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 تراوح أسبليب التنشئت االجتمبعيت مب بني التسبمح والعنف
  للطفل يف مرحلت الطفولت املبكرة 

  أ.د. ػدلً محمىد السمري

  :مقدمة
ُوذٍ ارراسوة  يفًـيٌُوا  اذلياًثواا  واًـلوا و و  معََة ثًض ئة اجامتؾَة ؿىل حسن اس خخدام آًَيت يًـمتد جناح أ

اٍهناًة واحد من  يفلا  سااء اكن ابًسَة أو اإلجيا و أو اكن ماداي أو مـيااي فِا أن اًـ إذُا اًـلا  ابررجة األوىلو 

هَ ؾيد احلدًر ؾن أساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَوة أأجرز آًَات اًضحط الاجامتؾى ًضحط اًسَاك اإلوساىن. ومما الصم فَِ 

مون  أهوَ إذا اكن ؿدًودة مهنوا الاؾخحوار أموار يفمرحةل  اًعفوا  ابحىورة جيوة أن ًا وؽ  يفاًرتتَة  يفمتارسِا األرسة  اًيت

أهنوا  توضوف اًويتُذٍ ابرحةل ثدسم تلدر من اًدسامحو فإن ُياك اًـدًد مون ارراسوات  يفأساًَة اًخًض ئة  ابـخلد أن

لوؽ مرحةل اًعفوا  ابحىورة ً يفاًخًض ئة  يفأًضا كد ثدسم تلدر من اًضدة واًلساة واًـيفو األمر اًثاىن أن اًـةء األنرب 

كد ثَجأ إًَوَ األم أحِوال ًدسو متد مٌوَ  يو اذل ًد األ يف اًيتمييؽ من وجاد ًؼي اًـعا  ؿىل ؿاثق األمو وإن اكن ذكل ال

امر اًثاًر ًخـَق خبعاظَة زلافذيا اًـرتَةألثًض ئة اًعفيو ا يفسَعة   حتوتؿادة ما متوارس -أن اًخًض ئة الاجامتؾَة  و ُو

 ذرص ؿىل األتاٍن فلط ٍوىهنا جسمح تخدخي اًـدًد من األكار  فهيا. ػي مؼةل كراتَة واسـةو حبَر ال ثل 

مورحةل اًعفوا  ابحىورة ابًـيوف اباجوَ  وا  يفوحرجؽ أمهَة اًرتنزي ؿىل دراسوة مودى اجسوام اًخًضو ئة الاجامتؾَوة 

ثأدًة األتيواء ؾيود  يفمرشوؿا  ابؾخحارٍ حلاً  وَ اآلابء مؽ األتياءسصااـا ميار  ًـد أمراً  -تأصاكهل اخملخَفة–ن اًـيف إاألتياءو 

ثأدًوة األتيواء.  يفكد ثـد من أنرث أصاكل اًـيف ابس خخدمة ص َاؿا  ووارفؽ وواٌَنك وفإن اًعفؽ ن مإساءة اًسَاكو ومب

يا ثربز مضلكة ُامة ؾيد اًخـرض ألساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة ابدسمة ابًـيف حوكن  ثكل ابيعلة اًرمادًوة توم موا  يفُو

 حط سوَاك األتيواءو وتوم الاى،واكو  يف -ؿىل سخِي ابثال– اس خخدام اًخأدًة اًحدين يفألتاان من حق مرشوع ٍراٍ ا

أو ؾيفوا  اى،وباكً  أو اًـيف اًحدين اًااكؽ ؿىل األتياء من كدي األتاٍن. وتلال آخر مىت ًعحح اس خخدام حق اًخأدًة اًحدين

ن إ أو خط وا ح ًفعي تم حق اًخأدًة وتم الاى،اك واًـيف اًحودين. واكؽ األمر ال ميىن حتدًد هلعة فاظةل يفتدهَا؟ 

اًخأدًوة ملاتوي حلوا   يفثخـَوق تخقلِوق اًخواازن واًخـوادل توم حوق اآلابء  ُياك هلعة أساس َة جية اًفعوي فهيوا أوالً 

 حلوا  األتيواء ًوؤدى األتياء وحامٍ،مو ألن ظلَان أحدُام ؿىل اآلخر ًؤدى إىل مضلكة اجامتؾَةو فعلَان اًخأدًوة ؿوىل

سووااء ؿووىل  وإحووداث أرار ابًلووة ابألتيوواء يفاٍهناًووة إىل اًدسووخة  يفكوود ًعووي  اذلي وإىل إسوواءة اسوو خخدام ُووذا احلووق

اجلاهة اآلخر فوإن ظلَوان حلوا  األتيواء ًـوا تخسواظة اهنَوار سوَعة  يفأو اًحدينو و وأو الاجامتؾىوابس خاى اًيفىس 

 ًرتثة ؿَََ مضالكت اجامتؾَة خعرية.  اذليألمر او حط سَاك أتياهئا  يفاألرسة 

معََة اًخًض ئة الاجامتؾَة إىل اس خخدام اًـيف هكَجأ أخوري ًضوحط اًسوَاك اخملواًف ً جونو  يفؾيدما ًَجأ األتاان 

 .؟مون أصواكل اًـيوف ًضوحط سوَاك األتيواء ًـود صوالكً  ُي اس خخدام األتاٍن اًـلا  اًحدين -جساؤالت ؿدة ىه : زثرب 

إذا أظوحقت أنورث كسواة وحودة مبثاتوة ؾيوف  أسواًَة اًـلوا  اًويت ميثي اى،باك حللا  وإوساهَة األتياء؟  موا يومن م 

 واء ذكل ُوي ميىون اًخفركوة تا واح توم موا ىه أسواًَة اًخأدًوة ابلدوا   يف؟ وزلافِواً  اجامتؾَواً  ًوُس ثأدًحا مرشوؿاً 

اسو خخدام أسواًَة اًخأدًوة ًوؤدى  يفنوذكل؟ ُوي ُيواك خوط وا ح  ال ثـد اًيتو وتم ثكل وزلافِاً  وابرشوؿة اجامتؾَاً 

جتاوزٍ إىل اًاكاع حتت ظااةل اًلاهان؟ ُي ميىون اسو خخدام هفوس أسواًَة اًـلوا  موؽ بَوؽ األتيواء ترصون اًيؼور ؾون 

                                                 

( أستاذ ػلم االجتماع تكلية اآلداب جامؼة).القاهرة 
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وتخـحري آخر ُي ميىن اس خخدام أسَا  اًعرد من اًحُت نأسوَا  ٌَـلوا  موؽ الاجون والاتيوة ؾيود  ؟أؾامرمه وجًسِم

وا؟  يفرحاك  خعأ ما؟ ُي ُياك أساًَة ثأدًة أنرث اهدضارا واسو خخداما ا ظحلوات أو اا  اجامتؾَوة تـَهنوا دون كرُي

ي حتمي أساًَة اًخأدًة هفس دالٍ،ا وثأزرياهتا تم اًعحلات واًرشا  اخملخَفة؟   ُو

وحيؼوى مبرشووؾَة زلافِوة  ؿوادايً  أموراً  – ًـد من أنرث أمناط اًخأدًة صو َاؿاً  اذليو  –ُي أظحح ظفؽ اآلابء األتياء 

ؤنود ذكل إحىت ؟ تي وكاهاهَة أًضا وواجامتؾَة ن مـؼم اآلابء ًـرت ان ؿىل إدراج اًعفؽ مضن أصاكل اًـيف األرسىو ًو

ضد األتيواء مون اآلابء. فـوىل سوخِي ابثوال ثورتاوح وسو حة اآلابء اذلٍون ِما ثاحضَ دراسات ؿدًدة من اهدضار اًـلا  اًحدهُ 

% مون اآلابء ٍورون رورة 49و وأن (Erlanger, 1974)% 69إىل  48اًـلوا  اًحودين جتواٍ األتيواء مون ٌس خخدمان 

% ٍرون أهَ من ابِوم أن ًيوال اًعولري أزيواء مراحوي منواٍ اخملخَفوة  ؿَلوات  07جتاٍ األتياءو و  اس خخدام اًخأدًة اًحدين

ؿاموا أموور  21آلابء أن ظووفؽ ظفوي معوورٍ % مون ا07. نوام ٍوورى (Stark and McEvoy, 1970)ثـَود إًَوَ ظووااتَ 

% 47. وحىضف دراسة أخرى أن أنرث مون (Straus, Gelles and Steinmetz, 1980) وومفِد ووؿادى ورورى

اًسو يةو وأن زَو   يفٌَرض  من آابهئم مرة ؿىل األكي  ااس ياات كد ثـر  6-3من األظفال اذلٍن ثرتاوح أؾامرمه ما تم 

 يفؿاما ثـر واا ٌَرضو  مورة واحودة  20و  21وأن أنرث من زَر اذلٍن ثرتاوح أؾامرمه ما تم  ابراُلم ثـر اا ٌَرض و

 .(Wauchope and Straus, 1990)اًس ية ؿىل األكي. 

سااء اكهاا أظفواال أو موراُلم أو  –دراسات وحراث اًـيف حىضف تا اح أن اًياس  يفإن كراءة مذأهَة ومذأمةل 

اخي مٌازهلم من كدي أفراد أرسمه أنرث من أى ماكن آخرو أو من أى أفراد آخوٍرنو حوىت أنرث ؾر ة ٌَـيف د –ابًلم 

 مووووووووووووووون احلوووووووووووووووة وابوووووووووووووووادة ن اًـيوووووووووووووووف ُوووووووووووووووا األمووووووووووووووور األنووووووووووووووورث صووووووووووووووو َاؿاً إ

Steinmetz, 1976)  (Straus, Gelles, and .  أن األرسة مون أنورث ابؤسسوات  -ؿاموة–وال ًـوا ذكل أن هـخلود

 اًويتَاة األرسًة اٍوماذجِة ثدسم تدنء اًـ كات وابادةو وحتد مون ثوأزري اًضولاط الاجامتؾَة اس خخداما ٌَـيفو ألن احل 

ثعوار األرسة ثعواراً مناذجِوا مياًَوا  يفًخـرض ًِا أفرادُاو وىه ابَجأ واب ذ ؾيد ظَة األمن واألمان. إن رقحة اجملمتوؽ 

رسىو ًلود أظوحح ُوذا اًخعوار اٍومواذ  مس ئال إىل حد ما ؾن وجاد مِي واجتاٍ  وا ؿودم رؤًوة أو إدراك اًـيوف األ

 وابثاىل ؾن األرسة مبثاتة قضاوة حتجة ؾيا ما ًلؽ من ؾيف داخوي هعوا  األرسةو وجيـَيوا هخلواه ؾيوَ ابؾخحوارٍ جو ءاً 

 اًخـامي مؽ األرس األخرى.  يفثًض ئة األظفالو واًخـامي تم اً وجمو وأًضا  يفوُاما  وأساس َاً 

من أجرزُا ؾيف اآلابء جتاٍ األتيواءو واًـيوف ابخحوادل توم اًو وجمو واًـيوف  ؿدًدةً  اً ًخضمن اًـيف األرسى أمناظ

ابخحادل تم األخاةو واًـيف من األتياء جتاٍ اآلابء. ومن اب حغ أن أنرث منط حؼى ابرراسة واًحقور ُوا اًـيوف جتواٍ 

تياءو فإهوَ أنورث أمنواط اًـيوف األرسى اهدضوارا. فـوىل األتياء من اآلابءو وابًرمغ من ثحاٍن ثلدٍرات مـدالت اًـيف جتاٍ األ

 19834والًة أمٍرىِة تَوف ؿوددُا  32 يفمت جسجََِا  اًيتسخِي ابثال ًذهر أحد اًخلاٍرر أن حاالت إساءة مـامةل اًعفي 

حا  مت اإلتو    290.777دراسة مسقَة ثحم أن ُياك  يف. و(American Humane Association, 1978)حا  

مََوان صوط  1.13أن ما تم  . ٍوىضف مسح كايم(Nagi, 1977)حا  مل ًمت اإلت   ؾهنا 62.777او فض  ؾن ؾهن

. وثوذهر إحودى ارراسوات (Gil, 1970)مََان صط ًـرفان حا  ثـرض ظفي فهيا إلساءة مـامةل أو اى،اك  8.70إىل 

 . (Fontana, 1973)مََان ظفي  2.1اي أن ؿدد األظفال ابـر م ً ى،اك وإساءة ابـامةل ًحَف س يا

 

 

ؿاما. ما توم ؿوا   24أس حا  ثؤد إىل وفاة األظفال اذلٍن ثرتاوح أؾامرمه ما تم ؿام و  ةمن مخس ًـد اًلذي واحداً 

% مهنم كذَاا ؿىل ًود 99حدًر اًاالدةو  ظف ً  204و مهنم ظف ً 0791تَف ؿدد حضااي اًلذي من األظفال  09-2606
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% ثـر وواا ٌَلذووي ؿووىل ًوود أحوود أفووراد األرسة  1% ثـر وواا ٌَلذووي ؿووىل ًوود زوج األم أو زوجووة األ و 2و أحوود األتوواٍن

%(. أموا جورا  01اآلخٍرن. األظفال اًر ؽ اذلٍن ثرتاوح أؾامرمه ما تم أس حاع وس ية كذي مـؼمِم ؿىل ًد أحد األتواٍن 

رحىوة زوج األم أو زوجوة األ  13اآلابء مهنوا  ؿاموا ٍرحىوة 20كذي األظفال اذلٍن ثرتاوح أؾامرمه ما تم ؿوام و  %و ٍو

رحىة أفراد األرسة اآلخٍرن 3  . (Jason, et al., 1983)% 9%و ٍو

ُياك دراسة واحدة مل ثـمتد ؿىل اإلحعواءات اًريَوة الى،واك اًعفويو ومل حترصو اُامت وا ؿوىل ؾَيوة مون األظفوال 

وا مون خو ل مسوح كوا  ؿوىل   Strausا. حعوَت هئووزم  Straus (1980) ابي،ىم وآابهئوم وىه دراسوة وزم ُؤ

. اكهت ُياك ؾَية فرؾَة من (Straus, et al., 1980; 51-75)ٍرحىدَ اآلابء جتاٍ أتياهئم  اذليتَالت ؾن سَاك اًـيف 

. اكن ابزنل يفؿاما ًـُش مـَ  20-3من اآلابء اكن رى لك واحد مهنم ؿىل األكي ظفي واحد ًرتاوح معرٍ ما تم  2289

 ,.Straus, et al)األرسة  أتيواءمت اخذَوارٍ ؾضواااَا مون توم  اذليًمت سؤال لك أم أو أ  من ُذٍ األرس ؾون اًعفوي 

ًُسوت دراسوة ؾون لك موا ٍرحىدوَ  يو حِر اكن ذكل ًـا ًفًرق اًحقور  أن دراسودٌا ؾون اًـيوف األتوا (60 :1980

 اخذَارٍ داخي األرسة . مت  اذلين من ؾيفو ٍوىن ؾن اًـيف اباجَ ٌَعفي ااألتا 

% أهنم كد 3مت اخذَارٍو أكر  اذليما من اًـيف جتاٍ اًعفي  وؾيدما سؤال اآلابء ؾام إذا اكهاا كد اس خخدماا صالكً 

وا بوورة واحوودة ؿوىل األكووي أزيوواء حرتَوة اًعفووي وثًضوورتذَ ؾيودما اكن معوورٍ ًوورتاوح موا تووم  سوو ية.  20-3مارسواا اًـيووف ًو

(Straus, et al,. 1980: 60)  اًـوام  يفارحىداُوا  اًويتؿىل أًة حال ؾيد سؤال اآلابء ؾن أمناط اًـيف األنورث خعوارة

 اً ؿىل األكي من ُذٍ األمناط اًيت% من اآلابء أهنم كد ارحىداا مرة أو أنرث صالك واحد3.9اًساتق ؿىل إجراء ابلاتةل ذهر 

 ظيفِا اًحاحيان ؿىل أهنا  ؾيف خعري أو حاد . 

مََان ظفي اكهواا مـر وم ٌَرضور واإلًوذاء اًحودين  2.6مََان إىل  2.8أهَ ما تم   Gellesر  اء ذكل ًلد يفو

 .(Gelles, 1979: 83) 2601ثسخة اًـيف خ ل ؿام 

% من األظفوال اذلٍون ثورتاوح أؾوامرمه 47إىل أن أنرث من  Wauchope and Straus (1990)وثذُة دراسة 

ثـر اا ٌَرضو  مورة واحودة ؿوىل  ؿاماً  20-21ل اذلٍن ثرتاوح أؾامرمه ما تم س يااتو وأنرث من زَر األظفا 6-3ما تم 

% مون اآلابء واأل وات ًاافلوان ؿوىل أن 49إىل أن  Stark and McEvoy (1970)اًس ية. وثذُة دراسة  يفاألكي 

 َاك. و ؿاموةً مون أجوي حتلِوق اًو ا م ابًيؼوام وكااؿود اًسو ياًلوا  اًعلار حيخاجان إىل صو  موا مون اًخأدًوة اًحودين

وكت  يف% من اآلابء اس خخدماا اًـلا  اًحدين مؽ أتياهئم 69% إىل 48أهَ ما تم  Erlanger (1974)أوحضت دراسة 

أوحضت ز ث دراسات أجًرت ؿىل ظ   اجلامـوة أن هعوفِم ثـورض ٌَرضو  مون اآلابء ؾيودما  نام حِاة أتياهئم. يفما 

ة  يفاكهاا   .(Mulligan, 1977; Steinmetz, 1971; Straus, 1971)ابدرسة اًثاهًا
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 :للدراسة ٌاإلطار النظر 

ثفسوريٍ الجسووام أسواًَة اًخًضوو ئة الاجامتؾَوة ابًـيوف موون جاهوة األم جتوواٍ األتيواء ؿووىل  يف يًـمتود اإلظوار اًيؼوور 

 : ابلاالت اًيؼًرة اآلثَة

   دورة اًـيف: ملا -2
ملا  دورة  فين ؿدم وجاد ظًرلة أو وس َةل إلزحات أو همِدان اًـيف األرسى ؿامة ؾ يفٍىضف اس خـراض اًرتاث 

ال ثخواافر إحعواءات ميىون الاؾوامتد ؿَهيوا ؾون ؿودد  إذو هؼوريثـود رورد افورتاض  مون م فِو ياًـيف تعارة كاظـةو و 

 -أهفسوِم خو ل اًعفوا –ؿودد اآلابء اذلٍون ثـر واا  -ؿوىل وجوَ اًَلوم –اًااكؽ ال ميىن مـرفة  يابي،ىم ًألظفالو فف

ميىن اًثلة هبا ؾن جحم اًحاًلم اذلٍن  إحعاءاتمٌازل ثدسم ابًـيف. ال ثخاافر  يفٌَـيفو أو ُؤالء اذلٍن ؿاصاا ظفٍا،م 

ةو ٍوىهنم ؿاهاا من مضالكت ؾيد تَاقِم مرحةل ابراُلةو يفوضأوا  ميارسان اًـيوف  ود زوجواهتم أو أتيواهئم  وأرس سًا

 اآلن.

