014.

يظهــر مــن جــدول )6( أن النســبة األكــر مــن األطفــال ممــن أجــاب املســتجيب بأرسهــم عــن رفــض اســتخدام العنــف البــدين تعرضــوا للعقــاب غــر العنيــف 

باإلضافــة إىل العقــاب النفــي والعقــاب البــدين الخفيــف 6.63%، بينــام 5.95% مــن األطفــال بــاألرس التــي وافقــت عــى رضورة اســتخدام العنــف البــدين تعرضــوا 

للعقــاب غــر العنيــف باإلضافــة إىل العقــاب النفــي والعقــاب البــدين الشــديد.

املحددات الدميوجرافية واالقتصادية واالجتامعية الستخدام أنواع املامرسات التأديبية لضبط سلوك األطفال

تــم تطبيــق منــوذج االنحــدار اللوجســتي متعــدد الحــدود لدراســة عاقــة االنحــدار بــن املتغــر التابــع )نــوع املامرســات التأديبيــة( ومجموعــة مــن املتغــرات 

املســتقلة، ويعتمــد هــذا النمــوذج عــى تحديــد مــا يســمى بالفئــة املرجعيــة ) Reference Category( للمتغــر التابــع وهــي هنــا متثــل تلقــى “عقــاب غــر 

عنيــف فقــط”. وقــد أبــرز التحليــل معنويــة النمــوذج مــن خــال اختبــار نســبة اإلمكانيــة بعــد التأكــد مــن رفــض الفــرض العدمــي بــأن جميــع معامــات االنحــدار 

ــل أن قيمــة أل P-value هــي 0.000 أي أقــل مــن 0.05 أي يوجــد عــى األقــل معامــل انحــدار واحــد ال يســاوي الصفــر.  تســاوي الصفــر حيــث أظهــر التحلي

 Cox and Snell" 0.2، وقيمــة "Nagelkerke coefficient" كــام أظهــرت النتائــج صاحيــة النمــوذج مــن خــال أشــباه معامــل التحديــد، حيــث بلغــت قيمــة

 Menard,( 0.4 حــوايل 0.19. تعتــر هــذه القيــم مقبولــة )تكــون قيمــة أشــباه معامــل التحديــد مقبولــة إذا تراوحــت قيمــة أحدهــم مــا بــن 0.2 و "coefficient

.)2002
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يقــوم منــوذج االنحــدار اللوجســتي متعــدد الحــدود بتقديــر عــدد 5 منــاذج فرعيــة حيــث أن عــدد فئــات متغــر “نــوع املامرســات التأديبيــة” 6 فئــات. لــذا تــم 

تقديــر 5 منــاذج اعتــامداً عــى الفئــة املرجعيــة وهــي تلقــى “عقــاب غــر عنيــف فقــط”، وعــى ذلــك متثــل النــامذج الفرعيــة املقــدرة مــا يــي:

النموذج األول: “مل يتلق أي أسلوب لضبط السلوك نسبة إىل تلقى عقاب غر عنيف فقط”،

النموذج الثاين: “تلقى عقاب عنيف فقط نسبة إىل تلقى عقاب غر عنيف فقط”،

النموذج الثالث: “تلقى عقاب غر عنيف وعقاب نفي نسبة إىل تلقى عقاب غر عنيف فقط”،

النموذج الرابع: “تلقى عقاب غر عنيف وعقاب نفي وعقاب بدىن خفيف نسبة إىل تلقى عقاب غر عنيف فقط”،

النموذج الخامس: “تلقى عقاب غر عنيف وعقاب نفي وعقاب بدىن شديد نسبة إىل تلقى عقاب غر عنيف فقط”.

جدول )7(: املحددات الدميوجرافية واالقتصادية واالجتامعية ألنواع املامرسات التأديبية لضبط سلوك األطفال، مر 2014.

املتغريات
النموذج الفرعي

الخامسالرابعالثالثالثايناألول

جنس الطفل

1.348**1.2801.0141.072*0.998ذكر

أنثى )ف. م.(

الفئة العمرية للطفل

3-10.8321.3260.918*1.5701.237

7-4*0.6131.0130.978**1.603*1.475

8-14 )ف. م.(

تعليم الطفل

3.363**2.817**3.3651.299**2.029*قبل ابتدايئ

2.791**2.298**2.5761.261**1.120ابتدايئ

إعدادي أو ثانوي )ف. م.(

عمل الطفل داخل املنزل

0.355**0.435**0.500**0.491**1.623**ال

نعم )ف. م.(

جنس رئيس األرسة

0.7471.2021.0541.3331.248ذكر

أنثى )ف. م.(

الصلة برئيس األرسة

1.2231.2351.1141.3161.198ليس ابن

ابن )ف. م.(

تعليم األب

1.958**2.2321.1421.428**1.970**مل يسبق له الذهاب للمدرسة

1.906**1.9911.0201.260**1.149ابتدايئ

1.535**1.8100.9951.238**1.456*ثانوي

أعى من الثانوي )ف. م.(

تعليم األم

1.529*1.6280.9891.183*1.183مل يسبق لها الذهاب للمدرسة

0.7871.2700.7920.8861.377ابتدايئ

1.863**1.391*1.1591.2771.146ثانوي

أعى من الثانوي )ف. م.(
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املتغريات
النموذج الفرعي

