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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الى:قال تع

ْرَك َلُظْمْ   ) ِ ِإنَّ الشمِّ م    َوِإْذ َقاَل ُلْقَماُن ِِلْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبَنيَّ َِل ُتْشِرْك ِباَّللَّ ِه * َعظمِ اَن ِبَواِلَييمْ َْْمَ َنا اْإِ ْْ َوَوصمَّ

ْرُ  َيْيكَ َمَْْتُه ُأمُُّه َوْهًنا َعَْى َوْهٍن َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمِْْن َأِن اْشُكْر لمِي َوِلَوالمِ حَ  َياَك َعْمَى * ِإلمَيَّ اْلَمصمِ َوِإْن َجاهمَ

َما َمْعُروًفا َواتَّبِ  ْْ ْع َسِبَْل َمْن َأَْاَب ِإَليَّ ُث َّ َأْن ُتْشِرَك ِبي َما َلْمَس َلَك ِبِه ِعْْ   َفََل ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفي اليُّ

َيا ُبَنيَّ ِإََّْها ِإْن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن ِفي َصْخَرٍة َأْو ِفي *  ونَ ْعَمُْ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْ  َفُأَْبُِّئُكْ  ِبَما ُكْنُتْ  تَ 

َمَواِت َأْو ِفي اْْلَْرِض َيْأِت ِبَها َّللاَُّ ِإنَّ  ََّ ِن * َّللاََّ َلِطمف  َخِبْر   ال ََلَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواَْْه عمَ َيا ُبَنيَّ َأِقِ  الصَّ

ِ  فمِي اْْلَْرِض * َكِر َواْصِبْر َعَْى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْْلُُمورِ نْ اْلمُ  ِِ َوَِل َتممْ ا َك ِلْنمَّ َوَِل ُتَصعِّْر َخيَّ

ا ِإنَّ َّللاََّ  ورٍ  َمَرحممً اٍل َفخممُ لَّ ُمْختممَ ْوِتَك ِإنَّ أَْْ * َِل ُيحممِ ُّ كممُ ْن صممَ ْص مممِ ِمَك َواْ ِممُ ي َمشممْ ْي فممِ َر َواْقصممِ َواِت اكممَ ْْلَصممْ

 (19-13. )لقمان:  (َلَصْوُت اْلَحِمْرِ 

 

 

 صدق هللا العظيم 



 أ
 

 اإلهداء

بعممي سممنْن مممن المشمموار اليراسممي والتعمم  وسممهر الْمممالي همما قممي وصممْ  إلممى ْهايممة المطمماف 

، ف في طريقيمع الوقو تَتطسهر الْمالي وظروف الحماة الصعبة التي ل  سنْن قِْتها بالتع  و 

فمممي تياصمممْل لي رحممممه ب ابشمممار  الممممذ افتقمممي  واضمممع إلمممى روا أخمممي ال ممماتل المأهممميذ همممما العمممم

، وإلمى شممعة موخ أبمي ال ماليحماتي ويرتع  قْبي شوقًا إلممه وإلمى ممن أحممل اسممه بكمل فخمر وشم

اْلمممل والتيممايل وينبممور الصممبر أمممي ال المممة، وإلممى مصممير قمموتي واعتمممادذ اخمموتي وأخممواتي، وإلممى 

 حرفًا أو كْمة. من عْمني لك إلى، و أصيقائي وأساتمتي



 رباب أبو حميدالباحثة: 



 ب
 

 :قرارإ
لجامعممة الخْْممل، لنْممل درجممة الماجَممتْر، وأْهمما ْتمجممة أبحمماثي  بأْهمما قمميم   عممية الرسممالةأقممر أْمما مُ 

أذ جمز  منهما، لم  يقميم لنْمل  اسمة أوأن همم  الير ثمما ورد، و شمارة لمه حْإتم  امما    باسمتثنا الخاصة،  

 معهي اخر. وأة امعدرجة عْما ْلذ ج
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 وتقدير شكر

، ه المزيمي ممن فِممْكالْهم  لمك الحممي حمميًا أبْمُ  بمه رضمماك، أيدذ بمه شمكرك واسمتوج  بم
لحممي فمي لمك او  ، راْعم ، ولمك الحممي فمي الَمرا  والِم أْعم  عْْنما ْعممًا بعمي الْه  لك الحمي كما 

 لرخا ، ولك الحمي حتى ترضى، ولك الحمي عْى كل حال.او الشية  

محمي اصْى ب عْمه وسْ   وصحبه ومن سار عْى دربه إلى يموم   َلمًا عْىوصَلًة وس
العافمة ورزقني التوفْم  إتممام همم  بر و وًِل أن منِّ عْيِّ بالصا-ز وجلع–ي ب  فإْني أحم  اليين..
ب عْمممه وسممْ     مممن ِل يشممكر النمماِ ِل يشممكر ب ،  حممييا الرسممول اصممْىب يِلِلً واسممت الرسممالة.
يير إلمى أحمي شمارات العْم  باليِل والجمْل ورد  إلى أهْه، فمإْني أتقميم بجزيمل الشمكر والتقماعترافًا  

المذ حظْ  به مشمرفًا، ومنحنمي جمل  كامل حسن كتلو هم  الرسالة اليكتور/  أعَلمه ... ُمشرفو 
التوجمممه واإرشمماد لممي، لكممي تممرا هممم  الرسممالة النممور بمَممتوا  يفمميمميخر جهمميًا  مممه ولمم اواهتموقتممه 
 ي ِلئ ، فْه مني كل الشكر والتقيير.عْم

مذ منحنمي فرصمة لعْمي العظم ، الكما أتقيم بالشكر الجزيل لجامعة الخْْل هما الصرا ا
 والبحا العْمي.التعْ  

 ناقشة كل من:نة المجِا  لكما وأتقيم بخالص الشكر، والتقيير ْلع

 ممتحنًا داخْماً  محمي عجوة اليكتور

 ممتحنًا خارجماً  محمي شاهْن اليكتوراْلستاذ 

تي ستَه  في إثرائها، فجزاه  ب لة، وتقيي  مَلحظاته  القممة السامناقشة هم  الر ْه  بقبول يِلت
 .عني خْراً 

 مممن تَممهَْلت أثنمما و  مي لممما قمم مممياِر منطقممة النقمم  فممان الممى ر عوأتقمميم بجزيممل الشممكر وال
ة أو نصممحالكْممة أو الكما وأشكر كل من قيم لي يي العرف في همما البحما سموا  ب  تطبْ  اْلداة.

 التشجمع، جزاه  ب جممعًا خْر الجزا .

كنمم  قممي أخطممأت فمنممي، وممما  نا بتوفْمم  مممن ب وحممي ، وإوأخْممرًا إن كنمم  قممي أحَممن  فهممم 
 وفمقي اِلِّ باَّلل.ت
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 راسة: ملخص الد

طْبمة دور العنمف اْلبموذ فمي تميام  القمم  اإيجابممة لميا   إلىالتعرف  الحالمة  راسة  الي   هيف  
ع جمم ة منوتكون مجتمع اليراس .في النق   لييةعامْة الواالم  أسالْ  المرحْة اإعيادية وعَلقتها ب

طبقممم  و،   طالممم  وطالبمممة12416لبمممال  عممميده  ااو ، نقممم  ِ الر ْمممة اإعياديمممة فمممي ممممياالمرحطْبمممة 
الممممنهج الوصممميي الباحثمممة اسمممتخيم  و ، طالبممماً   745ا قممممة قوامهممماعشممموائمة طبعْمممى عْنمممة ة اليراسممم

ممم  أدوات اليراسمممة ، ِلرتبممماطيا أسمممالْ  المعامْمممة  واسمممتباْة، ْلبممموذ العنمممف ا سمممتباْةممممن افممممما تكْو
  اإيجابمممة لممميا طْبمممة المرحْمممة تممميام  القمممم يفمممبمموذ اْل دور العنمممف أنالنتمممائج  ظهمممرت . وأالوالييممة
 ف اْلبمموذ لْعنممكْمممة الة ط الحَممابي لْيرجمم، إذ بْمم  المتوسممقْممَْلً  كممان فممي مممياِر النقمم   اديممةاإعي 

طْبمممة  ن وجهمممة ْظمممرفمممي النقممم  مممم ة الوالييمممةالمعامْممم لْ  أسممماأن  أظهمممرت النتمممائجكمممما  . 2.12ا
المعامْمممة ْلسمممالْ  رجمممة الكْممممة بي لْي اَمممحال سمممطمتو ل، إذ بْممم  اديمممة كاْممم  متوسمممطةالمرحْمممة اإعيا

 . 2.79ا في النق    الواليية
ات طْبة ستجابِلجة الكْمة  ئمة في الير دِللة إحصا  و  ذات جود فر و توصْ  اليراسة إلى  و 

م  اإيجابمة تعزا لمت ْر  في تيام   القذ  ة دور العنف اْلبو لمعرف  لنق  في احْة اإعيادية  المر 
الَكنم وعر و   ، ةوحور   مية،َاك  بة طْلصالح  ،  كان  الَبع،  وتل  الجنس  مت ول،  عرة الْقمة،   ْر 

المكور،  لصا أفراد اْلسرةمت ْر  و لح  التي علصالح    .عيد  ا  يد اْلسر  أقل من  أفراد،5أفرادها     
أفْلوا التي عيد  ا  ارادهسر  التعْممي لألب،و     فرد.12اأكثر من  آبائه   الميلصالح    المَتوا  ن 

ومت ْر  أكثر،  ف  ولهْن لق  ألح اْلمهات الْواتي أْاصْلم لا  وا تعْم ت ْر مَت وم،  متعْمْن ْر  
اْلسر التي حج  دخْها  الح  صل،  حج  دخل اْلسرةمت ْر  و ،  المذ ِل يعمل  لصالح،  عمل اْلب 

، ر داخل اْلسرةالشخص المذ يَتخيم العنف أكثلمت ْر  ، و  7000-5000  وا3000من  اأقل  
 رو ي لي اليرجة الكْمة  فلة إحصائمة  ِلد ذات    وجود فرو    عيم  اليراسة إلى  صْتو و   لصالح اْلم.
ات: لنق  تعزا لمت ْر ا  فيمة ليا طْبة المرحْة اإعيادية  في تيام  القم  اإيجاب  العنف اْلبوذ 

  . اْلمعمل و  ،لألم التعْمميالمَتوا ا
ن وبْ   العنف اْلبوذ ْن  عَلقة ارتباطمة طردية دالة إحصائمًا ب  اسة إلى وجود توصْ  الير و 

 .  0.51لْعَلقة بْنهما ا رتبا ل اِلما بْ  معاحْ، الواليية ةْلمعامأسالْ  ا
 توصمات.مجموعة من ال باليراسة أوص  الباحثة ضو  النتائج التي توصْ  إلْها ي وف 

 .  منطقة النق، أسالْ  المعامْة الواليية، القم  اإيجابمة، العنف اْلبوذ  ية:الكلمات المفتاح
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Abstract: 

the current study aimed to identify the role of parental violence in supporting positive 

values among preparatory school students and its relation to methods of social 

normalization in the Negev. The study population consisted of all the preparatory 

school students in the Negev schools, whose number is (12416) students, and the 

study was applied to a stratified random sample of (745) students, and the researcher 

used the relational descriptive approach, while the study tools consisted of a 

questionnaire of parental violence and a questionnaire of parenting violence, and 

methods social normalization. The results showed that the role of parental violence in 

reinforcing the positive values of preparatory school students in the Negev schools 

was little, as the mean of the total degree of parental violence was (2.12). The results 

also showed that the methods of social normalization in the Negev from the viewpoint 

of preparatory school students were average, as the arithmetic mean of the total 

degree of normalization methods in the Negev was (2.79.)  

The study found that there were statistically significant differences in the overall 

score of the responses of preparatory school students in the Negev to know the role of 

parental violence in reinforcing the positive values due to the variable of the place of 

residence, in favor of students (Kseifah, Hora, Lakiya, Tal al-Sebaa, and Arara), and 

to the gender variable in favor of males. And the variable number of family members. 

In favor of families with fewer than (5) members, and families with more than (12) 

members, the father’s educational level, in favor of those whose fathers are not 

educated, the mother’s education level variable in favor of mothers who have 

completed their first title or more, and the father’s work variable, In favor of the one 

who does not work, and the variable of the size of the family income, for the benefit 

of families whose income is (less than 3000) and (5000-7000), and for the variable of 

the person who uses violence more within the family, in favor of the mother. The 

faculty plays the role of parental violence in strengthening the positive values of 

preparatory school students in the Negev due to variables: (the educational level of 

the mother, and the work of the mother). 

The study found a statistically significant positive correlation between parental 

violence and methods of social normalization, where the correlation coefficient for the 

relationship between them reached (0.51.)  

In light of the findings of the study, the researcher recommended a set of 

recommendations. 

Key words: Parental Violence, Positive Values, Methods of Socialization, The Negev 

Region. 
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 الفصل االول 

 مشكلة الدراسة واهميتها

 مقدمة 

وممنحه  الشمعور  ،العمائْي  والميفبالحنمان  وإحماطته  ،من خمَلل العنايمة بهم تربمة اْلطيال  تكون  

 ،ْمممةالعقعممامْته  تهمميد حممماته  كْهمما أذ صممحته  وإن اإسمما ة فممي م ،اجون المممهباْلمممان المممذ يحتمم

مائه   ،وبقائه   اْلربعمةوكرامته . بمعنى أخمر يكمون لمييه  خْمل فمي جمممع الجواْم  الشخصممة   ،ْو

 ،الممات  واحتمراموأيِمًا تَمب  لهم  مشماعر إْعميام اْلممن ،  واإجتمااممة  ،العقْمة  ،الجَممة  ،النيَمة

. وكْمممما تعمممرض الطيمممل لَمممو  وعنميمممةمِمممطربة  يه  مرحْمممة مراهقمممةحممم  سممممكون لمممي وفمممي وقممم  ِل

 ،وإدراكمة ،سْوكمة اضطرابات من عيوان ْيَاْي شييي قي يؤدذ إلى   عاْىلمعامْة الجَيية كْما ا

 . 2017احَْن ورحم  ومحمي،  وعاطيمة شييية

إن عنف  ،لكنها تمس جممع المجتمعات البشرية ،شيتهافالعنف ظاهرة عامة قي تختْف من حْا 

هممو  ،التممي يممت  فْهمما ة بالوضممعمةالمتعْقمم فو لْعوامممل والظممر  كاسممتجابةاْممًا الَممْوك المممذ يظهممر أحم

منظومممة القممم  التممي تنممتظ   تكرسممهو الثقممافي المممذ أته بممالعنف اإجتممماعي ْتمجممة لممما يمكممن تَمممْ

ويظهمممر كمممنمط ممممن العَلقمممات اْلساسممممة التمممي تمممنظ  حمممماة اْلفمممراد وفممم   ،عْْهممما الحمممماة اإجتمااممممة

حْما أن  ،ْها عمن الثقافمةيمكننما فصم  مااممة ِلتجثقافمة. فالتنشمئة اإامة والاإجتما  طبمعة التنشئة

 . 2012الجبارذ، ا وتكوين لشخصمة اليرد ي اْلساِ هي عمْمة تعْ  عمْمة التنشئة ف

أن لْعنممف مظمماهر كثْممرة ومتعمميدة فمنممه العنممف الْيظممي والجَمميذ والجنَممي   2002طقمم ا ويممرا 

 .والنيَي واْلسرذ واِلجتماعي واِلقتصادذ
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ن أإِل  ،م اْلزلموجمممود منمممشمممكل خممما  عنمممف بشمممكل عمممام واْلبممموذ ب  أن ال2007ويمممرا محممممي ا

ثقافممممة  ،إجتمااممممة ،لمَمممتوا والشمممية التمممي ْشمممهيها الْممموم يمممأتي ْتمجمممة لظمممروف إقتصممماديةر  باظهمممو 

 وسماسمة.

وتكميمه ممع ى ْمو الطيل ْموًا سْممًا يَاعي عْ  قرار واستن الوسط اْلسرذ  أ   2002الز بيايؤكي  و 

همما ويتممرك العنممف أثممار سممْبمة عْممى اْلسممرة من ،مممه بشممكل مناسمم  يعممم  فالمممذ  الوسممط اِلجتممماعي

مما يِعف العَلقات العائْممة بمْن اْلبما  واْلبنما    اِلَْجاموفقيان  تَلل البْئة العائْمة وتيككها  خا

 .ه تنشئتويؤثر عْى 

لعقمي النيَممة يتَمب  فمي ْشمو  ا أن العنمف اْلسمرذ  حْما تمرا   2018ايشمي القر  لكوتؤكي عْى ذ 

ط تيكمممك المممرواب ،إجرامممممة أو سمممْوكمات عيائممممة أو ،يممماق  إلمممى حممماِلت مرضممممهتمممي قمممي تتطمممور وتتال

ييممي كمممان مقود بالنهايممة إلممى تهسمم مممما ،وتَلشممي اإحَمماِ باْلمممان الثقممة ْعمميام، إضممافة ِلاْلسممرية

ن بمْن اْلبموي العَلقمة واضمطراب و  التربممة وإلى تأثْر سم ،اْلسرة ْواة المجتمع لكون  المجتمع بأسرة

التربويممممة الحممممماة ف جواْمممم  فممممي مختْمممم اِلَْممممجامالمممموازر الممممييني واْلخَلقممممي وعمممميم  ْتمجممممة ضممممعف

 .اور داخل اْلسرةواليكرية والبْئمة مما يؤدذ إلى غماب ثقافة الحوار والتش واِلجتماامةوالتعْمممة 

  الَممممْوك العنمممف يولمممي لمممييه عْمممىتشمممجمع اْلبنمممما   أن  Bandoura, 1977اورا باْمممي  ويعمممزو

أو أن  ،واِلْتقمامع اْلخمرين ت ممجراأذ ان اْلبا  المين كاْوا يشجعوا ابنائه  عْى المشما  ،اْيالعيو 

  عْمى يشمجعوا ابنمائه  لمالممين يحصْوا عْى مطالبه  بالقوة كاْ  درجمة العيواْممة لمييه  اكبمر ممن 

 . 2008، يات شييا ك العيواْي بأذ شكل من اْلشكالالَْو 

ْلطيمال المتعرضمْن لْعنمف تبعما لمت ْمر ْما تمرا أن َْمبة ا  ح2012الجبمارذ اؤكي عْمى ذلمك  تو 

بممْن وجممود عَلقممة طرديممه  توصممْ  إلممىكممما  ،كممان لصممالح المممكورسممْوك عمميواْي  ولممييه الجممنس 
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زداد بزيمادة يما  لميا اْلبنم الَمْوك العميواْيأن  أذ  الَْوك العيواْي ليا اْلطيال والعنف اْلسرذ،

 .ف اِلسرذ العن

 يممؤدذ إلممى بحمم  اْلطيممال أن إسممتخيام أسممْوب القَمموةإلممى    2014ا الربمعمميتوصممْ  دراسممة  كممما

 اْلْاْمممةيممؤدذ إلممى وتمبمممب المعامْممة بممْن اْلبنمما  وعمميم المَمماواة بْممنه   ،الَممْوك العمميواْيإكَممابه  

ل وعممممميم تحمممممم ْحمممممرافِلاوأن اإهتممممممام والحمايمممممة الزائمممممية بالطيممممل يمممممؤدذ إلمممممى  ،اِلسمممممتحواذ وحمممم  

بمم اْلخمرينلعيواْمة تمؤدذ إلموت مية المشاعر ا  ،مةالمَؤول الَمْئة  اْلليما  واسمتخيام ،ى اِلْعمزال ْو

ات بممْن الوالمميين تنمممي وإن كثممرت المشمماجر  ،والقاسمممة تولممي فممي ْيَممْته  الخجممل وعمميم الثقممة بممالنيس

   الحنمماناْهفقممي مممال يممؤدذ إلممى اْلبمما  واإه واْشمم ال ،عممن اْلسممرة واِلْعممزالشممعور الخمموف والقْمم  

يممؤدذ إلممى وعمميم خْمم  جممو مناسمم  لتنشممئته   احتماجمماته مممة والتقصممْر فممي تْب ،والحمم  واإسممتقرار

وعميم  ،والعصممان د التممر  وكثرة اْلمر وعيم إستخيام الْْن ينمي شمعور  ،اهمةالشعور بالنقص والكر 

مع  بة كريمةمبم مت ازدواجمةخصمة بإستخيام اسالْ  الثواب والعقاب يؤدذ إلى تكوين ش  اِلستقرار

 ،واِلْحمرافلمى الجنموا ْرة والتيرقة بْنه  يؤدذ بهم  إة ال تنممكما أن    ،اْلسرةمع    خْْةاْلصيقا  ب

 واسمتخيامة الشمعور بالممْ  وتنممم ،التَمْط والَممطرة يْ مي رغبمات ومْمول الطيمل  أسمْوب   واستخيام

 .العقاب البيْي يؤدذ إلى الحقي وكراهمة اْلخرين ومقاطعته 

 واسئلتها مشكلة الدراسة

ربمممويْن التاْتبممما  الكثْمممرين خاصمممة  جممممب  فمممي المجتممممع ممممن الظمممواهر التمممي ف عنمممالظممماهرة تبمممر عت

، وكون الباحثة مواطنة من والنيَْْن وكثر الحييا عنها وعن مظاهرها وأشكالها وأْماطها وأثارها

المجتمممممع مممممع  يومالْمممياخل، فإْهممما تممممرا أْمممه بَممممب  اِلحتكممماك المباشممممر عربممممي فمممي الممممالمجتممممع ال

ذ، فمممإن ممممع الْهمممود ي والمجتممممع العربممملثقافمممات والعمممادات بمممْن المجتاتَلف ب  اخممم، وبَممماإسمممرائْْي

 تممواجهه  الكثْممر مممن التحممييات التممي يطممرون فممي كثْممر مممن اْلحمممان إلممى اسممتخياملممما  اْلمممور أو 
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زامه  بتعممالم  لممإالعربمممة، و العنممف مممن أجممل تعممييل سممْوك أبنممائه  وتنشممئته  عْممى العممادات والتقالْممي 

يف منه ن الهْل مة،يجابم  القم  اإيؤدذ إلى تياا الباحثة أن العنف اْلبوذ  ديننا الحنمف، لما تر 

 :التاليالتَايل الرئمس  اليراسة فيتتمثل مشكْة بنا . من هنا ْوك ولمس إيما  اْلتعييل الَ

المعامْممة أسممالْ  و دور العنممف اْلبمموذ فممي تمميام  القممم  اِليجابمممة  بممْنعَلقممة ارتباطمممة  هممل توجممي 

 .في النق   بة المرحْة اإعياديةطْ لياالواليية  

 : تيةاآل التساؤالت عن اإلجابة في الدراسة مشكلة لذلك تكمن

في    ْبة المرحْة اإعياديةم  اإيجابمة ليا طم  القفي تيا دور العنف اْلبوذ  ما    :األول  السؤال

 ؟ من وجهة ْظر الطْبة أْيَه  مياِر النق  

  من وجهة ْظر طْبة المرحْة اإعيادية   في النق    لييةأسالْ  المعامْة الواما    :الثانيالسؤال  

 ؟النق   في مياِر

فممي دور العنممف اْلبمموذ  بممْن متوسممطات  صممائمةات دِللممة إحتوجممي فممرو  ذ هممل  السؤؤؤال الثالؤؤث:

مكمان ا تبعمًا لمت ْمرات طْبمة المرحْمة اإعياديمة فمي النقم  ْظمر ممن وجهمة  تيام   القم  اإيجابمة  

 اْلب،، عمل وا التعْممي لألمعْممي لألب، المَتْلسرة، المَتوا التالجنس، عيد أفراد ا، الَكن

 ؟ رةص يَتخيم العنف داخل اْلسعمل اْلم، حج  دخل اْلسرة، أكثر شخ

ارتباطمة    :الرابعالسؤال   عَلقة  توجي  وبْن  دور  بْن    اً إحصائم  دالةهل  اْلبوذ  أساليبالعنف 

 ؟ قباإلعداديةفيالنالمرحلةطالبيةلدىفيتدعيمالقيماإليجابالمعاملةالوالدية
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 لدراسة أهمية ا

العممميل والحكممممة  فمممي دعممم  المممنظ  المَمممتقرة القائممممة عْمممى ظممماهر واحمممي  ممممن ميَمممه  فمممي ن العنمممف إ

أذ شمكًَل ممن أشمكال الَمْوك  ،بوصف إْها سمات إَْاْمة تِرب بجمورها أعما  النيس البشمرية

 .اْتصار المْول والمات و  اإَْاْي

 : يْي بما مقيتطبوال النظرذ  ينعْي الص عْى يراسةلا ممةهأ  وتكمن

 : نظريةاألهمية ال

 صمممْته فمممي لْمجتممممع يجابممممةاإ القمممم  وتممميام  تثبْممم   فمممي العنمممف دور معرفمممة يراسمممةلا همممم  تحممماول

 وهمما اليَْمطْني، المياخل فمي( البميوذ ) اليَْمطْني المجتممع فمي الَمائية أسمالْ  المعامْمة الوالييمةب

 ممممةهم ْظريمممة معرفمممة مفِمممت هنممما سمممةيراوال ، والعربمممي ْممميالمح المَمممتوا  عْمممى سمممتهدرا يمممت  لممم  مممما

 . مةالعرب لْمكتبة

تظهر اْلهممة النظرية لهم  اليراسة فمما توفر  من أطر ْظرية تتعْ  بالعنف اْلبوذ في تيام   

الطْبة ليا  اإيجابمة  ب  ،القم   الوالييةوعَلقتها  المعامْة  يَتيْ  ،أسالْ   أن  يمكن  منها  والتي  ي 

 . التربوية في النق   لعمْمة التعْمممةعْى ا ائمْنوالق ،هما المجالن ضمن  الباحثْ

 ألهمية التطبيقية: ا

 وتتمثل اْلهممة التطبمقمة فمما يْي: 

والمرشمميين النيَممْْن فممي التعممرف  ،يمكممن لنتممائج هممم  اليراسممة أن تَمماعي المَممؤولْن التربممويْن -

 ام  القمم تمي ي العنف اْلبموذ فموالعَلقة بْن  ،فالعنْور    ،عْى درجة العنف اْلبوذ المَتخيم

لوضممع البممرامج اإرشممادية  ،أسممالْ  المعامْممة الوالييممةب ديممةبممة المرحْممة اإعيااإيجابمممة لمميا طْ
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لتمميام   بمميائل العنممف واسممتخيام ،الوقائمممة والعَلجمممة التممي تَمماعي فممي الحممي مممن العنممف اْلبمموذ 

 .القم  اإيجابمة ليا الطْبة

  اِلجتماامممة ئةالتنشمما سممالْ  المعامْممة الوالييممةْل أداة و  ،بمموذ ْلا لْعنممف أداة سممة ليراتقمميم هممم  ا -

يمكمن أن يَمتيْي منهما  ،يتوفر فْهما دِلِلت مقبولة من الصي  والثبات عْى البْئة فمي النقم  

 وتطبمقهما في بْئات أخرا. ،الباحثْن في اليراسات ذات صْة بموضور اليراسة الحالمة

 الدراسة أهداف

المرحْة   بةطْ  ليا  اِليجابمة  القم   تيام   في  تخيمالمَ  اْلبوذ   العنف   جةدر   ةرفعم -

 .اإعيادية في مياِر النق  

 ، الجنس  مت ْرات   وف   العْنة  افراد   عْى   الواقع  العنف  درجة  في  فرو  ما إذا هناك    معرفة -

الَكن واْلم ،اْلسرة    أفراد   عيد   ،حج  دخل اْلسرة  ،مكان  التعْممي لألب  مهنة    ،المَتوا 

 .ومَتخيم العنف  ،ب واْلماْل

 . اِليجابمة  القم  تيام  في المَتخيم عنفلا ْور معرفة -

الوالييةمعرفة   - المعامْة  يَتخيمها    أسالْ   في  التي  اإعيادية  المرحْة  طْبة  أمور  أولما  

 ق  في تنشئة أبنائه .مياِر الن

 .أسالْ  المعامْة الوالييةو  اِلبوذ  فعنال بْن العَلقة معرفة -

 دراسة فرضيات ال

بممْن    ≥ 0.05امَممتوا اليِللممة ِل توجممي فممرو  ذات دِللممة إحصممائمة عنممي  الفرضؤؤية األولؤؤى:

 لميا طْبمة المرحْمة اإعياديمة فمي النقم   القمم  اإيجابممةفمي تميام  ْلبموذ دور العنمف امتوسمطات 

 .تبعًا لمت ْر مكان الَكن
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بممْن    ≥ 0.05ايِللممة إحصممائمة عنممي مَممتوا الذات دِللممة توجممي فممرو   ال:الفرضؤؤية الثانيؤؤة

 لميا طْبمة المرحْمة اإعياديمة فمي النقم     اإيجابممةقممالفمي تميام  ْلبموذ دور العنمف امتوسمطات 

 .تبعًا لمت ْر الجنس

بممْن    ≥ 0.05اتوجممي فممرو  ذات دِللممة إحصممائمة عنممي مَممتوا اليِللممة ِل  :الفرضؤؤية الثالثؤؤة

 لميا طْبمة المرحْمة اإعياديمة فمي النقم   ةالقمم  اإيجابممفمي تميام  ْلبموذ ادور العنمف متوسمطات 

 .راد اِلسرةتبعًا لمت ْر عيد أف

بممْن    ≥ 0.05اتوجممي فممرو  ذات دِللممة إحصممائمة عنممي مَممتوا اليِللممة ِل  :الفرضؤؤية الرابعؤؤة

 فمي النقم   لميا طْبمة المرحْمة اإعياديمة القمم  اإيجابممةفمي تميام  ْلبموذ دور العنمف امتوسمطات 

 .التعْممي لألب  تبعًا لمت ْر المَتوا 

بمْن    ≥ 0.05المة حصمائمة عنمي مَمتوا اليِلتوجمي فمرو  ذات دِللمة إ ِل :الفرضؤية الخامسؤة

 لميا طْبمة المرحْمة اإعياديمة فمي النقم   القمم  اإيجابممةفمي تميام  ْلبموذ دور العنمف امتوسمطات 

 .تبعًا لمت ْر المَتوا التعْممي لألم

بمْن    ≥ 0.05اتوا اليِللمة لمة إحصمائمة عنمي مَمتوجمي فمرو  ذات دِل ِل :ةالسادسؤ الفرضؤية

 لميا طْبمة المرحْمة اإعياديمة فمي النقم   القمم  اإيجابممةفمي تميام  ْلبموذ العنمف دور امتوسمطات 

 .تبعًا لمت ْر عمل اْلب 

بممْن    ≥ 0.05اِل توجممي فمرو  ذات دِللمة إحصمائمة عنممي مَمتوا اليِللمة  الفرضؤية السؤابعة:

 النقم   لميا طْبمة المرحْمة اإعياديمة فمي القمم  اإيجابممةفمي تميام  وذ ْلبمدور العنمف امتوسمطات 

 .تبعًا لمت ْر عمل اْلم



9 
 

بممْن    ≥ 0.05اتوجممي فممرو  ذات دِللممة إحصممائمة عنممي مَممتوا اليِللممة  ِل :الفرضؤؤية الثامنؤؤة

 اإعياديمة فمي النقم  المرحْمة  لميا طْبمة القمم  اإيجابممةفمي تميام  ْلبموذ دور العنمف امتوسمطات 

 . لمت ْر حج  دخل اْلسرةعاً تب

بممْن    ≥ 0.05اإحصمائمة عنممي مَمتوا اليِللمة ذات دِللمة توجممي فمرو   ِل :الفرضؤية التاسؤعة

 لميا طْبمة المرحْمة اإعياديمة فمي النقم   القمم  اإيجابممةفمي تميام  ْلبموذ دور العنمف امتوسمطات 

 .لعنف أكثر داخل اْلسرةتبعًا لمت ْر الشخص المذ يَتخيم ا

بممْن   ≥ 0.05االيِللممة عنممي مَممتوا  دالممة إحصممائماً توجممي عَلقممة ارتباطمممة ِل  :ةالعاشؤؤر  الفرضؤؤية

يجابممة لميا   اإاالتنشمئة اِلجتمااممة  فمي تميام  القمم  أسمالْ  المعامْمة الوالييمةن  العنف اْلبوذ وبمْ

 .طَلب المرحْة اإعيادية في النق  

 حدود الدراسة

 تي: ج اليراسة في ضو  ما يأ مم  ْتائيتحيد تع

  القممممم  بمممموذ فممممي تمممميامدور العنممممف اْلعْممممى الحمممميود الموضمممموامة : سمممموف تختصممممر اليراسممممة  •

 في النق  . أسالْ  المعامْة الوالييةوعَلقته ب ،رحْة اإعياديةاإيجابمة ليا طْبة الم

 ود المكاْمة : المياِر اإعيادية في النق  .الحي  •

 . 2019/2020عام اليراسي الحيود الزماْمة: لْ •

 .والتاسع ،نثاموال ،ية : طْبة المرحْة اإعيادية في الصيوف : الَابعالبشر   الحيود  •
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 مصطلحات الدراسةتعريف 

 العنف

أو النيَمممة وتكممون  ويةالَممْطو القمموة البيْمممة أو الْيظمممة أ اْممه إسممتخيام   عْممى2007شممبْ  اعرفممه 

اْلطيممال  أذ، العائْممةأفممراد آخممرين مممن هممم   و اْلم ضممي مممن قبممل اِلَْممان البممال  فممي العائْممة اْلب أ

 ويتراوا العنف بْن البَمط والشييي.