 اًعفي ًخضمن ؿىل األكي إصارة إىل دورة اًـيفو إن اهدضار ملوا   دورة اًـيوف  حبر ًدٌاول إساءة مـامةل يإن أ

 يفسادت لك مس خاايت اجملمتؽو وتوم لك ابخصععوم وكوري ابخصععوم اببثويو وأظوحح اًـدًود مون اًيواس ًـُضوان 

 خان من أن ميارساا اًـيف جتاٍ من حيحاهنم تعارة حمخامة. 

ثدٌاول إماكهَة وجاد دورة اًـيفو إىل ادؿاءات ثضأن اتزريات إسواءة  اًيت ياألرس تـغ هخاجئ دراسات اًـيف  ثذُة

مـامةل اًعفي ؿوىل اًضوايااي. وؿوىل أًوة حوالو ابًورمغ مون أن ملوا  دورة اًـيوف ما وؽ صومو فوإن ُيواك اٍىيوري مون 

 تـغ األرس.  يفاًضااُد ارا  ؿىل ثاارث اًـيف 

ر اا ٌَـيف ؾيدما اكهاا أظفااًل؟ ؿىل اًرمغ من أن اًرتاث ٍىضوف ؾون أن مك ًحَف ؿدد من ميارسان اًـيف اذلٍن ثـ

اًـدًد مون اًحواحيم كود ثخٌواا فىورة أن اًـيوف ًوار اًـيوفو فوإن حبواأم مل ثعورح أد  كاظـوة ثود  ُوذٍ اًفىورة 

(Chambers, 1980, Chase, 1976; Gelles, 1979).  ًذلود اًورتاث الفذلوارٍ إىل ثـًرفوات   Freemanًو

احدة كاظـةو ومٌاجه حبر ؿَمَةو فض  ؾن اؾامتد ارراسات ؿىل ؾَيات ظلرية كري ممثةلو وؿوىل هخواجئ كوري كواتةل م

. واخل ظوة أن اٍىذووا  ًوذهرون اهعحاؿوواتو وم حؼوات صعووَة وآراء (Freeman, 1979: 31-32)ٌَخـمو.. 

ة ثدمعِا   . (Bolton, 1981)وأفاكر ؿىل أهنا حلااق دون وجاد أد  إمدرًيلِة كًا

 ُوووووووي اًـيوووووووف ًوووووووار ؾيفووووووواً؟  حمووووووواراًي ُامووووووواً  دراسوووووووة مدىووووووورة ًعووووووورح ؾيااهنوووووووا جسووووووواؤالً  يفو

 (Silver, et al., 1969).  وجاد دًَي ؿوىل أن  فيحا  إساءة مـامةل ظفي مسجةل اببسدض 38ثحم من خ ل دراسة

غ ُيا أن ُذٍ ارراسة ردت ابإلجيوا  ؿوىل أزياء ظفٍا،م. ومن اب ح ً ى،اك% من اذلٍن مارساا الاى،اك ثـر اا 21

وثلورت  % من األظفال ابي،ىم ال ًاجد دًَي ؿىل ثـرض آابهئم ً ى،اك أزياء ظفوٍا،م. 44اًسؤالو ؿىل اًرمغ من أن 

% ممون مارسواا الاى،واك 22وىه ثـورض  Gil (1970, 1971)يتثاظوَت إٍهيوا دراسو  ُوذٍ اًًسو حة مون اًًسو حة اًويت

 فٍا،م. ً ى،اك خ ل ظ
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فوان حيوذران مون ثـمو.  Steele and Pollockوؿىل اًرمغ من أن دراسة  ثـد دًَ  ؿوىل ثواارث اًـيوفو ٍوىون ابًؤ

خضووـاا ٌاراسووة  -اى،ىوواا األظفووال –ًلوورران أن ؾَيووة ارراسووة ال متثووي سوواى اباؿووة موون اآلابء  فِووامهخوواجئ ارراسووةو 

 . (90 :1974)اببعادفة 

 َذووووووظرح  اذليًوووووود  الاؾخلوووووواد  Steele and Pollockدراسووووووة  يفمل ًخووووووافر دًَووووووي كوووووواى 

 5  Straus (1981 :  توأن اًـيوف ًوار اًـيوف. فلود وضوفت دراسوةSteel and Pollock  ؾون أن اآلابء اذلٍون

و ومون مٌوازل حمروموة مون ا األوامر واًيواايفهيميارسان الاى،اك ا دروا من أرس ميىن وظفِا ؿىل أهنا مدسَعةو حىرث 

سادُا اًـيف اً   steele and Pollockن مـؼم اٍىذا  اذلٍن ؾر اا دراسة  إ (98-97 :1974)ـ كات اًادودةو ٌو

د ملا  دورة اًـيوف جتواَُاا حلِلوة أن ؿوددا  وئَ  مون اآلابء  ا ثًؤ وا حوىت ٌَـلوا   يفابؾخحاُر ارراسوة مل ًخـر واا ًو

 ثـرض هل مـؼم األتياء. ياًـادي اذل اًحدين

حورددن ؿوىل اًـَوادة اخلارجِوةو وكود ذهورات  ملوا   أمواً  91تدراسوة  Fontana and Robinson (1976)كاموت  

أن اًلاًحَوة  ذهورت ي اًويتكل ابلوا .  اكهوت اب حوغ اًاحِودة ثو اى،اك ابي،ىم و ٍوىهنام مل ثعرحا أًة تَالت ثود  

واإلُامل خ ل مراحي ظفوٍا،ن ابحىورةو وأن بوَـِن  تلساةو إلساءة ابـامةلاًـؼمى من األ ات ذهرن أهنن كد ثـر ن 

 .(1976:763)ا درن من أرس ٌسادُا اًـيف 

مت بـِا تلَة اًخاظي إىل دًَي ًد  ملا  دورة  اًيتابلاتي فلد اُمت ؿدد  ئَي من ارراسات تخايََي اًحَالت  يفو

أو أمهَواا أظفواهلمو أن اًضوىاى األوىل خو ل  اىا اى،من األتاٍن اذلٍن ا  202اًـيف. فلد أوحضت دراسة أجًرت ؿىل 

َ إىل اخذحوار اًخواار اووزم  Herrenkohl. نام سـت دراسة  (Shapiro, 1979:34)ظفٍا،م اكهت  اًلِاد اً اادة  

ية كدمت ارراسة تـغ اًخدؾ. ًِذٍ اًيؼًرةو ٍوىن أكاى ثأًَد ًِا جاء من جاهة أفراد اًـَ  فلدًيؼًرة اًـيفو  اراخيل

. فلود وضوفت (Herrenkohl, et al., 1981:5)ػوي أصواكل مذـوددة مون الاى،واك مون كدوي آابهئوم  يفاذلٍن وضأوا 

وجلكوامت  (1981:5)% من اآلابء اذلٍن اؿرتفاا ابى،اك أتياهئم تلساةو مل ًخـر اا ً ى،اك خ ل ظفوٍا،م 91ارراسة أن 

ظفوٍا،مو تُوا اًلاًحَوة اًـؼموى مون اآلابء اذلٍون  يفمل ًخـر واا ً ى،واك  أخرىو فإن اًلاًحَة اًـؼمى من اآلابء ابي،ىم

 ثـر اا ً ى،اك مل ًلاماا ابى،اك أظفاهلم. 

 يف% من اآلابء اذلٍن ؿاهاا من إساءة ابـوامةل 80وزم ؤٍ ثحم أن  Hermkohl (1983)دراسة أخرى كام هبا  يفو

 ظفٍا،مو أساءوا مـامةل أظفاهلم. 

 ,Smith)ظفٍا،مو كد كاماا ابى،اك أتياهئم  يفصعا ثـر اا ً ى،اك  323% من تم 27اسة ثددـَة ثحم أن در  يفو

et al., 1982: 29) نام أوحضت دراسة .Miller and Challas   يفاًخددـَة أهَ ؾيد ابلارهة تم آابء ثـر اا ً ى،واك 

اًـَيووة ا وودروا موون أرس ثـوواىن موون  يفابء اذلٍوون مارسوواا الاى،وواك ظفووٍا،م وآخووٍرن مل ًخـر وواا ً ى،وواكو ثحووم أن اآل

ـاهان من ؿدم الاس خلرار اًـاظ % مون اآلابء 18. نوام ثحوم أن فيمضالكت ؿدًدةو واكهت ثًضرت،م الاجامتؾَة سُئةو ًو

ابء اذلٍون مل ًخـر واا % مون اآل9ظفٍا،م من احملمتوي إىل حود هحوري أن ًً،ىواا أتيواءمهو ملاتوي  يفاذلٍن ثـر اا ً ى،اك 

 . (Miller and Challas, 1981: 8)ً ى،اك 
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يواك دراسوة إ ن مـؼم ارراسات حال اى،اك وإُامل األظفوال اكهوت ثومت ؿوىل ؾَيوات معدًوة ظولرية اًـودد وسوخِا. ُو

ووة موون ابي،ىووم اذلٍوون ثـر وواا ً ى،وواك وحِوودة اكن جحووم اًـَيووة هحوورياً  % ثلًرحووا 22م ظفووٍا، يفو اكهووت اًًسوو حة ابئًا

(Gil:1970, 1971) من اآلابء اذلٍن ًً،ىان أظفاهلم.46ًـا ؿدم وجاد دًَي ؿىل دورة اًـيف تم  اذليو األمر % 

خرافوة دورة اًـيوفو وأن ًخاكوف  إىل أهَ كد آن األوان ألن ثيقى جاهحاً  Kaufman and Zigler (1987)ًذُة 

ا ُي اًعوي اًحاحيان ؾن ظرح اًسؤال اًخلََد عرحاا ألتيااَأاب مٌ،اك  -ابس خلدي يف–في ابساء مـامَخَ ًعحح ُو ؟ ًو

 ػَِا ًًذلي الاى،اك؟. يف اًؼرون اًيت ُا ما ي تدً ً  سؤالاً 

 :ملا  ثحاًيات اًلاة -1

ؾون  Goode (1971)واحدة من ابلاالت ابحىورة األوىل ؾون اًـيوف األرسىو نخوة ؿوامل ؿو  الاجوامتع اًـوااىل  يف

مبفِوام آخور  Forceاسودددل مفِوام اإلهوراٍ  -ألسو حا  ؿودة -ملاًخَ ماحضا أهَ Goodeاألرسة  تدأ  يفواًـيف   اإلهراٍ

ا اًلواة  اًسو َا  ابسو خخدم فواًلاة ثـوا اًلودرة ؿوىل فورض إرادة صوط ؿوىل آخور تودون  يف. وPowerًفضهل ُيا ُو

ِووذا فووإن اإلهووراٍ أو اٍ،دًوود تووَ ُووا ابً  ـووددة ًخقلِووق اًعاؿووة مذخايدًوود واحوود موون وسووااي ماافلذووَ أو أدىن اؿوورتاضو ًو

ً سو خخدام. ؿوىل سوخِي ابثوالو ؾون احلودًر ؾون  م ءموةواخلضاعو فاًلاة ذات مـا أوسؽو ومون اًواا ح أهنوا أنورث 

ًدسوم ابًـيوفو  موا ًخضومن إهوراٍ تودين اس خخدام ٌَلاة من صط ابًفو لدراً  إساءةثـد  إذاًـ كات اجلًس َة تم احملارمو 

أن ًخضمن ذكل اٍ،دًد ابإلهراٍ. مون احملمتوي أن ثخضومن اًـ كوات اجلًسو َة توم  -إىل حد هحري–ًرمغ أهَ من احملمتي ؿىل ا

 من اس خخدام ا إلهراٍ.  إقراءات ووؾادا ابباكفآت تدالً  -اًحداًة يفؿىل األكي  –احملارم 

 اذليأو اًضوصط  وأو األكواىو األنورب–ة ًخضمن اًـيف األرسى ية مضرتنة ؿامة تم لك أمناظَ وىه ثحاًيات اًلوا 

مه ُوؤالء اذلٍون ًفر وان إرادهتوم ؿوىل اآلخوٍرن األظولر أو األ وـف أو اذلٍون ال  –حياز أنرب كدر مون معوادر اًلواة 

ذُة  خعاة أتـود ؾيودما ًوذهر  أهوَ أنورث األمنواط صو َاؿاو ال حرجوؽ جملورد أن  Finkelhorحيازون أًة معادر ٌَلاة. ًو

م األكي كاةو ٍوىن ألن األؾؼم كاة ًً،م األدىن كاة. ذكل ُا اٍومط اًضوااؽ ابضورتك. ميَوي الاى،واك إىل األنرث كاة ًً،

 .(1981:3)الاجنذا   ا ؿ كات ؿىل كدر ؿال من اًلاة ابخحاًية  

س خخدم   ابسوجي ذهواراً  اًضو  اًضوااؽ مون الاى،واك اجلً و ًخضومن إذو الاى،اك اجلًىس ميواالً  Finkelhorٌو

وة  أدىن(  يفمران  ذات سَعةو حضواايمه مون اإللث  يفابًلم  . ال ٌضولي أفوراد األرسة مواكلت (1981:3)مرانو  نهًا

ةو ذكل ثحـا ٌَجًس واًـمرو واألدوارو وأًضا ثحـا ٌَلاة اجلسودًة وثحـوا ٌَمواارد. وؾيود ملارهوة تـوغ أفوراد األرسة  مدساًو

وة ال حتؼوى توأى كواة أو سوَعةو ٍوىوهنم داخوي  كد ٌضلَان أدواراً  تأصخاص خارج هعا  األرسةو فإن تـغ اذلهار نهًا

منوط آخور  يفثيدرشو  اًيتتم ثحاًيات اًلاة ابفرظة  Finkelhorهعا  األرسة رمبا حيازون كدرا هحريا من اًلاة. نام ًلارن 

ؿوادة موا ٍىوان األكواى  ينأن اجلوا  ٌساد حراث الاى،اك اًحدين ٌَعفي يوة مضورتنةو ي -ِلال:ف من اًـيف األرسىو 

األ ـفو حِر حىضف اإلحعاءات أن اًلدر األنرب من الاى،اك ماجَ  د أنرث األظفال  وـفاو ُوؤالء  واًضقَة ي

أجًروت ؿوىل أظفوال  اًويتوكد أوحضوت إحودى ارراسوات  (Finkelhor, 1981:4).األظفال ما دون سن اًسادسة  

فئخم من اًـمرو األظفوال اًعولار  يفـيف اباجَ من اآلابء إىل األتياء ًرتن  س يةو أن اً  20إىل  3ثرتاوح أؾامرمه ما تم 

 Gelles and)سو ية  20-21س يااتو واألتياء اٍىدار اذلٍون ثورتاوح أؾوامرمه موا توم  8 -3اذلٍن ثرتاوح أؾامرمه ما تم 

Straus, 1979:25) ود ملوا   اً . ًحدو أن ُذٍ اًيدِجة ابخـَلة ابًـيف جتاٍ األظفوال األظولر معور ؾون   Finkelhorثًؤ

؟ وضوفت ارراسوة ؾون ثحاًيات اًلاةو ٍوىن ماذا ؾام وضفت ؾيَ ثكل ارراسوة ؾون اًـيوف اباجوَ ًألتيواء األنورب معوراً 
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سو ية موؽ ارثفواع  28إىل  27حىت ُوؤالء اذلٍون ثورتاوح أؾوامرمه موا توم  ارثفاع مضعرد ٌَـيف من األظفال األظلر معراً 

أدىن مـودالهتا توم  يفاًـيوف اكهوت  -حالو فوإن أمنواط  أًةس ية. وؿىل 20-21مًرة اآلثَة من سن ابرحةل اًـ يفثس َط 

ارحىهبوا اآلابء اكهوت ارفوؽو اًعوفؽ ؿوىل اًاجوَو  اًويتن أنرث أمنواط اًـيوف إجامؿات األتياء األنرب معرا. وجلكامت أخرىو 

من  اًـيوف ثدٌواكط ؿوىل مسو خاى لك اجملماؿوات وؿامة اكهت ُذٍ األمناط  .(Gelles,1979:87)اًرض  ؿىل ابؤخرة 

% تم األظفال اذلٍن 17.4س ياات إىل  8-3% تم األظفال اذلٍن ثرتاوح أؾامرمه ما تم 36من  غاخنفاًـمًرةو فارفؽ 

% تم األظفوال ظولار اًسون إىل 48.2س ية. نام أن اًعفؽ كد ثياكط تعارة مَقاػة من 20-21ثرتاوح أؾامرمه ما تم 

ارثفؽ مـدهل تم اباؿة األظفوال هحوار اًسونو ؾون  اذلياألظفال هحار اًسن. اكن ُياك منط واحد من اًسَاك  % تم13

ا  اًـغ    % تم األظفال اٍىدار. 2.0% تم األظفال اًعلار إىل 2.2ارثفؽ من  فلدظلار اًسن ُو

