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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد. مهمته الرئيسة، 
فضاًل عن قضايا أخرى، تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة واخلارجية 
إجراء حتليل  إىل  عام. ويسعى  األوسط بشكل  الشرق  العراق بشكل خاٍص ومنطقة  اليت ختّص 

مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضايا معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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تأثري خربات الطفولة السلبية على الصحة اجلسدية يف مرحلة البلوغ

امللخص
اخللفية

كشفت الدراسات وجود عالقة قوية بي اخلربات السلبية يف مرحلة الطفولة )ACE( والصحة البدنية 
والعقلية يف مرحلة البلوغ. وتوثق األدبيات حتول اخلربات العاطفية املؤملة يف الطفولة إىل مرض عضوي يف 

وقت الحق من احلياة.
أجريت دراسة مقطعية خالل الفرتة من كانون الثاين 2013 إىل كانون الثاين 2014. ومت اختيار عينة 
الدراسة من مدينة بغداد. استخدمت أساليب أخذ العينات متعددة املراحل يف اختيار 13 مركزا للرعاية 
الصحية األولية، ومثانية كليات يف ثالث جامعات يف بغداد. باإلضافة إىل ذلك، مت اختيار املعلمي من 
سبع مدارس ابتدائية ومدرستي ثانويتي بطريقة مرحية. ومت قياس جتارب الطفولة من خالل تطبيق شكل 
استبيان التجارب السلبية يف مرحلة الطفولة الدويل قياسي معدل، ومع أسئلة ذات ارتباط باألسرة، واملراقبة 
الصحة ملراكز  تقييم  استبيان  باستبيان معدل مستمد من  البدنية  الصحة  تقييم  قياس  االبوية.  وقد مت 
السيطرة على األمراض والوقاية منها. ويتضمن االستبيان أسئلة حول األمراض الدماغية الوعائية، وداء 

السكري، واألورام، وأمراض اجلهاز التنفسي، وأمراض اجلهاز اهلضمي.

النتائج:
أظهر منوذج االحندار اللوجسيت أن مستوى أعلى من الرتابط األسري )الربع الرابع( يتوقع أن يقلل من 
خماطر األمراض اجلسدية املزمنة اىل النصف تقريبا )نسبة األرجحية = 0.57(، وأن التعرض ملستوى عال 
من الضعف األسري وسوء املعاملة )الربع الرابع( من املتوقع أن يزيد من خطر األمراض اجلسدية املزمنة 

بنسبة 81 %. 

تأثير خبرات الطفولة السلبية على الصحة الجسدية في 
مرحلة البلوغ: نتائج دراسة أجريت في مدينة بغداد

*أميل الشاوي /قسم طب اجملتمع، كلية الطب، اجلامعة املستنصرية، بغداد، العراق.
*رياض  لفتة /قسم الصحة العامة، جامعة واشنطن، سياتل، واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية.

أميل الشاوي - رياض  لفتة *
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اخلالصة: 
تلعب خربات الطفولة دوراً رئيسياً يف حتديد النتائج الصحية يف مرحلة البلوغ، والوقاية املبكرة من التجارب 
احلياة  يف  البدنية  الصحة  يعزز  أن  القوي  األسري  الرتابط  لتشجيع  وميكن  الطفولة.  مرحلة  يف  السلبية 

مستقبال.
كلمات مفتاحية: جتارب الطفولة السلبية، بغداد، الرتابط األسري، الصحة البدنية، العنف

املقدمة
تعترب سنوات الطفولة حيوية لتطوير املهارات احلياتية. وميكن للتجارب السلبية يف املنزل أو يف املدرسة أو 

يف اجملتمع أن يكون هلا تأثري ضار على تنمية هذه املهارات اإلدراكية والعاطفية األساسية.]1[
تشري خربات الطفولة السلبية  )ACE( إىل بعض من أهم املصادر املركزة واملتكررة للضغوطات اليت يعاين 
منها األطفال يف وقت مبكر من احلياة. وتشمل هذه التجارب أنواعاً متعددة من اإلساءة واإلمهال والعنف 
الكحول  ادمان  مثل  اخلطرية  املنزلية  اخللل  أخرى من حاالت  وأنواعاً  الرعاية،  أو مقدمي  الوالدين  بي 

وتعاطي املخدرات، والعنف اجملتمعي، والعنف اجلماعي. ]2[ 
وتبي األدبيات حول اخلربات السلبية يف مرحلة الطفولة أن التعرض لعوامل خطر متعددة يف الطفولة يرتبط 
مع ارتفاع معدالت استخدام التبغ والكحول، وتعاطي املخدرات غري املشروع وحماولة االنتحار واألمراض 
املنقولة جنسياً والسمنة والسكري وأمراض نقص تروية القلب والسكتة الدماغية ومرض االنسداد الرئوي 