ك أذ سمْو  ،ممانغطوان والقهمر والبالقَموة والعمي  فسمْوك م ْم بأْه  فقي عرفه   2009خياجي اال  أما

ي وسمممة ظمماهرةمممل ِل أخبمعنممى ع ،عممن التحِممر والتمممين بعْممي  وهممو سممْوك  ،َلقممي و ْممر قمماْْو

 باْلخرين لتحقْ  أهياف مشبوهة.    ييًا إلحا  اْلذا تعيادًا لْقوة وتهي لي يتِمن اسفعْي أو قو 

 وي األب العنف

ويكون من قبل العائْي طار اإ عائْة أذ فيالعنف المذ يحيث داخل البأْه     2008كري  ا  عرفه

 مذ له  الَْطة اِلكبر في العائْة.اْلم أذ اْلشخا  الالواليين اْلب او  احي 

 ،مممع ميمماهم  عييممية مثممل العنممف المنزلممييتممياخل ْلبمموذ ميهمموم العنممف ا نأ  2001الَممْي ا ويممرا 

طيمال اْل عْمى بموذ  البماً سمو  معامْمة اْلطيمال و ْمر ذلمك وتقمع اعممال العنمف اْل ،سمرذ العنمف اْل

ممممن يقمموم بمميورهما فممي حالممة  ْبممة احمميهما او م أو و اْلأمممن قبممل اْلب ون ممارسممة العنممف وتكمم

 كْْهما.

  فمي النقماْلب أو اْلم في المجتممع البميوذ ا يقوم به مًا بأْه الباحثة العنف اْلبوذ إجرائمف  عر تو 

، والمذ سْت  قماسه من خَلل استجابات   أبنائه أو تعنمف ليظي أو ْيَي بحمن أعمال ضرب 

راسمة المَمتخيمة فمي الي  أداة دور العنف اْلبوذ فمي تميام  القمم  اإيجابممةأفراد عْنة اليراسة عْى 

 الحالمة.
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 ةيجابيالقيم اإل

والمثممل العْممما التممي يممؤمن بهمما النمماِ، مجموعممة مممن المبمماد   بأْهمما  2019ن اَممبممي المحعرفهمما ع

، ويتيقون عْْها فمما بْنه ، ويتخمون منها مْزاًْا يْزون به أعماله ، ويحكمون بها عْى تصمرفاته 

 اْلماْة، العيل، المَاواة، ... .مثل: االتعاون، التشاركمة، 

بنمماً  عْممى الجماعمة  اليممرد أو  ابممارة عممن حكم  يصممير  اإجرائمممًا بأْهمجابمممة ياإ قمم وتعمرف الباحثممة ال

 جْهمممة يكتَممبهاوهممي معممايْر واقعمممة وتو  ،ا هممو مرفمموض ممما هممو مقبممول وممم ضمموابط إجتماامممة تبممْن

 فمه .  وتؤثرالتي ينتمي الْها مع الجماعة  تياعْهاليرد من خَلل 

 التنشئة االجتماعية

شمكْل شخصممة الطيمل ي يمت  فْهما تتماامة بأْها  العمْمة التة اِلجالتنشئ  (2001) الجوهرذ   عرف

 كتمًَل . تماامًا م اجائناً م  فمه لكي يكون كالمذ يعمحمط مع ال ت تياعْمةعبر عمْما

 ةأساليب المعاملة الوالدي

طريقة التربمة كما ييركها اْلبنا ، والتي يَتخيمها الواليان مع   بأْها  2004عرفها عبي المعطي ا

شممى مممع معممايْر الكبممار أو اأو تنممممة هممما الَممْوك بممما يتم ،تعممييل سممْوكه تشممكْل و  اْلبنممما  بقمممصي 

  .ممَتوياته 

المعامْمة أسمالْ  عْمى مقمماِ  عْْهما الميحمو  اليرجة التي يحصل  اإجرائمًا بأْهالباحثة    هاعرفتو 

 .المَتخيم في اليراسة الحالمة  الواليية

 قبالن

 شمرقاً  ردنممع اْل فمي حميود حْما يشمترك  ،ع النقم  فمي جنموب فَْمطْنقتالمنطقة الج رافمة التي  

أمما ممن الجهمة  ،الجنموب  اْلحممر ميينمة ايمَلت ممن جهمة  عن البحمر  نا   ربًا وييصْهصحرا  سْو 

ارة الصمحراوذ الشمييي الحمر  تمْمز بجمو وي ،ممهلاالشمالمة فتعي ميينمة الخْْمل أقمرب الممين اليَْمطْنمة 
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النقمم  يد سمكان ْم  عمويب ،رة العربمممةردن وشمبة الجزيمائممل بميو سمْنا  واْلسمكاْها بميو ممن قب ،صممياً 

 حمممرب العمممرب الممممين بقممموا فمممي همممم  المنطقمممة بعمممي ممممن البممميو ألمممف َْممممة جمممممعه    300االي حمممو 

  دْو  من أراضي النق . ْون مْ  3اويمْكون ما يقارب   1948ا

 

 داديةة اإلعالمرحل

لمَممتوا التعْممممي المتوسممط، ويكممون بممْن ا هممو( التعْممم  المتوسممط: يَمممى أيِمماً )ذ ْممم  اإعممياد عالت

رحْمة سمنة مراحمل أساسممة ممية كمل مثَلث  من    تكون ، ويالثاْوذ   لتعْم وا،  يائيالتعْم  اِلبتمرحْتي  

  المكمْمممة لْتعْمممم   البممما همممو مرحْمممة التعْمممم -المتوسمممط- ذاإعمممياد يعتبمممر التعْمممم   .دراسممممة كامْمممة

تتواجممممي ساسممممي ،وقممممي التعْممممم  اْل واإعياديممممة  اِلبتيائمممممة حْتممممي التعْممممماسممممي ، فمطْمممم  عْممممى مر ساْل

 . سور ميرسة واحي المرحْتْن داخل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 قدمة م

والتنشمممئة قمممم  ، والوهمممي العنمممف تهممماومت ْرا الحالممممة لْيراسمممة اإطمممار النظمممرذ  ليتنممماول همممما اليصممم

ات جنبممممة ذ ْلوا ْيراسمممات العربممممةكمممما يتِممممن عرضمممًا ل ،يمممةوأسمممالْ  المعامْمممة الوالي  ِلجتمااممممة،ا

  عرض لهما. تييأوفمما  ،الصْة بمت ْرذ اليراسة

 المحور االول: اإلطار النظري 

  العنفاوالً: 

ئ  إِلِّ  مَلال  باِلهتمام  ظِقيم التاريخ إِلِّ أْه ل  يح   لموجه ْحو اْلبنا  قيي العنف اْلسرذ ا  يعتبر

ة اْلخْرة، حْا يع في اآل صعْي    ِلهتمام العالمي عْىم  العال  بأسر  مرحْة تاريخمة حافْة با ْو

يَتخيم لإلشارة  العنف اْلسرذ الموجه ْحو اْلبنا  مصطْحًا  و والطيولة،  لشعوب بالطيل  اليول وا 

اْل و ْر إلى  المباشرة  أومبلا  فعال  الواليان  يوجهها  التي  اْلم  اشرة  اأولما   أحي  ْحو  ا   ْلبنور 

الني اْلذا  إيقار  الْيظيبهيف  أو  الج  َي  الجنَي.  أو  أو  اَيذ  عْى  ينطوذ  من  وهو  لعييي 

تأخم أشكاًِل عيييةالعواق  و  التي  ا  اآلثار  يَمة، ومن أه  هم   ْو لعواق  ومن جَيية وصحمة 

خطو  اأكثرها  العواق   لْرة  اْلسرذ علنيَمة  ك  نف  اْلبنا   ْحو  تالموجه  ِل  قي  ها  ظاهر ْو ة  كون 

  . 2012اكاتبي،  ى بقمة حماة اليرد بشكل واضح ولكون آثارها تمتي إل

  العنفف ريعت

( visة مممن الكْمممة الَلتْنمممة امشممتقبأْهمما كْمممة   violenceالعنممف ا  2005عبممي الْطمممف ايعممرف 

 تميلا وةوالقَ يةالش إلى أو اْلذا ىلإ أيِا عنفلا ويشْر ،العنمية والَمات  والوحشمة القوة وتعني

 .لْ ِ   صورة هي
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رُف  رب لَممان العممجمم  المعأممما فممي  ةٍ  الُعنممفُ ُيعممَ يَّ  باِبصممورٍة عامممَّ الْ ممِة  ة، وَتجتمممُع معمماج ُ َقَممو وال ةِ لشممِ

ٍِ َيهمِيف لإلصمَلا   ِبوصِيهِ  يُّ  والُعنمفُ والمرَّدر، بأَُّْه تعبْمر  قما َمى، قَ نمى منمُه َعنمَُف بمعفمِ ، و الرِِّ  ضمِ

يَّ : وعْمِه، أذ  بهِ   ُنفَ وعَ  ٍة إْكارًا ِليعِة والقَوةِ أخمُ  بالشِّ ه، ِْه ُبغمَة ت ِْْر  وإصَلِحِه ورَ ، وِلَمُه ِبشيَّ دعمِ

ية دوَن ِرفٍ  وَتْطُّففالعنُف هو الُمعامُْة ِبالَقَ   . 2006الَنوسي، ا وِة والشِّ

ْوك أو تصممرٍُّف  ْممهأب  2005ا الطمممارويعرفممه  ه، وقممي ينممُتج ف إلممميهمميِ اْلذا أو  لممىإ دذيممؤ كممل سممُ

، أعنُه تعنمُف اآلخريَن  ، أو ليظي،بأذًا جَيذِّ  . رض رأذٍ أو استهزا ، أو ف و ْيَيِّ

معماْي كثْمر  منهما القموة والْموم والتموبمخ فعال عييمي  و أْه  أالعنف عْى    فمعرف    2008كري  ا  أما

لنيَممي الميهمموم اأممما مممن حْمما  ،لفعممو ْوك قممول أقممي يكممون العنممف سمم وعْممى هممما اْلسمماِ ،والشممية

ومممة أمما بالعيواْممة أو الهجعنمه فمي عْم  المنيس  اإَْمان ويعبمرمْمل طبمعمي فمي  لْعنف يرا بأْه  

 العيوان بالعنف. دبمات عْ  النيس اِلجتماعي ف البًا ما يقترن اس أفي 

 هممي التممية اعممجمالولكممن العَلقممة بممْن اليممرد و  أممما العنممف مممن حْمما الَممْوك فهممو لمممس سممْوكًا فرديمماً 

 عمار زمنمة أخرا .ته تختْف عن استجابات اآلخرين من أ اباستجا علتج

 سريألا أشكال العنف 

هنالمك اشمكال عييمية ممن العنمف التمي يتعمرض لهما اِلطيمال بمأن   2013همادذ وعبمي النبمي ايرا  

 :قبل والييه  ومنها من

و كممَلم أريمم  الط عممن  بإيمممائه اْلطيممالو  تعمميذ عْممى حقمملاوهممو يهمميف إلممى  العنممف الْيظممي: -1

 .و الجَيذيظي العنف البيْي أف الْالعن  ما يَبوعادة  ،النابمة ظةل ْماْلليا  ا

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81
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أذ فعمممل ممممؤذ لنيَممممة المعنمممف ولعواطيمممه بممميون أن تكمممون لمممه أذ أثمممار  والنيَمممي: وهمممالعنمممف  -2

ممه يحطمم  شخصمممة  رثممالناتجممة عنممه تكممون فممي ال المم  أك ِلمآلا إِل إن ،جَمميية اسممتمرارية لكْو

  .ى حاجاته في المَتقبلعْ ثرويؤ  ،بنيَه ر ثقتهويزعز  انَْْلا

سممهولة اكتشممافه ومَلحظممة أثممار  وأْممه ار العنممف شممْوعا بَممب  الجَمميذ :وهممو أكثممر أْممو نممف الع -3

أفعمال متعميدة تممؤدذ إلمى حميوث إصمابة بيْمممة مثمل الصميع والِمرب أو الممرفس أو  يتكمون ممن

 .عنياً  أخرا أكثر ت أذ سْوكما

 آثار العنف: 

لشخص المذ يقموم من شخصمة إلى أخرا وحَ  ْوامة العنف المماِر واالعنف  يختْف تأثْر  

وتشكل عَلقة الِحمة بالمعتيذ وعَلقته بمن  أْثى،أم  ذكراً كان  اجنس الطيل إذ  ة إلىإضاف  ،به

د لممارسمة العنمف ذاتمه ضمي اي فاْلطيال المين يتعرضمون لْعنمف  البمًا مما يكمون لمييه  اسمتع  ،حوله

وممن آثمار العنمف  إضافة إلى حيوث حاِلت اِلكتئاب واِلْتحار واإجمرام.  ،ن  وضي اآلخريأْيَه

 : 2010االمطْرذ،  نهاكما بْ

مممع المجتمممع واِلسممتثمار اْلمثممل لْطاقممات الماتمممة والبْئمممة  اإيجممابيعمميم القمميرة عْممى التعامممل  •

 لْحصول عْى إْتاج جْي.

 .إيجابمةقة ة التوتر والِ و  بطريعْى مواجه عيم القيرة •

 عيم القيرة عْى المشكَلت التي تواجهه بيون تردد أو اكتئاب. •

 ر من الحماة اْلسرية واليراسمة والعمل والعَلقات اِلجتماامة.واإشبا ر بالرضاو عيم الشع •

 وية ْحو ذاته بحْا يكون متقبًَل لنيَه.اتجاهات س تكوين عْىاليرد  عيم قيرة •

 حماته.    رفي تَْْر أمو اِلستقَللمة  م قيرة اليرد عْىي ع •
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 :النظريات المفسرة للعنف 
  :فسيرية التحليل النظن -1

العنممف  ريممزة فطريممة وان اْلَْممان يولممي ولييممه  نأ  Freud, 1856-1939ا فرويممي عممال  ال يممرا 

 ،الممذ أخمم  الَمْوك  اِلتجماهي التي تقوم عْى تحييمي  ال ريزةصرار  ما بْن الحماة والموت وهمِ  

 . 2007اجمْل،  باب التي تؤدذ إلى العنفمن أه  اْلس وأن اإحبا 

و رائممز ،ة بالحمم  المتمثْممالحممماة وهممي  رائممز  عممه لْعنممفرائممز تيففرويممي بممأن فممي اإَْممان   كممي يؤ و 

والعنمممف ممممن وجهمممة ْظمممر  همممو ابمممار  عمممن سمممْوك  ريمممزذ الهممميف منمممه ،بالعممميوان  المممموت المتمثْمممة

فممرد يخْمم  ولييممة طاقممة ْحمممو  لكمم ْلن ،انَْممماإ جَمم  داخممل العيواْمممة الموجممودة تصممريف الطاقممة

  . يرد ْيَهالبْئة  فإْها توجه ْحو ال( الخارج تجي هم  الطاقة منيم إلى  ل التخري  فإذا

ويرا فرويي إذ ل  تجي  ريزة الموت طريقًا مقبوًِل لْتعبْر عن ْيَها ومن خَلل اْلْشطة الرياضمة  

قممة التيمْريممة المتراكمممة لممييه . اطال ر إطممَل   إلممى أخممنمماِ يْجئممون لْعنممف مممن وقمملا مممثًَل فممأن

 الكامنممة لمميينا تمامممًا مثممللطاقممة التيمْريممة الممميمرة ار عممن هممم  إلممى التعبْمم ي إْنمما بحاجممةويممفر ويعتقممي 

 .إلى آخر حاجتنا إلى الطعام والشراب من حْن

وتعمود  ممل المتعميدة والمتشمابكةممن العوا عن حصْْة ارةن العنف ابأ  فمعتقي    2000أما طال  او 

إِل نممف ممما هممو بمعنممى أن سممْوك الع ،اديةتصممإق ،إجتماامممة ،وعوامممل ْيَمممة ةبْولوجممموامممل إلممى ع

 تبط باليرد.لموقف معْن ير  إستجابة
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 :الجتماعيانظرية التعلم  -2

لهمم   نْظمرين الرئمَمالمن  (Bandoura & Waltz, 1959وريتشمارد ولتمز  يوضح ألبرت باْميورا

ل تقْْمممي َلخممم سمممْوك ممممتعْ  وأن تعْممممة يمممت  ممممن ة أن العنمممفساسممممة لْنظريمممْلظريمممة وتعمممي اليكمممرة االن

 . 2001، والعزةي الهادذ بعا   النماذج من تعزيزه هم تنال وما النماذج العْنمة

ي تكمون بيعمل المتعْ  ممن اآلخمرين ضمة كاْ  أو عادية قالمر   ات ن كل الَْوكوولتز أيرا باْيورا  و 

أن معظ  سْوك العنف يكتَم  ممن   ن   يعتقيو كما أْه   .جةوالمحاكاة االنمم  طري  المَلحظة  عن

 المَلحظة منها:ْ  منها الطيل عن طري  در يتعية مصامَلحظة والتقْْي وهناك عالل خَل

 ون.تْيزيذج الرمزية كالاِلقتران النما ،التأثْر اْلسرذ  •

 إكتَاب الَْوك العيواْي من الخبرات الَابقة. •

 .والمكآفات ز كْي هما الَْوك من خَلل التعزيأت •

 العقاب ممكن أن يؤدذ عْى زيادة العيوان. •

 هيف. جه ْحوْوك مو من خَلل إعاقة س يظي أوي والْة الطيل إما بالعنف الجَمر اثإ •

اِلشممخا  يتعْمممون  ي اْلكثممر شممْوعًا وأنهمماِلجتممماعي   أن ْظريممة الممتعْ  2005محمممي ا ويعتقممي 

فمبعص اْلبما   اْلسمرةل ن داخموتكمو  ،الَمْوكالتي ممن خَللهما يتعْمموا اْمما    ةالعنف بنيس الطريق

الميرسمة أْه  يتعْمون العنمف عمن طريم   إلىفة العنف في المواقف باإضاى  عْيشجعون أبنائه   

موا هم  ن يعمشمون فمي بْم  يَمو وقي أثبت  اليراسات أن اْلفراد المي  ،ووسائل اِلعَلم د  العنمف يكْو

 . هعيواْْن في سْوك

عمممممن طريممممم  المحاكممممماة والمممممتعْ   ْوكمة تكتَممممم  اِلْمممممما  الَممممم نأ عْمممممى  2000ا المْمجممممميويؤكمممممي 

ادة مممما يعمممزز او التيممماعَلت بمممْن النممماِ وعمممعمممة ممممن و مجمو اِلجتمممماعي وهممم الَمممْوكو ، ةحظمممَلبالم
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  النظرية هي ان الَْوك العنمف سمْوك وم عْْها هم التي تق  اِلساسمة ، واليكرةن اآلخرينيعاق  م

شمماهية ال ْممر بارتكمماب العنممف ريم  معممن ط ذأ، مجممةطريمم  النم عْ  يتعْمممه اليممرد عمنتممماجتمماعي 

َمْوك ممما يمؤدذ تقْْمي  لهمما ال إلمى ْمر  يمْمل  ف فمأنتعزيز ْتمجة قمامه بالعنى  عْحْن يحصل  ف

فالطيل يتعْ  العنف بياية عنميما ،  ين أو حاِلت أخرا تعمم  ذلك الَْوك عْى أشخا  آخر   إلى

كما يتعْ  اليرد العنف  لمَلحظة  التعْ  با ( طيًَل آخر ويَتولي عْى حاجاته ب ر يشاهي طيًَل ض

  .(ززيبالتع التعْ ويحصل عمى ْتائج مجزية اه رسعنيما يما

 :كيةو النظرية السل -3

ن أ همم  النظريمةوتمرا   Pavlov, 1849-1936ا اييمان بمافْوف ىإلمترجمع جممور همم  النظريمة 

َْمان يولمي ئمة، فاإفمي البْ حميدةت موهي بمثابة اسمتجابات لمثْمرا  ةمعظ  سْوكمات اِلَْان متعْم

أْمممما    بالبْئمممة يمممتعْ َلقتمممه وممممن ع رير واْمممما يولمممي صممميحة بمِممما لشممما ر اولممممس بمممالخِّْ  ايممميامح

سمموا  كاْمم  هممم  اِلسممتجابات سممْوكمات صممحمحة او خاطئممة ، ومممن ثمم  فممأن  المختْيممةت ِلسممتجاباا

ة مَلحظممة فمكممون بواسممط البْئممة ، اممما تعْمهمما عْممى اْممه مممن سممْوك العنممف إلممىالنظريممة تنظممر  هممم 

قممي سممْك  و يكممون عزيممز اك بطريقممة سممالبة وحصممل عْممى تسممْي حماتممه او يكممون قمم فممي ذج سممالبةْممما

اعبي الْطمف، وعربمات،  عْى تيري  بعص الشحنات النيَمة الَالبة ْيعالماً فعل اردة    سْوك يمثل

2012 .   

  :االحباط -العدواننظرية  -4

عْى الجواْم   اإحبا -في ْظرية العيوان  & MILLER, 1939 Dollardمْْر ا رد و ِلدو  زكر 

ض وجود ارتبما  بمْن ول صورة لهم  النظرية عْى فر أعرض     وقي   ،اإَْاْيمة لَْْوك  ااتماِلج

 ويتمثل جوهر النظرية في اِلتي : ،كاستجابةوالعيوان  ،مثْراِلحبا  ك
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 .ْياليعل العيوا د ر زيي من احتماِلت يحبا  ن اإأ •

 .مَب  وجود احبا رض مَبقًا يتالعيوان ي نأ •

 إلممىحبمما  اخممر يممؤدذ إبمنزلممة  طمممةحبااإالعمميواْي فممي المواقممف ك ْو وتختْممف شممية الرغبممة فممي الَمم

 ياد مْل اليرد لَْْوك العيواْي. زد ا

وضعها  يمجموعة من القواْْن الَمكولوجمة لتيَْر العنف الت  إلى  فقي أشار   2014أما خْخال ا

 ومنها:ومْْر   دوِلرد 

 عن الكب . ينج اْي ر عيو توتكل  •

 .هالمكبوتالحاجه  اد يد ز االعيوان يتناس  مع   ازدياد  •

 ْمة مع إزدياد عناصر الكب .واعي د التزدا •

إن عمْمة صي العيوان يؤدذ إلى عيواْمة ِلحقه في حمْن التخيممف منهما يقْمل ولمو مؤقتمًا ممن  •

 حيتها.

كممن توجمممه  يمما ِلاشممر وعنممي وان بأْممه مبحبمما  وهنمما يصممف العممي إيوجممه العنممف ْحممو مصممير ا •

لممه عَلقممه  ير آخممرْحممو مصممه يْجممأ إلممى توجمممه العمميوان إْممف ،ْحممو المصممير اْلصممْي لإلحبمما 

 المصير اْلصْي.زيه بأو رممباشرة 

يعتممي عْمى  العنمف النماتج عمن اِلحبما ان النظريمة تيَمر   (Dollard & Miller, 1939ويمرا 

، اذ ان العنمف يمزداد كْمما زاد ة لْهميفجة اِلستجابر لْهيف المحمط او د  والَلستجابة  زقممة التعزي

خبرة شعر باإحبا  ان تحقْ  هيف ضرورذ له يَان ماِلْ  نعيم ر حيوثه ، فعنيماتكر و   ا اِلحب

، وتتوقممف حَاسمممة مصممير احباطممه او بطريقممة  ْممر مباشممرة مؤلمممة  فمعتمميذ بطريقممة مباشممرة عْممى
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اِلجتماامممة والمَممتوا  التنشممئة ، وطريقممة ثمممةورا عْممى عممية عوامممل منهمماالمحمطممة  اليممرد لْمواقممف

 ا.هدذ لألسرة التي يعم  ضمنصاقتالثقافي واِل

   ماعية التنشئة االجتأساليب اً: نيثا

ظمرًا لمملك كمان  تختْف اْلسر في اختممار أسمْوبها الخما  فمي تنشمئة أطيالهما وضمبط سمْوكه ، ْو

 ْممى النحممو التممالي:ة اْلسممرية لَممْوك اْلبنمما  عالمتبعممة فممي التنشممئ مممن الواجمم  تصممنمف اْلسممالْ  

عقَلْمممة واامممة وفهمم  جْممي لْموقممف ومَلبَمماته، التنشممئة العَلقمممة وهممي تقمموم عْممى الحمم  المممرتبط ب

تكممز عْممى التطبْمم  الجْممي لْثممواب والعقمماب مممن ْاحمممة التشممجمع والنصممح واإرشمماد والتوجمممه مممن وتر 

اِلمتممازات التمي حرممان ممن بعمص المكافمآت أو ب فممه أكثمر ممن الاقْاحمة أخرا. وِل يتجاوز الع

خممر مممع إفهامممه باْلسممباب اليافعممة لممملك ب  لْطيممل الحصممول عْْهمما أو التمتممع بهمما مممن وقمم  آلسمم

التنشمممئة البيْممممة لْموقمممف وهممما يحقممم  الِمممبط المتمموازن، و الوصممول بمممه إلمممى تيهمم  كاممممل حتممى يمممت  

مممة الجَمممماْي والعنمممف  مالقائممممة عْمممى العقممماب باسمممتخيام اإيمممَل بالتهييمممي الممممرتبط بال ِممم  والمقتْر

قائممة عْمى الَلمبماِلة المطْقمة متراخممة الالتنشمئة الو   جة الكمف الَمريع لألخطما  الَمْوكمة،لبْوغ در 

م أذ أسمْوب ممن أسمالْ  ضمبط أو اِلهمال حْا ِل يكْف اْلبوان ْيَْهما أذ مشقة في استخيا

عْمى الشمية  بوين إلى أسمْوب معمْن يرتكمزحْا يعمي أحي اْل  ةالتمبمب بْن الْْن والشي الَْوك، و 

التنشئة الطرف الثاْي أسْوبًا معاكًَا له، و يتخم ة سوا  البيْمة أو النيَمة أو هما معًا بْنما و والقَ

 ْمممر المنتظممممة أو  ْمممر المتناسمممقة التمممي تعتممممي عْمممى أسمممالْ  متعممميدة تتمممأرجح بمممْن الشمممية والْمممْن 

 . 2013، جالبوز وحجا  والَلمباِلة

 : التنشئة االجتماعيةمفهوم 

كمائن  إلمىل اليرد من كائن بْولموجي تحوي ة اِلجتماامه تعمل عْى  أن التنشئ2000ران ايرا بي 

اجتممماعي وتوجمممه سممْوكه الوجهمممة التممي تتيممم  مممع توقعمممات اْلخممرين وتهْئتمممه لَلْمميماج اِلجتمممماعي 
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وجمممود التِمممارب بمممْن  يمممينتي ْممما تتصمممف بتكاممممل عناصمممرها بحالتمممي الَممموذ والشخصممممة المتَمممقة 

ظممرًا ْلهمممم ،ن القممم ئمَمممة لمميا اليممرد وبممْر لفع والبواعمما ااالمميو  تنشممئة فممي التممأثْر فممي ة التربمممة والْو

فقي ْص البني الَمادِ والعشمرون ممن حقمو  اإَْمان عْمى مما يْمي  ،شخصمات اْلفراد وصما تها

وقممممه وحرياتممممه حقم ار حتممممايجمممم  عْممممى التربمممممة أن تهمممميف إلممممى تيممممتح شخصمممممة اإَْممممان وتعمْمممم  ا

ْن الناشمم) االطيممل  ْممى التياعممل المممذ يممت  بممفممي سممبْل تعمْمم  ذلممك ع ةوتعتمممي التنشممئ ،اْلساسمممة 

وعه هو الممذ يمؤثر فمي تشمكْل اختممارات  والقائمْن عْمه ااْلبا  واْلمهات  فطبمعة هما التياعل ْو

أثْر ْلْمه يمت  بموتْرة لتما ذ و قم وان التياعل داخل اْلسرة  ،اْلفراد وسْوكه  وما يقومون به من أعمال

فالعَلقمات اِلجتمااممة  ،مة مختْيةه عَلقات اجتماامة فرامن الزمن وتنبني عْم  ية تيوم طويَلً قو 

 اْلحمان تتِمن التياعل ومن ث  يصبح التياعل أصل العَلقة. معظ في 

عي. ويعتبر امجتعنيما يصل اليرد إلى مرحْة المراهقة والشباب يقابل أسْوب التنشئة التطبمع اإو 

ْن تعمممَلن يتبممو تر  ْن متكممامْتْنبمممع اإجتممماعي عمْْتممْن متتممالْتكممل مممن التنشممئة اإجتماامممة والتط

 .عاداته ومعتقياتهى تقالْي المجتمع و عْى الحيا  عْ

اِلجتماامممة والمراكممز  لممألدوارالتطبمممع عْممى التياعممل اِلجتممماعي وممما ينممتج عنممه مممن تحييممي قمموم يو 

                                                                           اِلجتماامة.       