 Steinmetz)اء ًلي لكام نرب األتياء وكد وضفت إحدى ارراسات أن مـدل اس خخدام اآلابء ٌَـلا  اًحدين جتاٍ األتي

 ن مس ية ال ٍىاهان حضااي ً ى،اك إال تًسو حة  وئَةلو ومبو 21. وثا ح ثلاٍرر اى،اك اًعفي أن األوالد حىت سن (1977

. رمبا ًمت مـامةل ؿدد  ئَي من األظفال تعارة ؾيَفوة (AHA, 1980:28)ثعحح اًحيات حضااي الاى،اك ابررجة األوىل 

و ٍوىن ُذٍ ابـامةل اًلاس َة ثؤدى ظَحاً  خض ياً  اكر زلافِة ؾن أن اذلهارة ىه مـامةل اًعفي تلساة ًَعحح رج ً ثسخة أف

مورحةل ابراُلوة ًخقوال الاهددواٍ مون األتيواء إىل اًحيوات الُوامتم اآلابء ابٍوموا  فويو فمون م. و ابزدايدإىل حودوث الاى،واك 

وةو ًحودأ اآلابء اًحيات اببعا ثحدأاجلًىس ٌَحيات. وؾيدما   يفهفوس اًاكوت  يفًحة حبًرة أنرب واًخقورر مون اًسو َعرة األتًا

 ًمت ثعحَلِا واإلركام ؿَهيا من خ ل اًـلا  اًحدين.  اًيتو ؽ اًلااؿد ابلِدة 

ات دَوا اًحيوف مامتزً  مت جتواُهل تعوارة اكموةلو  من احملمتي أن ثعرح ميي ُذٍ األفاكر إجاابت ج اَةو ٍوىن ُياك ثلرياً 

و فإهوَ كود ٍىوان أو ابيؼار اًخحوادي يًيضجن جًس َاو فإن األوالد أًضا حوما تيُ،م اجلسامهَة. من وهجة اًخـَ. الاجامتؾ

يت كاثَ اًحدهَة أن ًااظي ر  أو ؾلا  اجن أظحح ًلف ؿىل كدم ابساواة مـوَ.  اذليأكي جاذتَة أو إقراء ًأل   ُو

سو ياات  يفًوام موا كود ًخـورض ٌَـلوا . ابًخأهَود أهوَ  يفإدراك أهوَ  يفًحودأ أخان اتيَ ًس ياات ؿدًودةو  اذليفاًرجي 

ة وأنرب توم اآلابء واًحيوات. حىضوف مـودالت أمنواط  ابراُلة ثلي ثحاًيات اًلاة تم اآلابء واألتياء اذلهارو ٍوىهنا ثؼي كًا

وىه اٍ،دًود  –مون األتيواء اذلهوار  –يوف احلواد ـ ٍومعوم مون اً  حق األظفالو أن اًحيات أنرث ثـر اً  يفاًـيف ابرحىدة 

 ابس خخدام سىم أو مسدسو أو اس خخدام سىم أو مسدس. 

ابخذعارو فإن هخاجئ ارراسة  ثد  فىرة ثحاٍن اًلاة احلاد. فذخضاءل كاة اآلابء مؽ ح اًد كاة األتياء اذلهوارو ٍوىهنوا ثؼوي 

ة فامي ًخـَق ابًحيات. ومن احملمتي أن تـغ اآلابء اذلٍن  ًرتن  مـؼم اى،بوِم ؿىل األتياء اذلهوار حتوال ؿودواهنم فوامي تـود كًا

ذا حيدث نثريا ؾيدما ًـخدى اآلابء جًس َا ؿىل أنورب تياثوَو  ؿىل تياهتم مبجرد منا األتياء إىل جحم ٌسمح هلم جرد اًـيف. ُو

قوال األ  إىل الاتيوة األظولر وحىرب حرفغ اس مترار ثـر ِا ً ؾخداء وثعاًة حبٍر،واو و ؾيداوذ ًخوفـيدما ثيضج اًفذاة 

 .(Middleton, 1978)األنرث  ـفا 

 :ملا  اًلاة / اًـج  -3

ًـَوا ااخوَو  ون احملمتوي أن ٍىوان اًعفوي ُوا اًسوخة احللِلوى ًسوَاوِا  اذليؿوىل ظفَِوا  ؾيدما حهنال األم رابً 

يواك ثفسوري آخور  ٌسخدَ جاكء وااخ اًعفويو  وصوـرت اذليألهنا مل جس خعؽ إًلان اإلزؿاج  اًـدواين ابًـجو  ذلكل. ُو

ا صـارُا  اببـامةل اًسُئة من زوهجاو أو راُسِا  ًعوحح  مون ماًـميو و  يفحممتي ًسَاوِا اًـدواىن جتاٍ ااخ ظفَِا ُو

 يفهتموي ظفَِوا ىه  اًويتحا  أخرى فإن ؿ كة اًلاة/ اًـجو  ثف و سوَاوِا. فوإن ابورأة  يفظفَِا ُا نخش اًفداء. و
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ال هتومت تخلَوري   يما ؽ اًـجو و فِو  يفلك ذكل جيـَِا  واًسنو كري مذـَمةو فلريةو ثـُش مبفردُا مؽ ظفَِا اًلاًة ظلرية

ذلكل. وُىوذا  أو إظـاموَ  وام ؿو  ااخوَ ظَحواً  واموَم ثس اًعفي اراخََة لكام احذاج إىل ذكلو وال هتمت تإؾعااَ حم 

 يًون أفـوي أ ذلكلأفـهل من أجوىلو و اذلي ! أل ال أؾرن ما ؿىل ذكل فسِا  ال ًن أفـي ذكلو ًون حرمغينثلال ًي   يفِ 

 من أجكل أًضاً . ءيش

و ؾيد ملوارى،م ابٍىدوار. ٍوىون ُيواك ثحواٍن هحوري توم كواة ًـد األظفال داخي األرسة أ ـف أفراد األرسة وأنرثمه جع اً 

وؿداء ؾيَفو ٍوىٌوَ  واًعفي قضة يداخ ًخار -أو ؿدالً  ػَامً  -ظفي وآخر داخي األرسة. ؾيدما ًـاكة اٍىدار اًعفي

ٌضـر تـج  ال ٌسمح هل تأن ٍرد ذكل اًـلا . وإذا اكن ُياك أصلاء هل أظلر س يا أو أظدكاء ًَـة مـِم رمبوا ًعوحقان 

 نخش اًفداء. 

رجووؽ ذكل إىل ؾوو   األرسة اًياوًووة احلدًثووةو  أن نثوورياً  يفًووُس ُيوواك موون صووم  موون األ ووات ًًوو،ىن أظفوواًِن. ٍو

َ ثلضوََ األ وات موؽ  اذليرؿاًوة وثلذًوة أظفواًِنو وةاموة جحوم اًاكوت  يفة اٍىدرية ابَلاة ؿىل ؿواثق األ وات وابس ئًا

أظفاًِن. ًحدو األمر ونأهَ جية أن هخاكؽ أن األ ات ُن ابيو،اكت األوااوي ألظفواًِن. ابًورمغ مون لك ذكلو وألسو حا  

. وحىت ؿىل اًرمغ من اًخأهَد ابحاًف فِوَ مون تـوغ ن األمر نذكل فـ ً ؿىل أ وحاسامً  كاايً  و فإن اًرتاث ال ًلدم دًَ ً ةؿد

ٌَعفيو فإن كراءة مذأهَة ٌَورتاث ابخواح  يأو اًخجاُي اًخام ً ى،اك األتا  ٌَعفيو واًخلايض ياٍىذا  ؿىل الاى،اك األما 

 Chan and Rigakos, 2002; Conger, Nepple, Kim)ٍىضف ؾن أن اآلابء مه ابي،ىوان األوااوي ًألظفوال 

and Scaramella, 2003; Felson, Ackerman and Yeon, 2003; Kadushin, and Martin, 1981; 

Martin, 1981; Mills, Nazar and Farrell, 2002; Sim and Ong, 2005). وموؽ ذكلو فوإن اٍىيوري مون .

و وكاًحَوة (AHA, 1980: 22)2604ؿام  يف% من حاالت الاى،اك ابسجةل 81األ ات ًً،ىن أظفاًِنو فِن ٍرحىنب 

اجملمتؽو فإهَ من ابِم أن وسأل من ُون  يف%(. وابآليت إذا ويا  متم تخلََي جحم اًـيف 94ابِمَم ًألتياء من األ ات  

أن ميىن معهل بيؽ ؾيف اًًساء جتاٍ األظفوال؟  اذليثكل األ ات اً ىئ ٌس َنئ مـامةل أظفاًِنو وباذا ًفـَن ذكل؟ وما 

ثكل األس ئةل ًُست مٌفعةل ؾن تـضِا اًحـغو فاإلجاتوة ؿوىل اًسوؤال األول ثلوادل إىل اإلجاتوة ؿوىل األسو ئةل األخورى. 

يا جية أن  ذر اًخايزي اٍاكمن  مـؼم اإلحعاءات واًيخاجئ ابس متدة من ؾَيات من األ ات ابي،اكت. فابؤسسات  يفُو

ًاجد فهيا أحد  اًيتداخي األرس اًفلريةو وأرس األكََاتو خاظة األرس اًفلرية  الاجامتؾَة ؿادة ما جتد ظًرلِا ثسِا  إىل

ارو  إىل داخي ُذٍ األرس وثَلى ابٌَام ؿىل وساء كري كادرات ؿوىل ارفواع ؾون أهفسوِن  ًداألتاٍن فلط. ؿادة ما ثعي 

(Schneiger, 1978). 

ارراسوات واإلحعواءات اًريَوةو ؿوىل اًورمغ مون إاار  ما ٍىان اًفلراء واألكََات اًلعاع األنورب مون ؾَيوات كاًحاً 

 مـؼم اٍىذا  ؿىل أن اًـيف ًيدرش ؿرب لك اخلعاط الاجامتؾَة الاكذعادًةو واًثلافِةو واًس ًَةو والازًِة وارًًِة. 

ألتاٍن ظلر سن ا يفحىضف اًسامت ابضرتنة اًضااـة تم حاالت إساءة مـامةل وإُامل اًعفي ؾن أمناط مـَية حمتثي 

َود دون وزهوة اًعحَـوىو  أو أحدُامو كاًحا ما حىوان األم مراُلوة ؾيود إجناهبوا ظفَِوا األولو وكاًحواً  موا ٍىوان اًعفوي اًًا

كدي ماؿدٍو واخنفاض مس خاى ثـَ. األتاٍنو ُذٍ اًسامت ثخافر تدرجة هحرية تم اًفلراء و وخاظوة توم اًًسواءو  ومًااداً 

  ووساء األكََات ؿىل وجَ اخلعاص.

مون هَ من اًعـة اٍىذاتة ؾن األ وات ابِمو ت إوثلاد ُذٍ اًسامت أًضا إىل اًرتط تم اإلُامل واأل ات اًفلريات. 

ابياكضةو ؿىل اًرمغ من اًـ كة تم اًفلر وإساءة ابـامةل م مٌاكض ،ا مون كدوي. أوحضوت دراسوة  يفأن ًدخي اًفلر  كري
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Kent(1976)   ِمَم أن األظفال ابِمَم اكهاا مون أفلور اًفلوراءو ًًمتوان إىل مٌوازل م دحوةو ؾن األظفال ابي،ىم واب

ن األظفوال اذلٍون ًوارون أل وات ظولريات اًسون أو إاًسن ذوى مس خاى ثـَميوى و وا موٌصفغ.  يفوأتاٍن ظلرٍين 

احامتل إسواءة مـوامةل ُوؤالء و و اًعحَـيمن احملمتي أن ٍىاهاا دون اًازن  وورؿاًة حصَة اكفِة وفلريات ال حيؼان تخلذًة

وادٍن دون اًوازن اًعحَـوى اًعحَـياألظفال ٍىان أنرب مٌَ تم األظفال ذوى اًازن  . تي أن احامتل ثـرض األظفال ابًا

 .(Stern, 1979: 21)ٌَرض  والاى،اك اًحدين ًحَف ثلًرحا ز زة أ ـان ؾام ُا مذاكؽ 

حراث إسواءة  يفهحريا  ال ًاجد هبا ساى أحد األتاٍن جضلي حزياً  اًيت ؿىل اًرمغ من أن أرس األكََاتو واًفلرية و وثكل

ـُضان موؽ األتواٍن ًـواهان أًضواً   إسواءة ابـوامةلمون  مـامةل وإُامل اًعفيو فإن األظفال اذلٍن ًًمتان إىل أرس قيَةو ًو

ًعوحح مون  اًويتن اًـمََوات إًِوا. فإن اًـاامي اًساتلة مبفردُا ال جس خعَؽ ثفسري إسواءة األم مـوامةل أظفا ذلكلواإلُاملو

ًعَوق اًوحـغ ؿَهيوا أزموة أو اًخقوال إىل األتواةو ٍوىون ارراسوات  تعحَـ،ا معََوة ظوـحة. أحِوالً  أو أماً  خ ًِا اًفرد أابً 

ىان اًعفي اًلوادم مرقواابً  مركد  ؾيدما ٍىان  وضفت أن اًخقال ميىن أن ٍىان سِ ً   ؿىل اً واج مدة من اً منو ٍو

مت امحلي واًا ؽ تعارة ظحَـَة. وؿىل اًـىوس مون ذكل ًعوحح اًخقوال ظوـحاً فَِ ومت ا و ًوا مت امحلوي ًخصعَط جملَئةو ًو

ؾون احلَواة اً واجِوة ًوخ    كدي ماؿدٍو وحصة األم سُئةو وال ٍىرتث األ  ابألتاة. ثا ح مـؼم ارراسات أن اًره

ثخىوان  اًويت ن األرسة ابثاًَوة يإًلَون   األ ات اًو يتمرحةل األتاةو خاظة ابًًس حة ًأل اتو حىت تم يفمؽ ارخال 

فدـود والدة اًعفوي األولو فوإن أنورث األرس إميوال  (Glenn and McLanahan, 1982)مون أرتـوة أظفوال أو أنورث 

ألساسو َة ؾون اببساواة تم اًرجي وابرأة ثعحح أنرث ثلََدًة فامي ًخـَق تخازًؽ األدوار داخَِاو وثعحح األم ىه ابس ئا  ا

و فإهَ من ابخاكؽ ؿادة أن ثلام األم جرؿاًخوَو . فـىل سخِي ابثالو ؾيدما ميرض اًعفي ًَ ً (Miller, 1974)رؿاًة اًعفي 

 يفأو وكوؽ و حموي اًـموي إذا موا ثـورض اًعفوي ٌَمورض يفوؾيدما ًـمي اً وجانو فإن األم ؿادة من ًمت ماكبخوَ ثََفاهَوا 

ثخقمي األ ات مس ئًاَة رؿاًة األظفال مبفردُنو وثـد  إذ ارةو أن ًألمامة آنراً  Bernardابدرسة. ثذُة  يفمضلكة 

ا ماهل آنر مدمرة ؿىل اًًساء وؿىل األظفال أًضا  أهيا  Bernard. وثا ح (1975:67)رؿاًة األظفال حمار وضاظِنو ُو

مبسو ئًاَة ذكل ؿوىل  يؾيودما هَلو ظوـحاً  اً جِدو ٍوىٌيا جنـوي ذكل أمور  يجا حص يفهـ  اهَ من اًرضورى أن ٍوما اًعفي 

 .(72 :1975)صط واحد مبفردٍ 

أن دور األم حموودد ابـووامل تعووارة مياًَووة ررجووة أهووَ موون ابسوو خقَي متامووا أن ٌسوو متر تعووارة نتخووة  Bernardوثووا ح 

  -مس خلرةو وثف  ذكل كااةل :

 أهنم وحاش ظلرية. إن األ وات جيوة أن ن األ ات رمبا ًضقىن من وكت آلخر ٌورشن إىل أظفاًِن اًعلار ؿىلإ 

سواى حوهبن ألوالدُونو وابًخأهَود ال  ءيش يميرحن وميخـن أهفسِن ميي اآلخٍرن. كري مسماح ًأل وات ابًخـحوري ؾون أ

واًواد ظواال أرتوؽ وٌس خعـن إػِار أو اًخـحري ؾن اًضىاى واًخذمر مهنم. ٍوىهنن ال ٌس خعـن دامئا إتداء مضواؾر احلوة 

امذعاص لك أصاكل اًـيوف واًلضوة  -ومبفردُن–. فََعرب حدود. فاأل ات ال ٌس خعـن تأهفسِن ًامِاً وؾرشٍن ساؿة 

 .(Bernard, 1975: 85)ٍرحىهبا أظفاًِن   اًيت

تـوغ األحِوان ظوـة ابوراسو فاألظفوال اًعولار مضبهسوانو ٍمتوزيون  وظاؿة ًعوحح يف وحىت أنرث األظفال ُدوءاً 

وة توم  جة كد ًفلد من ًلام ؿوىل رؿواٍ،م ظوربٍ. ُيواكابًـيادو ونرثة ابعاًة إىل در  تـوغ األد  ؿوىل وجواد ؿ كوة كًا

ًو،ىن إابخذعوارو  (Kadushin and Martin, 1981)األظفال ابضبهسم وتوم اى،واك اًعفوي  ن األ وات ممَون ًو

 اك واإلُامل.ثؤثر تلاة ؿىل حدوث الاى، أظفاًِنو ٍوىن ُياك ؾاامي مـَية ؾيدما ً امن وكاؾِا مـاً 
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 :الدراسة وتساؤالتها إشكالية 

متارسِا األم ابًـيف جتواٍ  اًيتجسام أساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة ااًاكان ؿىل مدى يف ثخايدد إصاكًَة ارراسة اًراُية 

ؿوىل ودون اًسادسوة. ًوخقلِوق ُوذا اًِودن جسوـى ارراسوة إىل اإلجاتوة  سن اًثاًثوةاألتياء اذلٍن ثرتاوح أؾامرمه ما تم 

 اًدساؤالت اآلثَة: 

 ًياع الاجن  ذهر أو أه (؟  من كدي األم ثحـاً  ابًـيف مدى اجسام أساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة يفُي ُياك ثحاٍن  -

ًسون األم ؾيود إجنوا   مون كدوي األم ثحـواً  ابًـيوف مدى اجسوام أسواًَة اًخًضو ئة الاجامتؾَوة يفثحاٍن  ُي ُياك -

 الاجن؟ 

 بس خاى ثـَ. األم؟  من كدي األم ثحـاً  ابًـيف جسام أساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَةمدى ا يفُي ُياك ثحاٍن   -

ذا اكهوت األم ثـموي أم إ بوا مون كدوي األم ثحـواً  ابًـيف مدى اجسام أساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة يفُي ُياك ثحاٍن  -

 ال؟ 

 فوات توم اخل ًخعوارم ثحـوا مون كدوي األ ابًـيوف مدى اجسوام أسواًَة اًخًضو ئة الاجامتؾَوة يفُي ُياك ثحاٍن   -

 ؟ اً وجم

 اإلجراءات المنهجية: 
 ًخايدد من خ ل اإلجراءات ابهنجَة ز ث هلاط أساس َة :

 ظحَـة ابادة ابَداهَة ابعَا  احلعال ؿَهيا ًإلجاتة ؿىل جساؤالت ارراسة.  –أ 

 ًمت تااسع،ا بؽ ابادة ابَداهَة.  اًيتاألداة  - 

 ؾَية ارراسة.  -جو

 اباؿة من أمناط اًسَاك اخملاًف من كدي األتيواء وو وؽ ثـًروف إجوراي دتد اء ُذٍ اًيلاط اًث ث األساس َة ح   يف

ًِاو ونذا أمناط ؾلوا  األمو ميىٌيوا مون اًاكوان ؿوىل ظحَـوة ابوادة ابَداهَوة ابعَاتوة ًِوذٍ ارراسوةو وثعوم. أداة بوؽ 

 اًحَالتو واخذَار ؾَية ارراسة.