املزمن، واضطرابات اجلهاز اهلضمي، والسرطان. ]3،4،5،6[
من ناحية أخرى، ميكن خلربات الطفولة اإلجيابية مثل الرتابط األسري القوي أن توفر محاية ضد املشاركة 
يف السلوكيات اخلطرة اليت تعزز بدورها صحة جيدة يف وقت الحق من احلياة. ويتم تعريف الرتابط األسري 
واملشاركة،  واالتصاالت،  املدركة  املراقبة  يف  وينعكس  الوالدين،  جتاه  واحلميمية  التقارب  من  بأنه شعور 

واألنشطة املشرتكة يف األسرة]7،8[.
تعترب األسرة واحدة من املتغريات االكثر خطورة ومرونة بالنسبة لتعاطي املخدرات يف سن املراهقة وحياة 

الشباب البالغي. ]9[
ألكثر من ثالثة عقود، عاىن الشعب العراقي من احلروب والعقوبات والعنف يف املناطق احلضرية. ]10،11،12[
إن العنف هو السبب الرئيس للوفاة لدى البالغي العراقيي، كما كان السبب الرئيس للوفاة لدى    
الرجال الذين ترتاوح أعمارهم بي 15 و 59 عاماً خالل السنوات الثالثة بعد الغزو يف عام 2003. ]13[ 
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وقد تأثر األطفال والشباب العراقي كثرياً بسبب هذه الظروف القاسية، اليت يواجهون فيها خماطرا حقيقية 
جداً من املرض، واجلوع، والصدمات النفسية، واملوت. ]14،15[ املقاالت املنشورة حول أثر العنف على 
العراقيي قليلة. ]16،17[ . اما اهلدف من هذه الدراسة فكان لتقدير تأثري خربات  الطفولة على الصحة 

البدنية للبالغي يف مدينة بغداد.

املبحوثني والطرائق
كانت تلك دراسة مقطعية أجريت يف مدينة بغداد، عاصمة العراق ومركز حمافظة بغداد. وقد مت مجع 
البيانات خالل الفرتة من كانون الثاين 2013 إىل كانون الثاين 2014. ومن أجل توسيع النطاق وزيادة 
عدد النقاط النهائية، مت اختيار السكان املستهدفي من الذكور واإلناث الذين ترتاوح أعمارهم بي 18 
اىل  59 عاما. ومل يتم ادراج األفراد الذين تزيد أعمارهم على  60 عاماً يف الدراسة، لتفادي تدخل عوامل 
أخرى يف النتيجة، مما جيعل أي استنتاجات للدراسة مشكوك فيها. أما مصدر مجع البيانات بشكل رئيسي 

فكان من مراكز الرعاية الصحية األولية واجلامعات على النحو التايل:
1.مراكز الرعاية الصحية األولية : مت استخدام تقنية متعددة املراحل للعينات العشوائية الختيار عدد من 
مراكز الرعاية الصحية األولية يف بغداد )كانون االول 2012(. ومت تقسيم بغداد اىل 16 قطاعاً صحياً، 
ومنها، مت اختيار مخسة قطاعات من خالل أخذ عينات عشوائية بسيطة. كان العدد اإلمجايل ملراكز 
أولية يف كل  12 مركز رعاية صحية  اخلمسة، 60، مبعدل  القطاعات  األولية يف هذه  الصحية  الرعاية 
قطاع. مث مت اختيار ثالثة من مراكز الرعاية الصحية األولية من كل قطاع واسع )اكثر من 12  مركز رعاية 
صحية أولية( واثني من كل قطاع صغري )اقل من12  مركز رعاية صحية أولية( من خالل تقنية بسيطة 
ألخذ العينات العشوائية لتحقيق العدالة يف اختيار مراكز الرعاية الصحية األولية وفقاً لكثافة التوزيع. ويف 
النهاية، مت اختيار 13 من مراكز الرعاية الصحية األولية من كل من الكرخ والرصافة يف مدينة بغداد لتمثيل 

القطاعات املركزية والطرفية.
املراجعي،  يوميا من  البيانات  أسابيع جلمع   3 - 2 األولية ملدة  الصحية  الرعاية  2.مت زيارة كل مراكز 
ومعظمهم من األمهات الاليت جيلنب أطفاهلم للتطعيم. وقد مت ذلك من خالل تقنية أخذ عينات عشوائية 