عْمممى  د لعمْممممة التمممي تَممماعي اليمممر جتمممماعي همممو االتطبممممع اإأن   2018ا اَلومممموذ را العميممماتمممو 

مًا معهما الجماعمة اعتمرافاإجتمااممة ويمت    بْئتمهالتكمف واِللتمزام ممع   ويكتَم   ،بمه ويصمبح متعاْو

 ،ممن حمماة الجماعمة والتزاماتهما ةالناتجمكالِ و     ،جتماامةَاسمة لْمثْرات اإحلا  بموجبها الطيل

يصممبح الطيممل  وأن يَممْك مممثْه  فممي العمْمممة التممي ،ناه  مممع اْلخممريعامممل والتيمملتا يمممةوتعْممممة كم

 لْخبرات الرمزية.   واِلستجابةوتتِمن تعْم  الطيل العادات اِلجتماامة  ،اجتمااماً بموجبها كائنًا 
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عمْممممة تحويمممل اليمممرد ممممن كمممائن و هممممممماعي تمممرا أن التنشمممئة والتطبممممع اإجتف  2005شمممرقي ا اممممأ

ايْر ومع تياعل اإجتماعي لمكتَ  بملك سْوكاً إجتماعي وذلك من خَلل الى إلعِوذ   بْولوجي

فمي المجتممع وهمي عمْممة  اِلْيماجتيخل في بنا  شخصمة اليرد حتى تَهل عْمة  واتجاهات وقم   

وتشمممل كافممة أسممالْ   بالشمممخوخةوتَممتمر لْمراهقممة حتممى الرشممي وتنتهممي  الطيولممة يفمم مَممتمرة تبمميأ

ة نيَممممفمممي جمممممع الجواْممم  ال اختَللهمممايمممرد أو مهممممًا فمممي بنممما  شخصممممة ال اً ور تْعممم  د التنشمممئة التمممي 

 واإجتماامة.     

يائ  لمال   أْه ِل تت  عمْمة التنشئة إِل عن طري  التياع2011ويرا كل من الجوراْي والمشرفي ا

 قمممفالموا وهمممي اْلسمممرة التمممي تحممميد لمممه ،تواجمممي فْهممما اليمممرد والمَمممتمر ممممع البْئمممة اإجتمااممممة التمممي ي

المواقممف ومعممايْر توافقممه  هممم  مممع تياعْممهوممميا  ،الطيولممةخممَلل سممنوات إجتماامممة التممي يقابْهمما ا

 معها.

َللهمما خ نممم يكتَمم  بأْهمما ممما عمْمممة التنشممئة اإجتماامممة   Maccoby, 2007ا ممماكوبي وتعتبممر

 المشاركة في المجتمع. لتي تمكنه منوالمهارات ا ،اليرد الصيات المعرفمة

 :ة الوالدية المعاملأساليب 

هممم  اْلسممرة الطبمعمممة  ،فقممطلخمممس اْلولممى داخممل اْلسممرة الَممنوات ا الطيممل خممَللتتشممكل شخصمممة 

ة ريقمة سمْممبط نممويَماعيون عْمى ال ،لْطيمل يعتبرون أشخاصًا دالمْنو تتكون من اْلبوين واْلخوة  

ى لعم  اْلدوار عي قمادر عْمْمى أبويمه وإخواْمه إلمى فاعمل اجتمماوإخراجه من طيمل اتكمالي يعتممي ع

ْلسمممرة فمممي بعمممص ن الكممم ،المجتممممع المنتممممي إلممممةعاممممة داخمممل لقمممواْْن الدون اختمممرا  ا ،ةاممماِلجتما

 خْمممو  ملالممك عكَمممة فمممي حالممة إتباعهمما أسمممالْ   ْممر سمموية فمممي تربمممة ذ  بممأدواراْلحمممان قممي تقممموم 

 . 2011الجوراْي والمشرفي، ا
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َممابه  إكى َمموة يممؤدذ إلممأسممْوب الق أن إسممتخيامحْمما تممرا    2014الربمعممي اى ذالممك وتؤكممي عْمم

إلمممى اْلْاْممممه وحممم   لمَممماواة بْمممنه  يمممؤدذبمممْن اْلبنممما  وعممميم اوتمبممممب المعامْمممة  ،الَمممْوك العممميواْي

 ،وعممميم تحمممل المَمممؤولمة اِلْحممراف ىلمممذ إوأن اإهتمممام والحمايمممة الزائممية بالطيمممل يممؤد  ،اِلسممتحواذ 

بممم اْلشمماعر العيواوت ميممة الم ة والقاسمممة َممْئال  اْلليمما واسممتخيام ،خممرينْمممة تممؤدذ إلممى اِلْعممزال ْو

ثممرت المشمماجرات بممْن الوالمميين تنمممي شممعور ن كوإ ،م الثقممة بممالنيسيَممْته  الخجممل وعممي تولممي فممي ْ

ذ إلممى فقممياْه  الحنممان والحمم  همممال يمؤد إا  و وإْشمم ال اْلبمما ،عممن اْلسمرة واِلْعممزالالخموف والقْمم  

ذ إلممى الشممعور ؤد يمم خْمم  جممو مناسمم  لتنشممئته والتقصممْر فممي تْبمممة إحتماجمماته  وعمميم  ،تقرارواإسمم

وعمممميم  ،والعصمممممان د مممممر لْممممْن ينمممممي شممممعور التمممممر وعمممميم إسممممتخيام اوكثممممرة اْل ،كراهمممممةبممممالنقص وال

متمبمبة كريمة مع  ازدواجمهشخصمة   نيتكو اإستقرار بإستخيام اسالْ  الثواب والعقاب يؤدذ إلى 

 ،واِلْحمممرافا نمممو ْمممنه  يمممؤدذ بهممم  إلمممى الجتنمممممة ال ْمممرة والتيرقمممة ب ،بخْْمممة ممممع اْلسمممرة اْلصممميقا 

 واسمتخياموتنمممة الشمعور بالممْ   ،ل الطيملرة يْ مي رغبمات ومْمو التَمْط والَممط  وب أسمْ  واستخيام

 . هتاطعالعقاب البيْي يؤدذ إلى الحقي وكراهمة اْلخرين ومق

 :في تربمة أبنا ه  هيومن أه  اْلسالْ  التي يتبعها الواليان 

 لية الستقاال –اد االعتماسلوب 

سْبًا عْى ْيَمة الطيل وشخصْته فْنمو الطيل بشخصمة ضعمية  ْر مَتقْة هما اْلسْوب يؤثر  

 َلفِمم تحممل المَممؤولمة ورفِمها ْمىع يعتممي عْمى ال ْممر فمي أدا  واجباتمه الشخصمممة وعميم القمميرة

ما ى هممطيمال الممين تربموا عْمي أن اْلا  وكمملك ْجموتقبمل اإحبمعمن اْخيماض مَمتوا الثقمة بمالنيس 

اْلسْوب ِل يثم  فمي قرارتمه التمي يصميرها ويثم  فمي قمرارات اآلخمرين ويعتممي عْمْه  فمي كمل شمي  

عمميم التكمممف مَممتقبًَل  فمميل وعنمميما يكبممر تحصممل لممه مشمماك ،وتكممون َْممبة حَاسممْته لْنقممي مرتيعممة
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 نمعتميًا عْى اآلخري ته لملك يبقىفي طيوللَلستقَلل   ن هما اليرد حرم من إشبار حاجتهأ  ب  َب

 . 2008، عبْيات ا

أن الوالممميين يبمممررون قَممموته  عْمممى أطيممماله  بمممأْه  يحممماولون دفعهممم  إلمممى   2000الحَمممني ارا ويممم

كممر  الطيممل مفي َممي تممأتي بممرد فعممل عكَموة قمملقا ولكممن هممم  ،المثالممة فممي الَممْوك والمعامْممة واليراسممة

متص قَمموة كممما أْممه سممم ،يصمماب بنممور مممن الممبَلدةولمات أو حمممل المَممؤ ت اليراسممة  أو يمتنممع عممن

همممما ثمممم  تبمممميأ أثارهمممما تظهممممر عْمممممه مَممممتقبًَل مممممن خممممَلل أعممممراض ِلت عصممممبمة الكبممممار فميعممممااْ ختْز

الصمممرار إلمممى الكبممم  ا همممم االعصممماب  الممممذ ينمممتج عمممن صمممرار اْيعمممالي داخمممل الطيمممل وقمممي يمممؤدذ 

 َْ) والعيواْمة اتجا  اآلخرين.لاف ر والتص

  االتساق -ذبأسلوب التذب

بعممميم إسمممتخيام  ،أولهمممماما اْلسمممْوب يشممممل جممماْبْن يتعْممم  هممم أن  2001يمممرا عبمممي ب وخْميمممة ا

 أذ يكون قاسمًا أحماًْا ومتَامحًا أحماًْا آخرا وما يتبع هما اْلسمْوب ممن  ،الواليين أسْوب مَتقر

وافمم  فممي عمميم تفْتمثممل  اْيالثممأممما الجاْمم   ،الممييه ا يرضممي و ممم يممي ي ر اْلبنمما  بممالعجز عممن تحعو شمم

ة وتموجهه  توجمه اْلبنا  كأن يوجه اْلب أبنما   إلمى أشمما  معْنمأسْوب اْلم مع أسْوب اْلب في  

 النقمممص ويترتمم  عْممى أسممْوب التمبمممب اخممتَلل مْممزان التوقعممات الحمماك  لعَلقممة اْلبمموين إلممىاْلم 

طيمل يمكمن لْ اْلب فمَلبمل ن قجاْم  اْلم ويعاقم  مم يمميا ممن ي قمه كنائه  بحْا يميرك أن سمْو أبب

  اِلتَممما ويقابْمممه اِلسمممْوب الَممموذ مكمممن أن ييِمممي الممممه سمممْوكه فمممي همممم  الحالمممة أن يتوقمممع الممممذ ي

 .المتشابهة، وعيم التناقص   بمعنمى معامْمة واحمية فمي المواقمف

 التقبل -أسلوب الرفض

، خِمورلاو عقماب، الو التجنم ، و ، لَمْبمةْية االمَماو  ، امي عبمعنمى النبم واللمرفص ا  ْحيَتخيم مصط

 اإهممال، والتميلْل.و 
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الطيمممل اإحَممماِ بمكاْتمممه عنمممي  بأْمممه فقممميانأسمممْوب المممرفص واِلهممممال   2008ذ اقنممماو الويعمممرف 

خصمة ش البحبه  له واْتمائه إلْه ، و البًا ما يترت  عْى أسْوب اإهم أسمرته، وييقمي  اإحمَاِ

ا يحمماول أن ينِمم  لبممًا ممم، و اواضممحةي أو حمميود فاصممْة فممي سممْوكها بممَل قواعمم طبخممتت قْقممة متممرددة

شْة يجي فْها مكاْته بنجاحه فْها، ويجي فْها العطا  والحم  الممذ حمرم منمه، وقمي  إلمى جماعمة أو

 مي صمم ر فم رفهم  الجماعة عْى أن يكون مخربًا وخارجًا عْى القاْون، وذلك ْلْه لم  يعم تمشجعه

 يصمممبح شخصممممة  ْممممرلتمممالي ، وباالخطمممأه، وبمممْن الصمممواب و واجباتمممبمممْن حقوقمممه و  ةْصمممااليالحممميود 

حْما يقابْمه اْلسمْوب الَموذ أسمْوب .ماامة التي افتقيها في أسرتهلْحَاسمة اِلجتمنِبطة فاقيًا  

 ثواب.ال، اإيجابمة، اِلهتمام، الحماية بمعنى الح  والميف  العماطيي ، والممَاْيةالتقبل 

 ساواةمل او رقةأسلوب التف

و ترتْمم  أنس اْلبنمما  جممعمما والتيِممْل بْممنه  بَممب  الجمم بممْناواة عمميم المَممأسممْوب التيرقممة يعنممي 

و تيِمممْل أالمولمممود او الَمممن او  ْرهممما ْجمممي بعمممص اْلسمممر تيِمممل اْلبنممما  الممممكور عْمممى اإْممماث 

 ممن و ذكمي و ْرهماأمْمل جو أبَمب  اْمه متيمو  اْلص ر عْى اْلكبر او تيِْل ابمن ممن اْلبنما  

اآلخمرين وعْممى شخصمماته  فمشممعرون  ا اْلبنممَممات يمؤثر عْممى ْي يون شممكوهممما بم لْ  خاطئمةاأسم

ه شخصممة أْاْممة يتعمود الطيمل ان يأخمم دون ان يعطمي قي والحَي تجا  هما الميِل وينتج عنالح

ِل ذاتمه اا خمرين ويصمبح ِل يمر ويح  ان يَتحوذ عْى كل شي  لنيَه حتى ولو عْى حَماب اآل

ممه ينممتج عنممه شخصمممة تعمم ِل رينفقممط واآلخمم عْْهمما تعممرف حقوقهمما وِل  رف ممماِل تعممرف مالهمما و يهمْو

  . 2013امعوض،  تعرف واجباتها

أسمالْ   ومن خَلل ما عرفنا  فمي الَماب  يبمْن أن عْمما  المنيس قمي اتيقموا عْمى وجمود ْموعْن مممن

 : المعامْة الواليية هما
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 ، والحمايممممة. وتتممممِمناِلعتممميالو  ، تَممماِلاو  امح،َممموية مثمممل التَممملا ييمممةأسمممالْ  المعامْمممة الوال •

وجهمة  عمن ممارسمة اْلسممالْ  الممَوية مممن ْ  الَوية جاْبْن: اْلول إيجابي وهو ابمارةلاساْل

ممارسة اْلسالْ   ْظر الحقائ  التربوية والنيَمة. والجاْ  الثاْي يأخم شمكًَل سمْبمًا وهمو عميم

  .عْى الطيل جمابيت تمأثْر إيْ  ذالاساْل  عْى أن هم  اْمالع ْر الَوية. واتي  

 التَمْط واإهمممال. واتيمم و عميم اِلتَما ، و سموية مثمل التشميد،  ْمر  عامْمة الوالييمة اللم  اأسالْ •

 . العْما  عْى أن هم  اْلسالْ  ذات تأثْر سْبي عْى الطيل

 يع والتنشئة االجتماعية  النظريات المفسرة للتطب 

 :النظرية السلوكية -1 

نظريمة ال ، وتعتبر هم  Watson, 1913ية هو العال  اْلمريكي جون واتَون ار ظنل  امؤسس هم 

لهادفمة مْممة التربويمة العا قموم بهما اليمرد أثنما يالتي  ا في تعزيز الممارسات التي تبحلنظريات  من ا

 تيَر العَلقة بمْن المثْمر واِلسمتجابة، فاسمتجابات  ها ْظريةتنشئة اجتماامة، بمعنى أْ  تنشئتهلى  إ

 ْوك الممذعْمى تعْم  الَم هما تمأثْر كبْمرلحماتمه بيايمة  من ص ر  لْمثْرات التي يمر بهما فمي  ليطال

ْقا  ممن ن طري  ما يتالَْوكمة ع ا ْميكتَ  الطيل اْل عمْمة التنشئة في المَتقبل، إذ   يؤثر في

ن قبمل مم  رار الَْوك وتقويته، أما الَْوك المعاقم  فاحتمالممة تكم تعْ ي  ف  اً سبب التعزيز والمذ يكون 

 مى باِلْطيا .ا ما يَلْعقاب وهم  اً تجنب الطيل تِعف، وذلك

خمَلل  ممن  تيَر الَْوك اِلَْاْي عن طريم  المتعْ النظرية الَْوكمةأن   2008الشناوذ ايرا  و 

 ،ته  واتخاذهما ْموذجمًا لمهاَلحظمة سمْوكمممع اآلخمرين وم اليرد  تياعلعن طري    المَلحظة والتقْْي 

 .لطيلالَْنمائمة ْماذجًا يقْيها ا ياز واْلفَلمْتْه لأو من خَلل مشاهيت
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  نظرية التعلم االجتماعي -2

ج رالعةللف  مة  المة  ع نة  مةع ية   ال   Bandoura, 1977ا عنةوراالبلم االجعمةعي  الةع  نظرية إن 

رنظريةة  نعنةةوراا ديةةع و  لةة  ن ةة    ،فةة  الضر ةة لم ر ظريةة  الع  يةة  اليةةل لف  ريلةةم الةة    ابةة   ن

يلة  العلل ةو ي  لم االجعمةع  الةع ريةنظفمي نعنةوراا  ، وقمي ركمزلة  اليةل ا اسنيةعن ي  ية  مكث   أجر 

 .م   ص شخذج م    ثم دلل و سل له ريص ب حصر يذا ال م ذج ف  ظ  نم  : مالحري 

ن أساسممْتْن هممما، أوِل: حممول فكممرتْتتمحممور   اإجتممماعيالممتعْ  ْظريممة أن   2003ايممرا احمممي و 

يمز، والعقماب واإطيما  ثمل التعز : مباد  التعْ  العامة ماً وثاْم اِلجتماامة، ذجالمحاكاة والتقْْي لْنما

  وتعْمها يمت َاب القم كتا لها دور مه  في عمْمة التنشئة اِلجتماامة، وأن ز التيمْْالتوالتعمم  و 

التشمكْل، فهمو يقمرر  مخَلل المحاكاة والتقْْمي، واسمتخياَلل مَلحظة ْماذج اجتماامة، ومن ن خم

ي ممما تممت  مممن خممَلل التشممكْل لبشممرذ، هممِلكتَمماب وتعممييل الَممْوك ا الوسممائل اْلساسمممة اي إحممأن 

 طة القمممائمْن بمممالتطبمعاسمممبو  يشمممكل ندقمقمممًا، وينب مممي أ حْممما إن الَمممْوك ِل يقْمممي تقْْمممياً  بمممالنموذج،

المائية مثمال واضمح لِمرورة  تابع، وتعْ  اْلطيال ْلدب ماعي عن طري  مباد  التقري  المتجتاِل

فمي البيايمة مما ينتهمي إلممه المتعْ   ِل تشمبعا  سْوكمة منوعة  معززات واستخيامها عْى أْملا   تطبْ

فمي عناصمر الَمْوكمة التمي الى َمْوكمة، والمحافظمة عْماكتَاب مجموعمة معقمية ممن اْلْمما  ال  من

 .اول التعزيز المنوعةاستخيام جي يتوقف عْى  ة اليرد والتخْص منهاحوز 

اإَْاْي بالصمورة وك لَْا ه ن ْظرية التعْ  اِلجتماعي تحاول فأ  2000أبو جادو ابْنما يعتقي  

شخصممممة لمممملك فمممان و  ةواجتماامممم حِممماريةل عناصمممر ِلجتمممماعي يشمممملكمممون الَمممْوك ا ،قممميةالمع

 ،وحمية الشخصممةو  ،لممات العناصر اإدراكمة الرئمَمة لْنظرية هي الميور ويمثمل وحمية اِلجتممار وا
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عْمهممما اليمممرد تْل ممممةر اِلجتماااِلجتمممماعي تتخمممم ْممممط اْلدوا زكممممر واْلفعمممال الَمممْوكمة المصممماحبة لْ

 ماامة.سطة التنشئة اِلجتبواويكتَبها 

 :(Erikson, 1959) ون ة اريكسنظري -3

نممو ْيَي اجتماعي إلى ْظرية فرويمي لْبأن هناك حاجة إضافة بعي    Eriksonاقتنع أريكَون ا

مة بمْن الْممة اليمممة لْطيمل عنمي  لممبع  Erikson, 1959ا الجنَمي، فقمام أريكَمون -النيَمي مقاْر

عَلقممة ية فممي تكمموين اِلتصممال الشمميو  جنَممي  ودور عمْمممة-يَمميقمماطع الصمموتمة امكممون ْْمل هقممطْ

-ومممن خممَلل الرييممة النيَمممة ممماعي ،ذوذ اْلهممممة امكممون ْيَممي اجت وباْلشممخا  الطيممل بوالييممه 

 . 2013ج، لبوز وحجاا ةماااجتمو  شخصمة تأثْرات مة وجي أن النِج البيْي يتِمن اِلجتماا

عمْمممممة التنشممممئة  رظريممممات التممممي تيَممممن أهمممم  النممممم ون ن ْظريممممة اريكَممممأ  2010وتممممرا الَممممعيذ ا 

إلمى عمية مراحمل كمل  هاوقَمم ،ر تمأثْر العواممل الخارجممة البْئممةْتقوم عْى تيَ ْلْها  ،اِلجتماامة

وهمي عكمس  بهايو صمتحْمة أخمرا مر أيمة مرحْمة يمكمن ل وعني وجود خْل في ،لألخرا مرحْة مكمْة 

رة وتكبم  كال النممو سموف تخمزن فمي المم احممر ل فمي مرحْمة ممن يرا بان اذ خْم  ْلْهْظرية فرويي  

لممملك تعتبممر ْظريممة اريكَممون مممن أفِممل النظريممات ْلْهمما  ،لممه ازمممة وتخممرج فممي المَممتقبل وتَممب  

 .   اقرب إلى الواقع

 : ( Piaget، 1896-1980) اجيهلبي نظرية االرتقاء المعرفي -4

البشممرذ  المممكا  طبمعممة عممنة ، ْظريممة شممامْيالمعرفمم اِلرتقمما فممي   iagetPا ْظريممة بماجمممه ربممعتت

المرحْممة  مراحممل هممي:لممى أربممع النمممو إ قَممِّ وطبقممًا ليراسممة بماجمممه فممي النمممو عنممي اْلطيممال  ، وتطممور 

مرحْمممة العمْممممات ، و مةلمحَمممو عمْممممات امرحْمممة ال، و مرحْمممة مممما قبمممل العمْممممات ، و لحركممممةا مةالحَممم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1
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راك واِلْتبا  والماكرة أهممة كبْرة طة العقْمة مثل اإد ي أعطى بماجمة لألْشوق الصورية.و  أ الشكْمة

محبمممون لَلسمممتطَلر ويَمممتخيمون فمممي عمْممممة التنشمممئة اِلجتمااممممة وبحَممم  ْظريتمممة فمممان اْلطيمممال 

 . 2012الشامي، ا مة لنمو اإَْانكملك ركز عْى المظاهر العقْو  ه حواس

 عْممىفممي اْلصممل ُتعممرف   iagetPابماجمممه  رةفكممإلممى أن   20Gruber ,04ا ربممو جر  بممْنوقممي 

البشمر  يتقميما، وكممف بحمي ذاتهم فمةعر طبمعمة الم ، وتتعامل النظريمة ممعْظرية المرحْة التنموية أْها

إعممادة ابممارة عممن  بماجمممه بنظممر التطممور المعرفممي كممان، اا واسممتخيامهتَممابها وبنائهممتمميريجمًا فممي اك

 عتقي أن اْلطيالتنظم  تصاعيذ لْعمْمات العقْمة الناتجة عن النِج الحْوذ والخبرات البْئمة. وا 

مه ا يعمم ْنباينًة بمكما يؤسَون خبراٍت متإدراكًا حول العال  المحمط به  َون فهمًا و سؤ ي أصمًَل رفْو

لون أفكارهوما يكت ه في بْئته ، ث  يعيِّ ور المعرفمي ادِّعمى بماجممه أن التطم وأيِماً ، َوفقمًا لمملك  شيْو

ممممن خمممَلل    تَممممعرفممة، وأن اليهممم  ُيكيكممون فمممي وسمممط الكمممائن البشممرذ، وأن الْ مممة تتوقمممف عْمممى ال

 نمممة  اعمممةوفْر بْئممة د أولممما  اْلمممور إلممى تممالعييممي مممن ه عمممل بماجممموقممي شممجع  ،لمعرفمميالتطممور ا

هممي  "ميتممواالتعْممم  ال"اليصممول اليراسمممة المركممزة لألطيممال و، له  الطبمعممي لْنمممو والممتعْ لمْممل أطيمما

 .هبماجمالنظر ت العن تطبمقات مباشرة في وجها بارةا

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
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 الدراسات السابقة 

 ،ر اليراسممة الحالمممةتتعْمم  بموضممو ات العربمممة واْلجنبمممة التممي تناولمم  الباحثممة مجموعممة مممن اليراسمم

أسممالْ  قتهمما بعَلو  ،ْبممة المرحْممة اإعياديممةط الممي ابمممة دور العنممف اْلبمموذ فممي تمميام  القممم  اإيج

ْمم  الزمنممي لهمما مممن اْلحمميث إلممى يراسممات وفمم  الترتلوقممي تمم  ترتْمم  ا ،فممي النقمم   ة الوالييممةالمعامْمم

 اْلقيم.

 ت العربية:  أوالً الدراسا

  التعرف إلى فاعْمة العنف من اِلبا  في تثبْ  القمهيف  بيراسة   (2019قامت عبد المحسن )

وقممي شمممْ  عْنممة  ،ة اِلجتماامممةالتنشممئوعَلقتممه بأسممالْ   طةوسمملمميا طْبممة المرحْممة المت مممةجابياإ

ي توصممْ  وقمم ،ن المرحْممة المتوسممطة مممن طممَلب الثالمما متوسممط   طالمم  وطالبممة ممم100اة اليراسمم

إذن  ،ك العنيممي عنممي العْنممة أعْممى مممن الوسممط اليرضممياليراسممة إلممى أن متوسممطات درجممات الَممْو 

تقود إلى العنمف أكثمر  رقةتيالوإن  ،ْاث من اإ يأً ف والمكور اكثر عنعنم  كْو لييه  س  عْنة البحا 

 ْلخرا.ا ْ  من بقمة اْلسال

أسممبابه وأثمممارة عْمممى  ،تعمممرف عْممى العنمممف اْلسمممرذ هممميف  إلممى البيراسمممة  (2018القريشؤؤؤي )وقؤؤا  

 فمميأن العنممف اْلسممرذ يتَممب   أشممارت النتممائج إلممى وقممي ، ر  العممَلجالطيممل  وطمماالمممرأة و المجتمممع 

 ،ةمرضممه أو سمْوكمات عيائممة أو إجراممم لمى حماِلت تتيماق  إلتمي قمي تتطمور و شو  العقمي النيَممة اْ

اْلسمممرذ سممموف يقمممود عنمممف وال ،شمممي اإحَممماِ باْلممممانَلوت الثقمممة واْعممميامروابط اْلسمممرية ك المممتيكممم

 ممممةوإلمممى تمممأثْر سمممو  الترب ،عْلسمممرة ْمممواة المجتممممهييمممي كممممان المجتممممع بأسمممرة لكمممون ابالنهايمممة إلمممى ت

 فمي مختْمف اِلَْجاماْلخَلقي وعيم ي و زر اليينضعف الوابْن اْلبوين ْتمجة    العَلقة  واضطراب 

فمة الحموار مما يمؤدذ إلمى غمماب ثقاواليكرية والبْئمة م  امةماجتواِلة والتعْمممة  الحماة التربوي  جواْ  

 رة.شاور داخل اْلسوالت
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 ،عْى صحة الطيمل وتأثْر رذ ساْليف  إلى معرفة العنف بيراسة ه  (2017قامت المولى )  كما 

يراسمممة إلمممى أن صمممْ  الوقمممي تو  ،إْممماث  9ذكمممور و  11  شمممخص ا20ليراسمممة ا  عْنمممة اوقمممي شممممْ

فْهمما  وأكثمر مرحْمة التمي يتعمرض  ،ْماث ن اإتنتشمر عنمي الممكور أكثمر ممي لتمَْمبة العنمف اْلسمرذ ا

ْمممي ْلسممر ل العْصممتحى تمميْي القبممل اْلسممرة وسممببه يعممود إلمم ْعنممف هممي مرحْممة المراهقممة مممنل اليممرد 

جماته  رة اْلهمل سمي إحتماوعيد اْلسرة الكبْر لعميم قمي  ،ِل يعمْون  مينيًِا ليا اِلهل الأو   ،العْنة

شخصمممة الطيممل بممْن يممؤثر عْممى أن العنممف إلممى   اليراسممة صممْتو كممما  ،وكثممرة ضمم وطات الحممماة 

 ضممم و   ريمممف همممو لتيالعنممم ِلسمممتخياموالَمممب   ،ثمممر شمممخص يَمممتخيم العنمممف همممو اْلب أكو  ،أقراْمممه

 خارجمة.

ضمممي سمممرذ العنمممف اْل إلمممىلتعمممرف اهممميف  راسمممة وا د ر فمممأج (2017حسؤؤؤين ورحؤؤؤيم )محمؤؤؤد ) أمؤؤؤا

 أ ْممم   وكمممان ،  شخصممماً 55ليراسمممة اا نمممةوقمممي شممممْ  عْ ،عْمممى التحصمممْل اليراسممميْلطيمممال وأثمممرة ا

أن اِلطيمال إلمى ولقي توصْ  النتمائج  ،  سنة27-25ماره  من االمبحوثْن ذكور حْا تتراوا اع

 كما كان لحج  العائْة ،التََْل العائْي   وحَفقْرة    ْلسر ه  اِلطيال المين ينتمون  عنياً   ركثاْل

ج الممى ان اْلسممرة   النتممائيِمما توصممْأو  ،نمممن قبممل الوالمميي ضممي اْلبنمما  اسممتخيام العنممفيممي دور ق

 م العنف ضي اْلطيال. دينمًا اقل بكثْر مَتوًا في استخيا المْتزمة

ْلسمرية والتوافم  نشئة اطبمعة العَلقة بْن أسالْ  الت إلىالتعرف  (2016)دراسة الدايري  هدفت  و 

وقمي  ،ي سمْطنة عممانفم بمحافظمة جنموب الباطنمة ة دبْموم التعْمم  العمامْبمط ظمروجهة ْ من  النيَي

مم  ع بْمموم التعْممم  العممام بمممياِر وِليممات طالبممًا وطالبممة، مممن طْبممة د   316ا مممن ْنممة اليراسممةتكْو

 وِلية -وِلية بركا  -وِلية المصنعة ِليات من المحافظة وهي:َلث و ث  فيجنوب الباطنة    محافظة

سممممممة عْنمممممة اليراسمممممة اْلساطالبمممممة، وقمممممي اختْمممممرت   156او، طالبممممماً   160ا وادذ المعممممماول. ممممممنه 
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ْ  مقماسْن: اْلول مقمماِ أسمالْ  اليراسة قام الباحا بتطب  أ راض شوائمة. ولتحقْ   بالطريقة الع

لتقبل أن أسْوب ا ة النتائجلْطْبة، وأظهرت اليراس التواف  النيَيقماِ م ْيالتنشئة اْلسرية، والثا

الصممحي واْلسممرذ هممما أكثممر أسممالْ  فمم  ن التواأ، و سممرية شممْوعاً اِلة لْ  التنشممئلمميذ أكثممر أسمماالوا

 بْن أسمالْ  التنشمئة اْلسمرية لميا طْبمةوجود فرو  ذات دِللة إحصائمة  ، و لتواف  النيَي شْوعاً ا

يم جمود فمرو  عم، و تْ  في اْلسمرةالتر  ْر نة ُتعزا لمتفي محافظة جنوب الباطلعام ا م دبْوم التعْ

فظة جنوب دبْوم التعْم  العام في محا يا طْبةأسالْ  التنشئة اْلسرية ل  نْبإحصائمة   ذات دِللة

المَمتوا التعْمممي  -لمألب  المَمتوا التعْمممي -ت اآلتممة: االنمور اِلجتمماعيار مت ْمالباطنة ُتعمزا ل

بممْن ئما دالممة إحصمما وجممود عَلقممةيراسممة إلممى كممما توصممْ  ال  .ةدخممل اْلسممر  -اْلبمموينة حالمم -ملممأل

لباطنمة والتوافم  م التعْمم  العمام فمي محافظمة جنموب اْمو دب يركها طْبةسرية كما يْلا  لتنشئةْ  اأسال

 .النيَي لييه 

 ىْمممع هواْعكاسمممحمممول العنمممف اْلسمممرذ ضمممي اْلطيمممال  ت تمحمممور  اسمممةدر  (2015) غؤؤؤنوانوأجؤؤؤرى 

م حْما  ،فمي العمرا  يينمة الحْمةدراسة إجتماامة مْياْمة فمي موهي   ،صمةالشخ  البحما  عْنمة   تكْو

 َْممبة ارتيممار لممىإ اليراسممة توصممْ   ي قممو  ،الحْممة ميينممة فممي اْلطيممال ض ريمما فممي طيممل( 120) مممن

 كمل يْممه ،اْتشماراً  العنمف أْموار ثمركأ الْيظمي العنمف وأن  ،اْلسمرذ  لْعنمف يتعرضون  ينالم  طيالْلا

 تممممأثرت  المممممين اْلطيممممال َْممممبة يمممماض اْخ مممممع .اإهمممممال،والجَمممميذ ظمممميالْي،الجَمممميذ عنممممفلا نممممم

 ،وإِلم لممألب  اليراسممي التحصممْل بممْن معنويممة عَلقممة اكهنمم وإن.العنممف ممارسممة بَممب   صممماته خش

 الطيممل تعممرض  ودرجممة اْلسممرية لْمشمماكل التعممرض  ،اْلسممرة أفممراد  عمميد ،لألسممرة صممادذاِلقت المَممتوا 

 . اْلسرذ  لْعنف
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وكْمي الممات إجتماامة وعَلقتها بتشئة االتن إلىالتعرف دراسة هيف   (2015رت حميد )جأك  كذل

-13مماره  بمْن   مراهم  تتمراوا أع896ا تكْو  عْنة اليراسة ممن ،زة  لمراهقْن في قطارليا ا

والييمو رافممة  اِلجتماامةت  ْراالمتمجموعة من  اِلعتبارًأخم بعْن  ،لجنَْن َل اسنة من ك  18

 ة واِلجتمااممة فميَممقمايمس لقمماِ اْلبعماد النيكبْر من اإستبماْات والم  م عيد وت  إستخيا  ةز ار الب

الميرسمة، جماعمة    التنشئة اِلجتماامة: اْلسمممممرة،النتائج تقْم  إيجابي لوكَل أظهرت هم  اليراسة.  