 اإلجرائية   التؼريفات
 :ألمناط اًسَاك اخملاًف من كدي األتياء اًخـًرف اإلجراي( 2 

 :  األيتمت حتدًد أمناط من اًسَاك اخملاًف متثَت يف 

 ابلاظـة(. –اًخرصن مؽ اآلخٍرن ثسَاك كري  ذ   اًخايدث تعات ؿال  .2

 ص مت وسة اآلخٍرن. .1

 ر  اآلخٍرن. .3

 حىرار اٍىذ .  .8

 اًرمس ؿىل اجلدار(.  -أنث ابزنل- ًـحةإث ن أو حتع. أص َاء ؾن معد  .1

 حال اً  إرادى. خ اً  .9

 مط األظاتؽ. .0

 ؿدم احملافؼة ؿىل اًيؼافة اًضصعَة وهؼافة اب ثس.  .4

 مربر. من كري اًحاكء ابس متر .6

 رفغ اًعـام أو رمَِ ؿىل األرض.  .27
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 . دون ؿَمِم أخذ أص َاء ختط اآلخٍرن .22

 اًحااتجاز( .  –رابء أو اًـحر تأص َاء  ارة أو ممَخَ  اٍىِ واٌَـة .21

 وؿدم سامع اٍالكم. واًـياد  .23

 ألمناط ؾلا  األم.  اًخـًرف اإلجراي( 1 

 األمناط اآلثَة:  يفمن أمناط اخملاًفات اًسَاهَة اًساتلة  يرد فـي األم ؾيد ارحاك  الاجن أ مت حتدًد

 اًيعَاية. .2

 أو اًضدمية. وأو اًخأهُة  واٌَام .1

 األلك مبفردٍ(.  -ـَواإلُامل  ؿدم اٍالكم مو اخلعام .3

 اًخصًاف  ابهللو ابأل و ابًـسىرىو ابًـفًرت(. .8

 لكو مضاُدة اًخََفً ان(.ألا -اب ثس -احلرمان من أص َاء حيهبا  اخلروج .1

 اًرتهَؽ(. –اًخذهُة  رفؽ اًَدٍن ألؿىل  .9

 اًرأسو اًاجَو اًَدٍنو اًلدممو صد األذنو اًلرص(. ؿىلاًرض  اخلفِف   .0

 ح ام(.  - ابس خخدام ؾعا اًرض  اًلايس ابؤمل .4

 اٌَسؽ أو احلر  ابس خخدام مَـلة ساخٌة أو ابًضمؽ.  .6

 اًفم  صعة ؾيد حىرار اًضدمية أو اٍىذ (. يفة لو ؽ مااد حًر .27

 مسدس(.-حادة أو ممَخة  سىم أداة اٍ،دًد ابس خخدام .22

 حادة أو ممَخة.  أداة اس خخدام .21

 ماكن مبفردٍ. يفاحلخس  .23

 ح كة اًضـر واحلااجة. .28

 ار ؿىل الامذياع ؾن اًسَاك اخملاًف.اإلجد .21

 .ئيال ص  .29

 ًـيف األم جتاٍ الاجن:  اًخـًرف اإلجراي( 3 

إحوداث أمل أو  يف اء أمناط اًـلا  اًساتلة ميىن ثـًروف اًـيوف إجرااَوا ؿوىل اًيقوا اآليت: سوَاك مذـمود ًدسوخة  يف

 ( أو حرمان من احللا  واحلرايت .ي جسد يأو ماد يرر مـيا 

 :اًحَالت أداة بؽ - 

 :اس امترة اًحقر( 2     
موتاؾمتد اًحقر تعارة أساس َة ؿوىل اسو امترة اًحقور و  ٌاراسوة وكود  اسو امترة حبور ختودم اًِودن األسوايس فلود م 

 : ثضميت الاس امترة اًحياد اآلثَة

ََ ؾن األرسة .2 ألرسةو أفوراد األرسة ابلميوم مبسوىن ا و وإجواميو ثخضمن جًس اًعفي ما اع ارراسوةتَالت أًو

 .  يارخي اًضِر  إجاميو

ثخضمن سن األم ؾيد اإلجنا  ألول مرةو مس خاى ثـَ. األم ؾيد اإلجنوا  ألول مورةو معوي  وتَالت خاظة ابألم .1

 يفثـر وت ًِوا األم  و أمناط اًخًض ئة الاجامتؾَة اًويتاألم وػرون اًـميو ظحَـة اًـ كة اً واجِة تم اً وجم

 ظفٍا،ا ابحىرة. 
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 متارسِا األم جتاٍ الاجن.  اًيتخـَق تأمناط اًخًض ئة الاجامتؾَة تَالت ث  .3

 . سؤالاً  80ًإلحاظة ابًحَالت اًساتلة اص متَت اس امترة اًحقر ؿىل  .8

 :ارراسة الاس خع ؾَة( 1 

 -:األيتو وذكل هبدن اًاكان ؿىل ما أماً  17مت إجراء دراسة اس خع ؾَة ؿىل ؾَية تَف كاا ا 

 كد ثااجَ بؽ ابادة ابَداهَة.  ـاابت أو ابضالكت اًيتاًخـرن ؿىل ظحَـة اًع .2

احوامتالت  احلعال ؿىل ابـَامات ابعَاتةو ومدى إبام األس ئةل ابلٌية يفحتدًد مدى نفاءة أداة بؽ اًحَالت  .1

 .اكفة اإلجاتة

 .حتدًد أمناط اًسَاك اخملاًف األنرث حىراراً  .3

 .حتدًد أمناط اًـلا  األنرث حىراراً  .8

 ؾَية ارراسة.  حو( 

أم مت اخذَوار  177من األ ات داخي مدًية اًلواُرة اٍىوربى تَوف كاا وا  معدًةمت إجراء ارراسة ابَداهَة ؿىل ؾَية 

   اء الاؾخحارات واًرشوط اآلثَة : يفؾَية ارراسة 

 هعا  اًلاُرة اٍىربى.  يفأن ٍىان حمي إكامة األرسة  .2

 اًعحَـَم. أن ثخىان األرسة من األتاٍن واألتياء .1

 تم اً وجم. فـ ً أن حىان اًراتعة اً واجِة كامئة  .3

أن ٍىان اً وج ماجواداً ومسو خلراً  -تعفة كري دامئةو وكري مس خلرة داخي اًاظن اجادأال ٍىان اً وج كري م .8

  داخي اًاظن.

 اجلًس َة. يمرص  اً وجم أن ٍىان الك .1

مارس ،ا مؽ الاجن  الاتية( اًحىر ؾيدما اكن معرٍ ز ث  اًيتأن ًمت سؤال األم ؾن أمناط  اًخًض ئة الاجامتؾَة  .9

 س ياات أكي من اًست س ياات.

 :نتائج الدراسة 
  .عااط ارمياجرافِة ًـَية ارراسةاخل - أ(

 :ثـىس اخلعااط ارمياجرافِة ظارة اكمةل وصامةل ًـَية ارراسة وذكل ؿىل اًيقا اآليت     

 جًس األظفال ما اع ارراسة. -2

 ًألظفال اإللث. 80.9%و ملاتي 11.8س حة األظفال اذلهار تَلت و 

 ؿدد أفراد األرسة ابلميم ؾيد اإلجنا  ألول مرة. -1

 0%و ومن 26.4أفراد  9إىل  1%و ومن 00.4حراوح ؿدد أفرادُا ما تم فردٍن إىل أرتـة أفراد  اًيتتَلت وس حة األرس 

%. وىه 7.1فوردا  28إىل  23%و ومن 7.1فردا  21إىل  22ن %و وم7.6أفراد  27إىل  6%و ومن  2.2أفراد  4إىل 

 هدِجة مٌعلِة  ـؼم األرس ؾيد اإلجنا  ألول مرة ي أرس هاوًة ظلرية احلجم. 

 ارخي اًضِري ًألرسة ؾيد اإلجنا  ألول مرة. إجامي -3

ًورتاوح دخَِوا موا  %26.3جٌهيوا و  177دخَِا أكي من  إجامي% من أرس ارراسة ًحَف 9.0أوحضت ارراسة أن 

% ًورتاوح 21.4جٌهيواو و  977إىل أكوي مون  877% ًرتاوح دخَِا موا توم 11.8جٌهياو و  877إىل أكي من  177تم 

% 9.6جٌَوَو و 2777أىل أكوي مون  477% ًرتاوح دخَِا ما توم 12.4جٌهياو و  477إىل أكي من  977دخَِا ما تم 

جٌهياو 2877إىل اكي من  2177% ًرتاوح دخَِا ما تم 1.1جٌهياو و 2177إىل أكي من  2777ًرتاوح دخَِا ما تم 
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جٌهيا. وكود تَوف مذاسوط  2977% دخَِا أنرث ما تم 1.6جٌهياو و2977إىل أكي من  2877% ًرتاوح دخَِا ما تم 1و

 .2.411جٌهياو اب ران مـَارى كدرٍ  998تم ؾَية ارراسة  اًضِريارخي 

 ج واإلجنا  ألول مرة.اًفرتة اً مٌَة تم اً وا -8

خو ل سو يةو  يف% أجنونب 38.0أكوي مون سو يةو ملاتوي  يف% من ؾَيوة ارراسوة أجنونب 87أوحضت ارراسة أن 

% 7.8خ ل أرتوؽ سو ياات و يف% أجننب 1خ ل ز ث س يااتو و  يف% أجننب 21خ ل س يدمو و يف% أجننب 27و

 ات.خ ل س حؽ س يا  يف% أجننب 7.6خ ل مخس س يااتو و  يفأجننب 

 سن األم ؾيد اإلجنا  ألول مرة. -1

ا ًرتاوح ما تم 28أوحضت ارراسة أن  ؿاما ؾيد اإلجنا  ألول  17إىل أكي من  21% من ؾَية ارراسة اكن معُر

ن ما تم 83.3مرةو ملاتي  ون موا توم 14.0ؿامواو و  11إىل أكي من  17% حراوحت أؾامُر إىل  11% حراوحوت أؾامُر

ن ما تم 21ؿاماًو و 37أكي من  ن ما تم 2.9ؿاماو و  31إىل من 37% حراوحت أؾامُر إىل أكي  31% حراوحت أؾامُر

ؿاموا اب وران مـَوارى كودرٍ  18.4ؿاما. وكد تَف مذاسط سون اإلجنوا  ألول مورة توم مفوردات ؾَيوة ارراسوة  81من 

7.692. 

 مس خاى ثـَ. األم ؾيد اإلجنا  ألول مرة. -9

% واحلاظو ت ؿوىل اًضوِادة 3.3%و ووسو حة مون ثلورأ وحىذوة 8.1ت ؾَية ارراسوة تَلت وس حة األمِة تم أ ا

وة 4.8%و واحلاظ ت ؿىل صِادة إؿدادًة 1.8الاتخدااَة  %و واحلاظو ت ؿوىل 21.4%و واحلاظ ت ؿىل صِادة نهًا

 %.8.0%و واحلاظ ت ؿىل صِادة فا  جامـَة 87.6صِادة جامـَة 

 احلا  ابِيَة ًألم. -0

 % ال ًـمَن.11.9%و ملاتي 88.8ة األ ات اًـام ت تَلت وس ح

 .  ( م مح اًـ كات الاجامتؾَة
 ؿ كات اًـمي:  -2

هتدن ارراسة من خ ل ثياول ؿ كات اًـمي ٌَ وجة األم إىل اًاكان ؿىل ما ثخـرض هل ابرأة اًـامةل من  ولاط 

ل معََوة اًخًضو ئة الاجامتؾَوة. وكود أوحضوت ارراسوة خو  يفاًـمي ثؤثر ؿىل أسوَا  ثـامَِوا موؽ أتياهئوا  يفومضالكت 

 ابَداهَة اًـدًد من احللااق واب حؼات اجلدٍرة ابالُامتم ومن أجرزُا: 

اًخافِق تم واجداهتن نأم وزوجةو  يف% من األ ات اًـام ت أهنن هن ًـاهم من ظـاتة 16.1ذهرت وس حة  -

 واكمرأة ؿامةل.

 %.13ن إساءة مـامةل زم ء اًـمي تَلت وس حة من ذهرن أهنن ؿاهم م -

 %.86اًـمي ال ًلدر ػروفِن نأم وزوجة  يفتَلت وس حة من ذهرن أن اًراُس  -

 %.81.1تَلت وس حة من ذهرن معاًحة اً وج ًِا ترتك اًـمي واًخفرع ٌَمزنل  -

 %. 34اًـمي  يفتَلت وس حة من ذهرن أهنن ٌضـرن تـدم حعًاِن ؿىل حلاكِن  -

وابوزنل العمل   ٌضـرن تـدم ثلدٍر اً وج با ثحذهل من هجد ٌَخافِق توم واجدوات تَلت وس حة من ذهرن أهنن -

13 .% 
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 %. 13.1تَلت وس حة من ذهرن أهنن كد ثـامَن مؽ أتياهئن تلساة من كري أن ٌس خقلاا ذكل  -

 .اًـ كات اً واجِة -1
 -جِدة اكهت أم سُئة  – كات اً واجِة ؿ كة األم تأتياهئاو فاًـ يفثَـة اًـ كات تم اً وجم دوراً مؤثراً و امً 

اٍهناًة منط من اًخًض ئة الاجامتؾَة ًرتاوح ما تم اًدسامح واًـيف من كدي األم جتاٍ األتياء ثحـا بلا   يفثعَف 

 :  اًلاة/اًـج . وؿامة ففامي ًخـَق تعحَـة اًـ كة تم اً وجم داخي ؾَية ارراسة ثحم ما ًىل

%و ملاتووي 26.4اًوو ىئ ذهوورن أن اخل فووات اً واجِووة ال ثخـوودى حوودود اخلوو ن تَلووت وسوو حة اً وجووات  - -

% ذهوورن أن اخلوو ن ًعووي إىل اًخـوورض 22.9% ذهوورن أن اخلوو ن ًعووي إىل حووا  موون اخلعووامو و38.9

 7.0% ًخـر ن ٌَرض  من اً وجو و 12.2% ًخـر ن ٌَعرد من اًحُتو ملاتي 9.6ٌَضدمية من اً وجو و 

 % ًخـر ن ٌَع   ابًفـي.2.2% ًخـر ن ٌَ،دًد ابًع  و و8.1ُتو اًح  يفًخـرض ٌَايخس 

 أما ؾن ثأزري اخل فات اً واجِة ؿىل اً وجةو فلد أوحضت ارراسة ما ًأيت: 

 % من اً وجات أن اخل فات وابضبلك مؽ اً وج جتـَِا جضـر حبا  من اًضَق ابىق اًَام. 41ذهرت  -

 أن ثيفس ؾن قضهبا مؽ زوهجا.  % من اً وجات أهَ اكن حيدث12.9ذهرت  -

 % من اً وجات أن اخل فات مؽ اً وج اكهت جتـَِا ثـامي األتياء تلساة كري روًرة.18.2ذهرت  -

 حِاهتا مؽ زوهجا أهنا دامئة ابؼَامة وابِضام حلِا.  يف% من اً وجات أهنا جضـر 10.4ذهرت  -

 اًخًض ئة الاجامتؾَة ًألم. - ج(

 اًويتاًـيوف هتودن ارراسوة ُيوا إىل اًاكوان ؿوىل أمنواط وأسواًَة اًخًضو ئة الاجامتؾَوة اهع كاً من ملوا  دورة 

اًعفوا  ًرتثوة ؿََوَ  يفمرحةل اًعفا  ابحىرةو وؾام إذا اكن ثـرض األ ات ٌَـيف أو إساءة ابـوامةل  يفثـر ت ًِا األم 

 أن متارس األ ات كدراً من اًـيف أو إساءة ابـامةل مؽ أتياهئن.