الخامسالرابعالثالثالثايناألول

الفئة العمرية لألم

19-152.8481.8111.4082.1241.144

24-201.6191.6010.7711.2111.423

29-251.1971.3020.9071.425**1.687

34-301.3701.3371.297**1.652**1.885

39-351.1191.1471.171*1.448**1.575

44-400.9910.9120.9601.0150.995

45-49 )ف. م.(

عمل األم

1.1380.9321.0461.0361.022ال تعمل

تعمل )ف. م.(

مؤرش الرثوة

ً 0.5850.6600.993*1.4801.681األكر فقرا

0.6100.7341.144*1.1321.295فقر

1.0811.4640.8261.0181.248متوسط

1.359*0.9631.2381.0961.148غنى

األكر غنى )ف. م.(

تركيب األرسة

0.8820.8830.9770.9320.894تركيب آخر

وجود أب وأم )ف. م.(

اإلقليم

0.462*0.335**0.267**0.7200.676املحافظات الحرية

الوجه البحري

0.469*0.210**0.229**0.470*0.150**حر

0.2900.550**0.297**0.2320.731**ريف

الوجه القبيل

0.319**0.186**0.142**0.257**0.194**حر

0.311**0.220**0.205**0.305**0.149**ريف

محافظات الحدود )ف. م.(

معدل التزاحم

1.319**1.2481.2071.0701.117*مرتفع

منخفض إىل متوسط )ف. م.(

رضورة استخدام العنف البدين 

0.105**0.280**0.2160.761**0.922ال

نعم )ف. م.(

* : مستوي معنوية 0.05                          **: مستوي معنوية 0.01           )ف. م.(: الفئة املرجعية

املصدر: من إعداد الباحثن باالعتامد عى بيانات املسح السكاين الصحي - مر 2014.
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1. النموذج الفرعي األول: مل يتلقوا أي أسلوب لضبط السلوك نسبة إىل تلقى عقاب غري عنيف فقط

الفئــة العمريــة للطفــل: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال يف الفئــة العمريــة )4- 7 ســنوات( تقــل عــن فرصــة األطفــال يف الفئــة العمريــة )8- 14ســنة( يف 

أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن مل يتلقــوا أي أســلوب لضبــط الســلوك نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط، حيــث بلغــت نســبة 

األرجحيــة 0.613، مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى.

ــم اإلعــدادي أو  ــد مبقــدار الضعــف عــن فرصــة األطفــال امللتحقــن بالتعلي ــدايئ تزي ــل االبت ــة قب ــة للطفــل: تبــن أن فرصــة األطفــال مبرحل ــة التعليمي املرحل

الثانــوي يف أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن مل يتلقــوا أي أســلوب لضبــط الســلوك نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط حيــث 

بلغــت نســبة األرجحيــة 2.029، مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى.

عمــل الطفــل داخــل املنــزل: أتضــح أن فرصــة األطفــال الذيــن ال يعملــون داخــل املنــزل تزيــد عــن فرصــة األطفــال الذيــن يعملــون داخــل املنــزل يف أن ينتمــوا 

إىل فئــة األطفــال الذيــن مل يتلقــوا أي أســلوب لضبــط الســلوك نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط حيــث بلغــت نســبة األرجحيــة 

1.623، مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى.

تعليــم األب: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال الذيــن مل يســبق آلبائهــم الذهــاب للمدرســة أو الحاصــل آبائهــم عــى تعليــم ثانــوي تزيــد عــن فرصــة األطفــال 

الحاصــل آبائهــم عــى تعليــم أعــى مــن الثانــوي يف أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن مل يتلقــوا أي أســلوب لضبــط الســلوك نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن 

تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى حيــث بلغــت نســب األرجحيــة 1.970، 1.456 عــى التــوايل. 

محــل اإلقامــة: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال بحــر وريــف الوجهــن البحــري والقبــي تقــل عــن فرصــة األطفــال مبحافظــات الحــدود يف أن ينتمــوا إىل 

فئــة األطفــال الذيــن مل يتلقــوا أي أســلوب لضبــط الســلوك نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط حيــث بلغــت نســب األرجحيــة 

0.150، 0.232،  0.194، 0.149 عــى التــوايل، مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى.  

معــدل التزاحــم: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال بــأرس معــدل تزاحمهــا مرتفــع تزيــد عــن فرصــة األطفــال بــأرس معــدل تزاحمهــا منخفــض إىل متوســط يف 

أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن مل يتلقــوا أي أســلوب لضبــط الســلوك نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط حيــث بلغــت نســبة 

األرجحيــة 1.248، مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى.

2. النموذج الفرعي الثاين: تلقوا أي عقاب عنيف فقط نسبة إىل تلقى عقاب غري عنيف فقط

جنــس الطفــل: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال الذكــور تزيــد عــن فرصــة األطفــال اإلنــاث يف أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا أي عقــاب عنيــف فقــط 

نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط حيــث بلغــت نســبة األرجحيــة 1.280، مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخرى.

املرحلــة التعليميــة للطفــل: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال مبرحلتــي قبــل االبتــدايئ واالبتــدايئ تزيــد عــن ضعفــي فرصــة األطفــال امللتحقــن بالتعليــم 

اإلعــدادي أو الثانــوي يف أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا أي عقــاب عنيــف فقــط نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط حيــث 

بلغــت نســب األرجحيــة 3.365، 2.576 عــى التــوايل، مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى.