منتظمة من خالل مشول كل شخص رابع.
املراحل عن طريق  متعددة  العشوائية  العينات  تقنية  اعتماد  مت  اجلامعات:  هو  للعينات  آخر  3.مصدر 
حتديد ثالث جامعات من أصل مخسة يف بغداد من خالل تقنية العينة العشوائية البسيطة: وهي اجلامعة 
التكنولوجية والنهرين وجامعة بغداد.  ومن مث مت اختيار بعض الكليات من كل جامعة عن طريق تقنية 
العينة العشوائية البسيطة، ومستوى واحد من كل كلية مرة أخرى عن طريق تقنية العشوائية البسيطة.  وقد 
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مت مشول مجيع الطالب من هذا املستوى الذين كانوا متواجدين يف ذلك الوقت جلمع البيانات يف العينة.
باإلضافة إىل ذلك، مت اختيار املعلمي من سبع مدارس ابتدائية ومدرستي ثانويتي بطريقة مرحية.

يتكون االستبيان من العناصر التالية: 
1.املعلومات الدميوغرافية االجتماعية: العمر ) 59-18 عاما(، مستوى التعليم احلايل ، تاريخ االدمان 
املزمنة  األمراض  احلايل(، وتاريخ  أو  )السابق  الكحول  تاريخ شرب  احلايل(،  أو  )السابق  التدخي  على 

العائلي.
االسرية  واالساءة  األسري  الضعف  ذلك  يف  مبا  وأقل(  سنة   15( السلبية  الطفولة  قياس خربات  2.مت 
السلبية يف مرحلة  التجارب  استبيان  باستخدام  اجلماعي،  والعنف  للمجتمع  والتعرض  أدناه(،  )مفصلة 

الطفولة الدويل قياسي معدل املطور من قبل منظمة الصحة العاملية. ]2[يتضمن هذا:
فئات الضعف األسري واالعتداء مثل اإليذاء النفسي واإليذاء اجلسدي، والعنف ضد األم أو أفراد األسرة 
اآلخرين، وفقدان أحد الوالدين يف مرحلة الطفولة بغض النظر عن السبب، والعيش مع أفراد األسرة الذين 

كانوا مدمين خمدرات، واخللل العقلي أو االنتحار، أو السجن.
ويشمل العنف اجملتمعي:  رؤية أو مساع أي شخص يتعرض للضرب أو الطعن أو الكي. التعرض للعنف 
السياسية والعرقية والقمع واالختطاف والتعذيب.  اجلماعي مبا يف ذلك احلروب واإلرهاب والصراعات 
وقد مت قياس ذلك من خالل األسئلة التالية: إذا اضطررت للذهاب والعيش يف مكان آخر، إذا كان أحد 

أفراد العائلة أو صديق قد اختطف، او قتل أو ضرب من قبل اجلنود والشرطة وامليليشيات والعصابات.
ومت االشارة اىل خربات الطفولة اإلجيابية من خالل الرتابط االسري، واملراقبة األبوية )عندما يكون العمر 
Lan- 15 عاما وأقل(:وقد مت قياس الرتابط االسري من خالل مخسة بنود تعديل مستمدة من  دراسة

  grange and White
 )1989( ]18[ ومن األسئلة حول العالقة مع الوالدين، املوجودة يف استبيان اخلربات السلبية يف مرحلة 
الطفولة الدويل القياسي املعدل  ]2[  وأشارت املواضيع اىل مقدار الرغبة يف أن يكون هذا النوع من الناس 
يعتمدون على والديهم للحصول على املشورة  بالثقة، وكم كانوا  آبائهم يشعرون  آبائهم، وكم جعلهم 

والتوجيه، ومدى تفهم الوالدين ملشاكلهم وخماوفهم.
وقد تراوحت االجابات على األسئلة عن الرتابط العائلي من “أختلف بقوة” إىل “أوافق بشدة” على 

مقياس ليكرت ذو األربع نقاط.
وقد وضعت ثالثة بنود للمراقبة األبوية كمؤشرات: الوقت املستغرق يف احلديث عن املدرسة، الفعاليات 
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اليومية، الوقت املستغرق يف اللعب مع املوضوعات، ومعرفة الذين كانوا أصدقاء يف هذا املوضوع. وقد 
تراوحت الردود احملتملة لبنود املراقبة األبوية بي “تقريبا” و “أبدا” إىل “غالبا” ]18].

ومت اكمال االستبيان عن طريق املقابلة املباشرة مع املشاركي بعد أن مت توضيح اهلدف من هذه الدراسة 
وبعض األسئلة اليت قد يكون من الصعب فهمها.