ظفاٍ،واو فلود  يفًخـَق تأساًَة اًضحط اًيت ثـر ت ًِا األ ات إزاء ما ارحىدخَ من ممارسات سَاهَة خاظئة  وفامي

 جاءت ؿىل ُذا اًيقا :

 اًخرصن مؽ اآلخٍرن ثسَاك كري  ذ : .2

 يف% 28.4%و اآلثََ  اًرض  اخلفِف  تًسو حة 30.3ابرثحة األوىل  اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية  تًس حة  يفجاء  

ابرثحوة اًراتـوة تًسو حة  يف%و م  اًرض  اًلوايس ابوؤمل  0.4ابرثحة اًثاًثة تًس حة  يفابرثحة اًثاهَةو م  اخلعام واإلُامل  

%و أمووا ابًًسوو حة  ٌَيعووَاية  فدَلووت وسووخ،ا 1.6ابرثحووة اخلامسووة تًسوو حة  يف%و م  احلرمووان موون أصوو َاء حتهبووا  3.4

 %. 3.4%و و ال يشء  26.3

 آلخٍرن:صدمية وسة ا .1

 يف% 11.0%و م  اًرضو  اخلفِوف  تًسو حة 18.6ابرثحة األوىل  اٌَام أو اًخأهُوة أو اًضودمية  تًسو حة  يفجاء  

ابرثحوة اًراتـوة  اخلعوام واإلُوامل  تًسو حة  يفابرثحة اًثاًثةو و يف% 22.4ابرثحة اًثاهَةو م  اًرض  اًلايس ابؤمل  تًس حة 

% و ال يشء  0.9%. أما ابًًسو حة  ٌَيعوَاية  فدَلوت وسوخ،ا 4.1اخلامسة تًس حة ابرثحة  يف%و م  اًخصًاف  27.1

1.1 .% 

 ر  اآلخٍرن: .3

ابرثحة اًثاهَة تًسو حة  يف%و م  اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية  10.4ابرثحة األوىل  اًرض  اخلفِف  تًس حة  يفجاء  
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ابرثحوة اًراتـوة  اخلعوام واإلُوامل  تًسو حة  يف%و م 23.4ابرثحة اًثاًثة  اًرض  اًلوايس ابوؤمل  تًسو حة  يف%و م 24.0

%و 4.8%. أموا ابًًسو حة  ٌَيعوَاية  فلود تَلوت 1.2ابرثحة اخلامسة  احلرمان من أص َاء حتهبوا  تًسو حة  يف%و م 9.8

 %. 3.3و ال يشء  

 حىرار اٍىذ : .8

اًثاهَة  اًرض  اخلفِف  تًس حة  ابرثحة يف%و و11.6ابرثحة األوىل  احلرمان من أص َاء حتهبا  تًس حة  يفجاء 

ابرثحة اًراتـة  اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية   يف%؟و و27.0ابرثحة اًثاًثة  اًرض  اًلايس ابؤمل  تًس حة  يف%و و24.8

%. أما ابًًس حة  ٌَيعَاية  فلد تَلت 4اًفم  تًس حة  يفابرثحة اخلامسة  و ؽ مااد حًرفة  يف%و و27.1تًس حة 

 %. 2.4  %و  وال يشء9.0

 إث ن أو حتع. أص َاء ؾن معد: .1

ابرثحة اًثاهَة  اًرض  اًلايس ابؤمل  تًس حة  يف%و و18.6ابرثحة األوىل  اًرض  اخلفِف  تًس حة  يفجاء  

ابرثحة اًراتـة  اٌَام أو اًخأهُة وأو  يف%و و22.3ابرثحة اًثاًثة  احلرمان من أص َاء حتهبا  تًس حة  يف%و و20.3

%. أما ابًًس حة  ٌَيعَاية  فلد تَلت 9.8ابرثحة اخلامسة  اخلعام واإلُامل  تًس حة  يف%و و27.6حة اًضدمية  تًس  

 %. 1.3%و و  ال يشء  1.4

  اًخحال اً إرادى: .9

ابرثحة اًثاهَة  اًرض  اخلفِف  تًس حة  يف%و و20.2ابرثحة األوىل  اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية  تًس حة  يفجاء 

%و 9ابرثحة اًراتـة  اٌَسؽ أو احلر   تًس حة  يف%و و0.4ة اًثاًثة  احلرمان من أص َاء حتهبا  تًس حة ابرثح يف%وو21.8

% ٍ  مهنام. أما ابًًس حة  ٌَيعَاية  8.0ابرثحة اخلامسة لك من  اخلعام واإلُاملو  واًرض  اًلايس ابؤمل  تًس حة  يفو

 %. 11.2%و  وال يشء  4.6فلد تَلت 

 مط األظاتؽ: .0

ابرثحة اًثاهَة  اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية  تًس حة  يف%و و17.1ابرثحة األوىل  اًرض  اخلفِف  تًس حة  يفجاء  

 يف%و و8.1ابرثحة اًراتـة  اًخذهُة  تًس حة  يف%و و9.1ابرثحة اًثاًثة  احلرمان من أص َاء حتهبا  تًس حة  يف%و و29.8

 %.23.3%و و ال يشء  20.4أما ابًًس حة  ٌَيعَاية  فلد تَلت %. 3.9ابرثحة اخلامسة اخلعام واإلُامل  تًس حة 

 ؿدم احملافؼة ؿىل اًيؼافة اًضصعَة وهؼافة اب ثس: .4

ابرثحة اًثاهَة  اًرض  اخلفِف  تًس حة  يف%و و17.6ابرثحة األوىل  اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية  تًس حة  يفجاء 

ابرثحة اًراتـة  اخلعام واإلُامل  تًس حة  يف%و و4.6هبا  تًس حة ابرثحة اًثاًثة  احلرمان من أص َاء حت يف%و و20.2

%و 4.8%. أما ابًًس حة  ٌَيعَاية  فلد تَلت وسخ،ا 1.4ابرثحة اخلامسة  اًرض  اًلايس ابؤمل  تًس حة  يف%و و9.0

 %. 24 وال يشء  
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 اًحاكء ابس متر دون مربر: .6

 يف% 29.0%و م  اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية  تًس حة 24.6ابرثحة األوىل  اًرض  اخلفِف  تًس حة  يفجاء 

ابرثحة اًراتـة  احلرمان من أص َاء حتهبا  تًس حة  يف%و و28ابرثحة اًثاًثة  اخلعام واإلُامل  تًس حة  يفابرثحة اًثاهَةو و

%و 6.9لت وسخ،ا %. أما ابًًس حة  ٌَيعَاية  فلد ت1.9َابرثحة اخلامسة  اًرض  اًلايس ابؤمل  تًس حة  يف%و و9.1

 %و 21.8 وال يشء  

 : رفغ اًعـام أو رمَِ ؿىل األرض .27

ابرثحة اًثاهَة  احلرمان من أص َاء حتهبا  تًس حة  يف%و و26.2ابرثحة األوىل  اًرض  اخلفِف  تًس حة  يفجاء 

اًضدمية  تًس حة  ابرثحة اًراتـة  اٌَام أو اًخأهُة أو يف%و و21.1ابرثحة اًثاًثة  اًخصاًف  تًس حة  يف%و و29.0

%و و ال 8.0%. أما ابًًس حة  ٌَيعَاية  فلد تَلت وسخ،ا 6.4ابرثحة اخلامسة  اخلعام واإلُامل  تًس حة  يف%و و6.4

 %.4.0يشء  

 :أخذ أص َاء ختط اآلخٍرن دون ؿَمِم .22

  تًس حة ابرثحة اًثاهَة  اًرض  اًلايس ابؤمل يف%و و24.6ابرثحة األوىل  اًرض  اخلفِف  تًس حة  يفجاء  

ابرثحة اًراتـة  اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية  تًس حة  يف%و و21.8ابرثحة اًثاًثة  اًخصاًف  تًس حة  يف%و و29.6

%و و ال 27%. أما ابًًس حة  ٌَيعَاية  فلد تَلت وسخ،ا 4.1ابرثحة اخلامسة  اٌَسؽ أو احلر   تًس حة  يف%و و6.2

 %. 0.2يشء  

 أو ممَخة:اٌَـة أو اًـحر تأص َاء  ارة  .21

ابرثحة اًثاهَة  اًرض  اخلفِف  تًس حة  يف%و و11.4ابرثحة األوىل  اًرض  اًلايس ابؤمل  تًس حة  يفجاء  

ابرثحة اًراتـة  اٍ،دًد ابس خخدام آ  حادة  يف%و و27ابرثحة اًثاًر  اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية  تًس حة  يف%و و12.2

%و أما ابًًس حة  ٌَيعَاية  فلد تَلت وسخ،ا 1.3خلامسة  اٌَسؽ أو احلر   تًس حة ابرثحة ا يف%و و6أو ممَخة  تًس حة 

 %.3.3%و و ال يشء  0.3

 اًـياد وؿدم سامع اٍالكم:  .23

ابرثحة اًثاهَة  اًرض  اخلفِف  تًس حة  يف%و و11.8ابرثحة األوىل  اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية  تًس حة  يفجاء 

ابرثحة اًراتـة  اًرض  اًلايس ابؤمل  تًس حة  يف%و و28.1ابرثحة اًثاًثة  اخلعام واإلُامل  تًس حة  يف%و و24.0

%و  وال صئ  21.3%. وتَلت وس حة  اًيعَاية  9.1ابرثحة اخلامسة  احلرمان من أص َاء حتهبا  تًس حة  يف%و و22.3

1.2.% 

 تؼقية:
ظفٍا،ا  يفثـر ت ًِا األم  اًيتوأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة أوحضت ارراسة ابَداهَة أهَ فامي ًخـَق تأمناط 

  ابحىرةو ؾيد ممارس ،ا ألمناط من اًسَاك اخملاًف أهنا جاءت ؿىل اًيقا اآليت:

 %. 26.4اًرض  اخلفِف تًس حة  .2

 %. 20.3اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية تًس حة  .1

 %. 27.9اًرض  اًلايس ابؤمل تًس حة  .3

 %. 6.9اًيعَاية تًس حة  .8

 %. 4.8ال يشء تًس حة  .1
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 %.0.3اخلعام واإلُامل تًس حة  .9

 %.9.0احلرمان من أص َاء حتهبا تًس حة  .0

 %.9.8اًخصًاف تًس حة  .4

 % ٍ  مهنام.3.8اًخذهُةو واٌَسؽ أو احلر  تًس حة  .6

 %.1اًفم تًس حة  يفو ؽ مااد حًرفة  .27

 %.2.4ماكن مبفردُا تًس حة  يفاحلخس  .22

 %.2.9س حة اٍ،دًد ابس خخدام أداة حادة أو ممَخة تً  .21

 %.7.6اإلجدار ؿىل الامذياع ؾن اًسَاك اخملاًف تًس حة  .23

 %.7.9ح كة اًضـر واحلااجة تًس حة  .28

 %. 7.1اس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  .21

ابرثحة اًثاهَة أمناط  يف%و و87.6ومما س حق ًخضح أن أمناط اًـلا  ابادي  اًحدين( احذي ابرثحة األوىل تًس حة 

%و ؿىل حم تَلت وس حة ال يشء 21.4ابرثحة اًثاًثة اخلعام واإلُامل تًس حة  يف%و و38.6حة اًـلا  اٌَفؼي تًس  

4.8 .% 

 أمناط وأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة ً جن  الاتية( اًحىر. - د(

حىر مارس ،ا األم جتاٍ الاجن  الاتية( اً  اًيتجسـى ارراسة ُيا إىل اًخـرن ؿىل أمناط وأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة 

ُذا اًضأن ؿىل  يفمرحةل اًعفا  ابحىرة. وكد جاءت هخاجئ ارراسة  يفمن أمناط اًسَاك اخملاًفة  ؾيد ارحاك  الاجن أي

 : اًيقا اآليت

 اًخرصن مؽ اآلخٍرن ثسَاك كري  ذ :  .2

اخلفِف  تًس حة ابرثحة اًثاهَة  اًرض   يف%و و33.4ابرثحة األوىل  اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية  تًس حة  يفجاء 

%و 3.4ابرثحة اًراتـة   اًرض  اًلايس ابؤمل  تًس حة  يف%و و4ابرثحة اًثاًثة  اخلعام واإلُامل  تًس حة  يف%و و28.4

 %. 2.9%و  وال يشء  18.1%. أما ابًًس حة  ٌَيعَاية  فلد تَلت وسخ،ا 1.6ابرثحة اخلامسة  اًخصًاف  تًس حة  يفو

 صدمية وسة اآلخٍرن:  .1

ابرثحة اًثاهَة  اًرض  اخلفِف  تًس حة  يف%و و11.8برثحة األوىل  اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية  تًس حة ا يفجاء 

ابرثحة اًراتـة  اًرض  اًلايس ابؤمل  تًس حة  يف%و و27.6ابرثحة اًثاًثة  اخلعام واإلُامل  تًس حة  يف%و و12.2

%و و ال يشء  28.0%. وتَلت وس حة  اًيعَاية  9ًس حة ابرثحة اخلامسة  احلرمان من أص َاء حيهبا  ت  يف%و و6.3

7.6.% 

 ر  اآلخٍرن:  .3

ابرثحة اًثاهَة  اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية  تًس حة  يف%و و10.4ابرثحة األوىل  اًرض  اخلفِف  تًس حة  يفجاء 

%و 9.6عام واإلُامل  تًس حة ابرثحة اًراتـة  اخل يف%و و22.4ابرثحة اًثاًثة  اًرض  اًلايس ابؤمل  تًس حة  يف%و و24

 %. 1%و و ال يشء  28.0ة  %. وتَلت وس حة  اًيعَاي1.2  تًس حة ابرثحة اخلامسة  اًخصًاف يفو

 

 

 حىرار اٍىذ :  .8
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ابرثحة  يف%و و29.0ابرثحة اًثاهَة  اًرض  اخلفِف  تًس حة  يف%و و11ابرثحة األوىل  اًخصًاف  تًس حة  يفجاء 

ابرثحة  يف%و و6.2ابرثحة اًراتـة  اًرض  اًلايس ابؤمل  تًس حة  يف%و و27حيهبا  تًس حة  اًثاًثة  احلرمان من أص َاء

 %. 7.6%و و ال يشء  27.0%. وتَلت وس حة  اًيعَاية  4.6اخلامسة  اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية  تًس حة 

 إث ن أو حتع. أص َاء ؾن معد:  .1

ابرثحة اًثاهَة  اًرض  اًلايس ابؤمل  تًس حة  يف%و و10.3ابرثحة األوىل  اًرض  اخلفِف  تًس حة  يفجاء 

ابرثحة اًراتـة  اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية   يف%و و22.3ابرثحة اًثاًثة  احلرمان من أص َاء حيهبا  تًس حة  يف%و و20.3

 %.8.0ء  %و و  ال يش1.4%. وتَلت وس حة  اًيعَاية  1.4ابرثحة اخلامسة  اًخصًاف  تًس حة  يف%و و4.6تًس حة 

 اًخحال اً إرادى: .9

ابرثحة اًثاهَة  اًرض  اخلفِف  تًس حة  يف%و و24.1ابرثحة األوىل  اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية  تًس حة  يفجاء 

ابرثحة اًراتـة  احلرمان من أص َاء حيهبا  تًس حة  يف%و و9.6ابرثحة اًثاًثة  اٌَسؽ أو احلر   تًس حة  يف%و و27.0

 %. 13.2%و  وال يشء  21.0%. وتَلت وس حة  اًيعَاية  1.9ة اخلامسة  اًخصًاف  تًس حة ابرثح يف%و و9.1

 مط األظاتؽ:  .0

ابرثحة اًثاهَة  اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية  تًس حة  يف%و و26.2ابرثحة األوىل  اًرض  اخلفِف  تًس حة  يفجاء 

%و 8.1ابرتتة اًراتـة  اًخصاًف  تًس حة  يف%و و9.6اًفم  تًس حة  يفابرثحة اًثاًثة  و ؽ مااد حًرفة  يف%و و24.8

 %21%و  وال صئ  12.3% . وتَلت وس حة  اًيعَاية  3.9ابرثحة اخلامسة  اًخذهُة  تًس حة  يفو

 ؿدم احملافؼة ؿىل اًيؼافة اًضصعَة وهؼافة اب ثس: .4

اًثاهَة  اًرض  اخلفِف  تًس حة  ابرثحة يف%و و20.4ابرثحة األوىل  اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية  تًس حة  يفجاء 

ابرثحة اًراتـة  اخلعام واإلُامل  تًس حة  يف%و و4.6ابرثحة اًثاًثة  احلرمان من أص َاء حيهبا  تًس حة  يف%و و20.2

%و و ال يشء  21.3%؛ وتَلت وس حة  اًيعَاية  9.6ابرثحة اخلامسة  اًرض  اًلايس ابؤمل  تًس حة  يف%و و0.2

21 .% 

 دون مربر:  اًحاكء ابس متر .6

ابرثحة اًثاهَة  اًرض  اخلفِف  تًس حة  يف%و و12.2ابرثحة األوىل  اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية  تًس حة  يفجاء 

ابرثحة اًراتـة  اًرض  اًلايس ابؤمل  تًس حة  يف%و و21.6ابرثحة اًثاًثة  اخلعام واإلُامل  تًس حة  يف%و و28.1

 %. 27.8%و و ال يشء  22.3%و وتَلت وس حة  اًيعَاية  8.1ًف  تًس حة ابرثحة اخلامسة  اًخصا  يف%و و9.8

 رفغ اًعـامو أو رمَِ ؿىل األرض: .27

ابرثحة اًثاهَة  احلرمان من أص َاء حيهبا  تًس حة  يف%و و26.2ابرثحة األوىل  اًرض  اخلفِف  تًس حة  يفجاء  

%و 4.6اًراتـة  اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية  تًس حة ابرثحة  يف%و و23.9ابرثحة اًثاًثة  اًخصًاف  تًس حة  يف% و24.8

 %. 0.2%و و  ال يشء  4%. وتَلت وس حة  اًيعَاية  0.3ابرثحة اخلامسة  اخلعام واإلُامل  تًس حة  يفو
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 أخذ أص َاء ختط اآلخٍرن دون ؿَمِم:  .22