عمــل الطفــل داخــل املنــزل: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال الذيــن ال يعملــون داخــل املنــزل تقــل عــن فرصــة األطفــال الذيــن يعملــون داخــل املنــزل يف أن 

ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا أي عقــاب عنيــف فقــط نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط حيــث بلغــت نســبة األرجحيــة 

0.491 مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى.

تعليــم األب: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال الذيــن مل يســبق آلبائهــم الذهــاب للمدرســة أو حصــل آبائهــم عــى تعليــم ابتــدايئ أو ثانــوي، تزيــد مبقــدار 

الضعــف عــن فرصــة األطفــال الحاصــل آبائهــم عــى تعليــم أعــى مــن الثانــوي يف أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا أي عقــاب عنيــف فقــط نســبة 

إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط حيــث بلغــت نســب األرجحيــة 2.232، 1.991، 1.810 عــى التــوايل، مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة 

األخــرى.

تعليــم األم: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال الذيــن مل يســبق ألمهاتهــم الذهــاب للمدرســة تزيــد عــن فرصــة األطفــال الحاصــل أمهاتهــم عــى تعليــم أعــى 

مــن الثانــوي يف أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا أي عقــاب عنيــف فقــط نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط حيــث بلغــت 

نســبة األرجحيــة 1.628 مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى.

محــل اإلقامــة: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال بحــر الوجــه البحــري وحــر وريــف الوجــه القبــي تقــل عــن فرصــة األطفــال مبحافظــات الحــدود يف أن 

ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا أي عقــاب عنيــف فقــط نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط حيــث بلغــت نســب األرجحيــة 

0.470، 0.257، 0.308 عــى التــوايل، مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى.

وجهــة نظــر مقــدم الرعايــة يف رضورة اســتخدام العنــف البــدين لضبــط ســلوك األطفــال: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال بــاألرس التــي رفضــت عقــاب 
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الطفــل جســدياً تقــل عــن فرصــة األطفــال بــاألرس التــي وافقــت عــى ذلــك يف أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا أي عقــاب عنيــف فقــط نســبة إىل فئــة 

األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط حيــث بلغــت نســبة األرجحيــة 0.216 مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى.

3. النموذج الفرعي الثالث: تلقوا عقاب غري عنيف وعقاب نفيس نسبة إىل تلقى عقاب غري عنيف فقط

عمــل الطفــل داخــل املنــزل: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال الذيــن ال يعملــون داخــل املنــزل تقــل عــن فرصــة األطفــال الذيــن يعملــون داخــل املنــزل يف 

أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف وعقــاب نفــي نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط حيــث بلغــت 

نســبة األرجحيــة 0.500 مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى.

مــؤرش الــرثوة: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال بــاألرس األكــر فقــراً والفقــرة تقــل بحــوايل النصــف عــن فرصــة األطفــال بــاألرس األكــر غنــى يف أن ينتمــوا إىل 

فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف وعقــاب نفــي نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط حيــث بلغــت نســب األرجحيــة 

0.585، 0.610 عــى الرتيــب، مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى.

محــل اإلقامــة: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال باملحافظــات الحريــة وحــر وريــف الوجهــن البحــري والقبــي تقــل عــن فرصــة األطفــال مبحافظــات 

الحــدود يف أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف وعقــاب نفــي نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط حيــث 

بلغــت نســب األرجحيــة 0.267،  0.229،  0.297،  0.142،  0.205 عــى التــوايل، مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى.

4. النموذج الفرعي الرابع: تلقوا عقاب غري عنيف وعقاب نفيس وعقاب بدىن خفيف نسبة إيل عقاب غري عنيف فقط

الفئــة العمريــة للطفــل: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال يف الفئتــن العمريتــن )1- 3 ســنة( و )4-  7 ســنوات( تزيــد عــن فرصــة األطفــال يف الفئــة العمريــة 

)8- 14 ســنة( يف أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف وعقــاب نفــي وعقــاب بــدىن خفيــف نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقاب 

غــر عنيــف فقــط مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى حيــث بلغــت نســب األرجحيــة 1.570، 1.603 عــى التــوايل.

املرحلــة التعليميــة للطفــل: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال مبرحلتــي قبــل االبتــدايئ واالبتــدايئ تزيــد عــن ضعــف فرصــة األطفــال امللتحقــن بالتعليــم 

اإلعــدادي أو الثانــوي يف أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف وعقــاب نفــي وعقــاب بــدىن خفيــف نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن 

تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط حيــث بلغــت نســب األرجحيــة 2.817، 2.295 عــى التــوايل، مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى.

عمــل الطفــل داخــل املنــزل: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال الذيــن ال يعملــون داخــل املنــزل تقــل عــن فرصــة األطفــال الذيــن يعملــون داخــل املنــزل يف 

أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف وعقــاب نفــي وعقــاب بــدىن خفيــف نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف 

فقــط حيــث بلغــت نســبة األرجحيــة 0.435 مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى.