  .اليَْطْنْْن قْني عني المراهشخصي واجتماع اْلقران، المجتمع المحْي وتكمف

 تهاكاسمماواْعئممة نشممئة اِلجتماامممة الخاطإلممى معرفممة أسممالْ  الت (2014) دراسؤؤة الربيعؤؤي تفدهؤؤو 

   وتم  إجمرا  اليراسمة عْمى عْنمة بْ م ،فمي محافظمة ديماليالعراقمي ل طيمِلجتماعي لْعياد اعْى اإ

وقي اتبمع الباحما الممنهج  ،ستباْةِلا أداة اليراسة وهيظة ديالي وزع  عْْه     أسرة في محاف50ا

 ،ْيوة يممؤدذ إلمى إكَممابه  الَمْوك العمميواقَمالة أن إسمتخيام أسممْوب وبْنمم  ْتمائج اليراسمم ،ييوصمال

وأن  ،اِلسمممتحواذ ى اْلْاْممممه وحممم  المَممماواة بْمممنه  يمممؤدذ إلممم يموعمممالمعامْمممة بمممْن اْلبنممما  بممممب وتم 

وت ميممة المشمماعر  ،مَممؤولمةوعمميم تحمممل ال اِلْحممرافائممية بالطيممل يممؤدذ إلممى مايممة الز تمممام والحاإه

بممم اْلخممرينلممى اِلْعممواْمممة تممؤدذ إي عال ته  فممي ْيَممْاْلليمما  الَممْئة والقاسمممة تولممي  امتخي واسمم ،زال ْو

 .الحنان والح  واإستقرار وإْش ال اْلبا  واإهمال يؤدذ إلى فقياْه  ،يسلنجل وعيم الثقة باالخ

 ةْمرحات المإلمى قمماِ العنمف اْلسمرذ لميا طالبم  (2013النبؤي )  هؤدفت دراسؤة هؤادي وعبؤدكما  

ده  البمال  عمي  ْمة اإعياديمة لمحافظمة ذذ قمارالمرحوشمل مجتمع البحا الحمالي طْبمة  ،إعياديةا

ت  اختمماره   طالبة  600ا اْنة البحع     وبْ  ، 2012-2011طالبة لْعام اليراسي ا   6115ا

، حْما قاممما بتطبْم  مقممماِ العنمف اْلسممرذ الوصمميي واسمتخيم الباحثممان الممنهج، بطريقمة عشمموائمة
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مَتوا العنف المذ تعاْي منه الطالبات  ياض اْخ إلىوتوصْ  اليراسة فراد عْنة اليراسة،  أ  ْىع

    .تي شمْتهن اليراسةْواال

اْلبنمما ،  حمموْ لتعممرف عْممى العنممف اْلسممرذ الموجممهى اإلمم بيراسممة همميف   (2012وقؤؤا  السؤؤويطي )

ن ليا عْنمة ممن ْلمابر ته بالشعو  ، وعَلقاإهمال ،العنف النيَي  ،نف الجَيذلعاا  والمذ يشمل

ف فمي أشمكال خمتَلهميف  إلمى التعمرف عْمى درجمة اِلة الخْْمل، كمما  التاسع في ميين  طْبة الصف

وا َمممتوم ،ومَمممتوا تعْمممم  اْلب  ،ر اِلجتمممماعيالموجمممه ْحمممو اْلبنممما  تبعممما لا النمممو  العنمممف اْلسمممرذ 

ممم   ،تعْمممم  اْلم   اِلول ممممن  ياسمممخمممَلل اليصمممل الير  طالبمممًا وطالبمممةً   99عْنمممة اليراسمممة ممممن ا تكْو

لألطيال كمما  خيام مقماِ اإسا ة الوالييةاليراسة ت  است ولتحقْ  أهياف  ).2011/2012عاماال

وقي أظهرت النتائج أن ، مراهقات اهقْن والاْلمن ليا المر ب ورومقماِاماسْو  لْشع ،ركها اْلبنا يي 

حْمما  ،مختْيممة ت جابممير  واإهمممال  ،النيَممي ،الجَمميذا اْلسممرذ  بممة يتعرضممون ْلشممكال العنممفالطْ

لمممك ْمممى ذ ثممم  ت، بيرجمممة متوسمممطة تمممل المرتبمممة اْلولمممى وكمممانحإن درجمممة تعرضمممه  لْعنمممف النيَمممي ا

كمما  ،قْْْمة بيرجمةإن العنمف الجَميذ قمي جما    ثم ،متوسمطة أيِما إلهمال ثاْما وبيرجمةتعرضه  ل

 حْممما إن ،شمممعور بممماْلمن وأشمممكال العنمممف اْلسمممرذ نممماك عَلقمممة عكَممممة بمممْن البْنممم  النتمممائج أن ه

كمممما  ،رجمممة تعرضمممه  ْلشمممكال العنمممف اْلسمممرا د شمممعور بممماْلمن يتممميْى لممميا أفمممراد العْنمممة بزيمممادة لا

عميم كمما تبمْن ، را ممن اإْماث سماْلرضما لألشمكال العنمف المكور أكثمر تعإلى أن الطْبة    توصْ  

ْحممممو اْلبنمممما  تبعممممًا بممممْن متوسممممطات العنممممف اْلسممممرذ الموجممممه فممممرو  ذات دِللممممة إحصممممائمة وجممممود 

 .مَتوا تعْم  اْلب و تعْم  اْلم،  وا َتم ات:لمت ْر 

ي لمميا العمميواْ بالَممْوك قتممهَلوعالعنممف اْلسممرذ  إلممىالتعممرف  (2012جبؤؤاري )ال هؤؤدفت دراسؤؤةو 

 ،لبة  طال  وطا200ا مْ  عْنة اليراسةي شوق ،مت ْر الجنسفي ضو    يةاد طْبة المرحْة اإعي 
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مقمممماِ  واسمممتخيام ،ةر قمممف  24مقماسمممًا لْعنمممف اْلسمممرذ مكمممون ممممن اثمممة ولهمممما ال مممرض أعممميت الباح

فممي  اإعياديممةحْممة طْبممة المر أن حثممة إلممى حْمما توصممْ  البا ،عمميواْي  لَْممْوك ال2003االشمممرذ 

فمي  وجمود فمرو  دالمة إحصمائماً ، كمما تبمْن اْون من العنف اْلسرذ بيرجمة ضمعميةكروك يعميينة  

ك ن مممن الَممْو و ْعمماوإن الطْبممة المممين ي ،العنممف اْلسممرذ تبعممًا لمت ْممر الجممنس لصممالح المممكور درجممة

ك العيواْي عَلقة وأن العَلقة بْن العنف اْلسرذ والَْو  ،لمكورلصالح او عيواْي بيرجة ضعمية  ال

 أن الَْوك العيواْي يزداد بزيادة العنف اْلسرذ لألبنا .  طردية ضعمية أذ 

 ثانياً الدراسات األجنبية: 

 التعمرفة هميف  اسمر د    Sternberg and Guterman, 2006ا وكتيرمؤانغ بير نر يتأجؤرى سؤ

عي عْمممى مشممماكل العممممر، والنمممور اِلجتمممماوفقمممًا لمت ْمممرات:  اْلسمممرذ  التبممماين فمممي أْممموار العنمممف إلمممى

تحْْْمممممة الشممممامْة ِلسممممت َلل المعْومممممات الِممممخمة ليراسممممة المممممن خممممَلل ا ،ْلطيمممماليا االَممممْوك لمممم

لنممور ارذ والعمممر و استقصمما  شممكل العنممف اْلسمم فممية دراسمم  1870ا مممن وفرة فممي عمميد يتكممون والمتمم

 طيمليام قائمة التحقم  ممن سمْوكمات الت  تقممها باستخاْلطيال، والتي    ت كماسْو عي عْى  اِلجتما

ْلشممكال متعمميدة مممن العنممف اْلسممرذ لمممين يتعرضممون بممان اْلطيممال ا ائجهمماوقممي أثبتمم  ْت  CBCEا

ف ، واحمممي ممممن العنمممعرضمممون لشمممكل يتن ممممن اْلطيمممال الممممي كل الَمممْوكمة أكثمممرهممم  عرضمممة لْمشممما

 .العنف اْلسرذ عْْه  اقلْما كان تأثْر اْلطيال أكبر ك ن عمرْه كْما كالنتائج إلى أاوأشارت  

ى تحييمي فممما إذا كاْم  لمإ (Musitu & Garcia, 2005جارسؤيا )و  توموسؤي هؤدفت دراسؤةو 

التنشمممئة التمممي تتِّبمممع فممممي  فمممميت ار َمممه ممممن التمممأثْهمممما المممنمط ْياإسمممباْمة ل ةلييمممئة الوات التنشمممثْراتمممأ

مممن خَللهممما عممية  اأسممتخيمدراسممتْن بتطبْمم   انالباحثمم طقممة باإْجْْزيممة. حْمما قممامانالمجتمعممات ال

ممة را مقمماِ التنشمئة اِلجتمااخماْل بجاْم  اْلدوات  انأستخيم الباحثمأدوات، فيي اليراسة اْلولى  

، بْنمممما فمممي اليراسمممة أسمممباْي فمممرد   400ا عْمممى عْنمممة بْ ممم    1980، بْمممِرالممممذ أعمممي  ا يةاْلسمممر 
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جارسمممما  ا الوالييمممة الممممذ أعمممي  ةاِلخمممرا مقمممماِ التنشمممئ بجاْممم  اْلدوات  انالباحثممم الثاْممممة أسمممتخيم

ن أ توصممْ  اليراسممة إلممى ي وقمم، اسممباْماً  فممرداً   4369ا العْنممة حْمما بْمم  حجمم   ،2001، موسممْتوو 

التطْم  واِلسمتجابة، وأربعمة ثقافة اِلسباْمة يمْك بعميين: جتماامة اْلسرية في الاِل  شئةج التنْموذ 

ت ارْ وان همم  اْلسمالْ  تمتْمك تمأث، المهممل  –التَمْطي  –المتَماهل  –: ا الَمْطوذ يه  أسالْ  

إن ، و زيمةالثقافمات الناطقمة باإْجْْ يافة اِلسباْمة عن تْك الموجمودة فمثقال  مختْية عْى اْلبنا  في

ية سمممْطوية كمممان لمممييه  ميهممموم ذات حصمممْوا عْمممى تنشمممئة اجتمااممممة أسمممر بنممما  اِلسمممباْْْن الممممين اْل

 .ةْى تنشئة اجتماامة متَاهْع ميهوم ذات منخيص من اْلبنا  المين حصْوا أو همشاب

بعمص التمأثْرات  إلمى فالتعمر   هميف دراسمة (Patro, et al., 2005) بؤاترو وخرؤرون وأجؤرى 

مم  عْ عْممْه  ضمحايا العنممف اتمي المعلألطيممال  النيَممة مممن   110ممن ا نمة اليراسممةاْلسمرذ. وتكْو

 لعنمممفمقمممماِ ا واسمممتخيم ،ممممن اإْممماث   53اممممن الممممكور و  57ا  هنمممم ،اْلبنممما  الممممكور واإْممماث 

سمْوك العنمف  ةسماف  النيَي ليا اْلبنما  ْتمجمة ممار وكشي  ْتائج اليراسة إلى سو  التو   ،اْلسرذ 

، وقممي لممييه  يم اسممتقرار اِلتممزان اِلْيعمماليلممييه ، وكممملك عممالمممات  ض تقممييرواْخيمماعْممْه   اْلسممرذ 

وجمود فمرو   كمما تبمْن وا  والمْل إلى سْوك العنف الشمييي،ار اِلْطيتتمْزوا بار   اتِح أن اْلبنا 

فممي   أظهممرت اْخيمماض مَممتوا اْلداكور، كممما لصممالح الممم  بممْن المممكور واإْمماث فممي سممْوك العنممف

 .الميرسة ليا اْلبنا 

العنمممف اْلسمممرذ وعممميم توافممم   إلمممىالتعمممرف  (Rocher, 2004) دراسؤؤؤة روشؤؤؤير دفتا هؤؤؤمؤؤؤك

مم  عْنممة   ،تْمْمممة  133امْممم وْت  134ا تْمْممم وتْمْمممة مممنه   267ا يراسممة مممنلااْلطيممال. وتكْو

َلقمة بمْن الع رْفمي تيَم لتي حميدت العييمي ممن العوامملاْات ااستخيم الباحا مجموعة من اِلستبو 

الوالمميذ وارتباطمممه  وجممود عَلقممة بممْن القْمم  ةرت ْتممائج اليراسمميممال. وأظهمموافمم  اْلطالعنممف وعمميم ت
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مظماهر خاصمة  وضح  محيدة لْعائَلت المختْية، كما أسْوكمة  َلت  كشوجود مو بماتمة اْلطيال،  

 فمممممم توا مي شمممممماكل عممممممْن أعممممممراض الكآبممممممة الوالييممممممة وملْوالييممممممة والعنممممممف اْلسممممممرذ ربطمممممم  بقمممممموة بمممممم

 .وعيم التواف  لصالح المكور سْوك العنفْاث في مكور واإ  بْن الوجود فرو و اْلطيال، 

 التعقيب على الدراسات السابقة 

بمة المرحْمة   القم  اإيجابممة لميا طْدور العنف اْلبوذ في تياممعرفة   الحالمة إلى  هيف  اليراسة

بالنَممممبة  لمممممةلحاوتتحمممميد اليراسممممة ا ،النقمممم   فممممي أسممممالْ  المعامْممممة الوالييممممةبقتهمممما وعَل ،اإعياديممممة

  : ا ات الَابقة من حْاسير لْ

 من حيث الهدف :

يراسمممة عبمممي ك التنشمممئة اِلجتمااممممة   ْبأسمممالوعَلقتمممه  اْلسمممرذ  راسمممات التعمممرف إلمممى العنمممفد  كهنممما

حَممْن ورحممم  ودراسممة  ، 2017المممولى ادراسممة ، و  2018القريشممي ادراسممة ، و  2019المحَممن ا

ودراسمممممة  ، 2013ادراسمممممة همممممادذ وعبمممممي النبمممممي و  ، 2015ا  مممممزواندراسمممممة و  ، 2017ومحممممممي ا

حمْمي اسمة ر ي ك هميف  التعمرف إلمى أسمالْ  التنشمئة اِلجتمااممةات  دراسك  وهنا  . 2012الجبارذ ا

 . 2014عي االربمدراسة و  ، 2015ا

 حيث النتائج: نم

دراسمممة عبمممي المحَمممن العنمممف اْلسمممرذ ومنهممما: اْتشمممار هنممماك دراسمممات أشمممارت إلمممى ارتيمممار َْمممبة 

  مممزواندراسمممة ، و  2017حَمممْن ورحمممم  ومحممممي ا ةاسمممدر ، و  2017الممممولى ادراسمممة و  ، 2019ا

 . 2015ا
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 ، 2013يراسممة همادذ وعبممي النبممي اكالعنممف ار شمتاْإلمى اْخيمماض َْممبة  وهنماك دراسممات توصممْ  

 . 2012ذ االجبار دراسة و 

أسالْ  المعامْة عن اليراسات الَابقة في أْها ربط  بْن العنف اْلبوذ و اليراسة الحالمة   وتمْزت 

اختْيمم  عممن اليراسممات الَممابقة مممن حْمما مجتمممع اليراسممة، إذ أن اليراسممة الحالمممة  ، كممملكالوالييممة

  .وذ في النق  البي  عالمجتمأجري  في 

تطمموير ي التعممرف عْممى ميمماهم  اليراسممة وفممي ة مممن اليراسممات الَممابقة فممواسممتيادت اليراسممة الحالممم

 أدوات اليراسة.
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الثالث الفصل   

 ت إلجراءاالطريقة وا

 

 



41 
 

 ث لثالالفصل ا

 ات اءالطريقة واإلجر

لتنيْم    الباحثةبها    م  قا  التي  راسةالي   طريقة وإجرا ات لكامًَل وميصًَل  تناول هما اليصل وصيًا  ي

ال الوصف  شمل  يو   يراسةهم   اليراسةمنهج  مجتمع  اليراسة،  وعْنة  ، يراسةال  أدوات و ،  يراسة، 

 . يئاإحصا  التحْْلو ، يراسة، إجرا ات ال اْلدوات ثبات و ، اْلدوات صي  و 

 دراسةنهج الم

وض فمممر  رابمممِلختبماْمممات الز ْمممهإلمممى تج والهمممادف اِلرتبممماطي الوصممميي الممممنهجحثمممة باال   اسمممتخيم

  .  مناسبة باستخيام أدوات  وذلك ها،ايِلتتمهْميًا لإلجابمة عْمى تمَ اليراسة

 ةدراسال مجتمع 

، والبال  عيده   ِ النق  ر لمرحْة اإعيادية في ميااة  طْبمن جممع    يراسةال  تكون مجتمع

طال12416ا إحصائمة     حَ   وطالبة  في   والتعْم   التربمة  ال  مييريات  لْعام    نق  مياِر 

 .   م2020-2019ا

 عينة الدراسة 

ة من ا  شوائمة طبقمةت  اختمار عْنة ع   عميد بْم، ، وبعي جمع اِلسمتباْات ًا وطالبةلبطا  745مكْو

 ْنة الييمو رافمة:عفراد الخصائص أوضح لي ي  استباْة، والجيول التا745دة االمَتر اِلستباْات 

 . (: خصائص أفراد العينة الديموغرافية1جدول )

 النسبة % العدد  متغيريات الو تمس المتغير

 مكان السكن

 35.4 264 ط ره
 13.4 100 كَمية 
 12.8 95 حورة 
 3.8 28 الْقمة 

 11.7 87 الََلم  ْقش
 11.8 88 بعتل الَ



42 
 

 النسبة % العدد  متغيريات الو تمس المتغير
 11.1 83 عرعرة

 100.0 745 وعمجملا

 الجنس 
 48.3 360 ذكر
 51.7 385 أْثى

 100.0 745 المجموع

 أفراد األسرة عدد 

 16.5 123 راد أف 5  من أقل
 51.5 384 أفراد   9-6بْن ا
 21.1 157   فرد 12-10بْن ا

 10.9 81 فرد  12أكثر من 
 100.0 745 عو جمالم

 عليمي لألب المستوى الت

 19.1 142  ْر متعْ 
 18.9 141 وإعيادذ    ابتيائيْمتع

 38.1 284 إْها  المرحْة الثاْوية
 23.9 178 إْها  لق  أول فأكثر

 100.0 745 موعمجال

 أل  ى التعليمي لستو الم

 23.9 178  ْر متعْمة
 21.0 157 تيائي وإعيادذ   ابتعْم
 32.1 239 لمرحْة الثاْويةا  أْه

 23.0 171 أْه  لق  أول فأكثر
 100.0 745 مجموعلا

 عمل األب 
 73.3 546 يعمل 

 26.7 199 ِل يعمل 
 100.0 745 المجموع

 عمل األ  
 40.4 301 مل عت

 59.6 444 ِل تعمل 
 100.0 745 المجموع

 حجم درل األسرة

 11.7 87 3000من  أقل 
5000- 3000 121 16.2 
7000 - 5000 122 16.4 

 55.7 415 فما فو   7000
 100.0 745 عمو مجال

 67.7 504 اْلبأكثر شخص يستخد  العنف 
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 النسبة % العدد  متغيريات الو تمس المتغير
 32.3 241 اْلم دارل األسرة

 100.0 745 المجموع
 

 أدوات الدراسة: 

 وي بف األالعن استبانة: أوالً 

 :األداةوصف 

 يراسة اعبي المحَن،اليراسات الَابقة كإلى  وررجبال العنف اْلبوذ   استباْةثة بتطوير  قام  الباح

مم2012االَممويطي، راسممة  ، ود 2015 ممزوان، ا ، ودراسممة 2019   30امممن  اْلداة     ، وقممي تكْو

مرةفق َِّ   :وهماتَاوذ لاب إلى محورين   ، ق

ْي تميل عْمى العنمف البمي  تشممل العبمارات التمي ،  ابمارة15ممن ا يتكون  العنف البيْي/ الجَيذ :

 . 15إلى  1امن  :ات وهي العبار 

ال من    :ْيظيالعنف  ابارة15اتكون  الع  ،   اتشمل  وهي لتبارات  الْيظي  العنف  عْى  تيل  ي 

  . 30إلى  16ات من االعبار 

 األبوي نف الع سلمقياالخصائص السيكومترية 

 ستطالعية: ة االالعين

الب بإج قام   مناحثة  ة  مكْو عْنة  عْى  استطَلامة  دراسة  طالباً 50ا  را   طْبة       من  وطالبة 

النق  الم في  اإعيادية  أجل  رحْة  وذلك من  أدوات  صي   من  التِّحق ،  ، حْا هااتوثب   اليِّراسة  

 . 0.73-0.53  معامَلت ارتبا  بْرسون لمقماِ العنف اْلبوذ ما بْن اتراوح
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 : اة الدراسةدأصدق  -1
 :  ينصدق المحكم -أ

الظاهرذ   الصي   من  الباحثة    ة لألدا لْتحق   عْقام   اْلداة  ابعرض  محكم11ى  من   اً   

  آرا  المحكمْن ت  لخبرة، وفي ضو او ْنمة ومن ذوذ اِلختصا   امعات اليَْطالعامْْن في الج

بعص  التعييَلت اليقرا  تعييل  وبعي  أجل 30ا ن  م  اً مكْو  المقماِ  بقيت  ،  من  وذلك  فقرة،    

الص إلى  االتوصل  المْحقْن  أْظر  لْمقماِ  الظاهرذ  اِلت 1ي   َْبة  بْ    وقي  بْن ،  يا  

  .%89ا  ْنكمالمح

 :لألداة ارلياالتساق الد -ب
 قوامهمااسمتطَلامة عْمى عْنمة تطبمقهما عْمى عْنمة  تم  ،لألداة   خْيليالْتحق  من صي  اِلتَا  ا

اِلتَمما    صممي  مممن التِّحقمم  ثمم  تمم ، رحْممة اإعياديممة فممي النقمم  مال ةوطالبممة مممن طْبمم   طالبمماً 50ا

من فقرات المجال  فقرةلكل   Pearson Correlationاارتبا  بْرسون  معامل بحَاب  الياخْي

  2االجيول ، وذلك كما هو واضح في لْمجالمع اليرجة الكْمة مذ تنتمي إلمه ال

فقرة من  لمصفوفة ارتباط كل  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )مل (: نتائج معا2)جدول 

 لية للمجال. مع الدرجة الك قرات المجال ف
 

رقم  

 الفقرة  
 الفقرات 

معامل ارتباط  

 )ر( بيرسون 

القيمة 

ية االحتمال

(Sig.) 

 العنف الجسدي أوالً: 

 0.00 **0.66يستخدموالديالعقابالبدنيمعيعندتراجعتحصيليالدراسي.  .1

 0.00 **0.65نظافة.امالعاداتالصحيةمثلالدتخاسعلىييجبرنيوالد  .2

 0.00 **0.68 نياًبسببادعاءاتغيرصحيحهمناألخرين.قبنيوالديبدكثيراًمايعا  .3

 0.00 **0.63مني.نيوالديإذالمأفعلكلمايطلبوهيعاقب  .4

 0.00 **0.67أطيعأوامرهم.يضربنيوالديبأيشئمتاحلهمعندماال  .5

0.00 **0.69قومبها.ئةالتيأالديبسبباألفعالالخاطونيربضي  .6

 0.00 **0.53 بنيوالديوبشدهبسببتركالصالةوالعبادات.اقيع  .7

 0.00 **0.70 علىالدراسة.الضرب)بالعصا/بالسلك...(للحثيستخدموالدي  .8

 0.00 **0.71 واجباتيالدراسية.يضربنيوالديعندماأقصرفياداء  .9

 0.00 **0.69 .تزامبنصائحهمينلعدمااللينوالقدمتخدموالديالركالتباليدسي  .10

 0.00 **0.66 تقاليد.مخالفةالعاداتواليستخدموالديأدواتجارحةلضربيإذاتم  .11

12.    0.00 **0.71 بالمبرحفيحالةالتمرداإلجتماعيعلىمطالبهم.والديبالضريقسوعليَّ
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رقم  

 الفقرة  
 الفقرات 

معامل ارتباط  

 )ر( بيرسون 

القيمة 

ية االحتمال

(Sig.) 

 0.00 **0.73 تكىالمعلمينمنسلوكي.اشماكليديضربنيوال  .13

14.  
حدفقدانالوعيبسببممارستيالسلوكالعدوانيضدإلىنليبالوالديقديصلضر

 ألخرين.ا
0.67** 0.00 

 0.00 **0.66 عقوباتشديدة.تأخريفيالعودةللمنزليسببلي  .15

 العنف اللفظي ثانياً: 

 0.00 **0.60هم.حئبنصاااللتزامعدموالديليؤنبني  .16

0.00 **0.67مثلتحملالمسؤولية.يةألقيماإليجابلتعليميشتموالانةهاإليستخدموالدي  .17

 0.00 **0.68.القاسيةالجارحةلفظيمثلالكلماتالخاطئاتعرضللعنفعندماأفعلسلوك  .18

 0.00 **0.65ة.ينيالديلجأوالديللتهديدإذالمالتزمبالقيم  .19

 0.00 **0.67سلوكي.يعدلمنبذيئةاستخدامهملعباراتنبأيدلواديعتق  .20

21.  
التلفون.استعمالشتائممنقبلوالديلكثرةهالأواج

 

0.62** 
0.00

22.  
سباتاإلجتماعيةمثلاألفراحمعيبصوتعاٍللعدممشاركتيالمنايتكلموالدي

راح.واألت

0.66** 
0.00 

 0.00 **0.69األهل.اراتهمزياركتمشمعدببسبالتوبيخمنقبلوالديإلىاتعرض  .23

 0.00 **0.71لعدمتقبليللقيماإلجتماعية.اتجاهياوالديظبهيتلفاتقاسيهأسمععبار  .24

 0.00 **0.66اساعدفياألعمالالمنزلية.إذالم)النقص(بالدونيةكالمجارحيشعرنياتعرضإلى  .25

 0.00 **0.65سوء.قفارهمنإبحجةألصدقائياالتهامييوجهوالد  .26

 0.00 **0.69آلخر.لكالممنطرفرةبسببنقلاتمداخلاالسالشللسبوتعرضت  .27

28.  
تأخرليالًعلىوسائلالتواصلنقبلوالديبسببالتعرضتللعنفاللفظيم

ي.تماعاالج

0.72** 
0.00 

 0.00 **0.69رالمهذبأمامالناس.اتعرضإلىالكالمالجارحبسببسلوكيغي  .29

 0.00 **0.72يناألسرة.بأنظمةوقواناميالتزلعدموالمالمةاتعرضللسب  .30

 (α≤ 0.05) عند  اً ائيإحص  دالة*  ، (α≤ 0.01** دالة إحصائيًا عند ) 

فقمرات المجمال   إلمى أن جمممع قمم  مصميوفة ارتبما  2تشْر المعطمات المواردة فمي الجميول ا

، مقممماِلاليقممرات  قمموة اِلتَمما  الممياخْيإلممى ر شممْا يمممم ،كْمممة لْمجممال دالممة إحصممائماً مممع اليرجممة ال

 في قماِ ما صم  من أجل قماسه. المقماِفقرات  عن صي  لي يعبربالتا وهما

اِلرتبما   معامممَلت  بحممساب  الباحثمة قممام   ت ا  المياخْي لْمجماِلصمي  اِلتَم  حق  ممنْتول

 يوضح ذلك. تاليالل جيو وال ة ة مع اليرجة الكْمة لألدا بْن درجة كل مجال من مجاِلت اْلدا 

 . للمقياسمع الدرجة الكلية  المقياس مجاالت ال من اط درجة كل مجارتب  معامالت مصفوفة : (3جدول )

 العنف اللفظي  لعنف الجسدي ا الدرجة الكلية 
  1 960.** العنف الجسدي 

 1 **0.84 960.** العنف اللفظي 
 (α≤0.05د )نع ئياً لة إحصادا(، *  α≤0.01) ** دالة إحصائيًا عند 
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رتبط باليرجمممة لمجممماِلت تممم  أن جمممممع ا3ي الجممميول اة فمممات الممموارد يتِمممح ممممن خمممَلل البماْممم

ا  حْمما أن معامممل ارتبمم ، α≤0.01عنممي مَممتوا دِللممة الممة إحصممائمة  ذو دِلارتباطمماً  لممألداة الكْمممة 

 ا تَماِل ةإلمى قمو  يشمْر ، ممماداِلً كمان  لمألداة بْن درجة كمل مجمال واليرجمة الكْممة بْرسون لْعَلقة  

ي تمميام  القممم  اإيجابمممة اْلبمموذ فمم دور العنممف معمما فممي قممماِ وأْهمما تشممترك اْلداة الممياخْي ليقممرات 

 .النق  مرحْة اإعيادية في ليا طْبة ال

 :الثبات -2

   طالبماً 50ا قوامهمااسمتطَلامة عْمى عْنمة مقهما عْمى عْنمة طبت  تم   ،ْلداة ا  ثبمات لْتحق  من  

اسمممتباْة  ت ثبمممامعاممممل  حَممماب قامممم  الباحثمممة بو  ،فمممي النقممم  ة يمممد رحْمممة اإعياوطالبمممة ممممن طْبمممة الم

بماخ  معامملبطريقمة اِلتَما  المياخْي وبحَماب  العنمف اْلبموذ   وكمملك تم  حَمماب  ،ليماأالثبمات كرْو

 . 4ول اضح في الجي و مو كما هوذلك النصيمة،  ئةجز ة التالثبات بطريق

 .األبوي العنف  لمقياس  الثبات التاممع(: 4) جدول

 المتغيرات
د  دع

 فقرات ال

كرونباخ  

 ألفا 
 التجزئة النصفية

معامل 

 الثبات 
 معامل االرتباط

معامل سبيرمان 

 براون المصحح

 معامل جتمان

0.86* 0.86 0.75 0.89 15 لجسدي العنف ا

0.88* 0.88 0.78 0.91 15 ف اللفظي نعلا

 0.91 0.91** 0.84 0.95 30 للمقياس الكلية  رجةالد
 يتم اعتماد معامل سبيرمان براون في حال تساوي نصفي المقياس  )**( //اوي نصفي المقياسسفي حال عدم تان  جتم يتم اعتماد معامل )*(