وقد مت قياس تقييم الصحة البدنية من خالل استبيان معدل مستمد من استبيان تقييم الصحة    
والذحبة  الدم،  ارتفاع ضغط  أسئلة حول  هناك  كان   ]19[ منها.  والوقاية  األمراض  على  السيطرة  ملراكز 
الصدرية، واحتشاء عضلة القلب، وداء السكري ، والورم، واحلوادث الدماغية، وأعراض اجلهاز التنفسي 
وأمراض الربو والتهاب الُشعب اهلوائية املزمن، وضيق التنفس، وأمراض اجلهاز اهلضمي مثل أعراض القولون 

العصيب، واإلثىن عشري  وقرحة املعدة.    
وبسبب حساسية هذا املوضوع يف الثقافة العراقية، فقد تقرر جتنب األسئلة اليت تناولت األوضاع املسيئة 
أو اليت تسبب وصمة اجتماعية مثل االعتداء اجلنسي أثناء مرحلة الطفولة. وقد اوضح الباحث، قبل 
املقابلة، للُمستطلعي، هدف ومفهوم البحوث، والتأكيد هلم أن املعلومات اليت مت مجعها من االستبيان 

سوف حتفظ يف سرية تامة، ولن تستخدم ألي أغراض أخرى غري البحث.
كان االستبيان جمهواًل، وأعطيت املواضيع خيار املشاركة أو االنسحاب. كما أجريت املقابلة يف غرفة 

منفصلة للخصوصية.
ومت العمل على خربات الطفولة السلبية من خالل اإلحصاء الوصفي والتحليلي باستخدام احلزمة اإلحصائية 
للعلوم االجتماعية  ) SPSS اإلصدار 21( ، ومت حساب الرتابط االسري واملراقبة االبوية كدرجة واحدة 

)مت اعتبارها كعنصر واحد من خربات الطفولة اإلجيابية(.
كما مت حساب نقاط العنف االسري وسوء املعاملة والعنف اجلماعي لكل مشارك وفقا للمعادلة التالية: 
 Standardization score )/100( = )sum )Q1–Qn( × 100(/)count valid × upper

.)limit of scoring of the questions in the scale
Sum )Q1–Qn( = summation of answers to questions for

.Count valid = number of answered questions on that scale

درجة توحيد القياس )100/( = )مقدار )Q1–Qn( / )العد احلقيقي* احلد األعلى لدرجات األسئلة 
على املقياس(.

مقدار )Q1–Qn(= جمموع اإلجابات على األسئلة لـ



8

مركز البيان للدراسات والتخطيط

العد احلقيقي = عدد األسئلة اليت مت اإلجابة عليها على املقياس
كان اهلدف من توحيد الدرجات هو لتجاوز تأثري األسئلة املفقودة ، ومن أجل توفري وسيلة فريدة من 

نوعها للتحليل )بدأت كل الدرجات 0-100(
مت حساب درجات األرباع للخل االسري وسوء املعاملة والعنف اجلماعي والرتابط األسري )أربعة ارباع 

لكل درجة(،  وكانت املوثوقية 0.86  على مقياس كرونباخ لنطاق الرتابط األسري.
الرتاكمي  العدد  بي  العالقة  على  الدميوغرافية  العوامل  تأثريات  لضبط  اللوجسيت  االحندار  استخدام  ومت 

لفئات التعرض يف مرحلة الطفولة وعوامل اخلطر لألسباب الرئيسة املؤدية للمراضة يف حياة  الكبار.

النتائج
من بي ما جمموعه 1040 موضوعا مشلتها الدراسة، استجاب 1000 بإعطاء معدل استجابة 96.2 %.  
وتراوحت أعمار املبحوثي من 59-18 سنة، مبتوسط قدره )32.08 ± 11.169( ، وتشكل اإلناث 
نسبة أعلى )58.3 % من عينة الدراسة( . وذكر  18.5 % فقط من املشاركي عادة التدخي، فيما افاد 

4.2 % بوجود تاريخ لشرب الكحول ]اجلدول 1[.