تعليــم األم: تبــن أن فرصــة األطفــال ألمهــات حاصــات عــى تعليــم ثانــوي تزيــد عــن فرصــة األطفــال ألمهــات حاصــات عــى تعليــم أعــى مــن الثانــوي يف أن 

ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف وعقــاب نفــي وعقــاب بــدىن خفيــف نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط 

مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى حيــث بلغــت نســبة األرجحيــة 1.391.

عمــر األم: فرصــة األطفــال ألمهــات يف الفئتــن العمريتــن )30- 34 ســنة( و )35- 39 ســنة( تزيــد عــن فرصــة األطفــال ألمهــات يف الفئــة العمريــة )45- 49 

ســنة( يف أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف وعقــاب نفــي وعقــاب بــدىن خفيــف نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر 

عنيــف فقــط مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى حيــث بلغــت نســب األرجحيــة 1.652، و1.448 عــى التــوايل.

محــل اإلقامــة: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال باملحافظــات الحريــة وحــر وريــف الوجهــن البحــري والقبــي تقــل عــن فرصــة األطفــال مبحافظــات 

الحــدود يف أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف وعقــاب نفــي وعقــاب بــدىن خفيــف نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب 

غــر عنيــف فقــط حيــث بلغــت نســب األرجحيــة 0.335، 0.210، 0.290، 0.186، 0.220 عــى الرتيــب، مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى.

وجهــة نظــر مقــدم الرعايــة يف رضورة اســتخدام العنــف البــدين لضبــط ســلوك األطفــال: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال بــاألرس التــي رفضــت عقــاب الطفــل 

جســدياً تقــل عــن فرصــة األطفــال بــاألرس التــي وافقــت عــى ذلــك يف أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف وعقــاب نفــي وعقــاب بــدىن 

خفيــف نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط حيــث بلغــت نســبة األرجحيــة 0.280، مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى.

5. النموذج الفرعي الخامس: تلقوا عقاب غري عنيف وعقاب نفيس وعقاب بدىن شديد نسبة إيل عقاب غري عنيف فقط

جنــس الطفــل: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال الذكــور تزيــد عــن فرصــة األطفــال اإلنــاث يف أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف 

ــات  ــع ثب ــة 1.348، م ــث بلغــت نســبة األرجحي ــف فقــط حي ــاب غــر عني ــوا عق ــن تلق ــال الذي ــة األطف ــدىن شــديد نســبة إىل فئ ــاب ب ــاب نفــي وعق وعق

املتغــرات املســتقلة األخــرى.
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الفئــة العمريــة للطفــل: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال يف الفئــة العمريــة )4-  7 ســنوات( تزيــد عــن فرصــة األطفــال يف الفئــة العمريــة )8- 14 ســنة( يف 

أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف وعقــاب نفــي وعقــاب بــدىن شــديد نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف 

فقــط مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى حيــث بلغــت نســبة األرجحيــة 1.475 مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى.

املرحلــة التعليميــة للطفــل: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال مبرحلتــي التعليــم قبــل االبتــدايئ واالبتــدايئ حــوايل ثاثــة أضعــاف فرصــة األطفــال امللتحقــن 

بالتعليــم اإلعــدادي أو الثانــوي يف أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف وعقــاب نفــي وعقــاب بــدىن شــديد نســبة إىل فئــة األطفــال 

الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط حيــث بلغــت نســب األرجحيــة 3.363، 2.791 عــى التــوايل، مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى.

عمــل الطفــل داخــل املنــزل: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال الذيــن ال يعملــون داخــل املنــزل تقــل عــن فرصــة األطفــال الذيــن يعملــون داخــل املنــزل يف 

أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف وعقــاب نفــي وعقــاب بــدىن شــديد نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف 

فقــط حيــث بلغــت نســبة األرجحيــة 0.355 مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى.

تعليــم األب: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال الذيــن مل يســبق آلبائهــم الذهــاب للمدرســة أو حصــل آبائهــم عــى تعليــم ابتــدايئ أو ثانــوي حــوايل ضعــف 

فرصــة األطفــال الحاصــل آبائهــم عــى تعليــم أعــى مــن الثانــوي يف أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف وعقــاب نفــي وعقــاب بــدىن 

شــديد نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى حيــث بلغــت نســب األرجحيــة 1.958، 1.906، 

1.535 عــى التــوايل.

تعليــم األم: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال الذيــن مل يســبق ألمهاتهــم الذهــاب للمدرســة أو حصلــت أمهاتهــم عــى التعليــم الثانــوي تزيــد عــن فرصــة 

األطفــال الحاصلــة أمهاتهــم عــى تعليــم أعــى مــن الثانــوي يف أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف وعقــاب نفــي وعقــاب بــدىن 

شــديد نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى حيــث بلغــت نســب األرجحيــة 1.529، 1.863 

عــى التــوايل.

ــال  ــد عــن فرصــة األطف ــة )25- 29 ســنة( و)30- 34 ســنة( و)35- 39 ســنة( تزي ــات العمري ــات يف الفئ ــال ألمه ــن أن فرصــة األطف ــألم: تب ــة ل ــة العمري الفئ

ألمهــات يف الفئــة العمريــة )45- 49 ســنة( يف أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف وعقــاب نفــي وعقــاب بــدىن شــديد نســبة إىل فئــة 

األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط حيــث بلغــت نســب األرجحيــة 1.687، 1.885، 1.575 عــى التــوايل، مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى.