ابرثحة  يف% ٍ  مهناو و20.4ابرثحة األوىل لك من  اًرض  اخلفِف و و اًرض  اًلايس ابؤمل  تًس حة  يفجاء 

ابرثحة اًراتـة  يف%و و6.3ابرثحة اًثاًثة  اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية  تًس حة  يف%و و27.0اًثاهَة  اًخصًاف  تًس حة 

%و وتَلت وس حة 8.0ابرثحة اخلامسة  احلرمان من أص َاء حيهبا  تًس حة يف%و و0.2 اٌَسؽ أو احلر   تًس حة 

 %8.0  %و و ال يشء21 اًيعَاية  

 اٌَـة أو اًـحر تأص َاء  ارة أو ممَخة: .21

ابرثحة اًثاهَة  اًرض  اخلفِف  تًس حة  يف%و و11.2ابرثحة األوىل  اًرض  اًلايس ابؤمل  تًس حة  يفجاء 

ابرثحة اًراتـة  اٌَسؽ أو احلر   تًس حة  يف%و و23.2ابرثحة اًثاًثة  اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية  تًس حة  يف%و و26.2

%و 0.4%و وتَلت وس حة  اًيعَاية  0.3ابرثحة اخلامسة  اٍ،دًد ابس خخدام أداة حادة أو ممَخة  تًس حة  يف%و و4.1

 %.2.9و ال يشء  

 اًـياد وؿدم سامع اٍالكم:  .23

ابرثحة اًثاهَة  اًرض  اخلفِف  تًس حة  يف%و و17.0ابرثحة األوىل   اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية  تًس حة  يفجاء 

ابرثحة اًراتـة  اخلعام واإلُامل  تًس حة  يف%و و21.0ابرثحة اًثاًثة  اًرض  اًلايس ابؤمل  تًس حة  يفو و29.8%

%و و ال 23.2%و وتَلت وس حة  اًيعَاية  0.9ابرثحة اخلامسة  احلرمان من أص َاء حيهبا   تًس حة  يف%و و22.9

 %. 1.8يشء  

 : تؼقية
ثـرض ًِا الاجن  الاتية( اًحىر  اًيتق تأمناط وأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة أوحضت ارراسة ابَداهَة أهَ فامي ًخـَ

خَ ابحىرة من كدي األمو ؾيد ممارس خَ ألمناط من اًسَاك اخملاًف أهنا جاءت ؿىل اًيقا اآليت : يف   ظفًا

 %. 24.6اًرض  اخلفِف تًس حة  .2

 %.20اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية تًس حة  .1

 %. 23.1اًيعَاية تًس حة  .3

 %27.3اًرض  اًلايس ابؤمل تًس حة  .8

 %. 0اخلعام واإلُامل تًس حة  .1

 %. 9.6احلرمان من أص َاء حيهبا  .9

 %9.4اًخصًاف تًس حة  .0

 %. 9.8ال صئ تًس حة  .4

 %. 3.3اٌَسؽ أو احلر  تًس حة  .6

 %و3.1اًخذهُة تًس حة  .27

 %1اًفم تًس حة  يفو ؽ مااد حًرفة  .22

 %. 2.6ماكن مبفردٍ تًس حة  يفاحلخس  .21

 %.2.8م أداة حادة أو ممَخة تًس حة اٍ،دًد ابس خخدا .23

 %. 7.4اإلجدار ؿىل الامذياع ؾن اًسَاك اخملاًف تًس حة  .28

 %7.9ح كة اًضـر واحلااجة تًس حة  .21
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 %. 7.3اس خخدام آ  حادة أو ممَخة تًس حة  .29

رثحة اب يف%و و36.8ومما س حق ًخضح أهَ تم األتياء احذَت أمناط اًـلا  ابادي  اًحدين( ابرثحة األوىل تًس حة 

%و ؿىل حم تَلت وس حة 21.4ابرثحة اًثاًثة اخلعام واإلُامل تًس حة  يف%و و34.8اًثاهَة أمناط اًـلا  اٌَفؼي تًس حة 

 %. 9.8ال صئ 

مرحةل اًعفا   يفثـر ت ًِا األم  اًيتوميىن اًلال ؿامة تاجاد ثلار  تم أمناط وأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة 

مرحةل اًعفا  ابحىرة  يفاألم من أمناط وأساًَة ٌَخًض ئة الاجامتؾَة جتاٍ الاجن  الاتية(  ابحىرةو وتم ما مارس خَ ثكل

 أًضاو ًوـي ذكل اًخلار  ًـ ز إىل حٍد هحرٍي ملا  دورة اًـيف. 

 أمناط وأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة ثحـا ًياع الاجن. -ُو()
ميارسِا األتاان  اًيتأمناط وأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة  مثة جساؤل ًعرحَ حراث اًـيف األرسى ًخـَق مبا إذا اكهت

ي ًؤثر ذكل  ُامش اًدسامح أو ًٍ د من مساحة اًلساة أو  يفجتاٍ األتياء ثدداٍن ثحـاً ًخحاٍن هاع الاجن ذهر أم أه و ُو

  -اًضدة وفلا ًياع الاجن؟ فامي ًخـَق هبذا اًدساؤل أوحضت ارراسة ما ًأيت:
 -الاجن: -أ

 ثـرض ًِا الاجن من كدي األم ؿىل اًيقا اآليت:  اًيتمناط وأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة جاءت أ

 %. 17.1اًرض  اخلفِف تًس حة  .2

 %.20.2اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية تًس حة  .1

 %.21.4اًيعَاية تًس حة  .3

 %.27.3اًرض  اًلايس ابؤمل تًس حة  .8

 %.0اًخصًاف تًس حة  .1

 % ٍ  مهنام.9.8حة احلرمان من أص َاء حيهباو وال صئ تًس   .9

 %.9.1اخلعام واإلُامل تًس حة  .0

 %. 3.8اٌَسؽ أو احلر  تًس حة  .4

 %و 3اًخذهُة تًس حة  .6

 %1.8اًفم تًس حة  يفو ؽ مااد حًرفة  .27

 %. 2.6ماكن مبفردٍ تًس حة  يفاحلخس  .22

 %.2.3اٍ،دًد ابس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  .21

 %. 7.0اإلجدار ؿىل الامذياع ؾن اًسَاك اخملاًف تًس حة 

 %7.9ح كة اًضـر واحلااجة تًس حة 

 %.7.3اس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة 

ابرثحة اًثاهَة  يف%و و87.6 اء ما س حق ًخضح احذ ل أمناط اًـلا  ابادي  اًحدين( ابرثحة األوىل تًس حة  يفو

%. وتَلت وس حة ال يشء 28.1ابرثحة اًثاًثة اخلعام واإلُامل تًس حة  يف%و و34.1أمناط اًـلا  اٌَفؼي تًس حة 

9.8%. 

 

  -الاتية: - 
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 جاءت أمناط وأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة اًيت ثـر ت ًِا الاتية ؿىل اًيقا اآليت:

 %.20.0اًرض  اخلفِف تًس حة  .2

 %.29.6اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية تًس حة  .1

 %.23.4اًيعَاية تًس حة  .3

 %.27.8اًرض  اًلايس ابؤمل تًس حة  .8

 %.0.0ل تًس حة اخلعام واإلُام .1

 %.0.1احلرمان من أص َاء حتهبا تًس حة  .9

 %.9.1اًخصًاف تًس حة  .0

 %.9.3ال صئ تًس حة  .4

 %.3.3اًخذهُة تًس حة  .6

 %.1.8اٌَسؽ أو احلر   .27

 %. 2.6ماكن مبفردُا تًس حة  يفاحلخس  .22

 %.2.9اًفم تًس حة  يفو ؽ مااد حًرفة  .21

 %. 2.1اٍ،دًد ابس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  .23

 %.2ؿىل الامذياع ؾن اًسَاك اخملاًف تًس حة اإلجدار  .28

 %.7.0ح كة اًضـر واحلااجة تًس حة  .21

 %.7.3اس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  .29

%و م منط اًـلا  ابادي 34.0 اء ما س حق ًخضح أن منط اًـلا  اٌَفؼي احذَت ابرثحة األوىل تًس حة  يفو

 %. 9.3%و وتَلت وس حة ال يشء 20.2رثحة اًثاًثة تًس حة اب يف%و م اخلعام واإلُامل 34.1 اًحدين( تًس حة 

ؾلا  األم ً جن  يفابرثحة األوىل  يفواس خخ ظاً مما س حق جند أهَ ؿىل حم جاء منط اًـلا  ابادي  اًحدين( 

ٌَفؼي %و وأهَ ؿىل حم جاء منط اًـلا  ا34.1%و فإهَ احذي ابرثحة اًثاهَة ابًًس حة ًـلا  الاتية تًس حة 87.6تًس حة 

%. 34.1ابرثحة اًثاهَة ابًًس حة ًـلا  الاجن تًس حة  يف%و فإهَ جاء 34.0ؾلا  األم ً تية تًس حة  يفابرثحة األوىل  يف

وؿىل اًرمغ من احذ ل اخلعام واإلُامل ابرثحة اًثاًثة وـلا  ًألم ابًًس حة ً جن والاتيةو إال أن وسخذَ تم األتياء اذلهار 

%و 9.8%و واكهت وس حة  ال يشء  مذلارتة حِر تَلت تم األتياء اذلهار 20.2تياء اإللث %و وتم األ28.1تَلت 

 %. 9.3وتم اًحيات اإللث 

أمناط وأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة ثحـا ًسن األم.  –و
1
) 

مو وإلدراك جساحماً أو جضدداً ثحـاً ًسن األ –جسـى ارراسة إىل ثحم ما إذا اكهت أمناط وأساًَة اًخًض ئة ثخأثر 

متارسِا األم جتاٍ الاجن  الاتية( ؿرب فئات معًرة  اًيتذكل فسان ًمت اس خـراض أمناط وأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة 

  خمخَفة ابًًس حة ًألم.

 
ن ما تم  -أ  س ية:  17إىل أكي من  21أمناط وأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة تم األ ات اً ىت ثرتاوح أؾامُر

                                                 
(

1
% من إجامىل جحم اًـَية وابآليت ثعحح 1س ية( حِر ٌضالكن مـا  81إىل أكي من  87س ية(و  من  87إىل أكي من  31مت اسددـاد فئىت  من  (

 .ارال  اإلحعااَة ًيخاجئِام  ـَفة
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  مناط اًخًض ئة الاجامتؾَة ؿىل اًيقا اآليت:جاءت أساًَة وأ

 %.12.1اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية تًس حة  .2

 %. 17.1اًرض  اخلفِف تًس حة  .1

 %. 22.8اًيعَاية تًس حة  .3

 %. 27اًرض  اًلايس ابؤمل تًس حة  .8

 %.0.1احلرمان من أص َاء حيهبا  .1

 %. 9.0ال صئ تًس حة  .9

 ٍ  مهنام. % 8.4اٌَسؽ أو احلر و واخلعام واإلُامل تًس حة  .0

 %. 8اًخصًاف تًس حة  .4

 %. 1.0اًفم تًس حة  يفو ؽ مااد حًرفة  .6

 %.1اًخذهُة تًس حة  .27

 % ٍ  مهنا.2.9ماكن مبفردٍ تًس حة  يفاٍ،دًد ابس خخدام أداة حادة أو ممَخةو واحلخس  .22

 %.7.0اإلجدار ؿىل الامذياع ؾن اًسَاك اخملاًف تًس حة  .21

 %.7.1اس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  .23

  كة اًضـر واحلااجة تًس حة ظفر%. ح .28

ابرثحة  يف%و و82.1 اء ما س حق ًخضح أن منط اًـلا  ابادي  اًحدين( احذي ابرثحة األوىل تًس حة  يفو

%و وتَلت وس حة ال صئ 23.9ابرثحة اًثاًثة اخلعام واإلُامل تًس حة  يف%و و34.1اًثاهَة منط اًـلا  اٌَفؼي تًس حة  

9.0.% 

ن ما تم  أمناط وأساًَة -   س ية  11إىل أكي من  17اًخًض ئة الاجامتؾَة تم األ ات اً ىت ثرتاوح أؾامُر

 جاءت أساًَة وأمناط اًخًض ئة الاجامتؾَة ؿىل اًيقا اآليت: 

 %.12.1اًرض  اخلفِف تًس حة  .2

 %.20.1اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية تًس حة  .1

 %.28.4اًيعَاية تًس حة  .3

 .%22اًرض  اًلايس ابؤمل تًس حة  .8

 %.0اًخصًاف تًس حة  .1

 %. 9.2احلرمان من أص َاء حيهبا تًس حة  .9

 %.9اخلعام واإلُامل تًس حة  .0

 %.1.4ال صئ تًس حة  .4

 %.1.9اًخذهُة تًس حة  .6

 %.1.1اٌَسؽ أو احلر  تًس حة  .27

 %. 2.6ماكن مبفردٍ تًس حة  يفاحلخس  .22

 %.2.1اًفم تًس حة  يفو ؽ مااد حًرفة  .21

 %. 2.2ة اٍ،دًد ابس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس ح .23
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 % ٍ  مهنام. 7.8ح كة اًضـر واحلااجةو واإلجدار ؿىل الامذياع ؾن اًسَاك اخملاًف تًس حة  .28

 %.7.1اس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  .21

 اء ما س حق ًخضح أن لك من منعي اًـلا  ابادي  اًحدين(و واٌَفؼي كد احذ  ابرثحة األوىل تًس حة  يفو

  %.1.4%. وتَلت وس حة ال صئ 28ابرثحة اًثاهَة تًس حة  يفواإلُامل % ٍ  مهنامو م اخلعام 87.2

ن ما تم  -جو  س ية.37إىل أكي  11أمناط وأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة تم األ ات اً ىت ثرتاوح أؾامُر

 جاءت أساًَة وأمناط اًخًض ئة الاجامتؾَة ؿىل ُذا  اًيقا: 

 %20.1اًرض  اخلفِف تًس حة  .2

 %.29أو اًضدمية تًس حة اٌَام أو اًخأهُة  .1

 %.28.4اًيعَاية تًس حة  .3

 %.6.4اًرض  اًلايس ابؤمل تًس حة  .8

 %.4.1اخلعام واإلُامل تًس حة  .1

 %.0.1احلرمان من أص َاء حيهبا تًس حة  .9

 %.0.2اًخصًاف تًس حة  .0

 %.9.1ال صئ تًس حة  .4

 %.3.1اًخذهُة تًس حة  .6

 %.1.9اٌَسؽ أو احلر  تًس حة  .27

 %. 2.6ماكن مبفردٍ تًس حة  يفاحلخس  .22

 %.2.0اًفم تًس حة  يفو ؽ مااد حًرفة  .21

 %. 2.3اٍ،دًد ابس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  .23

 %.2.3اإلجدار ؿىل الامذياع ؾن اًسَاك اخملاًف تًس حة  .28

 % ٍ  مهنام.7.8اس خخدام أداة حادة أو ممَخةو وح كة اًضـر واحلااجة تًس حة  .21

ابرثحة اًثاهَة منط  يف%و و36.1رثحة األوىل تًس حة  اء ما س حق ًخضح أن منط اًـلا  اٌَفؼي احذي اب يفو

%و وتَلت وس حة ال صئ 20.9ابرثحة اًثاًثة اخلعام أو اإلُامل تًس حة  يف%و و39.0اًـلا  ابادي  اًحدين( تًس حة 

9.1.% 

ن ما تم  -د  ة.س ي 31إىل أكي من  37أمناط وأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة تم األ ات اً ىت ثرتاوح أؾامُر

  -جاءت أساًَة وأمناط اًخًض ئة الاجامتؾَة ؿىل اًيقا اآليت:

 %.28.0اًرض  اخلفِف تًس حة  -2

 %23.8اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية تًس حة  -1

 %.27اخلعام واإلُامل تًس حة  -3

 %.6.1اًرض  اًلايس ابؤمل تًس حة  -8

 %.4.6احلرمان من أص َاء حيهبا تًس حة  -1

 %. 4.9اًيعَاية تًس حة  -9

 %.0.3اًخصًاف تًس حة  -0

 % ٍ  مهنام. 1.8اًخذهُةو وال صئ تًس حة  -4
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 %.8.3اٌَسؽ أو احلرمان تًس حة  -6

 %. 3اًفم تًس حة  يفو ؽ مااد حًرفة  -27

 %. 1.0ماكن مبفردٍ تًس حة  يفاحلخس  -22

 %..1.9ح كة اًضـر واحلااجة تًس حة  -21

 %. 1اٍ،دًد ابس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  -23

 %.2.9اًف تًس حة اإلجدار ؿىل الامذياع ؾن اًسَاك اخمل -28

 %7.0اس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  -21

ابرثحة اًثاهَة منط  يف%و و82.4ومما س حق ًخضح أن منط اًـلا  ابادي  اًحدين( احذي ابرثحة األوىل تًس حة 

 %.1.8% وتَلت وس حة ال صئ 12.9ابرثحة اًثاًثة اخلعام واإلُامل تًس حة  يف%و و32.3اًـلا  اٌَفؼي تًس حة 

 قية: تؼ
 21اس خخ ظاً مما س حق ًخضح أن منط اًـلا  ابادي  اًحدين( احذي ابرثحة األوىل تم ز ث فئات معًرة ىه من 

اس خخدام  يفس يةو واكهت أؿىل وس حة  31إىل أكي من  37س يةو ومن  11إىل أكي من  17س يةو ومن  17إىل أكي من 

س ية. أما ابًًس حة ٌَـلا  اٌَفؼيو فلد احذي ابرثحة األوىل مرثم  31إىل أكي من  37اًفئة اًـمًرة من  يفاًـلا  ابادي 

س ية(. أما اخلعام واإلُامل فلد احذي  37إىل أكي من  11س س ية(و و  من 11إىل أكي من  17تم فئىت اًـمر  من 

  واًفئة اًـمًرةو فلد بَؽ اًفئات اًـمًرةو مؽ م حؼة أن ُياك ؿ كة ظردًة تم ُذا اٍومط من اًـلا يفابرثحة اًثاًثة 

 اكهت وسخذَ حرثفؽ لكام ارثفؽ ابس خاى اًـمري ًألم. 