با  ات ثبقممة معامل     أن4ردة في الجيول اتشْر المعطمات الوا ت  ِلع مجاخ أليا لجممكرْو

باخ  لهايرجة الكْمة  لْو   لألداة    اْلداة جاِلت  لم  األي  كاْ  جْية، حْا تراوح  قم  معامل ثبات كرْو

باخ أليا لْيرجة الكْمة  معامل     ، وبْ 0.91  –  0.89ما بْن ا  ، كملك ت  0.95ا  لألداة ثبات كرْو

ثبات  التحق    بطر   اْلداة من  الثبات  النص ة  يقبحَاب  تر يمالتجزئة  حْا  مع   وحاة،  ل  امقم  

المصح براون  براون 0.88  –  0.86بْن ا  حسبْرمان  رجة لْي   المصحح   ، وبْ  معامل سبْرمان 
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تمتع بيرجة مرتيعة من الثبات، وهما يشْر إلى  ت   اْلداة أن   . مما يشْر إلى  0.91ا  لألداة مة  الكْ

 .ْ  أهياف اليراسةلْتطبْ  وتحق ةح الص اْلداة أن 

 المعاملة الوالدية أساليب  استبانةنياً: اث

 : االستبانة وصف  -1

ل الرجممور إلممى اليراسممات خممَل مممن ةأسممالْ  المعامْممة الوالييممقممماِ ل ةد اسممتباْبإعممياقاممم  الباحثممة 

  ، ودراسممممة االربمعممممي،2015حمْممممي، ة اكيراسمممم أسممممالْ  المعامْممممة الوالييممممةلعَلقممممة بالَممممابقة ذات ا

 فرامة وهي:ة أبعاد أربعإلى  ، حْا ت  تقَممه  فقرة40ا تكون المقماِ من ، وقي 2014

 :اِلستقَلل – اد اِلعتم -1

حريمممة يتمثمممل فمممي  اِلسمممتقَللمةالممميان بنمممور ممممن لو ا محَممميأذ  َللسمممتقاِلتشمممْر اليرجمممة المرتيعمممة إلمممى 

التممي تمثممل عبممارات الم وأرقمما ، اِلعتممماد عكممس ذلممك ا إلممى  رْالمنخيِممة فتشممأممما اليرجممة  اِلختمممار

  .10لى إ 1اهي العبارات من   اِلستقَلل-ماد ااِلعت

 :اِلتَا   -التِّمبْ   -2

العقماب أمما لْ  الثمواب و سماسمتخيام أفمي إ نيالوالمي   اسمتقرارأذ    اِلتَما ى  تشْر اليرجة المرتيعة إل

-التممبْ  ل امثمت التميعبمارات الوأرقمام  ،اِلسمتقرار عميم ذأ ،التمبمب  تشْر إلىرجة المنخيِة فالي 

  .20إلى  11ارات من االعبهي   اِلتَا 

 :التقبل  –رفص ال -3
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 اأمممم ،طيياعممماللممميف  انمممان و والح ،التقبمممل ويتمثمممل فمممي مشممماعر الحممم   إلمممىتشمممْر اليرجمممة المرتيعمممة 

-الممرفص ل اتمثمم التمميعبممارات الوأرقممام   ،وعمميم تقبممل اإبممنر إلممى الممرفص اليرجممة المنخيِممة فتشممْ

  .30إلى  21ان م هي العبارات  التقبل 

 المَاواة : – التيرقة -4

بنمما  جممعمما أممما اليرجممة المنخيِممة فتشممْر إلممى التيرقممة إلممى المَمماواة بممْن اْل تيعممةتشممْر اليرجممة المر 

  .40إلى  31هي العبارات من ا ة المَاوا -التيرقةالتي تمثل اعبارات الوأرقام  ،ْلبنا بْن ا

 :أداة الدراسةصدق  

   :صدق المحكمين -أ

الظاهرذ   الصي   من  الباحثة    ة لألدا لْتحق   ابعر قام   عْض  اْلداة  محكم11ى  من   اً   

مْن ت  كح  آرا  الملخبرة، وفي ضو واْنمة ومن ذوذ اِلختصا   امعات اليَْطالعامْْن في الج

بعص  التعييَلت اليقرا  تعييل  وبعي  ا   اً مكْو  المقماِ  بقيت  ،  أجل 38من  من  وذلك  فقرة،    

ا المْحقْن  أْظر  لْمقماِ  الظاهرذ  الصي   إلى  َْبة   1التوصل  بْ    وقي  بْن اِلت،  يا  

  .%89ا  ْنكمالمح

 صدق االتساق الدارلي:  -ب

  Pearson Correlationا رتبمما  بْرسممون امممل اعم بحَمماب  اْلداة   مممن صممي  حقمملتتم  ا

، وذلمك كمما همو واضمح فمي لْمجمالمع اليرجمة الكْممة لمه ل المذ تنتمي إمن فقرات المجا  فقرةلكل  

  5ا  الجيول
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لمصفوفة ارتباط كل فقرة من   (Pearson correlation) وناالرتباط بيرس(: نتائج معامل 5)جدول 

 للمجال.  ةلمجال مع الدرجة الكلي ا  اتفقر

رقم  

   الفقرة
 فقرات لا

  ارتباطمعامل 

 بيرسون )ر( 

القيمة 

مالية االحت

(Sig.) 

 االستقالل –االعتماد أوالً: 

 0.00 **0.54بمفردي.قراراتخاذعندواالنزعاجأشعربالقلق  .1

2.  
أنأقومىعلالمستقبل(ةالتعليم،مهنتقبلية)افيالمسهدططوالديأيخأفضلأن

بذلك.انا
0.56** 0.00 

 0.00 **0.47.والديأحدعلىنفسيدونمساعدةاالعتمادعلىدرةالقافتقد  .3

 0.00 **0.49ي.فسبنيقوموالديبعملواجباتيالدراسيةالتييمكننيعملها  .4

 0.00 **0.55اصدقائي.ريااشعربتدخلوالديفيإخت  .5

 0.00 **0.59نفس.الباعتبرنفسيشخصاًشديدالثقة  .6

0.00 **0.57.واجباتيالدراسيةيفيأداءسفنلىالديباالعتمادعومتيه  .7

 0.00 **0.61 بنفسي.قراءتهايشجعانيوالديعلىإختيارالكتبالتيأُحب  .8

 0.00 **0.71 الفراغ.وقتفيماأريدأنأفعلهباختياريسمحليوالدي  .9

 0.00 **0.56 المفضلين.قائيصدأباختياروالدييسمحونلي  .10

 تساق الا – ثانياً: التذبذب

0.00 **0.61أخرى.احياناًحةومتساموالديقاسيةاحياناًملةمعا  .11

 0.00 **0.53.هامنعندماأعملشئأبييفرحبهوأميتزعل  .12

 0.00 **0.52هم.اجمزتتغيرتعليماتوالديحسب  .13

 0.00 **0.62أخرى.تاينهواليقبلهافيأوقمعتيتقبلوالديبعضالتصرفاتفيأوقا  .14

 0.00 **0.59نهاألوامرنزليمكنأنأتلقىممتفقاًعليهفيالمهناكمصدراًلمأشعرأن  .15

 0.00 **0.57العدواني.وكيوالديأقلتسامحاًبصددسل  .16

 0.00 **0.55ن.وانيبالقناتمسكأيحرصوالديعلى  .17

 0.00 **0.63تربيتي.يفضرورينالنظامالدقيقبأنأشعرأنوالدييؤمنا  .18

 0.00 **0.58أستجيبلتوجيهاتهم.ديإذالميهددنيوال  .19

 0.00 **0.62واضح.اليعاقبنيوالديدونأيسبب  .20

 التقبل  –لرفض ثالثاً: ا

 0.00 **0.53بسيطه.كانتأخطائيويدائماًحتىليعاقبنيوالد  .21

 0.00 **0.49العائلة.شاكلفيلمايقولوالديإننيسبب  .22

 0.00 **0.52وأخطائي.يرونيبعيوبكذيديدائماًوال  .23

 0.00 **0.57الالزم.صوالدياقلمنأنحرأشعر  .24

 0.00 **0.51أفعله.أيشئجيدافتقدالتشجيعمنوالديعلى  .25

 0.00 **0.63لي.ديالأشعربحبو  .26

 0.00 **0.56الناس.امالمؤدبأمبأسلوبييفتخرونوالدي  .27

 0.00 **0.61والخوف.عربالقلقيعندماأشعنفونعرونبيوالديويخفشي  .28

 0.00 **0.59متفوق.دائماًيشجعونيوالديلكيأكون  .29

 0.00 **0.53اياتي.وهوالرياضيةباألنشطةراكيشتبايهتمونوالدي  .30

 المساواة  – ةالتفرق  رابعاً:

 0.00 **0.59ية.وقةديإلىتكوينشخصيؤييادعنهلنظاموعدمالحااعيؤمنوالديبأنإتب  .31

 0.00 **0.55بتلكالفكرة.األسرةتهتمخوةبفكرهمعينهفإنبقيةعندمايقنعوالديأحداأل  .32

 0.00 **0.62اتهم.صيشخبناءأساسوهالخاطئةفعالأنعقاباألبناءعلىاالالدييرىو  .33

 0.00 **0.67تربيتنا.يفالمساواةعدمإتباعلىعيّؤنبوالديوالدتي  .34

35.  
لقيمالتيفاتيتختلفعنتلكامبهاوالديعلىتصريمالتييحكأشعرأنالق

إخوتي.يحكمهاعلى

0.61** 
0.00 

 0.00 **0.64/اخي.ألختييمثلمعاملتهمنيوالداليعامال  .36

 0.00 **0.66 ربيتنا.تفيمنانبأنالنظامالدقيقضرورييؤلديأنواأشعر  .37



50 
 

رقم  

   الفقرة
 فقرات لا

  ارتباطمعامل 

 بيرسون )ر( 

القيمة 

مالية االحت

(Sig.) 

 0.00 **0.67.يتإخوعربوجدغيرهبينشأ  .38
 ( α≤0.05دالة إحصائياً عند )(، * α≤0.01** دالة إحصائياً عند )

أداة ت ا  فقمممراإلمممى أن جمممممع قمممم  مصممميوفة ارتبممم  5تشمممْر المعطممممات المممواردة فمممي الجممميول ا

أداة  ت اليقممر  ة اِلتَمما  الممياخْيقممو ى دالممة إحصممائمًا، مممما يشممْر إلمم لممألداة لكْمممة مممع اليرجممة ا اليراسممة

 .في النق   أسالْ  المعامْة الوالييةِ في قما اْلداة   فقرات لتالي يعبر عن صي با  ام ه، و اليراسة

  رتبمااِل مَلت معامم اب بحممس الباحثمة قممام   ت لْمجماِل  المياخْي صمي  اِلتَما  ولْتحق  ممن

 .يوضح ذلكلتالي ل او ي والج لألداة جة الكْمة ير المع  اْلداة ة كل مجال من مجاِلت جر بْن د 

 . للمقياسمع الدرجة الكلية  مقياس لاعامالت ارتباط درجة كل مجال من مجاالت فة مومصف(: 6جدول )

 الدرجة الكلية  المتغيرات
 -االعتماد 

 االستقالل

  –التذبذب 

 االتساق

  – الرفض

 تقبل ال

  –رقة تفال

 المساواة

    75.01** االستقالل -االعتماد 

 ق اساالت –التذبذب 
**.8000.48** 1   

 بل قالت  –الرفض 
**.800 0.52** **.4501

 اواة المس -التفرقة 
**.790 0.38** **.5300.60** 1

 (α≤0.05دالة إحصائيًا عند )(، *  α≤0.01)** دالة إحصائيًا عند 

ت تمممرتبط باليرجمممة ِل  أن جمممممع المجممما6لجممميول اااردة فمممي اْمممات المممو لبمل اممممن خمممَليتِمممح 

حْمما أن معامممل ارتبمما   ، α≤0.01مَممتوا دِللممة ا ي دِللممة إحصممائمة عنممطممًا ذو ارتبا لممألداة ة الكْممم

، ممما يشمْر إلمى قموة اِلتَما  داِلً كمان  لمألداة درجة كمل مجمال واليرجمة الكْممة بْرسون لْعَلقة بْن  

 .في النق   أسالْ  المعامْة الوالييةقماِ ل صالحةها وأْ باْةتاِلسليقرات ْي الياخ

 :ثباتلا -2

َ ريقة اِلحَاب الثبات بطب  قام  الباحثة باخ لياخْي وبحَاب معاا  ات دلة الثبات كرْو

 .  7وذلك كما هو موضح في الجيول ا، وكملك ت  حَاب الثبات بطريقة التجزئة النصيمة ،لياأ
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 .أساليب المعاملة الوالدية  سقيالم  اتالثب  تمالمعا(: 7) جدول

 راتيتغالم
عدد  

 الفقرات 

  كرونباخ

 ألفا 
 يةالتجزئة النصف 

معامل 

 ات الثب
 االرتباطمعامل 

معامل سبيرمان 

 براون المصحح
 معامل جتمان

 0.71 0.72 0.53 0.75 10 االستقالل -االعتماد 

0.73 0.74 0.58 0.77 10 االتساق  –التذبذب 

0.640.790.79 100.81 تقبل ال –لرفض ا

0.610.780.77 80.79 ساواة لما -التفرقة 

 0.88 0.88 0.81 0.89 38 مقياس للالدرجة الكلية 
 تساوي نصفي المقياس يرمان براون في حال يتم اعتماد معامل سب)**(  //عامل جتمان في حال عدم تساوي نصفي المقياسيتم اعتماد م )*(

  

ة الكْمة ْباخ أليا لْيرجرو قممة معامل ثبات ك    أن7االجيول    في  واردةعطمات المال  تشْر

بْا بْ  معامل  ، حكاْ  مرتيعة  لألداة   ، كملك ت  0.89ا  ألداة لا لْيرجة الكْمة  اخ ألي ثبات كرْو

التجزئة النصيمة، حْا بْ  معامل سبْرمان  بحَاب الثبات بطريقة    أداة اليراسةالتحق  من ثبات  

من    ةرجة مرتيعاْلداة تتمتع بي  . مما يشْر إلى أن  0.88ماِ اة لْمقالكْم  جةير المصحح لْ  براون 

 .ليراسةوتحقْ  أهياف الْتطبْ   صالح اْلداة شْر إلى أن يالثبات، وهما 

 متغيرات الدراسة: 
ب، المَمتوا الجنس، عيد أفراد اْلسرة، المَمتوا التعْمممي لمألمكان الَكن،  المتغيرات المستقلة:  

لعنممف داخممل شممخص يَممتخيم اسممرة، أكثممر حجمم  دخممل اْل ،عمممل اْلب، عمممل اْلملتعْممممي لممألم، ا

 اْلسرة.

  لتابعة:لمتغيرات اا

  .لعنف الْيظيا، عنف الجَيذالأبعاد  اب وذ اْلب العنف -

 –المرفص اِلتَما ،  –التمبممب ،  اِلسمتقَلل  -اِلعتمماد  ا  بأبعاد   أسالْ  المعامْة الواليية -

 .المَاواة  - ةقبل، التيرقالت
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 جراءات الدراسة: إ

عي اسميراسمة، الممذ بمت ْمرات ال ، المممرتبطوالنيَمي ذ دب التربمو مما أتممح ممن اْللرجمور إلمى  ا  ت  •
 .لموضور اليراسة وين خْيمة عْممةة عْى تكالباحث

 التي استخيمتها لجمع البماْات.  أدوات اليراسةقام  الباحثة بتجهْز  •

 اتها.تأكي من صي  اْلدوات وثبمة لْعْنة استطَلا ىوات اليراسة عْالقمام بتطبْ  أد  •

 .يمسببي  تنيْم توزيع المقا افقات الخاصةالحصول عْى المو  •

 بًا وطالبًة.  طال745ة بْ   اسار ة طبقمة من مجتمع الي وائماختمار عْنة عش •

ومممممن ثمممم  تمممم  جمعهمممما وإجممممرا  المعالجممممات ، توزيممممع أدوات اليراسممممة عْممممى أفممممراد عْنممممة اليراسممممة •
 ئمة الَلزمة. اإحصا

 إلحصائية: ليب ااألسا

بماْا  ةالباحث  ت اعتمي  تحْْل  اليراسة  داأفر عْى    اْلدوات تطبْ     بعي   اليراسةت  في  ة حزم  ،عْنة 

   ،اِلجتماامة مو لبرامج اِلحصائمة لْعْا

Statistical Package for the Social Sciences :SSPS،Version (24)  

 لتالمة: وت  استخيام اِلختبارات اإحصائمة ا

 مة. ْلوزان النَبرات واالتكرا •

 . ات المعماريةالمتوسطات الحَابمة، اِلْحراف •

باخ أليا  •  باْة. ستمعرفة ثبات فقرات اِللاختبار كرْو

 الثبات بطريقة التجزئة النصيمة.  رفة مان براون لمعر ْمعامل ارتبا  سب •

فة ستباْة، ولمعر لمعرفة صي  فقرات اِل    Pearson Correlationمعامل اِلرتبا  بْرسون ا •

 .من جهة أخرا  أسالْ  المعامْة الوالييةمن جهة وبْن  العنف اْلبوذ َلقة بْن الع



53 
 

نتْن  سطات عْو  بْن متو ر ي ، لمعرفة الIndependent samples T Testات  ا  اختبار •

 مَتقْتْن. 

ا • اْلحادذ  التباين  تحْْل  بْن  One-Way Analysis of Varianceاختبار  لْمقاْرة    

 . متوسطات الر يتعْ  بوجود أو عيم وجود فرو  بْن لى قراات أو التوصل إالمتوسط

 د مصير اليرو . يجاالثنائمة البعيية إ    لْمقاْرات Scheffeمه ااختبار شمي  •

 

 :دوات الدراسةأتصحيح 

لمكمرت   بطريقمة  المقماِ  فقرات  عْى  اإجابة  درجات  يحمصل   Likertوزع   حْما 

ات  مدرج  3،    الباً ا م   ا يجْيمنمدرجمات ع  4،   ماً دائايجْم     عنيمادرجات    5عْمى  الممَتجْ   

   .ياً أباا يجْم  واحمية عنميم، ودرجمة  ْادراً ايجْم  ميما ان عندرجتمو ،  أحماْاً اْم  ميما يج عن

أفمراد عْنمة اليراسمة عْممى  درجمة اسمتجابةتم  تقَمم  طمول الَمْ  الخماسمي إلمى ثمَلث فئممات لمعرفمة و 

، كملك معرفمة   قادية في النلمرحْة اإعي ا بةيجابمة ليا طْاإتيام  القم  في  دور العنف اْلبوذ 

 كما يْي:الخماسي  المقماِفئات ب ، وت  حَاعامْة الوالييةأسالْ  المدرجة موافقته  عْى 

ِ   المقماِميا   4  = 1-5ا حي اْلدْى لْمقماِ =ال-= الحي اْلعْى لْمقما

 3عيد اليئات = 

 ÷ عيد اليئات  ِالمقماطول اليئة = ميا 

    =4  ÷3  =1.33 

ممما كالحَممابمة ت ائممات المتوسممطف ْممىى لكممل فئمة ْحصممل ع  لْحممي اْلدْمم1.33بإضمافة طممول اليئممة ا

  :9، 8اول اي الجي ف هو موضح
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بوي في تدعيم القيم  دور العنف األ على قةالمواف  درجة لتحديد الحسابية المتوسطات فئات(: 8) ولجد

 . في النقبحلة اإلعدادية اإليجابية لدى طلبة المر

 يالعنف األبو فئات المتوسط الحسابي 

 ةدرجة الموافق

 لةقلي  1.00-2.33

 متوسطة  2.34-3.67

 بيرة ك 3.68-5.00

 . في النقب أساليب المعاملة الوالدية  على قةوافالم درجة لتحديد الحسابية  متوسطاتال  فئات(: 9) جدول

 أساليب المعاملة الوالدية سط الحسابي فئات المتو

 درجة الموافقة

 ضعيفة 1.00-2.33

 طة متوس 2.34-3.67

 عالية  3.68-5.00
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 رابع ل الصفال

 دراسة نتائج ال
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فصل الرابع ال  

جل اإجابة عْى  أوذلك من  يراسة،ال الناتجة عن  ْبماْات ل إحصائماً  يصل تحَْْلً يتِمن هما ال

 .ةيراسة الأسئْ

  حلة اإلعدادية لبة المر اإليجابية لدى طيم القيم  ي تدعف العنف األبوي  دور  ما  السؤال األول:  
 ؟ نفسهمبة أمن وجهة نظر الطل  ارس النقبفي مد

طات الحَممممابمة واِلْحرافممممات المعماريممممة واْلوزان المتوسمممم حَمممماب تمممم   اْلول،ل اؤ َمممملإلجابممممة عممممن ال

مممياِر  فممي ة اإعياديممةحْممفممي تمميام  القممم  اإيجابمممة لمميا طْبممة المر يور العنممف اْلبمموذ لممالنَممبمة 

 اآلتي: موضح عْى النحو وذلك كما هو. النق  

في تدعيم  وي نف األبدور العلبية النس ناواألوز فات المعياريةنحراوسطات الحسابية واالالمت(: 10جدول )

 .في مدارس النقب القيم اإليجابية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية

رقم  

 الفقرة 
 الجسدي  مؤشرات العنف األبوي

ط لمتوسا

 ابي الحس

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 %النسبي 
 الترتيب 

درجة 

 الموافقة

1
عندتراجعمعييالعقابالبدنييستخدموالد

 .يدراستحصيليال
 قليلة 5 42.8 1.36 2.14

2
يجبرنيوالديعلىاستخدامالعاداتالصحيةمثل

النظافة.
 متوسطة 1 69.0 1.50 3.45

3
بادعاءاتغيردنياًبسبلديبكثيراًمايعاقبنيوا

 يحهمناألخرين.صح
 قليلة 9 40.4 1.29 2.02

 متوسطة 3 48.4 1.32 2.42يطلبوهمني.مايإذالمأفعلكليعاقبنيوالد4

5
بنيوالديبأيشئمتاحلهمعندماالأطيعيضر

أوامرهم.
 قليلة 8 40.8 1.33 2.04

 متوسطة 4 47.2 1.38 2.36قومبها.لتيأيضربنيوالديبسبباألفعالالخاطئةا6

 متوسطة 2 53.2 1.53 2.66 ات.بسببتركالصالةوالعبادنيوالديوبشدهيعاقب7

8
السلك...(للحثعصا/بلالضرب)بايوالديستخدم

 علىالدراسة.
قليلة 11 36.6 1.28 1.83

9
يضربنيوالديعندماأقصرفياداءواجباتي

 الدراسية.
يلةقل 6 42.0 1.34 2.10

10
عدمااللتزاميدينوالقدمينليستخدموالديالركالتبال

 بنصائحهم.
ليلةق 10 37.8 1.26 1.89

11
تممخالفةربيإذاتجارحةلضاويأديستخدموالد

 العاداتوالتقاليد.
 قليلة 14 34.2 1.21 1.71

12
والديبالضربالمبرحفيحالةالتمرد يقسوعليَّ

 م.لىمطالبهاعيعاإلجتم
 قليلة 12 36.4 1.26 1.82

 قليلة 8 40.8 1.33 2.04 كي.ااشتكىالمعلمينمنسلوضربنيوالديكلمي13

14
قدانالوعيلىحدفالدينليإولرباقديصلض

 بسببممارستيالسلوكالعدوانيضداألخرين.
 قليلة 13 34.6 1.24 1.73

 قليلة 7 41.2 1.30 2.06 اتشديدة.عقوبتأخريفيالعودةللمنزليسببلي15

 ليلةق  1 43.0 1.33 2.15 جسدي للعنف الالكلية الدرجة 
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رقم  

الفقرة 
لفظي ال مؤشرات العنف األبوي

ط المتوس

ابي الحس  

نحراف اال

 المعياري 

الوزن  

%النسبي   
 الترتيب 

درجة 

الموافقة

 متوسطة 1 48.0 1.37 2.40.مبنصائحهااللتزامديلعدميؤنبنيوال16

17
والشتملتعليميألقيماإليجابيةاإلهانةتخدموالدييس

مثلتحملالمسؤولية.
 قليلة 2 44.8 1.40 2.24

18
لفظيمثللوكخاطئاتعرضللعنفالعلساأفعندم

القاسية.الجارحةلكلماتا
 قليلة 4 43.8 1.33 2.19

 قليلة 3 44.6 1.41 2.23ينية.الدبالقيممالديللتهديدإذالمالتزيلجأو19

20
يعدلمنبذيئةيعتقدوالديبأناستخدامهملعبارات

سلوكي.
 يلةقل 9 40.4 1.39 2.02

21
.التلفونالاستعمنقبلوالديلكثرةملشتائمأواجها


 قليلة 4 43.8 1.37 2.19

22
عدممشاركتيلديمعيبصوتعاٍلليتكلموا

حواألتراح.األفراتماعيةمثلجالمناسباتاإل
قليلة 6 41.2 1.35 2.06

23
التوبيخمنقبلوالديبسببعدمإلىاتعرض

.األهلمشاركتهمزيارات
ةقليل 7 41.0 1.34 2.05

24
عدملاتجاهيوالدييتلفظبهاأسمععباراتقاسيه

عية.اإلجتماتقبليللقيم
قليلة 13 37.2 1.24 1.86

25 
)النقص(لدونيةباعرنيمجارحيشالكاتعرضإلى

إذالماساعدفياألعمالالمنزلية.
قليلة 5 42.4 1.35 2.12

قليلة 8 40.6 1.34 2.03فاقسوء.بحجةإنهمرائيألصدقاالتهاميوجهوالدي26

27
منقلالكالخلاالسرةبسببللسبوالشتمداتعرضت

آلخر.منطرف
قليلة 12 37.6 1.27 1.88

28
بسببالتأخرمنقبلوالدياللفظيتعرضتللعنف

االجتماعي.ليالًعلىوسائلالتواصل
قليلة 6 41.2 1.32 2.06

29
غيربسلوكيكالمالجارحبسباتعرضإلىال

اس.المهذبأمامالن
قليلة 11 39.8 1.32 1.99

30
وقوانينلعدمالتزاميبأنظمةالمالمةواتعرضللسب

األسرة.
ليلةق 10 40.0 1.34 2.00

 قليلة 2 41.8 1.34 2.09لعنف اللفظي ل لدرجة الكلية ا

 متوسطة  42.4 1.34 2.12 للعنف األبوي الدرجة الكلية 

اإيجابممة لميا  فمي تميام  القمم  عنمف اْلبموذ دور ال  أن 10ل اي الجميو تشْر المعطممات المواردة فم

مممة بي لْيرجممة الكْط الحَممابْمم  المتوسمم ذ ، إقْممَْلً  كممان ياِر النقمم  فممي ممم رحْممة اإعياديممةطْبممة الم

َبة مئوية 2.12ا لْعنف اْلبوذ   .  42.4ا%بْ     ْو

طْبمممة المرحْمممة لممميا  احتمممل المركمممز اْلول لجَممميذالعنمممف ا  أن مجمممال 10ويتِمممح ممممن الجممميول ا

َممممب2.15ط حَممممابي بْمممم  ابمتوسمممم اِر النقمممم  اديممممة فممممي مممممي اإعي   ، %43.0ة مئويممممة بْ مممم  ا  ْو

مممي والتمممي ْصمممها الجَممميذ لْعنمممف النَمممبة اب اسمممتجابةْمممى درجمممة عأ   عْمممى 2وحصمممْ  اليقمممرة ا يجبْر

  عْمى أقمل درجمة 11رة اقم ، بْنمما حصمْ  اليواليذ عْمى اسمتخيام العمادات الصمحمة مثمل النظافمة
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ا ت  مخالية لِربي إذ يذ أدوات جارحة يَتخيم والصها اوالتي ْ  جَيذلْعنف البالنَبة    ستجابةا

  .والتقالْي   العادات 

بمتوسممط  ة المرحْمة اإعياديممة فممي ممياِر النقمم  لمميا طْبمم ْيظمياللعنممف از الثمماْي كمر وجما  فممي الم

َمممبة مئويمممة بْ ممم  ا2.09حَمممابي بْممم  ا ْمممى درجمممة   عْمممى أع16ْ  اليقمممرة احصممم% ، و 41.8  ْو

 ، بْنمممما م بنصمممائحه اِللتمممزا ْبني والممميذ لعممميميمممؤ والتمممي ْصمممها ا لْعنمممف الْيظمممي بالنَمممبة اسمممتجابة

أسممع ابمارات والتمي ْصمها ا ْيظميلْعنمف الة لنَمببا درجة استجابة   عْى أقل24حصْ  اليقرة ا

 . قاسمه يتْيظ بها واليذ اتجاهي لعيم تقبْي لْقم  اإجتماامة

  من وجهة نظر طلبة المرحلة اإلعدادية   ي النقبف   ليب المعاملة الوالديةأساما  :  الثانيسؤال  ال

 ؟ النقب في مدارس

المعماريمممة واْلوزان اِلْحرافمممات ة و َمممابممتوسمممطات الحلا حَممماب تممم   ،الثممماْيالَمممؤال لإلجابمممة عمممن 

فمي ممياِر  إعياديمةا ممن وجهمة ْظمر طْبمة المرحْمة فمي النقم   سالْ  المعامْمة الوالييمةْلالنَبمة  

 ي:ى النحو اآلتوذلك كما هو موضح عْ. ق  الن

ي ف  أساليب المعاملة الوالديةلألوزان النسبية وا حرافات المعياريةية واالنلمتوسطات الحسابا(: 11جدول )
 .في مدارس النقب هة نظر طلبة المرحلة اإلعداديةمن وج النقب

رقم  

 الفقرة 
 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

ف ااالنحر

 المعياري 

الوزن  

 ي %النسب
 الترتيب 

درجة 

 قةالمواف 

 متوسطة 6 55.1 1.30 2.76 .بمفرديرقرااتخاذعندجواالنزعابالقلقأشعر1

2
التعليم،لية)بالمستقلديأهدافياأفضلأنيخططو

بذلك.المستقبل(علىأنأقوماناةمهن
 متوسطة 7 52.1 1.51 2.61

3
ةعلىنفسيدونمساعدمادتاالععلىالقدرةافتقد

 والدي.أحد
 طةمتوس 8 49.2 1.35 2.46

4
التييمكننيالدراسيةيبعملواجباتييقوموالد

بنفسي.عملها
 ضعيفة 10 38.8 1.32 1.94

 ضعيفة 9 39.4 1.28 1.97اصدقائي.تيارلوالديفيإخخعربتداش5

 متوسطة 4 68.2 1.49 3.41 اعتبرنفسيشخصاًشديدالثقةبالنفس.6

7
جباتيفيأداءواالديباالعتمادعلىنفسييهتمو

 الدراسية.
 عالية 1 74.8 1.47 3.74

8
قراءتهابلىإختيارالكتبالتيأُحيشجعانيوالديع

 فسي.بن
متوسطة 5 66.2 1.59 3.31
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رقم  