مــؤرش الــرثوة: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال بــاألرس الغنيــة تزيــد عــن فرصــة األطفــال بــاألرس األكــر غنــى يف أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا 

ــة  ــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط حيــث بلغــت نســبة األرجحي ــة األطفــال الذي ــدىن شــديد نســبة إىل فئ عقــاب غــر عنيــف وعقــاب نفــي وعقــاب ب

1.359مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى.

محــل اإلقامــة: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال باملحافظــات الحريــة وحــر الوجــه البحــري وحــر وريــف الوجــه القبــي تقــل عــن فرصــة األطفــال 

مبحافظــات الحــدود يف أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف وعقــاب نفــي وعقــاب بــدىن شــديد نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا 

عقــاب غــر عنيــف فقــط حيــث بلغــت نســب األرجحيــة 0.462، 0.469، 0.319، 0.311 عــى الرتيــب، مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى.

معــدل التزاحــم: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال بــأرس معــدل تزاحمهــا مرتفــع تزيــد عــن فرصــة األطفــال بــأرس معــدل تزاحمهــا منخفــض إىل متوســط يف 

أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف وعقــاب نفــي وعقــاب بــدىن شــديد نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف 

فقــط حيــث بلغــت نســبة األرجحيــة 1.319 مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة األخــرى.

وجهــة نظــر مقــدم الرعايــة يف رضورة اســتخدام العنــف البــدين لضبــط ســلوك األطفــال: أوضــح التحليــل أن فرصــة األطفــال بــاألرس التــي رفضــت عقــاب 

الطفــل جســدياً تقــل عــن فرصــة األطفــال بــاألرس التــي وافقــت عــى ذلــك يف أن ينتمــوا إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف وعقــاب نفــي 

وعقــاب بــدىن شــديد نســبة إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط حيــث بلغــت نســبة األرجحيــة 0.105 مــع ثبــات املتغــرات املســتقلة 

األخــرى.
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تعــد هــذه الورقــة أول دراســة يف مــر تهــدف إىل الدراســة املتعمقــة للمحــددات الدميوجرافيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة الســتخدام املامرســات التأديبيــة العنيفــة 

مــن قبــل األبويــن أو مقدمــي الرعايــة لضبــط ســلوك األطفــال يف مــر. إذ يعــد العنــف ضــد األطفــال داخــل األرسة أحــد األشــكال األكــر شــيوعاً إلســاءة معاملــة 

األطفــال وتشــمل جميــع أشــكال ســوء املعاملــة البدنيــة والنفســية، الــذي يــؤدي إىل رضر فعــي أو محتمــل لصحــة الطفــل أو منــوه أو كرامتــه.

وتهتــم الورقــة بإلقــاء الضــوء عــى العوامــل املرتبطــة باســتخدام املامرســات التأديبيــة العنيفــة لضبــط ســلوك األطفــال ملــا يركــه مــن عواقــب طويلــة األمــد عــى 

حيــاه األطفــال. كنتيجــة لذلــك ظهــرت رضورة دراســة املحــددات الدميوجرافيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة الســتخدام أي شــكل مــن أشــكال املامرســات التأديبيــة 

العنيفــة مــن قبــل األبويــن أو مقدمــي الرعايــة لضبــط ســلوك األطفــال يف مــر عــن طريــق بنــاء النمــوذج اإلحصــايئ املائــم لطبيعــة املتغــرات محــل الدراســة، 

وأيضــا قيــاس تأثــر بعــض خصائــص البيئــة املحيطــة بالطفــل داخــل املنــزل عــى أرجحيــة اســتخدام املامرســات التأديبيــة العنيفــة لضبــط ســلوك الطفــل. وقــد تــم 

اســتخدام عينــة املســح الســكاين الصحــي - مــر 2014. 

وتــم اســتخدام منــوذج االنحــدار اللوجيســتي متعــدد الحــدود حيــث يوجــد عــدد كبــر مــن املتغــرات املســتقلة وهــى: جنــس الطفــل، الفئــة العمريــة للطفــل، 

تعليــم الطفــل، جنــس رئيــس األرسة، معــدل التزاحــم، الفئــة العمريــة لــألم، تعليــم األم، عمــل األم، تعليــم األب، وجــود األب وأالم داخــل األرسة، عمــل الطفــل 

داخــل األرسة، محــل اإلقامــة، مــؤرش الــروة، الصلــة برئيــس األرسة، وجهــة نظــر املســتجيب عــن رضورة اســتخدام العنــف البــدين كعقــاب للطفــل. وذلــك لتحديــد 

العوامــل التــي تؤثــر يف املتغــر التابــع وهــو نــوع املامرســات التأديبيــة والتــي تــم تقســيمها إىل ســتة أســاليب وهــى: 

األسلوب األول: مل يتلق أي أسلوب لضبط السلوك، 

األسلوب الثاين: تلقى عقاب غر عنيف فقط، 

األسلوب الثالث: تلقى أي عقاب عنيف فقط، 

األسلوب الرابع: تلقى عقاب غر عنيف وعقاب نفي، 

األسلوب الخامس: تلقى عقاب غر عنيف وعقاب نفي وعقاب بدىن خفيف، 

األسلوب السادس: تلقى عقاب غر عنيف وعقاب نفي وعقاب بدىن شديد

وقــد تــم تطبيــق منــوذج االنحــدار اللوجســتي متعــدد الحــدود والتأكــد مــن معنويتــه ومامئتــه للبيانــات وقدرتــه عــى التنبــؤ الصحيــح لنــوع املامرســات التأديبيــة 

التــي متــارس عــى الطفــل باالعتــامد عــى خصائــص الطفــل وأرستــه التــي ثبــت معنويتهــا بالنمــوذج.