 أمناط وأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة ثحـاً بس خاى ثـَ. األم. – ز( 

أمناط وأساًَة اًخًض ئة  يفجسـى ارراسة إىل اًاكان ؿىل ما إذا اكن ثحاٍن ابس خاى اًخـَميى ًألم ًؤدي إىل ثحاٍن 

لك  يفمتارسِا األم جتاٍ أتياهئا جساحما وجضدداو وسان ًمت ثياول أمناط وأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة  يتاًالاجامتؾَة 

  مس خا ثـَميي ًألمو وذكل ؿىل اًيقا اآليت:

 األ ات األمِات.-أ

 جاءت أساًَة وأمناط اًخًض ئة الاجامتؾَة ؿىل اًيقا اآليت: 

 %.17.0اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية تًس حة  -2

 %.24.1ًرض  اخلفِف ابؤمل تًس حة ا -1

 %.21.1اًرض  اًلايس ابؤمل تًس حة  -3

 % ٍ  مهنام. 9.6اٌَسؽ أو احلر و وال صئ تًس حة  -8

 %.9.1اًيعَاية تًس حة  -1

 %.1.0احلرمان من أص َاء حيهبا تًس حة  -9

 %.1.3اًخصًاف تًس حة  -0

 %.8.1اخلعام واإلُامل تًس حة  -4

 %3.3اًخذهُة تًس حة  -6

 % ٍ  مهنام.1.8واٍ،دًد ابس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  اًفمو يفو ؽ مااد حًرفة  -27

 %.1ماكن مبفردٍ تًس حة  يفاحلخس  -22

 %.2.9اإلجدار ؿىل الامذياع ؾن اًسَاك اخملاًف تًس حة  -21
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 %.2.1اس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  -23

 ح كة اًضـر واحلااجة تًس حة ظفر%.  -28

ابرثحة اًثاهَة منط  يف%و و89.2( احذي ابرثحة األوىل تًس حة ومما س حق ًخضح أن منط اًـلا  ابادي  اًحدين

 %. 9.6%و وتَلت وس حة ال صئ 21.1ابرثحة اًثاًثة اخلعام واإلُامل تًس حة  يف%و و38.6اًـلا  اٌَفؼي تًس حة 

ىذنب. -   األ ات اً ىت ًلرأن ٍو

 جاءت أمناط وأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة ؿىل ُذا اًيقا:    

 %. 17و اًخأهُة أو اًضدمية تًس حة اٌَام أ -1

 %. 26اًرض  اخلفِف تًس حة  -2

 %.28.6اًرض  اًلايس ابؤمل تًس حة  -3

 %.4.0ال صئ تًس حة  -4

 %. 0.0احلرمان من أص َاء حيهبا تًس حة  -5

 %. 0.1اًخصًاف تًس حة  -6

 %.1.2اًيعَاية تًس حة  -7

 %.8.9اٌَسؽ أو احلر  تًس حة  -8

 %. 3.9اخلعام واإلُامل تًس حة  -9

ماكن مبفردٍ تًس حة  يفاًفمو واٍ،دًد ابس خخدام أداة حادة أو ممَخةو واحلخس  يف و ؽ مااد حًرفة -11

 % ٍ  مهنم. 1.2

 % ٍ  مهنام. 2اًخذهُةو واس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  -11

 % ٍ  مهنام. 7.1ح كة اًضـر واحلااجةو واإلجدار ؿىل الامذياع ؾن اًسَاك اخملاًف تًس حة  -12

ابرثحة اًثاهَة منط  يفو %و83.9ابرثحة األوىل تًس حة  يفاًـلا  ابادي  اًحدين( جاء ومما س حق ًخضح أن منط 

 %. 4.0%و وتَلت وس حة ال يشء 23.8ابرثحة اًثاًثة تًس حة  يف%و واخلعام واإلُامل 38.8اًـلا  اٌَفؼي تًس حة 

 األ ات احلاظ ت ؿىل اًضِادة الاتخدااَة. -جو

 :  جامتؾَة ؿىل اًيقا اآليتجاءت أمناط وأساًَة اًخًض ئة الا

 %24.1اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية تًس حة  -1

 %29.4اًرض  اخلفِفة تًس حة  -2

 %.29.2اًرض  اًلايس ابؤمل تًس حة  -3

 %.22.1اًيعَاية تًس حة  -4

 %.0ال صئ تًس حة  -5

 % ٍ  مهنام.1.9اخلعام واإلُاملو واٌَسؽ واحلر  تًس حة  -6

 %.8.6ان من أص َاء حيهبا تًس حة   احلرم -7

فو واًخذهُة تًس حة ا -8  % ٍ  مهنام.3.1ًخصًا

% 1.2اًفمو واٍ،دًد ابس خخدام أداة حادة أو ممَخةو وح كة اًضـر واحلااجة تًس حة  يفو ؽ مااد حًرفة  -9

 ٍ  مهنم.
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 %.2.8اإلجدار ؿىل الامذياع ؾن اًسَاك اخملاًف تًس حة  -11

 ٍ  مهنام.ماكن مبفردٍ تًس حة ظفر%  يفاس خخدام أداة حادة أو ممَخةو واحلخس  -11

ابرثحة اًثاهَة منط  يف%و و80.9ومما س حق ًخضح أن منط اًـلا  ابادي  اًحدين( احذي ابرثحة األوىل تًس حة 

 %. 0%و وتَلت وس حة ال صئ 27.1ابرثحة اًثاًثة اخلعام واإلُامل تًس حة  يف%و و31اًـلا  اٌَفؼي تًس حة 

 األ ات احلاظ ت ؿىل اًضِادات اإلؿدادًة. –د 

 ت أمناط وأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة ؿىل اًيقا اآليت: جاء

 %. 21.3اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية تًس حة  .2

 %.28.0اًرض  اخلفِف تًس حة  .1

 %. 22.4اًيعَاية تًس حة  .3

 %.27.3اًرض  اًلايس ابؤمل تًس حة  .8

 %. 6.0احلرمان من أص َاء حيهبا تًس حة  .1

 %. 9.3اخلعام واإلُامل تًس حة  .9

 %. 9.2اًخصًاف تًس حة  .0

 %. 1.0ال صئ تًس حة  .4

 %. 1.2اًخذهُة تًس حة  .6

 %. 3.4اٌَسؽ أو احلر  تًس حة  .27

 %. 3.8اًفم تًس حة  يفو ؽ مااد حًرفة  .22

 % ٍ  مهنام. 1.1ماكن مبفردٍ تًس حة  يفاٍ،دًد ابس خخدام أداة حادة أو ممَخةو واحلخس  .21

 %. 2.8ح كة اًضـر واحلااجة تًس حة  .23

 %.2.1اخملاًف تًس حة  اإلجدار ؿىل الامذياع ؾن اًسَاك .28

 %. 7.4اس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  .21

ابرثحة اًثاهَة منط  يف%و و87.0ومما س حق ًخضح أن منط اًـلا  ابادي  اًحدين( احذي ابرثحة األوىل تًس حة 

  %.1.0%و وتَلت وس حة ال يشء 24.1ابرثحة اًثاًثة اخلعام واإلُامل تًس حة  يف%و و31.8اًـلا  اٌَفؼي تًس حة 

ة. -ُو  األ ات احلاظ ت ؿىل اًضِادة اًثاهًا

 جاءت أمناط وأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة ؿىل اًيقا اآليت :

 %.17.0اًرض  اخلفِف تًس حة  .2

 %. 26.1اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية تًس حة  .1

 %. 22.1اًيعَاية تًس حة  .3

 %27.1اًرض  اًلايس ابؤمل تًس حة  .8

 %. 4.9ال صئ تًس حة  .1

 %. 0.0ن أص َاء حيهبا تًس حة احلرمان م .9

 %. 8.3اًخصًاف تًس حة  .0

 %. 8.2اخلعام واإلُامل تًس حة  .4

 %.8اٌَسؽ أو احلر  تًس حة  .6
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 %. 3.1اًخذهُة تًس حة  .27

 %.1.4اًفم تًس حة  يفو ؽ مااد حًرفة  .22

 %2.2اٍ،دًد ابس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  .21

 %. 2ماكن مبفردٍ تًس حة  يفاحلخس  .23

 %.7.6ع ؾن اًسَاك اخملاًف تًس حة اإلجدار ؿىل الامذيا .28

 %7.3ح كة اًضـر واحلااجة تًس حة  .21

 %.7.2اس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  .29

ابرثحة اًثاهَة منط  يف%و و81.9ومما س حق ًخضح أن منط اًـلا  ابادي  اًحدين( احذي ابرثحة األوىل تًس حة 

 %. 4.9%و وتَلت وس حة اليشء 21.40م واإلُامل تًس حة ابرثحة اًثاًثة اخلعا يف%و و39.2اًـلا  اٌَفؼي تًس حة 

 األ ات احلاظ ت ؿىل صِادة فا  مذاسعة. –و 

 جاءت أمناط أساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة ؿىل اًيقا اآليت:

 %.26.1اًرض  اخلفِف تًس حة  .2

 %. 21.2اًيعَاية تًس حة  .1

 %. 23.1اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية تًس حة  .3

 %22.3تًس حة اًرض  اًلايس ابؤمل  .8

 %0.9اخلعام واإلُامل تًس حة  .1

 %. 9.8اًخصًاف تًس حة  .9

 %.9.2ال صئ تًس حة  .0

 %.9احلرمان من أص َاء حيهبا تًس حة  .4

 %.3.6اٌَسؽ أو احلر  تًس حة  .6

 %.3.1اًخذهُة تًس حة  .27

 % 1.3ماكن مبفردٍ تًس حة  يفاحلخس  .22

 %.1اًفم تًس حة  يفو ؽ مااد حًرفة  .21

 %.2.1َخة تًس حة اٍ،دًد ابس خخدام أداة حادة أو مم  .23

 % ٍ  مهنام.7.4ح كة اًضـر واحلااجةو واإلجدار ؿىل الامذياع ؾن اًسَاك اخملاًف تًس حة  .28

 %.7.3اس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  .21

ابرثحة اًثاهَة منط  يف%و و82.1ومما س حق ًخضح أن منط اًـلا  ابادي  اًحدين( احذي ابرثحة األوىل تًس حة 

 %.9.2%و وتَلت وس حة ال يشء 21.6ابرثحة اًثاًثة اخلعام واإلُامل تًس حة  يف%و و39.1س حة اًـلا  اٌَفؼي تً 

 

 األ ات احلاظ ت ؿىل صِادة جامـَة. -ز

 جاءت أمناط وأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة ؿىل اًيقا اآليت :

 %. 26.2اًرض  اخلفِف تًس حة  .2

 %. 24.2اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية تًس حة  .1

 %. 28.9تًس حة اًيعَاية  .3
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 %. 6.2اًرض  اًلايس ابؤمل تًس حة  .8

 %. 4.3اًخصًاف تًس حة  .1

 %. 0.4اخلعام واإلُامل تًس حة  .9

 %.9.0احلرمان من أص َاء حيهيا تًس حة  .0

 %. 1.1ال يشء تًس حة  .4

 %.1.4كد حىان اًخذتذ  تًس حة  .6

 %1.2اٌَسؽ أو احلر  تًس حة  .27

 %.1ماكن مبفردٍ تًس حة  يفاحلخس  .22

  %2.3ًفم تًس حة ا يفو ؽ مااد حًرفة  .21

 %. 2.1اٍ،دًد ابس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  .23

 %.7.0اإلجدار ؿىل الامذياع ؾن اًسَاك اخملاًف تًس حة  .28

 %.7.1ح كة اًضـر واحلااجة تًس حة  .21

 %.7.1اس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  .29

ابرثحة اًثاهَة منط  يف%و و81.1  اء ما س حق ًخضح أن منط اًـلا   اٌَفؼي( احذي ابرثحة األوىل تًس حة يفو

% و وتَلت وس حة ال يشء 29.1ابرثحة اًثاًثة اخلعام واإلُامل تًس حة  يف%و و31.4اًـلا  ابادي  اًحدين( تًس حة 

1.1.% 

 األ ات احلاظ ت ؿىل صِادة فا  جامـَة. -ح

 جاءت أمناط وأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة ؿىل اًيقا اآليت:

 %24.9ة اًرض  اخلفِف تًس ح .2

 %.21.0اًيعَاية تًس حة  .1

 %.23.6اخلعام واإلُامل تًس حة  .3

 %.6.2اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية تًس حة  .8

 %. 4.8اًخصًاف تًس حة  .1

 %.9.0احلرمان من أص َاء حيهيا تًس حة  .9

 %.0.3اًرض  اًلايس ابؤمل تًس حة  .0

 %.9.1ال صئ تًس حة  .4

 %.3.4اًخذهُة تًس حة  .6

 %.1.0ماكن مبفردٍ تًس حة يفاحلخس  .27

 %.2.4اإلجدار ؿىل الامذياع ؾن اًسَاك اخملاًف تًس حة  .22

  %2.1اًفم تًس حة  يفو ؽ مااد حًرفة  .21

% ٍ  2.2اٌَسؽ أو احلر و واٍ،دًد ابس خخدام أداة حادة أو ممَخةو وح كة اًضـر واحلااجة تًس حة  .23

 مهنم.

 اس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة ظفر %. .28
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%و وجاء منط اًـلا  31.1ابادي  اًحدين( احذي ابرثحة األوىل تًس حة   اء ما س حق ًخضح أن منط اًـلا  يفو

%و وتَلت وس حة ال يشء 18.3ابرثحة اًثاًثة تًس حة  يف%و واخلعام واإلُامل 38.3ابرثحة اًثاهَة تًس حة  يفاٌَفؼي 

9.1.% 

 :تؼقية

ألوىل تم بَؽ ابس خاايت اًخـَميَة اس خخ ظاً مما س حق ًخضح ؿامة احذ ل منط اًـلا  ابادي  اًحدين( ابرثحة ا

ًألمو ما ؿدا تم فئة األ ات اجلامـَات إذ احذي ابرثحة اًثاهَة. ومن اب حغ أن أكي وسة اًـلا  ابادي اكهت تم 

فئيت األ ات احلاظ ت ؿىل صِادة جامـَةو وفا  جامـَة. نام أن أدىن وأكي مـدالت اخلعام واإلُامل اكهت تم فئة 

ًـ ز إىل حد هحري تاجاد ؿ كة ؾىس َة تم مس خاى ثـَ. األم  اذليات احلاظ ت ؿىل صِادة فا  جامـَةو األمر األ 

 واجتاٍ أمناط وأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة  ا اًدضدد واًـيف.

 أمناط وأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة ثحـاً ٌَايا  اًـمََة ًألم. -ح

أمناط وأساًَة اًخًض ئة  يفذا اكن معي األم من ؿدمَ ًؤدي إىل ثحاٍن أحد جساؤالت ارراسة ًدور حال ما إ

متارسِا األم جتاٍ أتياهئا من حِر اًدسامح واًدضدد؟ وذلكل سُمت اس خـراض أمناط وأساًَة اًخًض ئة  اًيتالاجامتؾَة 

جاءت ؿىل  اًيتتُهنامو و ال ثـمي ٌَاكان ؿىل ما إذا اكهت ُياك فروكا  اًيتثـميو و  اًيتالاجامتؾَة ؾيد لك من األم 

 اًيقا اآليت: 

 األم اًـامةل. –أ 

 جاءت أساًَة وأمناط اًخًض ئة الاجامتؾَة ؿىل ُذا اًيقا: 

 %. 24.0اًرض  اخلفِف تًس حة  .2

 %. 28.4اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية تًس حة  .1

 %. 23.1اًيعَاية تًس حة  .3

 %. 27.0اًرض  اًلايس ابؤمل تًس حة  .8

 %.0.6اخلعام واإلُامل تًس حة  .1

 %.0.3احلرمان من أص َاء حيهبا تًس حة  .9

 %.0اًخصًاف تًس حة  .0

 %.1.6ال يشء تًس حة  .4

 %.3.3اًخذهُة تًس حة  .6

 %.3.1اٌَسؽ أو احلر  تًس حة  .27

 %. 1.8ماكن مبفردٍ تًس حة  يفاحلخس  .22

 %. 2.4اٍ،دًد ابس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  .21

 %.2.3اًفم تًس حة  يفو ؽ مااد حًرفة  .23

 %2.1مذياع ؾن اًسَاك اخملاًف تًس حة اإلجدار ؿىل الا .28

 %.7.6ح كة اًضـر واحلااجة تًس حة  .21

 % 7.8اس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  .29

ابرثحة اًثاهَة  يف%و و36.0 اء ما س حق ًخضح أن منط اًـلا  ابادي  اًحدين( جاء يف ابرثحة األوىل تًس حة  يفو
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 %. 1.6%. وتَلت وس حة ال يشء 20.9اًثاًثة اخلعام واإلُامل تًس حة  ابرثحة يف%و و39.4منط اًـلا  اٌَفؼي تًس حة 

 ال ثـمي.  اًيتاألم  –  

 جاءت أساًَة وأمناط اًخًض ئة الاجامتؾَة ؿىل اًيقا اآليت : 

 %. 26.8اًرض  اخلفِف تًس حة  .2

 %. 24.6اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية تًس حة  .1

 %. 23.8اًيعَاية تًس حة  .3

 %. 27.1ًس حة اًرض  اًلايس ابؤمل ت  .8

 %.9.6ال صئ تًس حة  .1

 %.9.9احلرمان من أص َاء حيهبا تًس حة  .9

 % ٍ  مهنام. 9.8اخلعام واإلُاملو واًخصًاف تًس حة  .0

 %.3.3اٌَسؽ أو احلر  تًس حة  .4

 %. 3.2اًخذهُة تًس حة  .6

 %.1.2اًفم تًس حة  يفو ؽ مااد حًرفة  .27

 %. 2.1ماكن مبفردٍ تًس حة  يفاحلخس  .22

 %. 7.0دة أو ممَخة تًس حة اٍ،دًد ابس خخدام أداة حا .21

 %7.9اإلجدار ؿىل الامذياع ؾن اًسَاك اخملاًف تًس حة  .23

 %.7.8ح كة اًضـر واحلااجة تًس حة  .28

 % 7.2اس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  .21

ابرثحة اًثاهَة منط  يف%و و36.8ابرثحة األوىل تًس حة  يف اء ما س حق ًخضح أن منط اًـلا  اٌَفؼي جاء  يفو

%. وتَلت وس حة ال يشء 28.1ابرثحة اًثاًثة اخلعام واإلُامل تًس حة يف%و و36.1ادي  اًحدين( تًس حة اًـلا  اب

9.6 .% 

 ثـلِة :

ًخضح مما س حق احذ ل منط اًـلا  ابادي  اًحدين( ابرثحة األوىل تم األ ات اًـام تو وجاء ابرثحة اًثاهَة تم 

% تم األ ات 28.1% تم األ ات اًـام تو ملاتي 20.9ام واإلُامل األ ات اً ىئ ال ثـميو وتَلت وس حة اخلع

 اً ىت ال ثـمي.