 التعرض للخلل االسري وسوء املعاملة: يبي اجلدول 2 أن 104 )10.4 %( من املشاركي تويف آباؤهم 
عندما كانوا اقل من مخسة عشر عاما من العمر، يف حي توفيت أمهات 21 )2.1 %( من املشاركي 
عندما كانوا اقل من مخسة عشر عاما.  كما انفصل والدي 30 )3 %( من املبحوثي.  كان هناك 469 
)46.9 %( تقريرا افاد فيها املبحوثون أنه رأى أو مسع أحد الوالدين أو أفراد األسرة يصرخ على أحد او 
يتم الصراخ عليه، أو يتعرض لإلهانة أو اإلذالل يف املنزل. كما كان هناك 331 )33.1 %( افادوا برؤية 
أو مساع أحد الوالدين أو أفراد األسرة يف املنزل يصفع او يركل او يلكم أو يضرب، فيما ذكر 175 )17.5 
%( من احلاالت أنه مت فيها ضرب أحد الوالدين أو أفراد األسرة بشيء مثل  عصا، أو علبة، أو زجاجة، 
أو هراوة، أو سكي أو سوط. وافاد 387  )38.7 %(  بأهنم رأوا أو مسعوا أحد الوالدين أو الوصي أو 
عضو أسرة أخرى يصرخ يف وجهه أو يهينه أو يقوم باذالله. كما افيد عن رؤية الوالدين أو أحد أفراد أسرة 

أخرى يتعرض للصفع او الركل او اللكم من قبل 335 )33.5 %(. 
التعرض للعنف اجملتمعي بعمر أقل من 15 سنة: كما هو مبي يف اجلدول رقم 3 ، فإن احلدث الصادم 
األكثر شيوعا يف العنف اجملتمعي قد أبلغ عنه مشاركون شاهدوا أو مسعوا أي شخص يتعرض للضرب 
اإلبالغات عن  اما    .)% 18.1( أو مسدس 181  يهدد بسكي  أو   ،)% 48.3( احلقيقية  احلياة  يف 
خطف أحد أفراد العائلة أو صديق أو الضرب من قبل اجلنود والشرطة وامليليشيات، أو العصابات، فقد 
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ذكرها 148 )14.8 %(، فضاًل عن 172 )17.2 %(، قتل أحد أفراد عوائلهم أو صديق من قبل اجلنود 
والشرطة، وامليليشيات أو العصابات )كل العناصر يف اجلدول 3 متثل استجابة يف بعض األحيان، وكثريا(.

 )n=1000( اجلدول رقم 1 – اخلصائص الدميغرافية االجتماعية لعينة الدراسة
اجلنس

أنثى  583 )58.3(
ذكر  417 )41.7(

الكلي  1000 )100.0(
اخلصائص ) %( Nاجملموعة العمرية بالسنوات

> 30498 )49.9(
39 - 30227 )22.7(

49 - 40177 )17.7(
59 - 5096 )9.6(

)100.0( 998الكلي

اخلصائص ) %( Nاعلى مستوى تعليم 
)13.5( 135مدرسة ابتدائية

)12.7( 127مدرسة متوسطة
)12.2( 122مدرسة ثانوية

)60.4( 603جامعة ، دبلوم
)1.2( 12الدراسات العليا

)100.0( 999الكلي



10

مركز البيان للدراسات والتخطيط

اخلصائص ) %( Nتدخني السجائر
)81.5( 814غري مدخن

)18.5( 185مدخن يف السابق
)100.0( 999الكلي

اخلصائص ) %( N عادة شرب الكحول 
)95.8( 949مل يشرب مطلقا

)4.2( 42شرب الكحول يف السابق
)100.0( 991الكلي

اخلصائص ) %( Nالتاريخ العائلي لألمراض املزمنة  
)41.3( 408ال

)58.7( 579نعم
)100.0( 987الكلي

تواتر األمراض اجلسدية واألعراض: كما هو مبي يف اجلدول رقم 4، كان  358 شخصا 35.8 % لديهم 
أمراض وأعراض اجلهاز اهلضمي ، و 231 )23.1 %( يشكون من أمراض ومشاكل يف القلب واألوعية 
الدموية، باالضافة اىل 17.7 % من املشاركي يشكون من مشاكل يف اجلهاز التنفسي، و 4.2 % داء 

السكر،  وتسعة يشكون من السرطان. 
منوذج االحندار اللوجسيت املتعدد: كما هو موضح يف اجلدول رقم 5 ، يتم تقييم مسامهة الرتابط األسري، 
والتعرض للعنف اجملتمعي اجلماعي والضعف األسري واالعتداء مبخاطر وجود أي مرض جسدي مزمن 
يف االحندار اللوجسيت املتعدد، بعد أن يتم تعديل أثر من كم من العمر والتاريخ العائلي لألمراض املزمنة، 