وقــد بــن النمــوذج أن األطفــال الذكــور لديهــم احتــامل أعــي مــن احتــامل األطفــال اإلنــاث للتعــرض ألنــواع العقــاب البــدين بشــكل عــام. أي أن متغــر النــوع 

 Antai et al.,( اســتطاع التفرقــة بــن العقــاب البــدين الشــديد وباقــي أشــكال العقــاب. وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج الدراســات الســابقة ومنهــا دراســتي

McKee et al., 2007 ;2016( والتــي اســتخلصت أن الطفــل الذكــر لــه أرجحيــة أعــي مقارنــة بالطفلــة األنثــى يف التعــرض إلســاءة املعاملــة مــن قبــل الوالديــن 

ومقدمــي الرعايــة، كــام تشــر نتائــج دراســة )Fry and Blight, 2016( والتــي اعتمــدت عــى بيانــات 14 دولــة يف قــارة آســيا ومنطقــة الباســيفيك ومــن خــال 

التحليــل املتعمــق وجــد أن طفلــة واحــدة مــن بــن كل 3 أطفــال إنــاث تتعــرض للعنــف النفــي، بينــام طفــل واحــد مــن بــن كل أربــع أطفــال ذكــور يتعــرض 

للعنــف النفــي، وعــي عكــس ذلــك طفلــة واحــدة مــن بــن كل 8 أطفــال إنــاث تتعــرض للعنــف البــدين وطفــل واحــد مــن بــن كل 6 أطفــال ذكــور يتعــرض 

للعنــف البــدين. أي أن األطفــال الذكــور أكــر عرضــه للعنــف البــدين أمــا األطفــال اإلنــاث فاألكــر تعرضــا للعنــف النفــي. 

وأوضحــت دراســة )Fulu et al., 2017( أن نســبة املصابــن مــن الذكــور بالصدمــة النفســية يف مرحلــة الطفولــة )Childhood Trauma( تراوحــت بــن 59% و%92، 

بينــام تراوحــت هــذه النســبة لإلنــاث بــن 44% و84%، وقــد ارتبطــت اإلصابــة بالصدمــة النفســية يف مرحلــة الطفولــة بتجربــة العنــف ضــد الريــك وبشــكل خــاص 

العنــف البــدين والجنــي. كــام أوضحــت الدراســة وجــود فــرق معنــوي طبقــا للنــوع يف قــوة العاقــة بــن اإلصابــة بصدمــة نفســية يف مرحلــة الطفولــة وكل مــن: 

مامرســة العنــف البــدين ضــد الريــك، واألبــوة واألمومــة القاســية. وأيضــا كــام جــاء بـــ )World report on violence and health, 2002( أن األطفــال الذكــور 

يتعرضــون لخطــر شــديد نتيجــة العقوبــة البدنيــة القاســية يف كثــر مــن الــدول مقارنــة باإلنــاث.

وقــد أظهــر التقريــر أيضــا أن العنــف البــدين يرتبــط باملرحلــة العمريــة للطفــل. فقــد وجــد أن األطفــال يف املرحلــة العمريــة )4-7 ســنوات( هــم أكــر عرضــة لتلقــي 

أســاليب ضبــط ســلوك عنيفــة عــن األطفــال يف املرحلــة العمريــة األكــر. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة يف الصــن حيــث تقــع ذروة اســتخدام العقــاب 

البــدين يف األعــامر بــن )3- 6 ســنوات(. بينــام تختلــف قليــا عــن بــاد أخــرى حيــث تقــع ذروة أســلوب ضبــط الســلوك العنيــف يف األعــامر بــن )6- 11 ســنة( يف 

الهنــد، وبــن )6- 12 ســنة( يف الواليــات املتحــدة. 

     ٦.  مناقشة النتائج 
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كــام اتفقــت نتائــج هــذه الدراســة مــع نتائــج بعــض الــدول التــي تضمنهــا التقريــر العاملــي حــول العنــف والصحــة حيــث أظهــرت النتائــج أنــه كلــام زاد عمــر 

الطفــل كلــام قلــت املامرســات التأديبيــة العنيفــة، وقــد اتفقــت أيضــا مــع نتائــج دراســة )Antai et al., 2016، وأيضــا أشــار التقريــر امللخــص عــن أمنــاط األبــوة 

وتصوراتهــا حــول االنضبــاط )Office of the Minister for Children and Youth Affairs, 2010( إىل أن األطفــال يف الفئــة العمريــة )2- 9 ســنوات( أكــر عرضــه 

للصفــع كوســيلة لضبــط الســلوك. 