 

أمناط وأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة ثحـا ٌَـ كات اً واجِة   -ط
1
.) 

جسـى ارراسة إىل اًاكان ؿىل ما إذا اكهت ظحَـخَ اًـ كات اً واجِة تم اً وجم ثؤدي إىل ثحاٍن أمناط 

 جس خخد ا األم جتاٍ أتياهئا جساحما وجضدداً. وجاءت هخاجئ ارراسة ؿىل اًيقا اآليت: اًيتئة الاجامتؾَة وأساًَة اًخًض  

 ال ًخـدى األمر حدود اخل ن. -أ

 جاءت أساًَة وأمناط اًخًض ئة الاجامتؾَة ؿىل اًيقا اآليت : 

                                                 
1
اًـَيةو وابآليت ارال  اإلحعااَة ًيخاجئِام  % من إجامىل جحم2.4مت اسددـاد فئيت  اًع   و و احلخس يف ابزنل  حِر ٌضالكن مـا وس حة ( (

  ـَفة .
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 %. 26.1اًيعَاية تًس حة  .2

 %.26اًرض  اخلفِف تًس حة  .1

 %.21.8دمية تًس حة اٌَام أو اًخأهُة أو اًض  .3

 %.4.9اخلعام واإلُامل تًس حة  .8

 %.4.8اًخصًاف تًس حة  .1

 %.0.1اًرض  اًلايس ابؤمل تًس حة  .9

 %.9.9ال صئ تًس حة .0

 %1.1احلرمان من أص َاء حيهبا تًس حة  .4

 %.3.2اًخذهُة تًس حة  .6

 %.1.2ماكن مبفردٍ تًس حة  يفاحلخس  .27

 %.2.0اٌَسؽ أو احلر  تًس حة  .22

 %.2.1ة اًفم تًس ح يفو ؽ مااد حًرفة  .21

 %7.9اإلجدار ؿىل الامذياع ؾن اًسَاك اخملاًف تًس حة  .23

 % ٍ  مهنام.7.1اٍ،دًد ابس خخدام أداة حادة أو ممَخةو وح كة اًضـر واحلااجة تًس حة  .28

 %.7.1اس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  .21

رثحة اًثاهَة منط اًـلا  اب يف%و و83.4ومما س حق ًخضح أن منط اًـلا  اٌَفؼي كد احذي ابرثحة األوىل تًس حة 

 %. 9.9%و وتَلت وس حة ال يشء 29.1ابرثحة اًثاًثة اخلعام واإلُامل تًس حة  يف%و و33.8ابادي  اًحدين( تًس حة 

 حا  اخلعام تم اً وجم. يف - 

 جاءت أساًَة وأمناط اًخًض ئة الاجامتؾَة ؿىل اًيقا اآليت: 

 %12.3اًرض  اخلفِف تًس حة  .2

 %.20.3أو اًضدمية  تًس حة اٌَام أو اًخأهُة  .1

 %.21.1اًيعَاية تًس حة  .3

 %.27اًرض  اًلايس ابؤمل تًس حة  .8

 %.9.9اخلعام واإلُامل تًس حة  .1

 %9.3احلرمان من أص َاء حيهبا تًس حة  .9

 %.9.2اًخصًاف تًس حة  .0

 %.1.0ال صئ تًس حة  .4

 %.1.1اًخذهُة تًس حة  .6

 %.1.8اٌَسؽ أو احلر  تًس حة  .27

 %.2.0اًفم تًس حة  يفو ؽ مااد حًرفة  .22

 %2.8ماكن مبفردٍ تًس حة  يفاحلخس  .21

 %.2.3اٍ،دًد ابس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  .23

 % ٍ  مهنام.7.4ح كة اًضـر واحلااجةو واإلجدار ؿىل الامذياع ؾن اًسَاك اخملاًف تًس حة  .28

 %.7.3اس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  .21
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ابرثحة اًثاهَة منط اًـلا   يف%و و87.1األوىل تًس حة ابرثحة  يفومما س حق ًخضح أن منط اًـلا  اٌَفؼي جاء 

 %. 1.0%و وتَلت وس حة ال صةء 28.3ابرثحة اًثاًثة اخلعام واإلُامل تًس حة  يف%و و36.4ابادي  اًحدين( تًس حة 

 حا  وظال اخل ن إىل اًضدمية. يف -جو

 جاءت أساًَة وأمناط اًخًض ئة الاجامتؾَة ؿىل اًيقا اآليت:

 %.20ِف تًس حة اًرض  اخلف  .2

 %.29.3اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية تًس حة  .1

 %.27.8احلرمان من أص َاء حيهبا تًس حة  .3

 % ٍ  مهنام. 4.0اخلعام واإلُاملو واًرض  اًلايس ابؤمل تًس حة  .8

 %. 4.3اًخصًاف تًس حة  .1

 %. 4.1اًيعَاية تًس حة  .9

 %. 1.1ال يشء تًس حة  .0

 %. 1اًخذهُة تًس حة  .4

 %.3.8اٌَسؽ أو احلر  تًس حة  .6

 %.1.4احلخس يف ماكن مبفردٍ تًس حة  .27

 %. 1.1و ؽ مااد حًرفة يف اًفم تًس حة  .22

 %. 2.9اٍ،دًد ابس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  .21

 %. 2ح كة اًضـر واحلااجة تًس حة  .23

 %. 7.9اإلجدار ؿىل الامذياع ؾن اًسَاك اخملاًف تًس حة  .28

 %. 7.3اس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  .21

ابرثحة اًثاهَة  يف%و و34.1س حق ًخضح أن منط اًـلا  ابادي  اًحدين( جاء يف ابرثحة األوىل تًس حة   اء ما يفو

  %.1.1%و وتَلت وس حة ال يشء 12.6ابرثحة اًثاًثة اخلعام واإلُامل تًس حة  يف%و و38.8منط اًـلا  اٌَفؼي تًس حة 

 يف حا  وظال اخل ن إىل اًعرد من اًحُت. –د 

 و أمناط اًخًض ئة الاجامتؾَة ؿىل اًيقا اآليت:جاءت أساًَة 

 %. 29.1اًرض  اخلفِف تًس حة  .2

 %. 21.8اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية تًس حة  .1

 %. 23.6اًرض  اًلايس ابؤمل تًس حة  .3

 %.4.8اًيعَاية تًس حة  .8

 %. 0.0ال يشء تًس حة  .1

 %. 0.1احلرمان من أص َاء حيهبا تًس حة  .9

 % ٍ  مهنام. 9.0اخلعام واإلُاملو واًخصًاف تًس حة  .0

 % ٍ  مهنام. 8.1اًخذهُةو واٌَسؽ أو احلر  تًس حة  .4

 %. 1.0اًفم تًس حة  يفو ؽ مااد حًرفة  .6

 % ٍ  مهنام. 1.1ماكن مبفردٍ تًس حة  يفاٍ،دًد ابس خخدام أداة حادة أو ممَخةو واحلخس  .27

 %. 2.1اإلجدار ؿىل الامذياع ؾن اًسَاك اخملاًف تًس حة  .22
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 %. 7.4ًس حة ح كة اًضـر واحلااجة ت  .21

 %. 7.3اس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  .23

ابرثحة اًثاهَة منط  يف%و و83.1 اء مما س حق جاء منط اًـلا  ابادي  اًحدين( يف ابرثحة األوىل تًس حة  يفو

 %. 0.0%و وتَلت وس حة ال يشء 29.2ابرثحة اًثاًثة اخلعام واإلُامل تًس حة  يف%و و31.0اًـلا  اٌَفؼي تًس حة 

 يف حا  وظال اخل ن إىل اًرض . و( ه 

 جاءت أساًَة وأمناط اًخًض ئة الاجامتؾَة ؿىل اًيقا اآليت:

 %.26.8اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية يف ابرثحة األوىل تًس حة  .2

 %. 29.4اًرض  اخلفِف تًس حة  .1

 %.22.9اًرض  اًلايس ابؤمل تًس حة  .3

 %.27.1اًيعَاية  تًس حة  .8

 %.0.0ًس حة احلرمان من أص َاء حيهبا ت  .1

 %.9.4ال صئ تًس حة  .9

 %.9.3اًخصًاف تًس حة  .0

 %.1.3اخلعام واإلُامل تًس حة  .4

 %.8.0اٌَسؽ أو احلر  تًس حة  .6

 %. 3.2اًخذهُة تًس حة  .27

 %.1.9اًفم تًس حة  يفو ؽ مااد حًرفة  .22

 %.1.2ماكن مبفردٍ تًس حة  يفاحلخس  .21

 %.2.4اٍ،دًد ابس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  .23

 %.2مذياع ؾن اًسَاك اخملاًف تًس حة اإلجدار ؿىل الا .28

 %. ٍ  مهنام.7.3اس خخدام أداة حادة أو ممَخةو وح كة اًضـر واحلااجة تًس حة  .21

ابرثحة اًثاهَة منط  يف%و و87.8 اء ما س حق جاء منط اًـلا  ابادي  اًحدين( يف ابرثحة األوىل تًس حة  يفو

 %. 9.4%و وتَلت وس حة ال يشء 21.2خلعام واإلُامل تًس حة ابرثحة اًثاًثة ا يف%و و30.0اًـلا  اٌَفؼي تًس حة 

 

 يف حا  وظال اخل ن إىل اٍ،دًد ابًع  . – (و 

 جاءت أساًَة وأمناط اًخًض ئة الاجامتؾَة ؿىل اًيقا اآليت: 

 %.26اًرض  اخلفِف تًس حة  .2

 %.29.1اًرض  اًلايس ابؤمل تًس حة  .1

 %. 21.4اٌَام أو اًخأهُة أو اًضدمية تًس حة  .3

 %. 4.6ال يشء تًس حة  .8

 %. 9.1اخلعام واإلُامل تًس حة  .1

 % ٍ  مهنام. 9.2احلرمان من أص َاء حيهباو واٌَسؽ أو احلر  تًس حة  .9

 %.1.3اًيعَاية تًس حة  .0

 %.8.2اًخصًاف تًس حة  .4
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 %. 3.1اًخذهُة تًس حة  .6

 %. 1.4و ؽ مااد حًرفة يف اًفم تًس حة  .27

 % ٍ  مهنام. 1ماكن مبفردٍ تًس حة اٍ،دًد ابس خخدام أداة حادة أو ممَخةو واحلخس يف  .22

 % ٍ  مهنام. 7.4ح كة اًضـر واحلااجةو واإلجدار ؿىل الامذياع ؾن اًسَاك اخملاًف تًس حة  .21

 %.7.8اس خخدام أداة حادة أو ممَخة تًس حة  .23

ط ابرثحة اًثاهَة من يف%و و86.3 اء ما س حق جاء منط اًـلا  ابادي  اًحدين( يف ابرثحة األوىل تًس حة  يفو

 %.4.6%و وتَلت وس حة ال يشء 28.8ابرثحة اًثاًثة اخلعام واإلُامل تًس حة  يف%و و10.1اًـلا  اٌَفؼي تًس حة 

 تعقيب: 
ًخضح مما س حق أن اًـلا  ابادي كد احذي ابرثحة األوىلو ومنط اًـلا  ابادي ابرثحة اًثاهَة ؾيدما اكن اخل ن 

حا  اخلعام و ٍوىن ؾيدما ثعار اخل ن تم اً وجم وثعار إىل  يفتم اً وجم  ال ًخـدى حدود اخل ن  و  

ابرثحة األوىلو واًـلا   يف اًضدمية و و  اًعرد من اًحُت  و  اًرض  و و  اٍ،دًد ابًع    جاء منط اًـلا  ابادي 

%و تُا 86.3ًَعي إىل وس حة حا  اٍ،دًد ابًع    يفابرثحة اًثاهَةو تي أن منط اًـلا  ابادي تَلت ذروثَ  يفاٌَفؼي 

بَؽ  يفابرثحة اًثاًثة  يف%. وكد ػي اخلعام واإلُامل 10.1اًـلا  اٌَفؼي ًيصفغ إىل أدىن وس حة هل ًَعي إىل 

األحاال. وثؤند ثكل اًيدِجة ؿىل وجاد ؿ كة ظردًة تم ثيا  حدة اخل ن تم اً وجم واجتاٍ أساًَة وأمناط اًـلا  

ثفسري سَاك ؾيف األم  يفم مؽ األتياء إىل اًدضدد واًلساة واًـيفو مما ًـ ز ملا  اًلاة/ واًـج  جس خخد ا األ اًيت

 جتاٍ األتياء ؾيدما ثـاىن من مـامةل سُئة من زوهجا.

 اس خخ ظات خذامِة.  – ى(

 ثاظَت إٍهيا ارراسة فامي ًأيت: اًيتميىن اس خخ ص أمه اًيخاجئ 

مرحةل اًعفا  ابحىرةو وتم ما  يفثـر ت ًِا األم  اًيتَة اًخًض ئة الاجامتؾَة وجاد ثلار  تم أمناط وأساً  -2

مرحةل اًعفا  ابحىرة أًضاو ًوـي ذكل  يفمارس خَ ثكل األم من أمناط وأساًَة ٌَخًض ئة الاجامتؾَة جتاٍ الاجن  الاتية( 

 اًخلار  ًـ ز إىل حٍد هحرٍي ملا  دورة اًـيف. 

ابرثحة اًثاهَة منط  يفؾلا  األم ً جن أو ً تيةو وجاء  يفادي  اًحدين( ابرثحة األوىل احذي منط اًـلا  اب -1

 ابرثحة اًثاًثة اخلعام واإلُامل.  يفاًـلا  اٌَفؼيو و

حا   يفمتارسِا مـِام األمو ثحم أهَ  اًيتأساًَة وأمناط اًخًض ئة الاجامتؾَة  يفؾيد اٍمتَزي تم الاجن والاتية  -3

حا  الاتيةو  يفاحذي منط اًـلا  ابادي  اًحدين( ابرثحة األوىل ومنط اًـلا  اٌَفؼي ابرثحة اًثاهَةو واكن اًـىس الاجن 

 أساًَة وأمناط اًخًض ئة الاجامتؾَة من كدي األم ثحـاً ٌَجًس. يفًؤند وجاد ثحاٍن  اذلياألمر 

األم جتاٍ األتياء ثحـا ًسن األم ثحم أن منط اًـلا  متارسِا  اًيتابًًس حة ألمناط وأساًَة اًخًض ئة الاجامتؾَة  -8

إىل  17س ية و و من  17إىل أكي من  21ابادي  اًحدين( احذي ابرثحة ابرثحة األوىل تم ز ث فئات معًرة ىه  من 

من  س ية . أما منط اًـلا  اٌَفؼي فلد احذي ابرثحة األوىل تم فئىت  37إىل أكي من  37س ية و و من  11أكي من 

 س ية . 37إىل أكي من  11س ية و و من  11إىل أكي من  17

اًحدين( ابرثحة األوىل تم بَؽ ابس خاايت اًخـَميَة ًألمو ما ؿدا تم فئة األ ات   احذي منط اًـلا  ابادي -1

مـَةو احلاظ ت ؿىل صِادة جامـَةو واكهت أكي وس حة ٌَـلا  ابادي تم فئة األ ات احلاظ ت ؿىل صِادة جا

ًـ ز إىل حد هحري وجاد ؿ كة ؾىس َة تم مس خاى ثـَ. األم واجتاٍ أساًَة وأمناط  اذليوصِادة فا  جامـَةو األمر 

 جس خخد ا  ا اًدضدد واًـيف. اًيتاًخًض ئة الاجامتؾَة 
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ة تم األ ات كري ابرثحة اًثاهَ يفجاء منط اًـلا  ابادي  اًحدين( يف ابرثحة األوىل تم األ ات اًـام تو و -9

رال اًـمي كد ثؤدى اجسام أساًَة  يف اء أن ما ثخـرض هل األم اًـامةل من  لاط  يفاًـام تو وميىن ثرٍبر ذكل 

% من األ ات اًـام ت ذهرن 13.1وأمناط اًخًض ئة الاجامتؾَة رما تلدر من اًدضدد واًـيف. ًوـي ما ًـ ز ذكل أن 

 أن ٌس خقلاا ذكل. ثـامَِن مؽ أتياهئن تلساة دون

ُياك ؿ كة ظردًة تم اجتاٍ اًـلا   ا اًدضدد واًـيف وتم ثعاؿد حدة اخل فات اً واجِةو حىت أن  -0

 % من اً وجات ذهرن أن اخل فات مؽ اً وج اكهت جتـَِا ثـامي األتياء تلساة كري روًرة.18.2
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