وعادة التدخي واستهالك الكحول.
يرتبط وجود مستوى أعلى من الرتابط األسري )الربع الرابع( خبفض احتماالت وجود املرض اجلسدي 
املزمن إىل النصف تقريبا  )نسبة األرجحية ]أو[ = 0.57(، مقارنة مع تلك  اليت يتدىن فيها مستوى 
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للعنف اجملتمعي،  التعرض  العايل من  املستوى  ناحية أخرى، كان  )الربع األول(.  من  الرتابط األسري 
واخللل األسري واإليذاء )الربع الرابع( مرتبطاً بزيادة خماطر مرض بدين مزمن 98 % و 81 % على التوايل، 
مقارنة مع أولئك الذين لديهم مستوى منخفض من التعرض للعنف اجملتمعي، والضعف األسري وسوء 
املعاملة )الربع األول(. كما زادت عادات التدخي بشكل كبري من خماطر املرض املزمن بنسبة 61 %. 
 . OR = 0.58( (وقلل جنس الذكور بشكل كبري من خماطر املرض املزمن باملقارنة مع اجلنس األنثوي
ومل يكن هناك ارتباط ذو دالة إحصائية على وجود تاريخ عائلي إجيايب من األمراض املزمنة وتاريخ إدمان 

الكحول مع خماطر النتيجة.
ومتثل هذه التقديرات للمخاطر مسامهة صافية من كل بند من املخاطر الكلية لوجود املرض اجلسدي 
املزمن، بعد أن مت تعديل آثار اخللط احملتملة للمتغريات التفسريية األخرى املدرجة يف النموذج. ويعترب 
هذا النموذج ذو داللة إحصائية وحيتوي على دقة تنبؤ شاملة )66.7 %(. باإلضافة إىل ذلك، فإن الدقة 

التنبؤية لنتائج إجيابية هي عالية )74.4 %(.

املناقشة
كانت هناك نسبة عالية من عينة اإلناث يرتدنَّ مراكز الرعاية الصحية األولية.  اىل جانب ذلك، شكلت 
اإلناث نسبة أكرب من الذكور يف  كل من طالب اجلامعات ومعلمي املدارس من الذكور. وميكن أن يُعزى 
ذلك إىل التغريات الدميوغرافية يف البالد بسبب العنف، وهو السبب الرئيسي للوفيات عند الرجال. ]13[ 
باإلضافة إىل ذلك، وجد أن العديد من الرجال، وخاصة من بغداد ]20[ قد هاجروا إىل اخلارج ألسباب 

عديدة من ضمنها األمن.
تراوحت اخلربات من األفعال غري السارة للصراع مثل أن يصرخ عليه أو يضربه أو يهينه أو يهدده أو 

حاالت اإلمهال البدين أو العاطفي كما ورد يف دراسات أخرى، ]21،22[
وقد كشفت النتائج أن 10 % من املشاركي قد فقدوا آباءهم عندما كانوا اقل من مخسة عاما، يف حي 
خسر 2 % منهم أمهاهتم عندما كانوا أصغر سناً. وقد يكون هذا االستنتاج نتيجة لفرتات طويلة من 
تعرض الشعب العراقي للحروب والعنف على نطاق واسع، ]23،24[ واملوت، وأغلب الضحايا من الرجال. 

]13[

وبلغت نسبة انتشار سوء املعاملة العاطفية )38.7 %(، واالعتداء اجلسدي )33.5 %(، وتعرض األم 
أو أحد أفراد األسرة اىل العنف اللفظي )46.9 %( والعقاب البدين )33.1 %( ، وهي أعلى مما ورد يف 
دراسة ACE عن سكان الواليات املتحدة األمريكية )10.6 %(، )28.3  %( و )12.75 %( على 
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التوايل ]25[، وأقل مما ورد يف ألبانيا، ]26[ ويف بريو وبنغالديش ]27[.
وميكن أن تعزى هذه االختالفات اىل االختالفات يف الثقافة، ومستوى التعليم، وأنواع الشخصية، والوضع 

االقتصادي، ووجود أو عدم وجود مرافق باإلضافة إىل اختالفات يف منهجية البحوث.
اجلدول 2 - توزيع تواتر الضعف االسري وسوء املعاملة 
)% ( n = 1000( n( )أقل من 15 سنة(  بند الضعف األسري واالعتداء N )% ( اخلصائص

104 )10.4(تويف والده عندما كان >15 سنة
 21 )2.1( توفيت والدته عندما كان >15 سنة

 30 )3.0( الوالدين املنفصلي عندما كان >15 سنة من العمر

 العيش مع أحد أفراد األسرة  من شاريب الكحول، أو اساء استخدام الشارع أو وصفة 
طبية للمخدرات

)13.3( 133 

83 )8.3(عاش مع أحد أفراد األسرة كان مكتئبا، خمتل عقليا أو منتحر

105 )10.5(عاش مع أحد أفراد األسرة الذي مت ارساله يف أي وقت مضى إىل السجن

469 )46.9(رأى أو مسع أحد الوالدين أو أفراد األسرة يف املنزل يصرخ فيه،أو يتعرض  لإلهانة أو اإلذالل