ــة قبــل االبتــدايئ  واتســقت النتائــج الخاصــة باملســتوي التعليمــي للطفــل مــع نتائــج عمــر الطفــل وذلــك يرجــع إىل ارتباطهــام. فاألطفــال يف املراحــل التعليمي

واالبتــدايئ هــم األصغــر ســنا مــام يجعــل أرجحيــة انتامؤهــم إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب عنيــف اعــى مــن انتامؤهــم إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا 

عقــاب غــر عنيــف فقــط. ومــن النتائــج التــي ظهــرت أيضــا أن عمــل األطفــال داخــل املنــزل يزيــد مــن احتــامل تعرضهــم ملامرســات تأديبيــة عنيفــة.

ومــن املنطقــي افــراض أنــه كلــام أنخفــض املســتوى التعليمــي لــألب كلــام زادت املامرســات التأديبيــة العنيفــة، وقــد تــم إثبــات ذلــك مــن خــال النمــوذج. وقــد 

أظهــر النمــوذج أيضــا أنــه كلــام انخفــض املســتوى التعليمــي لــألم كلــام زاد تعــرض أطفالهــا للعقــاب العنيــف فقــط، أو للعقــاب غــر العنيــف مــع عقــاب نفــي 

وعقــاب بــدىن خفيــف أو شــديد. واتســقت هــذه النتائــج مــع نتائــج العديــد مــن الدراســات الســابقة ومنهــا )Horn et al., 2004; Antai et al., 2016; وأيضــا 

World report on violence and health, 2002( والــذي أكــد عــى أن الوالديــن األقــل تعليــام هــم األكــر انتهــاكا لحقــوق األطفــال. 

ــث  ــا، حي ــل الوصفــي له ــج التحلي ــع نتائ ــال م ــط ســلوك األطف ــدين لضب ــف الب ــة نظــر املســتجيب عــن رضورة اســتخدام العن ــج الخاصــة بوجه واتســقت النتائ

انخفضــت احتــامالت االنتقــال إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط كلــام أكــد الوالديــن عــى رضورة اســتخدام العقــاب البــدين لضبــط ســلوك 

أطفالهــم.

وأظهــرت النتائــج أيضــا أنــه كلــام زاد عمــر األم كلــام زاد تعــرض أطفالهــا للعقــاب غــر العنيــف والعقــاب النفــي والعقــاب البــدين الخفيــف أو الشــديد. وتختلــف 

 )Office of the Minister for Children and Youth Affairs, 2010( هــذه النتيجــة مــع نتائــج التقريــر امللخــص عــن أمنــاط األبــوة وتصوراتهــا حــول االنضبــاط

والتــي أشــارت إىل أن الوالديــن يف الفئــات العمريــة األصغــر )أقــل مــن 35 ســنة( لديهــم احتــامل أكــر الســتخدام العقــاب البــدين مــن أقرانهــم ذوي األعــامر األكــر. 

وأظهــرت النتائــج أيضــا أن العنــف البــدين أكــر شــيوعا يف األرس الفقــرة عنــه يف األرس الغنيــة، حيــث كان متغــر »مــؤرش الــروة« معنويــا يف انتقــال األطفــال مــن 

فئــة الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف وعقــاب نفــي مــن غــر أو باإلضافــة إىل عقــاب بــدىن شــديد إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط. 

ــات املســح الســكاين  ــي اعتمــدت عــى بيان ــى اآلن حيــث جــاءت نفــس النتيجــة يف دراســة )Antai et al., 2016( والت ــذ 2005 حت وظلــت هــذه الظاهــرة من

.)World report on violence and health, 2002( ًالصحــي - مــر 2005، وأيضــا قــد أكــد عــى انتشــار العنــف بكــرة ضمــن األرس األكــر فقــرا

وكان محــل اإلقامــة لــألرسة املعيشــية أحــد العوامــل املؤثــرة يف االنتقــال مــا بــن أنــواع املامرســات التأديبيــة املختلفــة، حيــث كان محــل اإلقامــة معنــوي يف جميــع 

االنتقــاالت مــن كل فئــات العقــاب إىل فئــة “العقــاب غــر العنيــف فقــط”. وذلــك يعنــي اســتخدام وســائل ضبــط الســلوك العنيــف يف املحافظــات الحريــة 

والوجــه القبــي والبحــري مقارنــة مبحافظــات الحــدود. وقــد تــم اإلشــارة إىل مثــل هــذه النتيجــة يف دراســة )Horn et al., 2004( عــى الرغــم مــن أن هذه الدراســة 

 African( قــد اســتخلصت نتائجهــا مــن خــال التحليــل املتعمــق ملجموعــة مــن الدراســات التــي تناولــت أســاليب التأديــب املتبعــة مــن األمريكيــن األفريقيــن

Americans(. وميكــن أن نجمــل ونقــول إن نــوع محــل اإلقامــة يؤثــر عــى ثقافــات وعــادات وتقاليــد الســكان ويلعــب دور الوســيط يف تحديــد أشــكال املامرســات 

التأديبيــة املتبعــة مــن قبــل الوالديــن.