 الفقرة 
 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

ف ااالنحر

 المعياري 

الوزن  

 ي %النسب
 الترتيب 

درجة 

 قةالمواف 

9
ماأريدأنأفعلهفيوقتباختياريسمحليوالدي

الفراغ.
طةسمتو 2 72.6 1.47 3.63

ةمتوسط 3 70.8 1.54 3.54 ين.المفضلأصدقائيباختياروالدييسمحونلي10

 ضعيفة 1 58.8 1.43 2.94 االستقالل –اد لالعتمة الدرجة الكلي

 متوسطة 4 55.8 1.39 2.79 أخرى.احياناًحةومتسامحياناًاقاسيةاملةوالديعم11

 ضعيفة 9 41.8 1.31 2.09 منها.عندماأعملشئأبييفرحبهوأميتزعل12

 ضعيفة 7 46.4 1.39 2.32 م.مزاجهيحسبتتغيرتعليماتوالد13

14
أوقاتمعينهواللديبعضالتصرفاتفييتقبلوا

ى.أخريأوقاتفيقبلها
متوسطة 5 53.0 1.36 2.65

15
لمأشعرأنهناكمصدراًمتفقاًعليهفيالمنزليمكن

 أنأتلقىمنهاألوامر
ضعيفة 7 46.4 1.41 2.32

متوسطة 6 50.4 1.44 2.52 دواني.العدسلوكيوالديأقلتسامحاًبصد16

 متوسطة 1 63.8 1.45 3.19بالقوانين.كصوالديعلىأناتمسيحر17

18
ؤمنانبأنالنظامالدقيقضروريعرأنوالدييشأ

تربيتي.في
 متوسطة 2 62.8 1.51 3.14

 ضعيفة 8 44.2 1.39 2.21مأستجيبلتوجيهاتهم.ليهددنيوالديإذا19

 متوسطة 3 61.4 1.68 3.07واضح.سببنيوالديدونأياليعاقب20

 متوسطة  4 52.6 1.43 2.63قاالتسا –للتذبذب الكلية  الدرجة

 ضعيفة 8 40.6 1.31 2.03اقبنيوالديدائماًحتىلوكانتأخطائيبسيطه.يع21

يفةضع 10 40.2 1.36 2.01ة.العائلسببالمشاكلفيييقولوالديإنن22

ضعيفة 9 40.2 1.30 2.02ئي.وأخطانيبعيوبيماًوالدييذكرودائ23

عيفةض 7 41.6 1.38 2.08الالزم.منلأشعرأنحرصوالدياق24

ضعيفة 6 43.6 1.41 2.18أفعله.افتقدالتشجيعمنوالديعلىأيشئجيد 25

عالية 3 75.4 1.49 3.77لي.بوالديحأشعرب26

عالية 2 75.6 1.48 3.78الناس.مالمؤدبأمالوبيبأسنوالدييفتخرو27

28
لقلقدماأشعرباننبيوالديويخففونعنيعيشعرو

لخوف.او
متوسطة 4 71.6 1.50 3.58

عالية 1 76.0 1.48 3.80متفوق.دائماًيشجعونيوالديلكيأكون29

30
الرياضيةاألنشطةبباشتراكيهتمونوالديي

تي.وهوايا
طةمتوس 5 69.2 1.49 3.46

 متوسطة  2 57.4 1.42 2.87التقبل  – للرفضية الدرجة الكل

31
ادعنهيؤديظاموعدمالحينباعالالديبأنإتويؤمن

قوية.إلىتكوينشخصية
متوسطة 1 68.0 1.47 3.40

32
ةوةبفكرهمعينهفإنبقيخعندمايقنعوالديأحداأل

رة.بتلكالفكاألسرةتهتم
ةمتوسط 2 65.4 1.44 3.27

33
هوالخاطئةلاألبناءعلىاالفعاأنعقابيرىوالدي

صياتهم.خشأساسبناء
متوسطة 4 56.8 1.46 2.84

34
فيالمساواةيّؤنبوالديوالدتيعلىعدمإتباع

تربيتنا.
2.30 1.43 46.0 5 

ضعيفة

35
بهاوالديعلىتصرفاتيشعرأنالقيمالتييحكمأ

إخوتي.كمهاعلىكالقيمالتييحتختلفعنتل
2.30 1.42 46.0 5 

ضعيفة

ضعيفة 7 44.8 1.45 2.24.ي/اخيألختاملتهمعاليعامالنيوالديمثلم36

37
أشعرأنوالدييؤمنانبأنالنظامالدقيقضروري

فيتربيتنا.
متوسطة 3 62.2 1.52 3.11

ضعيفة 8 44.6 1.41 2.23دغيرهبينإخوتي.وجأشعربو38

 متوسطة  3 54.2 1.45 2.71 واة المسا -ةللتفرق ة الكلية الدرج

 متوسطة  55.8 1.43 2.79 ساليب المعاملة الوالدية ألالدرجة الكلية 



60 
 

لنقم  ممن وجهمة ْظمر افمي  أسالْ  المعامْمة الوالييمة  أن 11تشْر المعطمات الواردة في الجيول ا

سالْ  المعامْة ْلكْمة حَابي لْيرجة البْ  المتوسط ال  ، إذ توسطةلمرحْة اإعيادية كاْ  مطْبة ا

2.79َا في النق    الواليية  .  55.8ة مئوية ا%ب  ْو

جممما  فمممي المركمممز اْلول بمتوسمممط  االسؤؤؤتقالل -االعتمؤؤؤاد أن مجمممال   11اتِمممح ممممن الجممميول وي

َمممبة 2.94حَمممابي بْممم  ا جمممة   عْمممى أعْمممى در 7اليقمممرة ا % ، وحصمممْ  58.8ويمممة بْ ممم  امئ  ْو

ذ باِلعتمماد عْمى ْيَمي فمي يهمت  والمي لتي ْصمها اوا  قَلل،اِلست-اِلعتماد   لمجالبالنَبة    استجابة

لمجممممال بالنَممممبة  درجممممة اسممممتجابة  عْممممى أقممممل 4اليقممممرة ا  ، بْنممممما حصممممْ  ةماليراسمممم دا  واجبمممماتيأ

مة التمممي يمكننمممي عمْهممما لممميذ بعممممل واجبممماتي اليراسممميقممموم واوالتمممي ْصمممها ا ،اِلسمممتقَلل-اِلعتمممماد 

  .يَيبن

َبة مئوية بْ م  2.87بمتوسط حَابي بْ  ا التقبل -الرفض  ْي مجال  في المركز الثا  وجا    ْو

والتمي  التقبمل-لمجال المرفص بالنَبة  درجة استجابة   عْى أعْى29ا  اليقرة  % ، وحصْ  57.4ا

ي والمميذ لكممي أكممون متيممْصممها ا درجممة   عْممى أقممل 22ا ، بْنممما حصممْ  اليقممرة   و دائمممًا يشممجعْو

  .في العائْة يذ إْني سب  المشاكليقول والوالتي ْصها ا بلالتق-مجال الرفص لبالنَبة   بةاستجا

َممبة مئويممة 2.71بمتوسممط حَممابي بْمم  ا واةالمسؤؤا -تفرقؤؤةلامجممال ركممز الثالمما موجمما  فممي ال   ْو

-لتيرقمممةلمجمممال ابالنَمممبة  اسمممتجابةدرجمممة   عْمممى أعْمممى 31% ، وحصمممْ  اليقمممرة ا54.2بْ ممم  ا

دذ إلمى تكموين شخصممة د عنمه يمؤ نظام وعميم الحممايذ بأن إتبار اليؤمن والصها اوالتي ْ  المَاواة 

والتمي  المَماواة -لمجمال التيرقمةنَمبة بال جمة اسمتجابةدر ل   عْمى أقم38ا   ، بْنما حصْ  اليقمرةقوية

  .أشعر بوجود  ْر  بْن إخوتيْصها ا

َممبة مئو 2.63بمتوسممط حَممابي بْمم  ا سؤؤاقاالت -التذبؤؤذب مجممال ابممع وجمما  فممي المركممز الر  يممة   ْو

 -لمجممال التمبممممب النَممبة ب درجممة اسممتجابةأعْمممى    عْممى17ا، وحصممْ  اليقممرة % 52.6بْ مم  ا
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  عْمى 12 ، بْنمما حصمْ  اليقمرة اذ عْى أن اتمَمك بمالقواْْنيحر  والي صها اْ  والتي  تَا ِلا

ييرا به  عنيما أعمل ش) أبيْصها اوالتي   اِلتَا  - لتمبمب لمجال ابالنَبة    درجة استجابةأقل 

  .عل منهاوأمي تز 

 في تيام  دور العنف اْلبوذ  بْن متوسطات  صائمةات دِللة إحتوجي فرو  ذ هل  :  الثالثل  السؤا

، مكمان الَممكنا تبعمًا لمت ْمرات طْبمة المرحْممة اإعياديمة فمي النقم  ْظمر ممن وجهمة ممة القمم  اإيجاب

عمممل  اْلب،، عمممل لتعْممممي لممألموا التعْممممي لممألب، المَممتأفممراد اْلسممرة، المَممتوا االجممنس، عمميد 

 ؟ رةص يَتخيم العنف داخل اْلساْلم، حج  دخل اْلسرة، أكثر شخ

 مة:واْبث  عنه اليرضمات اآلت

بؤين  ( ≥ 0.05)ال توجؤد فؤروق تات داللؤة إحصؤائية عنؤد مسؤتوى الداللؤة  ولؤى:الفرضؤية األ 

 رحلة اإلعدادية في النقبلدى طلبة الم  اإليجابية  القيمفي تدعيم  ألبوي  ف ادور العنمتوسطات  

 .تبعًا لمتغير مكان السكن

ستجابات  ِلات المعمارية  واِلْحراف  المتوسطات الحَابمة   إيجاد ت     اليرضمة اْلولى،  ِلختبار

ليا طْبة    بمةالقم  اإيجافي تيام   ْلبوذ  دور العنف المعرفة  في النق   اإعيادية  طْبة المرحْة  

  .12ا، وذلك كما هو موضح في الجيول لمت ْر مكان الَكن تبعاً   عيادية في النق  المرحْة اإ

القيم  في تدعيم  ألبوي االعنف   دورلية  ية واالنحرافات المعيار(: األعداد والمتوسطات الحساب12جدول )

ً عتب لدى طلبة المرحلة اإلعدادية في النقب اإليجابية  . كنالس  مكان لمتغير  ا

 االنحراف المعياري  توسط الحسابي الم العدد  مكان السكن سةأداة الدراأبعاد 

 عنف الجسدي ال

 0.67 2641.76رهط

 0.48 1002.87 كسيفة

 0.82 952.21 ةحور

 0.70 282.27 اللقية

 0.71 871.74 السالمشقيب

 1.04 882.36 لالسبعت

 0.77 832.62 رةعرع

 0.84 2.15 745 جموعالم



62 
 

 االنحراف المعياري  توسط الحسابي الم العدد  مكان السكن سةأداة الدراأبعاد 

 نف اللفظي الع

 0.72 2641.69رهط

 0.49 1002.85 كسيفة

 0.87 952.06 حورة

 0.81 282.30 اللقية

 0.81 871.72 شقيبالسالم

 1.10 882.26 تلالسبع

 0.81 832.61 ةعرعر

 0.90 2.09 745 المجموع

 بوي عنف األية للالدرجة الكل

 0.64 2641.73رهط

 0.43 1002.86 كسيفة

 0.79 952.13 حورة

 0.72 282.28 للقيةا

 0.72 871.73 شقيبالسالم

 1.05 882.31 تلالسبع

 0.76 832.61 عرعرة

 0.84 2.12 745 جموعالم

طْبممممة ِلسممممتجابات طات الحَمممابمة ريممممة بمممْن المتوسمممم  وجممممود فمممرو  ظاه12الجممميول اح مممممن يتِممم

ًا لمت ْمر تبعم   اإيجابممة فمي تميام   القممف اْلبموذ لعنماالنقم  لمعرفمة دور  ي  ديمة فمإعياالمرحْة ا

 One Wayبمار تحْْمل التبماين اْلحمادذ ا. ولْتحقم  ممن دِللمة اليمرو  اسمتخيم اختمكمان الَمكن

Anova13ضح في الجيول اما هو مو  ، ك:  

  لفروقا داللة على  للتعرف( One Way Anova) حادياأل التباين تحليل اختبار نتائج ( 13) جدول

ً   القيم اإليجابية    في تدعيمة دور العنف األبوي لمعرف الحسابية  لمتوسطاتا بين    مكان لمتغير تبعا

 . السكن 

يرالمتغ  مصدر التباين  
موع جم

 المربعات

  اتدرج

 الحرية

ط متوس

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

 لجسدي العنف ا

 21.41 6 128.46 بينالمجموعات

لمجموعاتداخلا 0.00 **39.29  402.18 738 0.54 

لمجموعا  530.64 744 ----- 

 ظي العنف اللف

اتبينالمجموع  137.37 6 22.89 

تداخلالمجموعا 0.00 **36.19  466.91 738 0.63 

 ----- 744 604.28 المجموع

 بوي الدرجة الكلية للعنف األ

 22.09 6 132.53 بينالمجموعات

جموعاتخلالمدا 0.00 **42.05  387.67 738 0.53 

جموعالم  520.20 744 ----- 
ً ي(. // غ0.05ة )* دالة إحصائياً عند مستوى دالل  (. 0.01ة )** دالة إحصائياً عند مستوى دالل  ر دالة إحصائيا

   ما يْي: 13جيول االواردة في ال أظهرت البماْات 
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ستجابات ِلمة  كْفي اليرجة ال   α≤0.05امَتوا اليِللة    ئمة عني اإحص  فرو  ذات دِللةوجود  

تعزا    القم  اإيجابمة  في تيام   اْلبوذ  طْبة المرحْة اإعيادية في النق  لمعرفة دور العنف  

حْا  ،  لْيظيعنف اعنف الجَيذ والفرو  في مجالي ال  تبْن وجود ك  ن الَكن، كملكالمت ْر م

اليِل قم   لْي بْ    اإحصائمة  الكْمة  رجلة  اْلبوذ ة  ا  لْعنف  المجاِلت  وهي  0.000ولجممع    

 إحصائمًا.    ودالة 0.05أص ر من ا

اختبار   استخيم  اليرو   مصير  اوإيجاد  الب  لْمقاْرات Scheffeشميمه  ة  عييالثنائمة 

التوسطات  م   نبْ لْيرو    لة في  مرحْة اإعيادياستجابات طْبة  االنق   بوذ ْلمعرفة دور العنف 

ا تيام    اإيجابمةفي  لم  لقم   الَكنت ْتبعًا  الجيول  ، وذلك كر مكان  ما هو واضح من خَلل 

  . 14ا

ات  اب استج متوسطاتبين وق ت الثنائية البعدية للفر( للمقارناScheffe(: نتائج اختبار شيفيه )14) جدول

ً ت يم  القيم اإليجابيةفي تدعدور العنف األبوي  ية في النقب لمعرفةدبة المرحلة اإلعداطل   لمتغير بعا

 . السكن  مكان

 ارنات المق المجال 
سط المتو

 الحسابي 
 اللقية  رة حو كسيفة

 شقيب

 السالم

تل 

 السبع
 عرعرة 

 العنف األبوي

 *0.88 *0.58 ----- *0.55 *0.41 *1.13 1.73 رهط

----- *1.130.55* *0.58 *0.73 2.86سيفةك

 *0.48----- *0.41---------- 2.13 حورة

----- ---------- 2.28 اللقية  ----- -----  

 *0.88 *0.58  --------------- 1.73 سالمشقيبال

-----  ----- --------------- 2.31 تلالسبع

  ----- ----- --------------- 2.61 عرعرة

 ( 0.05ائياً عند )* الفرق في المتوسطات دال إحص

ا  نف العطات  متوس  اليرو  فيى أن  إل   14وف  الجيول ا  عييةت الثنائمة البتشْر المقاْر

تيام  اْلبوذ  ل   في  اإيجابمة  النق   القم   في  اإعيادية  المرحْة  طْبة  مكان  يا  لمت ْر  تبعًا 

الطْبة المين يَكنون  ، وقي كاْ  اليرو  بْن  اْلبعاد   لكْمة وفي جممعرجة افي الي، ظهرت  الَكن

من     ع، وعرعرةْقمة، وتل الَب، والرةاكَمية، وحو   ن فييكنو   الطْبة المينمن جهة وبْن    طرهي  ف
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أخرا،   لصالح كاْ   و جهة  الَبع، وعرعرة   اليرو   وتل  والْقمة،  اكَمية، وحورة،  المين    سكان 

تي  اْلبوذ في  العنف  اإيكان  القم   لييه   ام   بْن    .أعْىجابمة  كَمية من   طْبةوظهرت فرو  

وبْن   والْ  طْبة جهة  وشقْاحورة،  الَقمة،  الَبع      وتل  الجهة    منَلم،  وكاْ   يرو   أخرا، 

ا  طْبةح  لصال كلكَمية،  اْل مين  العنف  لييه   بان  اإيجابمة  القم   تيام   في  وظهرت   أعْى.وذ 

  طْبة ما ظهرت فرو  بْن  حورة. ك  طْبةالح  قْ  الََلم ولصش  طْبةحورة وبْن    طْبةفرو  بْن  

لََلم من  قْ  اش   طْبةرت فرو  بْن  ًا ظهرعرة. أيِع  طْبةعرعرة ولصالح    طْبةحورة وبْن  

 تل الَبع وعرعرة. طْبةالح صجهة أخرا ول  ة  منر اتل الَبع، وعرع  بةطْبْن جهة و 

بؤين  ( ≥ 0.05)ة د مسؤتوى الداللؤإحصؤائية عنؤتات داللؤة توجؤد فؤروق  ال :الفرضؤية الثانيؤة

 عدادية في النقبلدى طلبة المرحلة اإل  القيم اإليجابيةفي تدعيم  ألبوي  دور العنف امتوسطات  

 .لمتغير الجنستبعًا 

 Independent-Sampleا  ت المَتقْةنالْعْ  اختبار ات ستخيم  ا  ،لثاْمةاليرضمة  ا  ِلختبار

T-Test   ليا طْبة    القم  اإيجابمةتيام     فيْلبوذ  لعنف ادور اات  طبْن متوسرو   ليد ااإيج

 .الجنستبعًا لمت ْر   المرحْة اإعيادية في النق  

  نبي لفروق للتعرف على ا( Independent- Sample T-Test))ت( نتائج اختبار ( 15دول )ج

تبعاً   لدى طلبة المرحلة اإلعدادية في النقب  القيم اإليجابيةفي تدعيم  ألبوي  دور العنف اطات متوس

   . الجنسلمتغير  

 راتالتكرانس الجاألبعاد
المتوسط 

 الحسابي 

نحراف الا

 المعياري 

ت  قيمة

 المحسوبة

اللة الد

 ائيةصاإلح

 ي لجسدالعنف ا
 0.83 3602.35 ذكر

6.40 0.00 
 0.82 3851.96 أنثى

 العنف اللفظي 
 0.89 3602.26ذكر

4.96 0.00 
 0.88 3851.93 أنثى

 وي لية للعنف األبالدرجة الك
 0.81 3602.30ذكر

5.91 0.00 
 0.82 3851.95 أنثى

ً (، * دالة إحصائ0.01) **دالة إحصائياً عند مستوى داللة  743(، درجات الحرية =  0.05 عند مستوى داللة )يا

 2.58 = (  0.01جدولية عند مستوى داللة )، قيمة )ت( ال 1.96  = ( 0.05عند مستوى داللة )الجدولية  قيمة )ت( 
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عني مَتوا  وجود فرو  ذات دِللة إحصائمة    إلى  15لنتائج الموضح في الجيول ااتشْر  

ف  العنف الجَيذ، والعنته اوجممع مجاِل   ْعنف اْلبوذ لة الكْمة  في اليرج    ≥ 0.05االيِللة  

اإ   الْيظي المرحْة  طْبة  تبعاً عي ليا  النق   في  الجنس  ادية  حْا  لمت ْر  ات  ق  بْ   ،    م  

الكْمة  ْيرجل  بةو المحَ اْلبوذ ة  الترتمجاِلته  و   لْعنف  وهي 6.40،  4.96،  5.91اْ   عْى      

ا  أكبر الجيولمة  قممة ات   دِلل1.96من  ا  عني مَتوا  اليرو      .0.05ة  اليرجة  وكاْ   في 

 .المكور ت لصالحجممع المجاِل الكْمة وفي

بؤين  ( ≥ 0.05)توجؤد فؤروق تات داللؤة إحصؤائية عنؤد مسؤتوى الداللؤة ال  :الفرضؤية الثالثؤة
 لمرحلة اإلعدادية في النقبلدى طلبة ا  بيةالقيم اإليجافي تدعيم  ألبوي  ادور العنف  متوسطات  

 .أفراد االسرةتبعًا لمتغير عدد 
ِلستجابات  حَابمة واِلْحرافات المعمارية  لالمتوسطات ا  يجاد إ  ت    ،الثالثةليرضمة  ا  ِلختبار

ليا طْبة    القم  اإيجابمةفي تيام   ْلبوذ  ادور العنف  طْبة المرحْة اإعيادية في النق  لمعرفة  

اإ النالمرحْة  في  لمت ْر    ق  عيادية  أفراد  عتبعًا  كما  اِلسرةيد  وذلك  م،  الجيول وض هو  في  ح 

  . 16ا

 المرحلة طلبة ستجاباتالحرافات المعيارية نلحسابية واالطات اسوالمتو (: األعداد 16دول )ج

ً    اإليجابية القيم   تدعيم  في األبوي  العنف دور لمعرفة النقب  في اإلعدادية  . سرةاأل دأفرا عدد لمتغير تبعا

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  دد لعا عدد أفراد األسرة  عاداألب

 الجسدي  العنف

 0.82 1232.27أفراد5نمأقل

 0.83 3841.99 (أفراد9-6بين)

 0.86 1572.23 (فرد12-10بين)

 0.71 812.59 فرد12أكثرمن

 0.84 2.15 745 المجموع

 العنف اللفظي 

 0.95 1232.23أفراد5أقلمن

 0.87 3841.92 (أفراد9-6بين)

 0.92 1572.17 (فرد12-10بين)

 0.72 812.51 فرد12منأكثر

 0.90 2.09 745 المجموع

 الدرجة الكلية للعنف األبوي 

 0.84 1232.25أفراد5أقلمن

 0.82 3841.95 (أفراد9-6بين)

 0.86 1572.20 (فرد12-10بين)
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 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  دد لعا عدد أفراد األسرة  عاداألب

 0.67 812.55 فرد12كثرمنأ

 0.84 2.12 745 المجموع

سممممتجابات طْبممممة ِلريممممة بمممْن المتوسممممطات الحَمممابمة   وجممممود فمممرو  ظاه16ل ايتِمممح مممممن الجممميو 

تبعمًا لمت ْمر  اإيجابممة فمي تميام   القمم  ف اْلبموذ المرحْة اإعياديمة فمي النقم  لمعرفمة دور العنم

 One Wayيرو  استخيم اختبار تحْْل التباين اْلحادذ اق  من دِللة اللْتحو .  راد اِلسرةيد أفع

Anova17وضح في الجيول ا ، كما هو م:  

  لفروقا داللة على  للتعرف( One Way Anova) األحادي التباين تحليل اختبار نتائج ( 17) ولجد

بوي  دور العنف األ عرفةمة في النقب لعدادي ستجابات طلبة المرحلة اإلال الحسابية  لمتوسطاتا بين 

ً  يم اإليجابية في تدعيم  الق أساليب المعاملة الوالديةو  . األسرة أفراد عدد غيرلمت  تبعا

 مصدر التباين  األبعاد
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

لمربعاتا  

يمة ف  ق 

 المحسوبة

مستوى 

داللة ال

 اإلحصائية

 عنف الجسدي ال

 9.56 3 28.67 بينالمجموعات

جموعاتداخلالم 0.00 **14.11  501.97 741 0.68 

  744 530.64 المجموع

 العنف اللفظي 

المجموعاتبين  28.62 3 9.54 

 0.78 741 575.66 داخلالمجموعات 0.00 **12.28

موعالمج  604.28 744  

 للعنف األبوي  يةالدرجة الكل

لمجموعاتبينا  28.62 3 9.54 

وعاتلمجماداخل 0.00 **14.38  491.58 741 0.66 

  744 520.20 المجموع
ً * دالة إحص  (. 0.01) داللة   حصائياً عند مستوى ** دالة إ  ً 0.05عند مستوى داللة ) ائيا  (. // غير دالة إحصائيا

وجود فرو  ذات دِللة إحصائمة عني مَتوا اليِللة     17واردة في الجيول الت البماْات اأظهر 

ال   α≤0.05ا اليرجة  القم  اإيجابمة ليا طْبة    ف اْلبوذ العنليور  كْمة  في  المرحْة في تيام  

الإعيادية  ا لمت ْر  في  تعزا  اْلسرةد  عي نق   كملأفراد  الع،  مجالي  في  فرو   ظهرت  ف  نك 

ولجممع    لْعنف اْلبوذ ، حْا بْ   قم  اليِللة اإحصائمة لْيرجة الكْمة  ْيظيلَيذ والعنف االج

 لة إحصائمًا.  ودا  0.05من ا   وهي أص ر0.000المجاِلت ا

اخ  د وإيجا استخيم  اليرو   اتبار  مصير  الب  مقاْراتلْ Scheffeشميمه  عيية  الثنائمة 
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الممتوسطات    بْنلْيرو    النق  لمعرفة دور العنف اْلبوذ استجابات طْبة  رحْة اإعيادية في 

الجيول    و واضح من خَلل، وذلك كما هةأفراد اْلسر   عيد ر  ْتبعًا لمت   قم  اإيجابمةفي تيام   ال

  . 18ا

استجابات  متوسطات بين ق للفرو  ثنائية البعدية( للمقارنات الScheffe) (: نتائج اختبار شيفيه18جدول )

ً  يجابيةإلعيم  القيم افي تد فة دور العنف األبوي لنقب لمعرطلبة المرحلة اإلعدادية في ا   عدد  لمتغير تبعا

 .األسرة  أفراد

 المقارنات  المجال 
توسط الم

 الحسابي 

(  9-6ين )ب

 أفراد

(  12-10بين )

 فرد 

 12ثر من أك

 رد ف 

 العنف األبوي

 ----- ----- *0.29 2.25 أفراد5أقلمن

 *0.60- *0.24- 1.95(أفراد9-6بين)

 *0.35- ----- 2.20 (فرد12-10ن)بي

  ---------- 2.55 فرد12أكثرمن

ً * الفرق في المت  ( 0.05عند )  وسطات دال إحصائيا

العنف سطات  متو إلى أن اليرو  في     18وف  الجيول ا  ت الثنائمة البعييةاْر المقاْرتش

عيد أفراد تبعًا لمت ْر  المرحْة اإعيادية في النق     القم  اإيجابمة ليا طْبة  تيام   في  اْلبوذ 

ن م  رادفأ  5من  اْلقل  اليرو  بْن    ، وقي كاْ  ع اْلبعاد ممي اليرجة الكْمة وفي جف، ظهرت  ةاْلسر 

د أفرادها أقل من  اْلسر التي عي رو  لصالح  من جهة أخرا، وكاْ  الي  أفراد    9-6اجهة وبْن  

ف  أفرد،   5ا اْلبوذ  العنف  كان  لييه   المين  القم  اإيجابمة  تيام   بْن    أعْى.ي  وظهرت فرو  

عيد   اْلسر ابْن    التي  أف9-6أفرادها  وارا   ج12-10د  من  فرد  التي   اْلسر  وبْن  عيد   هة 

 .   فرد 12ادها اأكثر من ا  فرد، ولصالح اْلسر التي عيد أفر 12أكثر من اا رادهافأ

بؤين  ( ≥ 0.05)توجؤد فؤروق تات داللؤة إحصؤائية عنؤد مسؤتوى الداللؤة  ال :الفرضؤية الرابعؤة

 في النقب لدى طلبة المرحلة اإلعدادية  القيم اإليجابيةفي تدعيم  ألبوي  دور العنف امتوسطات  

 .لتعليمي لألبتغير المستوى اتبعًا لم

ِلستجابات  ية  واِلْحرافات المعمار   طات الحَابمة المتوس  يجاد إت     ،الرابعةاليرضمة    ِلختبار
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المرحْ اإعياد طْبة  دو ة  لمعرفة  النق   اْلبوذ  ر  ية في  تالعنف  اإيجاام    ي في  تبعًا    مة  ب القم  

  .19اول ، وذلك كما هو موضح في الجي المَتوا التعْممي لألب لمت ْر 

 المرحلة طلبة ستجاباتالات المعيارية سابية واالنحراف(: األعداد والمتوسطات الح19)جدول 

ً عتب   إليجابيةا قيملا   تدعيم  في ألبويا  العنف دور لمعرفة لنقب ا  في يةاداإلعد  المستوى لمتغير ا

 . لألب التعليمي

 راف المعياري االنح المتوسط الحسابي  العدد  المستوى التعليمي لألب  األبعاد

 العنف الجسدي 

 0.96 2.44 142غيرمتعلم

 0.80 1412.11 وإعداديتعليمابتدائي

 0.78 2842.00 مرحلةالثانويةالاءإنه

 0.83 1782.19 رفأكثلإنهاءلقبأو

 0.84 2.15 745 المجموع

 العنف اللفظي 

 0.97 1422.44غيرمتعلم

 0.90 1412.12 تعليمابتدائيوإعدادي

 0.81 2841.88 نهاءالمرحلةالثانويةإ

 0.89 1782.11 رهاءلقبأولفأكثإن

 0.90 2.09 745 المجموع

 لية للعنف األبوي الدرجة الك

 0.93 1422.44ملغيرمتع

 0.82 1412.12 تعليمابتدائيوإعدادي

 0.75 2841.94 إنهاءالمرحلةالثانوية

 0.82 1782.15 لفأكثرإنهاءلقبأو

 0.84 2.12 745 المجموع

ِلسممممتجابات طْبممممة حَمممابمة ريممممة بمممْن المتوسممممطات ال  وجممممود فمممرو  ظاه19جممميول ايتِمممح مممممن ال

لمت ْمر تبعمًا    اإيجابممة قممفمي تميام   الرحْة اإعياديمة فمي النقم  لمعرفمة دور العنمف اْلبموذ الم

بمممار تحْْمممل التبممماين اْلحمممادذ رو  اسمممتخيم اختلمممة اليمممِلولْتحقممم  ممممن د ألب. لمممالمَمممتوا التعْمممممي 

  :20كما هو موضح في الجيول ا ، One Way Anovaا

  لفروقا داللة ىعل  للتعرف( One Way Anova) األحادي التباين تحليل اختبار ج نتائ( 20) جدول

في  وي نف األبعمعرفة دور النقب للة المرحلة اإلعدادية في ا ستجابات طلبال سابيةلحا  المتوسطات بين 

ً  لقيم اإليجابية تدعيم  ا   . لالب  ميالتعلي المستوى لمتغير  تبعا

لتباين مصدر ا األبعاد  
مجموع 

تالمربعا  

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

لمحسوبةا  

مستوى 

 الداللة

إلحصائيةا  

 سدي العنف الج

 6.23 3 18.70 بينالمجموعات

 0.69 741 511.94 داخلالمجموعات 0.00 **9.02

  744 530.64 المجموع

 العنف اللفظي 
 10.00 3 30.01 بينالمجموعات

12.91** 0.00 
 0.77 741 574.27 داخلالمجموعات
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لتباين مصدر ا األبعاد  
مجموع 

تالمربعا  

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

لمحسوبةا  

مستوى 

 الداللة

إلحصائيةا  

  744 604.28 المجموع

 األبوي ف الدرجة الكلية للعن

تبينالمجموعا  23.82 3 7.94 

تاداخلالمجموع 0.00 **11.85  496.37 741 0.67 

  744 520.20 المجموع
ً  غير (. //0.05داللة )وى  ستالة إحصائياً عند م * د  (. 0.01)دالة إحصائياً عند مستوى داللة   **  دالة إحصائيا