331 )33.1(رأى أو مسع أحد الوالدين أو أفراد األسرة يف املنزل الذي صفع والركل واللكم أو ضرب

رأى أو مسع أحد الوالدين أو أفراد األسرة يف املنزل يضرب بـ )عصا، زجاجة، هراوة، سكي، 
سوط، وما إىل ذلك(

)17.5( 175

هل أن أحد الوالدين أو الوصي أو غريهم من أفراد األسرة هدد، أو يف الواقع، ختلى عنكم 
أو رماكم خارج املنزل

)13.7( 137

هل ان أحد الوالدين أو الوصي أو غريهم من أفراد األسرة صاح، صرخ،  لكم، اهان أو 
أذلكم

)38.7( 387

  335 )33.5(هل ان أحد الوالدين أو الوصي أو غريهم من أفراد األسرة  صفع، ركل، لكم أو ضربكم

هل ان أحد الوالدين أو الوصي أو غريهم من أفراد األسرة ضربكم بشيء ما مثل )عصا، 
زجاجة، هراوة، سكي، سوط(

)16.2( 162

33 )3.3(إذا أدت سوء املعاملة اىل إصابة

-يف كل البنود يف اجلدول رقم 2، كانت االجابات احيانا وغالبا
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اجلدول 3: توزيع تواتر التعرض للعنف اجملتمعي والعنف اجلماعي
 )n = 1000( n ) %(العنف اجملتمعي والعنف اجلماعي )أقل من 15 سنة(

)17.6( 176تعرض للضرب

)48.3( 483رأى أو مسع شخصا يتعرض للضرب يف احلياة احلقيقية

)18.1( 181 رأى أو مسع شخصا يتعرض للتهديد بسكي أو مسدس يف احلياة احلقيقية

)10.7( 107 اضطر للذهاب والعيش يف مكان آخر

)2.7( 27ضرب على أيدي اجلنود أو الشرطة أو امليليشيات أو العصابات

العائلة أو صديق خطف أو تعرض للضرب من قبل اجلنود   أحد أفراد 
والشرطة وامليليشيات أو العصابات

148 )14.8(

)17.2( 172أحد أفراد العائلة أو صديق قتل من قبل اجلنود والشرطة وامليليشيات، والعصابات

اجلدول 4: تردد تواتر املرض البدين أو الشكاوى
 )n = 1000( n ) %(املرض اجلسدي أو الشكاوى 

)35.8( 358أمراض اجلهاز اهلضمي

)23.1( 231 أمراض القلب واألوعية الدموية

 17.7( 177 أمراض اجلهاز التنفسي

)4.2( 42داء السكري

)0 9( 9األورام

التعرض العنف اجملتمعي: كان احلدث الصادم األكثر شيوعاً من حيث التعرض للعنف اجملتمعي هو رؤية 
أو مساع شخص يتعرض للضرب يف احلياة احلقيقية. وهذا يشري إىل أن حوايل نصف املشاركي قد عاش 

يف بيئة عنيفة يف طفولتهم.
وكشفت النتائج أن الرتابط األسري عامل وقائي مهم ضد األمراض اجلسدية ومن املتوقع أن مستوى أعلى 
من الرتابط األسري يساهم يف احلد من خماطر املرض اجلسدي املزمن إىل النصف. وتشري هذه النتيجة إىل 
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الدور األساسي يف الرتابط األسري يف بناء املرونة والقدرة على التكيف يف وقت الحق يف احلياة. ]9[ كما 
 Skodol [أفيد بأن األسرة هي واحدة من املتغريات األكثر مرونة للتنمية االعتيادية. وقد أظهرت دراسة
28[ أن التجارب اإلجيابية وحتقيق العالقات الشخصية اإلجيابية خالل مرحلة الطفولة أو املراهقة ارتبطت 
بشكل كبري مع االنعتاق من اضطراب الشخصية يف مرحلة البلوغ املبكر.  من ناحية أخرى، ميكن أن 
يؤدي ضعف الرتابط إىل نتائج ضارة بالصحة يف مرحلة البلوغ.  وكشفت دراسة]Agostini ]29 وجود 