أمــا عــن معــدل التزاحــم، فقــد كان معنــوي يف االنتقــال مــن فئــة األطفــال الذيــن مل يتلقــوا أي أســلوب لضبــط الســلوك أو تلقــوا عقــاب غــر عنيــف وعقــاب 

نفــي وعقــاب بــدىن شــديد إىل فئــة األطفــال الذيــن تلقــوا عقــاب غــر عنيــف فقــط. فكلــام ارتفــع معــدل التزاحــم كان هنــاك ميــل أكــر إىل اســتخدام وســائل 

ضبــط الســلوك العنيفــة. واتفقــت هــذه النتيجــة مــع مــا جــاء بــه )World report on violence and health, 2002( حيــث أكــد أنــه كلــام زاد حجــم األرسة 

زادت فــرص وجــود عنــف ضــد األطفــال، ودراســة )Antai et al., 2016( التــي أظهــرت أن مــع زيــادة عــدد األطفــال يف األرسة املعيشــية تــزداد احتــامالت اســتخدام 

األشــكال التأديبيــة العنيفــة. 

بينــام كانــت املتغــرات الخاصــة بجنــس رئيــس األرسة، عمــل األم، تركيــب األرسة، الصلــة برئيــس األرسة ليــس لهــا تأثــر داخــل النمــوذج. وذلــك عــى عكــس نتائــج 

بعــض الدراســات األخــرى مثــل مــا جــاء بـــ )World report on violence and health, 2002( والــذي أوضــح أن األمهــات أكــر مامرســة لألســاليب التأديبيــة 

العنيفــة مقارنــة باآلبــاء ولكــن اآلبــاء هــم الجنــاة األكــر شــيوعا يف التســبب يف العنــف املميــت. وكذلــك ظهــر بالتقريــر أن الوالديــن املتعطلــن هــم األكــر مامرســة 

لألســاليب التأديبيــة العنيفــة ضــد األطفــال. 
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تعد ظاهرة العنف ضد األطفال من أخطر الظواهر التي تؤثر عى حياة الطفل ومن ثم البد من العمل عى إيجاد حلول لهذه املشكلة من خال:

توجيه الدعم النفي لألرس التي متارس األساليب العنيفة ضد أطفالها.	 

توجيه دراسات أكر تعمقاً لدراسة املامرسات التأديبية من الوالدين تجاه أطفالهم طبقا لجنس الطفل وعمره. 	 

توعيــة األرس باألســاليب التأديبيــة اإليجابيــة والبنــاءة التــي تعــود بالنفــع عــى أبنائهــم إذ يحتــاج الوالديــن إىل اقراحــات عمليــة ملســاعدتهم عــى إدارة ردود 	 

أفعالهــم عــى ســلوك أطفالهــم بطريقــة إيجابيــة دون الحاجــة الســتخدام األســاليب العنيفــة وبشــكل خــاص الوالديــن ذوي املســتويات التعليميــة األقــل 

وأيضــا األمهــات األكــر ســنا وذوي املســتوي االقتصــادي املنخفــض.

رضورة تعزيز األطر القانونية ملنع العنف ضد األطفال والتصدي له.	 

تحفيــز القيــام بالحمــات اإلعاميــة مــن أجــل زيــادة الوعــي بحقــوق الطفــل، وتفعيــل دور لجــان حقــوق الطفــل واإلعــداد لرامــج تداخليــة تبــدأ يف األماكــن 	 

التــي تحمــل أكــر املتغــرات خطــورة والتــي تتســق مــع االحتــامالت املرتفعــة لتعــرض األطفــال ألنــواع العقــاب العنيفــة.  
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ثالثاً: املواقع اإللكرتونية

http://sdsegypt2030.com، أخر زيارة يف 30 أغسطس 2018.

"إحصائيات تحت املجهر" هي سلسلة يقوم بإصدارها كل من الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ومنظمة اليونيسف مبر.

 قام بإعداد هذه الورقة البحثية كل من أ هاجر عيل3 و أ والء إبراهيم4 من الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تحت إرشاف كا من 

د. نورا أنور5 ود. عبد الحميد الشراوي6 مستشاري منظمة يونيسف.

وقد قام مبراجعتها كل من أ سعاد الهواري7 بالجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء و أ منار سليامن8 و د. عليا الشيخ9 مبنظمة اليونيسف

اآلراء املُعر عنها يف هذه الورقة هي آراء املؤلفن وال تعكس بالرورة آراء وسياسات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أو اليونيسف. وعى 

الرغم من ذلك، نشجع القرٌاء عى االستشهاد من اإلحصائيات تحت املجهر وتحليلها واستنباط األرقام منها؛ ولكن يف مقابل ذلك، تطلب الجهتن ذكرهام 

واإلقرار بأنهام املصدر.

املرجع: الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ويونيسف مر. 2018: محددات املامرسات التأديبية العنيفة لضبط سلوك األطفال يف مر، 2018

3 إحصايئ باإلدارة العامة للعينات واألدلة والتصانيف - قطاع اإلحصاءات السكانية والتعدادات

4 إحصايئ باإلدارة العامة للخصوبة وتقديرات السكان - قطاع اإلحصاءات السكانية والتعدادات

5 مدرس مبعهد الدراسات والبحوث اإلحصائية - جامعة القاهرة

6 مدرس مساعد مبعهد الدراسات والبحوث اإلحصائية - جامعة القاهرة

7 مدير اإلدارة العامة للخصوبة وتقديرات السكان - قطاع اإلحصاءات السكانية والتعدادات

8 مسئول املعلومات واإلحصاء مبنظمة اليونيسف

9 استشاري املتابعة والتقييم مبنظمة اليونيسف
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