وجود فرو  ذات دِللة إحصائمة عني مَتوا اليِللة     20ي الجيول افْات الواردة  البما  أظهرت 

الكْمة     α≤0.05ا اليرجة  اليور  في  القم   ْلبوذ العنف  لي في تيام   المرحْة   اإيجابمة  ا طْبة 

 مجالي العنف  ظهرت فرو  في، كملك  ب لتعْممي لأل ا  المَتوا ْر    تعزا لمت ة في النقاإعيادي

ولجممع    لْعنف اْلبوذ ، حْا بْ   قم  اليِللة اإحصائمة لْيرجة الكْمة  ظييذ والعنف الْالجَي 

 دالة إحصائمًا.    و 0.05  وهي أص ر من ا0.000المجاِلت ا

الير ايج وإ مصير  اختبار  د  استخيم  او   البعيية    لْمقاْرات Scheffeشميمه  الثنائمة 

الحَا  بْن  لْيرو   ِلالمتوسطات  دور ستجبمة  لمعرفة  النق   في  اإعيادية  المرحْة  طْبة  ابات 

اْل اإيجاب بوذ  العنف  القم   تيام    لمت ْر  تبع  ةمفي  لألب مالًا  التعْممي  هو  َتوا  كما  وذلك   ،

  .21الجيول ا واضح من خَلل

استجابات  متوسطات بين للفروق  ت الثنائية البعديةقارنا( للمScheffe(: نتائج اختبار شيفيه )21جدول )

ً  في تدعيم  القيم اإليجابيةر العنف األبوي دوادية في النقب لمعرفة حلة اإلعد طلبة المر   لمتغير تبعا

 . لألب التعليمي المستوى

 المقارنات  األبعاد
المتوسط 

 سابي الح

ئي  داتعليم ابت

 وإعدادي 

إنهاء المرحلة 

 الثانوية 

قب أول  إنهاء ل

 فأكثر 

 ويبلعنف األا

 *0.29 *0.50 *0.32 2.44 غيرمتعلم

مابتدائيتعلي

وإعدادي

2.12 
  

هاءالمرحلةإن

 لثانويةا

1.94 
 

 

  2.15 إنهاءلقبأولفأكثر

 ( 0.05ياً عند )المتوسطات دال إحصائي * الفرق ف

 العنف متوسطات  اليرو  في  إلى أن     21وف  الجيول ا  ييةع الثنائمة البات  ْراتشْر المق
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تيام   اْلبوذ  اإعياالق   في  المرحْة  ليا طْبة  اإيجابمة  النق   م   في  لمت ْر  دية  التعْممي  تبعًا 

  متعْ  من جهة  ْر ال  اليرو  بْن  اْ، وقي كي جممع اْلبعاد الكْمة وففي اليرجة  ، ظهرت  لألب 

 أول فأكثر    رحْة ثاْوية، وإْها  لق    ابتيائي وإعيادذ، وإْها  ممتعْممه  اتعْوا  َتمالمين  وبْن  

المين كان العنف اْلبوذ في    ، ْر متعْمْن  المين آبائه خرا، وكاْ  اليرو  لصالح  من جهة أ

 . أعْىه  جابمة لييتيام  القم  اإي

بؤين  ( ≥ 0.05)داللؤة ة عند مسؤتوى التوجد فروق تات داللة إحصائي ال :الفرضية الخامسة

 ة اإلعدادية في النقبلدى طلبة المرحل  ابيةالقيم اإليجفي تدعيم  وي  ألبدور العنف امتوسطات  

 .تبعًا لمتغير المستوى التعليمي لأل 

افممممممات المعماريممممممة حر توسممممممطات الحَمممممابمة واِلْالم إيجمممممماد تممممم   ،الخامَممممممةاليرضمممممممة  ِلختبمممممار

 فمممي تممميام   القمممم ة دور العنمممف اْلبممموذ فمممنقممم  لمعر ي الديمممة فممماإعي جابات طْبمممة المرحْمممة اِلسمممت

  .22ا، وذلك كما هو موضح في الجيول ألمالمَتوا التعْممي لر تبعًا لمت ْ اإيجابمة 

  في اإلعدادية  المرحلة لبةط الستجاباتمعيارية الالحسابية واالنحرافات لمتوسطات (: األعداد وا22جدول )

ً    اإليجابية القيم   عيمتد  في األبوي فلعنا  دور لمعرفة النقب  .لألم التعليمي المستوى لمتغير تبعا

 لمعياري االنحراف ا المتوسط الحسابي  العدد  م المستوى التعليمي لأل األبعاد

 العنف الجسدي 

 0.87 2.19 178 ةمتعلمرغي

 0.83 1572.11 يتعليمابتدائيوإعداد

 0.84 2392.13 نهتالمرحلةالثانويةأ

 0.83 1712.18 لقبأولفأكثرأنهت

 0.84 2.15 745 المجموع

 ي العنف اللفظ

 0.93 1782.20ةغيرمتعلم

 0.87 1572.05 تعليمابتدائيوإعدادي

 0.92 2391.99 يةأنهتالمرحلةالثانو

 0.86 1712.14 هتلقبأولفأكثرأن

 0.90 2.09 745 المجموع

 لعنف األبوي الدرجة الكلية ل 

 0.88 1782.19ةرمتعلمغي

 0.81 1572.08 اديتعليمابتدائيوإعد

 0.84 2392.06 تالمرحلةالثانويةنهأ

 0.81 1712.16 أنهتلقبأولفأكثر

 0.84 2.12 745 المجموع



71 
 

 ِلسممممتجابات طْبممممة  وجممممود فمممرو  ظاهريممممة بمممْن المتوسممممطات الحَمممابمة 22يتِمممح مممممن الجممميول ا

ْمر تبعمًا لمت  اإيجابممة   تميام   القممفمي  فمة دور العنمف اْلبموذ عر لنقم  لماإعياديمة فمي االمرحْة  

 Oneا لألم. ولْتحق  من دِللة اليرو  استخيم اختبار تحْْل التباين اْلحادذالمَتوا التعْممي  

Way Anova23 ، كما هو موضح في الجيول ا:  

  لفروقا داللة على  للتعرف( One Way Anova) ديحااأل التباين تحليل باراخت  نتائج ( 23) جدول

في  لنقب لمعرفة دور العنف األبوي مرحلة اإلعدادية في ا ستجابات طلبة الال بيةاسالح  متوسطاتال ين ب

ً  القيم اإليجابية تدعيم    . لألم التعليمي المستوى لمتغير  تبعا

التباين  مصدر األبعاد  
مجموع 

اتالمربع  

درجات  

 الحرية

 متوسط

 المربعات

قيمة ف  

ةالمحسوب  

ى مستو

الداللة 

حصائيةاإل  

 العنف الجسدي 

المجموعاتبين  0.74 3 0.25 

جموعاتداخلالم 0.79 0.34  529.90 741 0.72 

  744 530.64 المجموع

 العنف اللفظي 

 1.63 3 4.89 بينالمجموعات

لالمجموعاتداخ 0.11 2.02  599.39 741 0.81 

  744 604.28 المجموع

 نف األبوي ة للعيالدرجة الكل

المجموعاتنبي  2.23 3 0.74 

اتداخلالمجموع 0.36 1.06  517.97 741 0.70 

  744 520.20 المجموع
 ير دالة إحصائياً غ(. // 0.05) داللة  دالة إحصائياً عند مستوى  *  (. 0.01وى داللة )ست* دالة إحصائياً عند م *

ا في  الواردة  البماْات  وجود فرو  ذات دِللة إحصائمة عني مَتوا    عيم   23لجيول اأظهرت 

اليِلا اليرجة     α≤0.05لة  اْل ليور  الكْمة  في  تي   بوذ العنف  القم في  طْبة    ام   ليا  اإيجابمة 

الما في  اإعيادية  المَتوا رحْة  لمت ْر  تعزا  كم التعْ  لنق   لألم،  في لممي  فرو   تظهر  ل   ك 

لْعنف  ليِللة اإحصائمة لْيرجة الكْمة  حْا بْ   قم  ا،  مجالي العنف الجَيذ والعنف الْيظي

 ًا.  دالة إحصائم ْر   و 0.05من ا أكبر  وهي 0.36ا بوذ اْل
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بؤين  ( ≥ 0.05)توجد فروق تات داللة إحصائية عند مسؤتوى الداللؤة  ال :ةالسادس الفرضية

 بعدادية في النقلدى طلبة المرحلة اإل  القيم اإليجابيةفي تدعيم  ألبوي  دور العنف امتوسطات  

 .تبعًا لمتغير عمل األب

 Independent-Sampleا   لْعْنات المَتقْة  ت اختبار ااستخيم    ،َادسةالاليرضمة    ِلختبار

T-Test    ايجإ متوسط ليرو   اد  المرحْةات  بْن  طْبة  النقاإعي   استجابات  في  لمعرفة     ادية 

 .عمل اْلب  ت ْر تبعًا لم في تيام   القم  اإيجابمةدور العنف اْلبوذ 

 بين  وقلفرللتعرف على ا ( Independent- Sample T-Test) )ت(  ( نتائج اختبار 24ل )جدو

في تدعيم  القيم  ور العنف األبوي دلنقب لمعرفة في ا  ةات طلبة المرحلة اإلعداديجاباستمتوسطات 

   .األبعمل تبعاً لمتغير   اإليجابية

 التكراراتعمل األب األبعاد
المتوسط 

 الحسابي 

راف االنح

 اري المعي

قيمة ت 

 المحسوبة

اللة لدا

 اإلحصائية

 ف الجسدي نالع
 0.00 -4.29** 0.85 5462.07 يعمل
 0.79 1992.37 اليعمل

 العنف اللفظي 
 0.00-4.80** 0.90 5461.99يعمل
 0.85 1992.35 اليعمل

 لكلية للعنف األبوي الدرجة ا
 0.00 -4.76** 0.84 5462.03يعمل

 0.78 1992.36 يعملال
 743(، درجات الحرية =  0.05ياً عند مستوى داللة )لة إحصائ(، * دا 0.01ة )**دالة إحصائياً عند مستوى دالل

 2.58 = (  0.01) داللة ة )ت( الجدولية عند مستوى ، قيم1.96  = ( 0.05)  لة لجدولية عند مستوى دال يمة )ت( ا ق

الموضح النتائج  ا  ةتشْر  الجيول  فر إلى     24في  إحصائمة  وجود  دِللة  ذات  عني  و  

ذ،  العنف الجَي مجاِلته اوجممع    لْعنف اْلبوذ ة  في اليرجة الكْم    ≥ 0.05امَتوا اليِللة  

الم   الْيظي  والعنف طْبة  النرحليا  في  اإعيادية  لمت ْر  ْة  تبعًا  اْلب ق   كاْ  حْا    ،عمل 

قم ا    جممع  الجيولمة  قممة ات   من  أكبر  المحَوبة  ا    عني مَتوا 1.96ات     .0.05دِللة 

 . المذ ِل يعمل الحممع المجاِلت لصة وفي جوكاْ  اليرو  في اليرجة الكْم
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بؤين  ( ≥ 0.05)ال توجد فروق تات داللؤة إحصؤائية عنؤد مسؤتوى الداللؤة  رضية السابعة:الف

 ي النقبلدى طلبة المرحلة اإلعدادية ف  القيم اإليجابيةفي تدعيم  ألبوي  دور العنف امتوسطات  

 .لمتغير عمل األ تبعًا 

 Independent-Sampleا   ات المَتقْةلْعْن   ات اختبار  ستخيم  ا   ،بعةَا الاليرضمة    ِلختبار

T-Test   ا متوسطات  ليرو   إيجاد  لمعرفة بْن  النق   في  اإعيادية  المرحْة  طْبة  استجابات 

 . معمل اْلبعًا لمت ْر ت  يجابمةفي تيام   القم  اإدور العنف اْلبوذ 

 نبيلفروق  على ا  للتعرف( Independent- Sample T-Test) )ت(  ار نتائج اختب( 25دول )ج

في تدعيم  القيم  لبة المرحلة اإلعدادية في النقب لمعرفة دور العنف األبوي استجابات طمتوسطات 

   .عمل األم ير  بعاً لمتغت اإليجابية

 التكراراتعمل األم االبعاد
المتوسط 

 الحسابي 

 فاالنحرا

 اري المعي

ة ت قيم

 محسوبةلا

الداللة 

 اإلحصائية

 ي العنف الجسد
 0.83 3012.16 تعمل

0.33 0.74 
 0.86 4442.14 التعمل

 ي العنف اللفظ
 0.86 3012.13تعمل

0.920.36 
 0.93 4442.06 التعمل

 الكلية للعنف األبوي الدرجة 
 0.80 3012.14لعمت

0.66 0.51 
 0.86 4442.10 التعمل

 743ية =  ر(، درجات الح0.05) لةحصائياً عند مستوى دالإ  * دالة (، 0.01الة إحصائياً عند مستوى داللة )**د

 2.58 = (  0.01، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96  = ( 0.05)  مستوى داللة  ة عنديقيمة )ت( الجدول

عني إحصائمة    فرو  ذات دِللةوجود  عيم    إلى  25في الجيول ا  ةتشْر النتائج الموضح

نف الجَيذ،  العه اوجممع مجاِلت  ذ اْلبو ف  لْعنيرجة الكْمة  في ال     ≥ 0.05امَتوا اليِللة  

، حْا كاْ  جممع  اْلممرحْة اإعيادية في النق  تبعًا لمت ْر عمل لليا طْبة ا  لْيظياوالعنف 

المحَوبة   الجيولمة ا  أص رقم  ات   و ْر     0.05وا دِللة ا   عني مَت 1.96من قممة ات  

 . دالة إحصائماً 
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بؤين  ( ≥ 0.05)ة ئية عنؤد مسؤتوى الداللؤوجؤد فؤروق تات داللؤة إحصؤات ال :الفرضية الثامنة

 اإلعدادية في النقبالمرحلة   لدى طلبة  القيم اإليجابيةفي تدعيم  ألبوي  دور العنف امتوسطات  

 .تبعًا لمتغير حجم درل األسرة

ات طْبة  استجابوسطات الحَابمة واِلْحرافات المعمارية  المت  إيجاد ت     ،نةم الثااليرضمة    ِلختبار

تبعًا لمت ْر    إيجابمة  في تيام   القم  االعنف اْلبوذ  ور  ية في النق  لمعرفة د المرحْة اإعياد 

  .26اموضح في الجيول ، وذلك كما هو ْلسرةا حج  دخل

 المرحلة طلبة تجاباتسالالمعيارية   متوسطات الحسابية واالنحرافاتل: األعداد وا (26) لجدو

ً    يةاإليجاب القيم   دعيمت  في األبوي  العنف دور فةلمعر النقب  في اإلعدادية  المستوى لمتغير تبعا

 . لألب التعليمي

 راف المعياري االنح المتوسط الحسابي  العدد  رةحجمدخلاألس االبعاد

 العنف الجسدي 

 0.92 2.58 300087أقلمن

5000- 3000 1212.15 0.79 

7000 - 5000 1222.33 0.86 

 0.80 4152.01 فوقفما7000

 0.84 2.15 745 جموعالم

 لفظي العنف ال

 0.97 3000872.42منأقل

5000- 3000 1212.24 0.89 

7000 - 5000 1222.27 0.88 

 0.86 4151.92 افوقمف7000

 0.90 2.09 745 المجموع

 بوي لكلية للعنف األالدرجة ا

 0.91 3000872.50أقلمن

5000- 3000 1212.19 0.81 

7000 - 5000 1222.30 0.83 

 0.79 4151.97 فوقفما7000

 0.84 2.12 745 المجموع

سممممتجابات طْبممممة ِللمتوسممممطات الحَمممابمة اظاهريممممة بمممْن  فمممرو   د   وجممممو 26يتِمممح مممممن الجممميول ا

مت ْمر تبعمًا ل فمي تميام   القمم  اإيجابممة ف اْلبموذ معرفمة دور العنمالمرحْة اإعياديمة فمي النقم  ل

 Oneبمماين اْلحممادذ ايم اختبممار تحْْممل التتخو  اسممقمم  مممن دِللممة اليممر ْتحرة. ولحجمم  دخممل اْلسمم

Way Anova ،  27ي الجيول افكما هو موضح:  
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  لفروقا داللة على  للتعرف( One Way Anova) األحادي التباين تحليل اختبار نتائج ( 27) جدول

في  ي دور العنف األبو رفةقب لمعة اإلعدادية في النستجابات طلبة المرحلال الحسابية  متوسطاتال ين ب

ً ت  ية ب تدعيم  القيم اإليجا  .األسرة دخل جمح لمتغير  بعا

 مصدر التباين  األبعاد
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

مستوى 

لة الدال

صائيةاإلح  

 لجسدي العنف ا

 9.49 3 28.47 بينالمجموعات

 0.68 741 502.17 داخلالمجموعات 0.00 **14.00

جموعالم  530.64 744  

 ظي اللف فالعن

عاتوبينالمجم  27.87 3 9.29 

 0.78 741 576.41 داخلالمجموعات 0.00 **11.94

  744 604.28 المجموع

 بوي عنف األالدرجة الكلية لل

عاتبينالمجمو  27.20 3 9.07 

اتعلالمجموداخ 0.00 **13.63  493.00 741 0.67 

  744 520.20 المجموع
ً 0.05مستوى داللة )* دالة إحصائياً عند   (. 0.01** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (. // غير دالة إحصائيا

  ة مة عني مَتوا اليِللإحصائات دِللة  جود فرو  ذو    27ي الجيول االواردة فأظهرت البماْات  

الير    α≤0.05ا الكجفي  القم  اإيجا   في  العنف اْلبوذ ليور  ْمة  ة  المرحْة تيام   بمة ليا طْبة 

لمت ْر   تعزا  النق   في  دخاإعيادية  اْلسرةحج   العنف ل  مجالي  في  فرو   ظهرت  كملك   ،

ولجممع    اْلبوذ   لْعنفة الكْمة  ائمة لْيرجحصبْ   قم  اليِللة اإ  ، حْا ْيظيالجَيذ والعنف ال

   ودالة إحصائمًا.  0.05ا  ر منص  وهي أ 0.000ِلت ااالمج

مصي  اليرو وإيجاد  اختبار     ر  ااستخيم  البعيية  ال  لْمقاْرات Scheffeشميمه  ثنائمة 

النق  لمعرفة دور العنف اْلبوذ   استجابات   طات متوس  نبْ لْيرو    المرحْة اإعيادية في  طْبة 

ح من خَلل الجيول  اضكما هو و   ، وذلكحج  دخل اْلسرة بعًا لمت ْر ت   م  اإيجابمةتيام   القفي  

 .  28ا
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استجابات  متوسطات بين لبعدية للفروق اات الثنائية مقارنل( لScheffeبار شيفيه )اخت(: نتائج 28جدول )

ً  ةفي تدعيم  القيم اإليجابيطلبة المرحلة اإلعدادية في النقب لمعرفة دور العنف األبوي    حجم متغيرل تبعا

 .األسرة دخل

 المقارنات  لمجال ا
توسط الم

 حسابي ال
 ما فوق ف  7000 3000 -5000

 األبوي فالعن

 *0.54  2.50 3000أقلمن

5000- 3000 2.19  

7000 – 5000 2.30 0.33* 

  1.97 فمافوق7000

ً * الفرق   ( 0.05)عند   في المتوسطات دال إحصائيا

لعنف امتوسطات  إلى أن اليرو  في     28وف  الجيول ا  ثنائمة البعييةلمقاْرات الاتشْر  

حج  دخل تبعًا لمت ْر  بة المرحْة اإعيادية في النق   يا طْقم  اإيجابمة لال  في تيام   اْلبوذ 

الكْمة  هرت  ، ظاْلسرة اليرجة  اْلبعاد وففي  وقي ي جممع  بْن    ،  اليرو   اكاْ      تي حج لاْلسر 

فما    7000اْلسر التي حج  دخْها اوبْن    جهةمن     7000-5000  وا 3000من    دخْها اأقل

ال   فو   وكاْ   أخرا،  جهة  لصالح  من  التاْلسيرو   من  ر  اأقل  دخْها  حج     3000ي 

 . أعْىابمة لييه  يج وذ في تيام  القم  اإلعنف اْلبالمين كان ا ، 7000-5000وا

بؤين  ( ≥ 0.05)ى الداللؤة توجد فروق تات داللؤة إحصؤائية عنؤد مسؤتو  ال :الفرضية التاسعة

 ة في النقبلبة المرحلة اإلعداديلدى ط  القيم اإليجابيةم  في تدعيألبوي  دور العنف امتوسطات  

 .لعنف أكثر دارل األسرةتبعًا لمتغير الشخص الذي يستخد  ا

 Independent-Sampleا   َتقْةملْعْنات ال  اختبار ات يم  استخ  ،التاسعةيرضمة  ال  ِلختبار

T-Test    اإ متوسطات  بْ ليرو   يجاد  فن  اإعيادية  المرحْة  طْبة  لمعرفة استجابات  النق   ي 

عنف أكثر  لشخص المذ يَتخيم الا  تبعًا لمت ْر  إيجابمةلقم  ا ا   في تيام   ف اْلبوذ دور العن

 .داخل اْلسرة
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 بينلفروق  للتعرف على ا ( Independent- Sample T-Test) )ت(  ر ا ( نتائج اختب29ل )وجد

  في تدعيم  القيماألبوي  لمعرفة دور العنف المرحلة اإلعدادية في النقب استجابات طلبة  متوسطات 

   .ةر داخل األسرف أكثنالشخص الذي يستخدم العير غتبعاً لمت إليجابيةا

األبعاد

الشخص الذي  

يستخدم العنف  

أكثر داخل  

 األسرة

 التكرارات
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

قيمة ت 

 محسوبةال

الداللة 

 ائيةاإلحص

 العنف الجسدي 
 0.00 -.447** 0.84 5042.00 األب
 0.77 2412.47 األم

 ي العنف اللفظ
 0.00-11.7** 0.88 5041.93األب
 0.86 2412.42 األم

 الدرجة الكلية للعنف األبوي 
 0.00 -7.61** 0.82 5041.96األب
 0.78 2412.44 األم

ً ي**دالة إحصائ  743(، درجات الحرية =  0.05)(، * دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.01) ةلد مستوى دال عن  ا

 2.58 = (  0.01، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96  = ( 0.05ة عند مستوى داللة )قيمة )ت( الجدولي

مَتوا    عني ة  مجود فرو  ذات دِللة إحصائو   إلى  29ا  وللنتائج الموضح في الجي تشْر ا

والعنف  العنف الجَيذ،  مجاِلته اوجممع    لْعنف اْلبوذ في اليرجة الكْمة      ≥ 0.05اة  لاليِل

ثر  الشخص المذ يَتخيم العنف أكعيادية في النق  تبعًا لمت ْر  ْبة المرحْة اإليا ط   الْيظي

ني   ع 1.96من قممة ات  الجيولمة ا  أكبر  ات  المحَوبة  قم، حْا كاْ  جممع  ْلسرةداخل ا

دِل المَتوا  إحصائماً    0.05ة  ا  .ودالة  اليرجة  في  اليرو   المجاِلت وكاْ   وفي جممع    لكْمة 

 لصالح اْلم. 

أساليب العنف األبوي وبين  دور  بين    اً إحصائي  دالةهل توجد عالقة ارتباطية    :الرابعالسؤال  

اإلعدادية  ية لدى طالب المرحلة  )التنشئة االجتماعية( في تدعيم القيم اإليجاب  المعاملة الوالدية

 ؟ قبي النف

 :والتي تنص  شرةر اليرضمة العااختبا ، ت الرابع سؤال اليراسة عنلإلجابة 

 (≥ 0.05)اللؤة مستوى الدتوجد عالقة ارتباطية تات داللة إحصائية عند  ال :العاشرةة الفرضي

تدعيم القييم اإليجابيية ليدى طيالب المرحلية  يف  أساليب المعاملة الوالديةف األبوي وبين  عنالبين  

 .عدادية في النقباإل
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  إيجمماد Pearson Correlationون اسممتخيم معامممل ارتبمما  بْرسمم، االعاشممرةاليرضمممة  ِلختبممار

ماإليجابيدةلددىفيتددعيمالقديأساليبالمعاملةالوالديةبْن و من جهة  العنف اْلبوذ العَلقة بْن  

  .30جيول امن جهة أخرا، كما هو واضح من خَلل ال لنقباإلعداديةفيةاحلرطالبالم

أساليب المعاملة  بين  ومن جهة  لعنف األبويا  بين للعالقة بيرسون اطارتب معامل نتائج يبين(: 30) جدول

 .أخرى جهة من قبلة اإلعدادية في النرحإليجابية لدى طالب المم القيم افي تدعي الوالدية



للعنف   ةالدرجة الكلي ويبألالعنف ا

 ي العنف اللفظ العنف الجسدي  األبوي

 )ر( 
مستوى 

 الداللة
 )ر( 

مستوى 

 الداللة
 ( )ر

مستوى 

 الداللة

 0.00 **0.25 0.00 **0.21 0.00 **0.24 االستقالل-اداالعتم

 0.00 **0.59 0.00 **0.57 0.00 **0.57 االتساق -بالتذبذ

 0.00 **0.30 0.00 **0.28 0.00 **0.29 التقبل -ضالرف 

 0.00 **0.45 0.00 **0.44 0.00 **0.42 المساواة -التفرقة

ساليب  الدرجة الكلية أل

 املة الوالديةالمع
0.49** 0.00 0.49** 0.00 0.51** 0.00 

 ( ≥ 0.05)عند مستوى الداللة  يا(، * دالة إحصائ≥ 0.01لداللة )** دالة إحصائيا عند مستوى ا 

المعطمات   الجيول  ارد لو اتشْر  في  إلى  30اة  موجبة  عَلقة  وجود     العنف بْن    طردية 

لة    بيِل0.51قة بْنهما ا   لْعَلبا ْ  معامل اِلرت، حْا بأسالْ  المعامْة الوالييةوبْن    األبوي 

   .اً دالة إحصائم وهي  0.00إحصائمة ا

ودالة    طرديةوجود عَلقة ارتباطمة     30من خَلل البماْات الواردة في الجيول اكما تبْن  

بْن   الجسديإحصائمًا  وبْن    العنف  جهة  أخ   من   ستقالل اال-االعتماد من  بْ  جهة  حْا  را، 

عني مَتوا    اً وهي دالة إحصائم    0.00إحصائمة ايِللة    ب0.24ْعَلقة بْنهما امعامل اِلرتبا  ل

ا كْما  0.05دِللة  أْه  يعني  مما  الجسديال  اد ز  ،  طَلب    االستقالل -االعتماد  د از   عنف  ليا 

النق ،   في  اإعيادية  لْعَلقةالمرحْة  بالنَبة  أما  صحمح.  اللفظبْن    والعكس  وبْن    يالعنف 

ة بْنهما  قل اِلرتبا  لْعَل  معام، حْا بْةة موجبطرديالعَلقة  أيًِا  اْ   فك  االستقالل-االعتماد
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بْن    صائمًا، كملكإح  لةا  وهي د 0.00لة إحصائمة ا   بيِل0.21ا العَلقة    العنف األبوي كاْ  

جهة   عَلقة    االستقالل -االعتماد وبين  من  أخرا  جهة  حْا  طرديةمن  اِلرتب،  معامل  ا   بْ  

زاد  مايشْر إلى أْه كْوهما  إحصائمًا،دالة    وهي0.00لة إحصائمة ا  بيِل0.25لْعَلقة بْنهما ا

 صحمح. كس لعا، و االستقالل-االعتماد اد ز  العنف األبوي 

الجسديبْن    طرديةَلقة  عوظهرت   وبْن    العنف  جهة  جهة  االتساق  -التذبذبمن  من 

 العنف الجسديوهما يشْر إلى أْه كْما زاد     ،0.57  بْنهما ا أخرا، حْا بْ  معامل اِلرتبا

 مح. ، والعكس صحفي النق  ة لمرحْة اإعياديطَلب اليا  تساق اال -ذبالتذب زاد 

النتائج جو  أظهرت  ارتباطمة  َلقع   د كما  بْن  ودالة    ديةر طة  اللفظيإحصائمًا  من   العنف 

   0.57ة بْنهما ااِلرتبا  لْعَلق  جهة أخرا، حْا بْ  معامل  مناالتساق  -التذبذب جهة وبْن  

أْه كْما زاد   ني ، مما يع0.05ا  دِللة  عني مَتوا ائمًا    وهي دالة إحص0.00مة ابيِللة إحصائ

والعكس صحمح.   ة اإعيادية في النق ،ْ ا طَلب المرحلي   اقساالت-التذبذب  زاد   اللفظي  العنف

بْن   لْعَلقة  بالنَبة  األبوي أما  العَلقةاق  االتس-التذبذب وبْن    العنف  موجبة،   فكاْ   طردية 

 . ة إحصائماً ال  وهي د 0.00مة اإحصائ    بيِللة0.59ا ااِلرتبا  لْعَلقة بْنهمحْا بْ  معامل 

َلقة طردية موجبة، حْا بْ   عالتقبل  -لرفضان  بْو   العنف الجسديلعَلقة بْن  وكاْ  ا

ا بْنهما  لْعَلقة  اِلرتبا   ا 0.29معامل  إحصائمة  بيِللة  د 0.00   وهي  إحصائماً    وب الة  ْن  . 