ارتباط بي عدم كفاية األبوة واألمومة واملرض اجلسدي املزمن.
أظهر االحندار اللوجسيت أن التعرض ملستويات عالية من العنف اجملتمعي اجلماعي واملنزيل واإلساءة خالل 
بنحو  املزمن  املرض  أهنا زادت من خماطر  البالغي، كما  له عواقب وخيمة على صحة  الطفولة  مرحلة 
الضعف، مقارنة مع الذين لديهم مستويات منخفضة من التعرض. وهذا يدل على أن التوتر يف وقت 
مبكر خالل مرحلة الطفولة ميكن أن يتحول إىل تغريات مرضية خالل مرحلة البلوغ.  وتبي األدبيات أن 
األطفال الذين يتعرضون للعنف يعانون من األذى اجلسدي والعاطفي. ]30[  تشري دراسة   ACE اىل  
أن جتارب الطفولة اجملهدة أو الصدمة تكون هلا آثار عصبية منائية سلبية تستمر مدى احلياة، وتزيد من 

خطر املشاكل املادية واالجتماعية ]31[. 
ارتبط جنس الذكور إىل حد كبري مبخاطر اقل من وجود مرض مزمن إىل حنو النصف أقل من جنس اإلناث. 
وميكن أن يفسر هذا االستنتاج جزئيا االختالفات الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية بي 
الذكور واإلناث )ديفيدسون وآخرون 2006(. متيل اإلناث إىل اإلبالغ عن االضطرابات اجلسدية أكثر 

من الذكور. وهذه النتيجة مهمة يف بناء برامج املرونة مع األخذ يف االعتبار عوامل الضعف واملخاطر.
كما تبي أن عادات التدخي سامهت يف زيادة كبرية من خطر اإلصابة مبرض مزمن. وهذا يتوافق مع 
تقارير يف األدبيات نظرا اىل أن التدخي هو واحد من أهم عوامل اخلطر على الصحة. ويعترب التدخي هو 
املسؤول عن حوايل 80 % من الوفيات النامجة عن أمراض االنسداد الرئوي املزمن وكذلك أمراض القلب 

والشرايي املبكر وحاالت الوفاة. ]31[
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التابع(  )املتغري  نتيجة  مزمن  بدين  مرض  وجود  خماطر  مع  اللوجسيت  االحندار  منوذج   :5 اجلدول 
واملتغريات التفسريية املختارة

  قيمة منوذج Pالقيمة التنبؤية اجلزئية  الكلية بعض بنود خربات الطفولة 

درجة الرتابطة األسري
الربع الرابع مقارنة مع الربع األول )األدىن(

0.570.01 

 0.88 )غري مؤثر(1.03 الربع الثالث مقارنة مع الربع األول )األدىن(

 0.039 0.67 الربع الثاين مقارنة مع الربع األول )األدىن(

درجة العنف اجملتمعي
الربع الرابع مقارنة مع الربع األول )األدىن(

1.980.002 

 1.790.007الربع الثالث مقارنة مع الربع األول )األدىن(

1 )غري مؤثر(1.00الربع الثاين مقارنة مع الربع األول )األدىن(

 درجة الضعف األسري واإلساءة
الربع الرابع مقارنة مع الربع األول )األدىن(

1.810.007

 0.22 )غري مؤثر(1.25الربع الثالث مقارنة مع الربع األول )األدىن(

 0.63 )غري مؤثر(0.89 الربع الثاين مقارنة مع الربع األول )األدىن(

0.001 <1.05العمر حبسب السني

1.670.015مدخن سابق مقارنة مع غري مدخن

0.620.19مستهلك سابق للكحول مقارنة مع غري مستهلك

التاريخ إجيايب لألسرة من حيث األمراض املزمنة 
باملقارنة مع التاريخ السليب

  0.33 )غري مؤثر(1.15

0.001 <0.58الذكور مقارنة مع اإلناث

0.001 < 0.21ثابت
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حدود الدراسة
حالت األوضاع األمنية العامة غري املواتية دون اجراء مسح من منزل اىل املنزل، وهو أمر ضروري يف مثل 
هذه الدراسات. وقد تتطلب خربات الطفولة املبكرة طرح أسئلة حمرجة، االمر الذي يثري بعض الذكريات 
غري السارة، واليت قد ال يرغب املبحوثي يف الكشف عنها. باإلضافة إىل ذلك، كان بعض املشاركي 

مرتدد حىت يف الرد على أسئلة عن التدخي واستهالك الكحول.

االستنتاج
تزيد خربات الطفولة السلبية من خطر حدوث مرض جسدي مزمن يف حياة البلوغ. ويبدو الرتابط األسري 
عاماًل وقائياً مهماً ضد األمراض اجلسدية. وتشري هذه النتيجة إىل دور أساسي يف الرتابط األسري يف 
بناء القدرة على التكيف وقدرة الشخص املبحوث على التكيف مع ظروف احلياة املتغرية يف وقت الحق 

من احلياة.
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