اللفظي موجبلتقبل  ا-الرفضوبْن    العنف  طردية  حْا عَلقة  معام  ة،  اِلر بْ   لْعَلقة ل  تبا  

وبْن    العنف األبوي ن  ْ. والعَلقة بماً ائ ص  وهي دالة إح 0.00صائمة ا   بيِللة إح0.28ما انهبْ 

بْنهما  التقبل  -الرفض لْعَلقة  اِلرتبا   معامل  بْ   موجبة، حْا  بيِللة  0.30اعَلقة طردية    

 . اً   وهي دالة إحصائم0.00صائمة اإح
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بْن   العَلقة   قة طردية موجبة، حْا َلعالمساواة  -فرقةالتْن  وب  الجسديالعنف  وكاْ  

. وبْن    وهي دالة إحصائماً 0.00يِللة إحصائمة ا ب   0.42نهما ابْ   قةبْ  معامل اِلرتبا  لْعَل

اللفظي بْ عَلقة طرديالمساواة  -التفرقة وبْن    العنف  لْعَلقة    ة موجبة، حْا  اِلرتبا   معامل 

ْن  وب  العنف األبوي بْن  ة  . والعَلقصائماً الة إح   وهي د 0.00مة ا   بيِللة إحصائ0.44ما ابْنه

  بيِللة  0.45بْ  معامل اِلرتبا  لْعَلقة بْنهما ا   ة موجبة، حْا رديط  ةعَلقالمساواة  -التفرقة 

 .   وهي دالة إحصائماً 0.00إحصائمة ا
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 ل الخامسالفص

 مناقشة النتائج والتوصيات 
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 لخامس الفصل ا

 تائج أوال: مناقشة الن

ية لدى  في تدعيم القيم اإليجابدور العنف األبوي  ما  السؤال األول:  متعلقة بمناقشة النتائج ال

 ؟ مدارس النقب  في بة المرحلة اإلعداديةطل

فمي  لميا طْبمة المرحْمة اإعياديمةاإيجابممة   ي تيام  القمفذ بو دور العنف اْلأن   النتائج  أظهرت 

َممبة 2.12ا ف اْلبموذ لْعنممْممة وسممط الحَمابي لْيرجممة الك، إذ بْم  المتقْممَْلً  انكم ممياِر النقمم     ْو

في المركز الثاْي   تَلالمركز اْلول  في  يذلعنف الجَامجال  وقي جا   .   42.4ا%بْ    مئوية  

 .لعنف الْيظيا

اإيجابممة  يمرون أن مَمألة تربممة اْلبنما  وتميام  القمم  اآلبا  عمادةً بأن  النتمجة    هم   ةثوتعنو الباح

ْممى عمماتقه ، ولكممن تقممع باليرجممة اْلولممى ع البمميوذ  بمميع العر ع عممادات وتقالْممي المجتممممممالتممي تنَممج  

عْمى حمثه  ، أو ولممس لتعمييل سمْوكه  مون العنمف كعقماب لألبنما خي اآلبا  في أ ْ  اْلحمان يَت

وسمْوكماته ، لمما  يالمجتممع اإسمرائَْْائية، واِلبتعاد عن عمادات ي الفة المجتمع العربقاثاِللتزام ب

 ليا اْلبنا  جا ت قْْْة. اإيجابمةأجل تيام  القم   بوذ منالعنف اْل ممارسةفإن 

درجات   متوسطات   إلى أنالتي توصْ       2019،  عبي المحَنوتختْف هم  النتمجة مع دراسة ا

 . اليرضين الوسط م ىك العنيي عني العْنة أعْو الَْ

وجهة نظر    من  في النقب  الوالديةة  أساليب المعاملما  :  انيالثالسؤال  مناقشة النتائج المتعلقة ب

 ؟ في مدارس النقب عداديةطلبة المرحلة اإل

يممة ْبممة المرحْممة اإعياد ط فممي النقمم  مممن وجهممة ْظممر أسممالْ  المعامْممة الوالييممةأن  أظهممرت النتممائج

 ي النقممم  فممم سمممالْ  المعامْمممة الوالييمممةْلجمممة الكْممممة ر ي لْي الحَممماب وسمممطمتل، إذ بْممم  اكاْممم  متوسمممطة
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َممممبة م2.79ا ، اِلسممممتقَلل –تممممماد اِلع: اِلتهمممما عْممممى الترتْمممم  ت مجوجمممما .  55.8ئويممممة ا%  ْو

 .تَا اِل -مبمب الت، المَاواة  -لتيرقةا ،التقبل –الرفص  

مجمممة بمممي ْتْمجتممممع العر ل يذ حممميث فمممي البنممما  اِلجتمممماعن الت ْمممر الممم أإلمممى  كتلؤؤؤالباحثؤؤؤة  تعؤؤؤنوو 

المباشر و ْر أو اِلستعارة أو النقل عن طري  اِلحتكاك ربمة ال الْهودية و الثقافة اْتشار عناصر  

بقْم  فمي أ ْبهما المباشر أو  ْر ذلك، ل  يقابْه ت ْر مماثل في القم  والمعايْر اِلجتمااممة التمي 

ن العناصمر الثقافممة ر ممالكثْبماِللتمزام  فمي حَن أحوالها تكمابر وتبمال  ت ْر أو اْها في أجامية بَل

ة وممن ثم  إلمى إيجماد ْمور ممن البْبْمة فمي ذهمن الناشمئ ثْر ممن اْلحممان إلمى خْم التي تؤدذ في الك

تحجمر افة المجتمع قي ْتج عنه إن هما الجمود في البنا  اليوقي لثق  ،اِل تراب في الثقافة اْلصْمة

ْممي الشممعبمة والتممي كممان عْْهمما اآلبمما  تقالوال زام بالعممادات لتممبحجممة اِل أسممالْ  المعامْممة الوالييممةأ ْمم  

بحما عممن الميْممي فممي العناصممر الثقافمممة مممن ر فممي مَممتجيات العصممر والاْلجمياد، وذلممك دون النظممو 

مجتمعممه  بقائممه عْممى صممْة مَممتمرة مممعالمجتمعممات اْلخممرا وذلممك لتنممممة قمميرات اليممرد االطيممل  وإ

 .بيارإالياعْمة القصوا لإلْتاج و ودفعه ْحو ا

  .2014الربمعي،  ، ودراسة ا2015النتمجة مع دراسة احمْي، هم  وتتي  

 بممْن متوسممطات ات دِللممة إحصمائمة توجممي فمرو  ذ  همل: الثالؤؤثؤال السؤؤالنتؤؤائج المتعلقؤؤة ب مناقشؤة

 ممن وجهمة ْظمر طْبمة المرحْمة اإعياديمة فمي النقم     اإيجابممةلقما    في تيام ف اْلبوذ  ور العند 

وا لمممألب، المَمممت الجمممنس، عممميد أفمممراد اْلسمممرة، المَمممتوا التعْمممممي ،ان الَمممكنمكممما بعمممًا لمت ْمممرات ت

ْلم، حجمم  دخممل اْلسممرة، أكثممر شممخص يَممتخيم العنممف داخممل لممألم، عمممل اْلب، عمممل ا التعْممممي

 ؟ اْلسرة

 اآلتمة:ائج اليرضمات ثالا، تم  مناقشة ْتَؤال اللمناقشة ْتائج الو 
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فؤؤروق تات داللؤؤة إحصؤؤائية عنؤؤد مسؤؤتوى  ال توجؤؤد: الفرضؤؤية األولؤؤىة بنتؤؤائج المتعلقؤؤال شؤؤةقمنا
مؤن وجهؤة  القؤيم اإليجابيؤةعيم  في تددور العنف األبوي ين متوسطات ب ( ≥ 0.05)الداللة 

 .كان السكنر مغيتتبعًا لم نظر طلبة المرحلة اإلعدادية في النقب

حْة  لمر ات طْبة استجابِلجود فرو  ذات دِللة إحصائمة في اليرجة الكْمة  و صْ  اليراسة إلى  تو 

العنف   دور  لمعرفة  النق   في  الق اْلبوذ  اإعيادية  تيام    لمت ْراإي  م في  تعزا  كان  م  جابمة 

 . عرة ة، وتل الَبع، وعر وحورة، والْقمة، مي َاك طْبةلصالح ، الَكن

ِل زال    عرة ر ة، وتل الَبع، وعقمْوحورة، والاكَمية،  طْبة    أن   إلى  هذه النتيجة   وتفسر الباحثة 

يحاف والأهالْه   والتقالْي  العادات  العربمة اْلصظون عْى درجة معْنة من    اختَلطه   ْْة ر قم  

أخر  اِلحتكاا  بثقافات  خَلل  بمن  أو  بالْهود  المباشر  بثقافات  ربك  خَلل اِلحتكاك  من  مة 

أن  المتطورة،  التكنولوجما   زالهم كما  ِل  المناط   يَ     من  خي تاْلب  فْها  العنف  تعييل  م  أجل 

 س من أجل العقاب فقط.سْوك أبنائه ولم

المتعلقمن النتائج  باقشة  إ  ال:  الثانية  الفرضيةة  داللة  تات  فروق  مستوى توجد  حصائية عند 

من وجهة    القيم اإليجابيةفي تدعيم   دور العنف األبوي  بين متوسطات    (  ≥ 0.05)الداللة  

 .الجنسلمتغير تبعًا  نظر طلبة المرحلة اإلعدادية في النقب

اليراسة   اى  إلتوصْ   اليرجة  إحصائمة في  دِللة  ذات  اْلبوذ لْعنلكْمة  وجود فرو   مع  وجم  ف 

النق  تبعًا لمت ْر  مرحْة اإعيادية في  ليا طْبة ال   عنف الْيظييذ، والالعنف الجَمجاِلته ا

 . ورالمك صالحل ،الجنس

الباحثةوتف النتمجة    سر  اأن    إلىهم   تعطي  التي  مجتمعاتنا  في  المتبعة  التنشئة  لمكور أسالْ  

رضة  فو  قيراته مما يجعْه عإلى تحمْْه مَؤولمة    ون حقو  أكثر من اإْاث وأن الواليين يمْْ

هقة حْا أن  را مهمال وخاصة أثنا  فترة الاإ  جَيذ او ْيَي او نف اْلسرذ بجممع أشكاله  لْع
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يْم  ْى تن ذلك إن المكر أكثر عنادًا واصرارًا ع . عيا عنه  يبحا في هم  اليترة عن استقَللهالمرا 

أن   حْن  في   ، أْه صحمح  يعتقي   ي  يرون  ْر  با اآل ما  مما  ْلشكاذلك  تعرضًا  أكثر  ل جعْه 

بعص اْلحمان  ي  فْن إلى المَايرة  يم  إْاث لتوجمه. في حْن أن ااْلسرذ لقصي التربمة وا  العنف

  .والح  والعناية أكثر من المكور ل أوامر وآرا  اْلبآ  من أجل الحصول عْى العطفوتقب

ا دراسة  مع  النتمجة  هم   الوتتي   إلى     2012،  جبارذ دراسة  توصْ   دالة و التي  فرو     جود 

 .لمكورمت ْر الجنس لصالح ااِ العنف اْلسرذ تبعًا لفي مقم إحصائماً 

ات داللؤؤة إحصؤؤائية عنؤؤد مسؤؤتوى توجؤؤد فؤؤروق ت ال: الثالثؤؤةة الفرضؤؤيالمتعلقؤؤة بج ئمناقشؤؤة النتؤؤا
مؤن وجهؤة  القؤيم اإليجابيؤةفي تدعيم  دور العنف األبوي  بين متوسطات ( ≥ 0.05)الداللة 

 .راد االسرةأف عددتبعًا لمتغير  حلة اإلعدادية في النقبنظر طلبة المر 

في    العنف اْلبوذ ليور  ات دِللة إحصائمة في اليرجة الكْمة  وجود فرو  ذ     اليراسة إلىتوصْ

في   اإعيادية  المرحْة  طْبة  ليا  اإيجابمة  القم   اْلسرةاتيام   أفراد  عيد  لمت ْر  تعزا   .لنق  

التي عيد اْللح  لصا أأفراد   سر  أفراد 5قل من اها  أفرادهسواْل  ،   التي عيد    12أكثر من اا  ار 

 . فرد 

ة أو  ديات اْلسرية، سواً  اِلقتصكَلالمش  سرة يزيي منزيادة عيد أفراد اْلن  ى أإل  ثةوتفسر الباح

يولِّ   اِلجتماامة، اآلبا  ضي مما  ليا  العنف  ال  ي  العنف  يَتخيمون  و اْلبنا ، حْا  العنف  ْيظي 

اِلهتمام الكافْْن من قبل اآلبا  بَب  اْش ال  حظى اْلبنا  بالرعاية و ، كملك ِل يالجَيذ ضيه 

عنه  المنزلاآلبا   ه  .  خارج  دراسةواتيق   مع  النتمجة  ا 2015ا زوان،    م   ودراسة  ولى،  لما، 

2017 . 
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مسؤؤتوى  توجؤؤد فؤؤروق تات داللؤؤة إحصؤؤائية عنؤؤد ال :الرابعؤؤةالفرضؤؤية المتعلقؤؤة بشؤؤة النتؤؤائج مناق
مؤن وجهؤة  القؤيم اإليجابيؤةفي تدعيم  عنف األبوي دور ال سطاتمتو  بين ( ≥ 0.05)الداللة 

 .ى التعليمي لألبالمستو تغير تبعًا لم نظر طلبة المرحلة اإلعدادية في النقب

في تيام     العنف اْلبوذ ليور  الكْمة  وجود فرو  ذات دِللة إحصائمة في اليرجة    أظهرت النتائج

اإ المرحْالقم   طْبة  ليا  تيجابمة  النق   في  اإعيادية  التعْمميعزا  ة  المَتوا   لألب،   لمت ْر 

 آبائه   ْر متعْمْن. ن الميلصالح 

النتمجة إلى أن الطْبة    وتفسر الباحثة وا عر في النق  المين آبا هم   ضة  ئه   ْر متعْمْن يكْو

بيرج اْلبوذ  ألْعنف  أبنا كبة  الطْبة  من  ْلن    ر  وذلك  و عْتالم المتعْمْن،  لييه   يكون  عي  مْن 

 ، وتوجْهه  ْحو اْلفِل بطر  تربوية سْممة مع المحافظة عْى  مع أبنائه  عاملكميمة التكافي ب

العقابي   العنف  إلى  الْجو   دون  المجتمع  في  وجمْل  إيجابي  هو  مَتمر.ما   يعودكما    بشكل 

اال أن  ذلك  في  المتعْمْن ْ  آلبا َب   يزال  ر  ممارسةِل  بأن  يعتقيون  العنف    اً عْو   ون  من  ما 

بأْواعهالج م   َيذ  سوا   المختْية  النيَي  والعنف  معتيلة  بصورة  الوجه  عْى  وصيع  ن ضرب 

 .وتحمْْه فو  طاقاته في بعص اِلحمان هي التي تصنع الرجل بإهاْته باْلليا  والشت 

  . 2016رذ، ياواتيق  هم  النتمجة مع دراسة االي 

وى عنؤد مسؤت داللؤة إحصؤائية  اتت  ق توجد فؤروال  :  امسةالخضية  الفر تائج المتعلقة بمناقشة الن
مؤن وجهؤة  القؤيم اإليجابيؤةفي تدعيم  دور العنف األبوي بين متوسطات  ( ≥ 0.05)الداللة 

 . لمستوى التعليمي لألاتبعًا لمتغير  نظر طلبة المرحلة اإلعدادية في النقب

 اْلبوذ   العنفليور  يرجة الكْمة  ي الة إحصائمة فود فرو  ذات دِللوج  عيمة إلى  توصْ  اليراس

في النق  تعزا لمت ْر المَتوا التعْممي  مة ليا طْبة المرحْة اإعيادية  اإيجاب   في تيام  القم 

 . لألم
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خارج    ذقاتهن في العمل أأو   اْلمهات أصبحن يقِْن معظ هم  النتمجة إلى أن    وتفسر الباحثة

  المرأة المتعْمة   العمل التي تحصل عْْها  نزل وِل يعين إِل في ساعات متأخرة بَب  طبمعةالم

  وعًا من ومنزلها فهي تماِر ْالِ و  النيَمة ليا المرأة ربما لعيم التوفْ  بْن عمْها    وبَب  

تحأبنا  تجا العنف   عْى  لتعوييه   االيا  واختْي    .ةالمَؤولممل  ئها  دراسة  مع  النتمجة  رذ، يهم  

2016.  

ستوى  ات داللة إحصائية عند متوجد فروق ت  ال   :ادسةلساالفرضية  مناقشة النتائج المتعلقة ب   

من وجهة    القيم اإليجابيةفي تدعيم   دور العنف األبوي  ات  بين متوسط  (  ≥ 0.05)الداللة  

 .عمل األبتبعًا لمتغير  نظر طلبة المرحلة اإلعدادية في النقب

إلى اليراسة  الكْمة  وجود    توصْ   اليرجة  إحصائمة في  دِللة  ذات  اْلبلْعفرو   وجممع    وذ نف 

ْر  لمت    اً ع  تبْة اإعيادية في النقليا طْبة المرح   يظيف الْ، والعنلعنف الجَيذاه امجاِلت 

 .المذ ِل يعمل لصالح، عمل اْلب 

  ضْ   ي البْ  وبَبتواجي باستمرار في  ليعم  المذ ِلن اْلب  إلى أ  هم  النتمجة  الباحثةوتفسر  

ا والِجر  والمْل  عْمه،  اِلقتصادذ  يصبح شييي الوضع  له  يتعرض  ييرغ  العصبمة    لمذ  بحْا 

تعنمف  مف سواً  عن طري  التعنمف الْيظي أو البشكل عن  ه وعصبْته عْى أبنائه واسرته ِب 

  .2017االمولى،   النتمجة مع دراسة واتيق  هم  الجَيذ.

 ال توجؤد فؤروق تات داللؤة إحصؤائية عنؤد مسؤتوى :  ةالسؤابعالفرضؤية  علقة بالنتائج المتناقشة  م
مؤن وجهؤة  القؤيم اإليجابيؤةفي تدعيم  بوي دور العنف األن متوسطات بي ( ≥ 0.05)الداللة 

 .عمل األ ر لمتغي تبعاً  نظر طلبة المرحلة اإلعدادية في النقب
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إلى   اليراسة  الكْمة  عيم  توصْ   اليرجة  في  إحصائمة  دِللة  ذات  فرو   اْلبوذ لْعنوجود    ف 

ًا    تبع النق  رحْة اإعيادية فيليا طْبة الم   ف الْيظي، والعنالعنف الجَيذوجممع مجاِلته ا

 . اْلم لمت ْر عمل

الباحث إلى  ة  وتفسر  النتمجة  أن  هم   إلى  النتمجة  يعمْن،اْلمهات  معظ   هم   ْا  بح  أصبحن 

ف أوقاتهن  معظ   أذيقِْن  العمل  الم  ي  ساعاخارج  في  إِل  يعين  وِل  أن  ،  تأخرةم  ت نزل  كما 

ْه  يقِون    ْل ْلمهاته يشكْون إزعاجاً لوجي الحاصل أصبحوا ِل  التطور التكنو   وبَب  بنا   اْل

 .أ ْ  أوقاته  في الميرسة وبعيها في التواصل مع أصيقائه  عبر مواقع التواصل اِلجتماعي

  .2017االمولى، ي  مع دراسة واختْ

 توى فؤروق تات داللؤة إحصؤائية عنؤد مسؤ توجؤدال : ةالثامنؤالفرضؤية متعلقؤة بناقشؤة النتؤائج الم

مؤن وجهؤة  القؤيم اإليجابيؤةفي تدعيم  بوي دور العنف األن متوسطات بي ( ≥ 0.05)الداللة 

 .األسرةحجم درل لمتغير  اً عتب نظر طلبة المرحلة اإلعدادية في النقب

في    العنف اْلبوذ ور  لي ة الكْمة  رو  ذات دِللة إحصائمة في اليرجوجود فتوصْ  اليراسة إلى  

اإيجابمة القم   اللي   تيام   اإعياد ا طْبة  لمت ْمرحْة  تعزا  النق   في  ار  ية  ،  ْلسرةحج  دخل 

   . 7000-5000  وا3000حج  دخْها اأقل من  اْلسر التيلصالح 

يتعرض وذات اليخل المتوسط  نخيص  سر ذات اليخل المْلا لنتمجة إلى أن  هم  ا  حثة اوتفسر الب

لِ  اْلب  ْيَمة  فْها  او   اسرته  حاجات  تْبمة  يَتطمع  ِل  بْلْه  بالمادية  تشعره   ْلمان  يرجة 

واتيق  هم  النتمجة مع   .اْلحمان  عنميًا في تعامْه مع أبنائه في معظ   اْلب   ل جعوالبهجة، مما ي

  . 2016دراسة االيايرذ، 
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توى مسؤعنؤد  ة إحصؤائيةلؤال جؤد فؤروق تات دتو ال  :  اسؤعةالتالفرضؤية  متعلقة بمناقشة النتائج ال

وجهؤة  مؤن القؤيم اإليجابيؤةيم  في تدعور العنف األبوي دبين متوسطات  ( ≥ 0.05)الداللة 

ر دارؤل ذي يسؤتخد  العنؤف أكثؤالشؤخص الؤتبعًا لمتغيؤر    نظر طلبة المرحلة اإلعدادية في النقب

 .رةاألس

الي  إلى  اسر توصْ   الكْمة     وجود فرو ة  اليرجة  إحصائمة في  دِللة  اْل ذات  جممع  و   بوذ لْعنف 

ًا لمت ْر  اإعيادية في النق  تبعليا طْبة المرحْة     يظيالعنف الجَيذ، والعنف الْا  مجاِلته

 لصالح اْلم.، اخل اْلسرةر د الشخص المذ يَتخيم العنف أكث

، فهي المطْوب منها ْلبنا ًا وتواصًَل مع ااككإلى أن اْلم أكثر احت  مجة هم  النت  سر الباحثةوتف

يًا  ض لِ و  تجعْها أكثر عنلما فهي تتعر نظمف المَلبس، وكل أعمال البْ ،  إعياد الطعام وت

 ئه . عْى اْلبنا  من آبا

ال المتعلمناقشة  بالسؤال  نتائج  عال:  الرابعقة  توجد  إهل  داللة  تات  ارتباطية  بين  قة  حصائية 

األ الوالديةوبين    بوي العنف  المعاملة  اإليجابية    أساليب  القيم  تدعيم  الدى  في  مرحلة لطالب 

 ؟ اإلعدادية في النقب 

 اآلتمة:اليرضمة ْتائج  ؤال الرابع، تم  مناقشةاقشة ْتائج الَلمن

حصؤؤائية عنؤؤد اطيؤؤة تات داللؤؤة إتوجؤؤد عالقؤؤة ارتبال  :لعاشؤؤرةاالفرضؤؤية شؤؤة النتؤؤائج المتعلقؤؤة بمناق

القييم فيي تيدعيم   أساليب المعاملة الوالديةألبوي وبؤين العنف ا بين (≥ 0.05)مستوى الداللة 

 .في النقببية لدى طالب المرحلة اإلعدادية اإليجا

أسالْ  وبْن    العنف األبوي إحصائمًا بْن  طمة طردية دالة  عَلقة ارتبا  ة إلى وجود استوصْ  الير 

  . 0.00  بيِللة إحصائمة ا0.51بْنهما ا لْعَلقة ل اِلرتبا م، حْا بْ  معاالمعامْة الواليية
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أن حثة  البا  وتعنو إلى  المعامْة  أسال  ذلك  تجا  الوالييةْ   اْلسرة  تتبعها  أثر التي  ذات  اْلبنا     

تكوين  كبْر النيَيوبن  ،شخصْته    في  المعامف  ،ائه   أسالْ   تكون  ما  ، سوية  الوالييةْة  بقير 

اْلبنا   والعكس    يف  يكون سوا  شخصمة  المعامْة  و   صحمح.المَتقبل،  يتْقاها   الواليية أن    التي 

بم وثمقة  عَلقة  ذات  وتوافقاْلبنا   وقممه   وسْوكه   شخصماته   عْمه  ستكون  النيَي  ا  ه  

المَتقبل،  ،واِلجتماعي لْمعامدراك  إو   في ٕ  يَتخيمها    الوالييةْة  اْلبنا   التعام  اآلبا  التي  ل في 

ويعزا إلْها مَتوا الصحة النيَمة المذ يمكن    أن تكون سْبمة،  ماإو إيجابمة    معه  إما أن تكون 

 . راشيين في المَتقبلبوصيه    أن يشكل شخصماته 

لممة وجممود عَلقممة دا توصممْ  اليراسممة إلممىالتممي  ، 2016راسممة االمميايرذ، واتيقمم  هممم  النتمجممة مممع د 

 عممام فممي محافظممة جنمموب لم التعْممم  اْممو دب يمميركها طْبممةشممئة اْلسممرية كممما أسممالْ  التنبممْن إحصممائما 

تمي توصمْ  إلمى وجمود   ال2015كمما اتيقم  ممع دراسمة ا مزوان،   .الباطنة والتواف  النيَمي لمييه 

 ،سمرةاْل أفمراد  عميد ،لألسمرة اِلقتصمادذ مَمتوا ال ،وإِلم لألب  اليراسي التحصْل بْن معنوية عَلقة

دراسمة االَمويطي،   ، واختْيم  ممعاْلسمرذ  لْعنمف يملالط تعمرض  ودرجة ةاْلسري لْمشاكل التعرض 

2012 . 

 

 

 

 



91 
 

 ً  : التوصيات ثانيا

 الحالمة، فإْها توصي بما يْي:ليراسة  في ا من خَلل النتائج التي توصْ  إلْها الباحثة

مممة بمميل اسممتخيام العنممف بشممتى صممور  لقممم  اإيجابنممار فممي تنممممة اار أسممالْ  الحمموار واِلقاتبمم .1

 وأشكاله.

اْلطمممراف التمممي  مواجهمممة ، وِل تَتَممممْ  فممميوجمممهأن تقممموم اْلسمممرة بممميورها التربممموذ عْمممى أحَمممن  .2

 .الحييثة ووسمائل اِلتصمالتها مثل اإعَلم تنازعها تربْ

ن   ة الإياها في تربم كْيهما بوتشعر بالمَئولمة التي   اليين الحنمف ن تطب  اْلسرة تعالمأ .3

 . وتنممة القم  اِلجتماامة لييه 

ومَمماعيًا لهمم  عْممى  اقمممام اْلسممرة بتطبْمم  القممم  اِلجتماامممة بحْمما تكممون قمميوة صممالحة ْلبنائهممم .4

 . ثالهاتة لهم  القم  وامالممارس

أسمْوب تربموذ عْْه  بوالحر  احتماجاالشباب وإشبار  مامًا بال ًا بمرحْةأن تولي اْلسرة اهت .5

 . أو التيلْل ْظة والجيا  وبعْيًا عن اإهمالال  سْم  بعْيًا عن

 أبنائه . توعْته  بالمشاكل التي تحمط ب عقي لقا ات من أولما  اْلمور و  .6

حترام،  يَودها المحبة والتياه  واِلا  اْلسرية التي ِرورة توفْر اْلجو توامة اْلسرة البيوية ب  .7

 مكور واإْاث. بْن اْلبنا  ال التمْْزوعيم 
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 بصورتها األولية  راسةلداأدوات : (1)رقم ملحق 

 

  امعة الخليلج

 كلية الدراسات العليا 

 إلرشاد النفسي والتربوي ج ابرنام

 

 ي الطالبة: لطالب / أرتأري ا

 ْبة وبعي  تحمة ط

ة "دور العنؤؤؤف األبؤؤوي فؤؤي تؤؤدعيم القؤؤؤيم اإليجابيؤؤة لؤؤدى طلبؤؤؤراسممة حممول تقمموم الباحثممة بممإجرا  د 
لمتطْبمات   اسمتكماِلوذلمك    ،فؤي النقؤب"  املؤة الوالديؤةالمعوعالقتهؤا بأسؤاليب    ،المرحلة اإلعداديؤة

 جامعة الخْْل. من -لتربوذ لماجَتْر في اإرشاد النيَي واا الحصول عْى درجة

لجادة عن طري  اإجابمة عمن أسمئْة همم  اِلسمتباْة. يرجمى   المشاركة الياعْة واو من حِرتكأرج
اْممممات  بممممأن البماً عْممممم ،لممممملكصممممة اسممممبة وفممممي الخاْممممة المخصمنة حممممول رمممممز اإجابممممة الوضممممع دائممممر 

 ة فقط.اْة ستكون خاصة لأل راض العْممتبات التي يت  جمعها بهم  اِلسوالمعْوم

 . واِلمتنانكل الشكر  ولك 

 الباحثة:                                                                 

 ابو حمْي    رباب احمي                                                                       

 :  المشرف                                                                

                              كتْو                        لد. كام                                                                        
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 وإعيادذ. تعْم  ابتيائي -ب              ْر متعْ  .  -أ         

 اول فأكثر.إْها  لق    -د                       المرحْة الثاْوية. إْها  -ج        

 -لأل  : مي( المستوى التعلي5

 بتيائي وإعيادذ . تعْم  ا -ب     ْر متعْمة .  -أ

 أْه  لق  اول فأكثر. -د   ة.أْه  المرحْة الثاْوي -ج         

   -( عمل األب :6

                                 عمل     ي ِل -ب                     مل                 يع -أ          

 -عمل األ  :    

 ل ِل تعم -ب                    تعمل                   -أ           

 -درل األسرة :( حجم 7

 .  5000-  3000  -ب          .  3000أقل من   -أ          

 فما فو  .  7000  -ج                    .  7000- 5000 -ج         

 دارل األسرة :  يستخد  العنفأكثر شخص  :برأيك (8

 اْلم .  -ب            ب .اْل  -أ          
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 مقياسالعنفاالبوي

أبنائهملتثبيتوتدعيماتجاههوذالكالعنفالذييقومبهالوالدين -:ألبويالعنفا

 :لقيماإليجابيةعندهمومنأنواعالعنفا

 .العنفاللفظي -

 .سديالج /العنفالبدني -

 -:فقرةبالتساويالىقسمينوهما( 30)يتكونالمقياسمن

البدنيالعن من -:الجسدي /ف الع,بارةع( 15)يتكون التتشمل علىبارات تدل ي

 ( 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15)عبارةالعنفالبدنيوهيال

ىالعنفاللفظيتشملالعباراتالتيتدلعل,عبارة( 15)يتكونمن -:العنفاللفظي

 ( 16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30)وهيالعبارة

الفقرةمالئمة معنىوضوحال سالمةاللغة مضمونالفقرة الرقم

 للبعد
مالحظا

 ت
غير سليم  

 سليم
واض

 ح
غير

 واضح
غير مالئم

 مالئم

 

 جسدي  /عنف بدني 
دنىعندمايت سلوبالعقابالبدنيأيتبعمعيوالدي 1

 .تحصيليالدراسي

       

وا 2   القوة أسلوب على والدي تعويدييعتمد في لضغط

 . مثلالنظافةالصحيةعلىالعادات

       

تلفيقاتإتعرضا 3   بسبب والدي قبل من الضرب لى

 .المحيطينبي

       

ما 4   أفعل لم إذا معي التعامل في القوة إلى والدي يلجأ

 .يطلبوهمني

       

المنزل 5   وأثاث بأدوات والدي أطيعيضربني ال عندما

 . همأوامر

       

        .مبهاالتيأقوالخاطئةاألفعاليضربنيوالديبسبب 6
القيميضربنيوالديبأيشئأمامهمنأجلتعليمي 7

 .مثلالصالةاإليجابية

       

(...بالسلك /بالعصا)يستخدممعيوالديالضرب 8
 .للحثعلىالدراسة

       

        .باتيالمدرسيةيقوموالديبضربيلعدمإتمامواج 9
االستماعلعدموالقدمينليدينيستخدموالديالركالتبا 10

 . لنصائحهم

       

إذاتممخالفةيستخدموالديأدواتجارحةلضربي 11

 . التدخينسريمثلالنظاماأل

       

       فيحالةالتمردالضربالمبرحبوالدييقسوعلي 12
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 .اإلجتماعيعلىمطالبهم
        .يقوموالديبضربيبسببشكاويالمدرسينمني. 13
قديصلضربالوالدينليإلىحدفقدانالوعيبسبب 14

 . سلوكيالعدواني

       

بسببأخالقيتعاملمعياللقوةفيايلجأوالديإلى 15

 .ولةأسرياًمثلالتأخرعنالمنزلغيرالمقب

       

 عنف لفظي 
        .بنصائحهمااللتزاملديلعدموايؤنبني 16

وال 17 اإليجابيةاإلهانةدييستخدم ألقيم لتعليمي والشتم

 .مثلتحملالمسؤولية

       

للفظيمثلاتعرضللعنفاسلوكخاطئعندماأفعل 18

 .األلفاظالنابية

       

 لقيماإليجابيةمثلالصومايهددنيوالديإذالمالتزمب 19
. 

       

عبارات 20 تسميعي بأن والدي منبذيئةيؤمن يعدل

 .لوكيس

       

عليها 21 الرد دون والدي قبل من الشتائم لكثرةأواجه

 . التلفوناستعمال

       

عالٍ 22 بصوت معي والدي مشاركتي يتكلم لعدم

 .واألتراحاإلجتماعيةمثلاألفراحالمناسبات

       

ما 23 التوبيخ الى والديتعرض قبل ن عدم بسبب

 . مشاركتهمبزياراتاألهل

       

لعدماتجاهييتلفظبهاوالدينسانيهإأسمععباراتال 24  

 .ماإلجتماعيةيتقبليللق

       

اإذ(النقص)بالدونيةتعرضإلىكالمجارحيشعرنيا 25  
 .ساعدفياألعمالالمنزليةالم

       

والدي 26   اصدقائياالتهاميوجه بعدوانيهوانتقادهمإلى

 .ءبحجةإنهمرفاقسو

       

ل 27   تعرضت االسرةوالمالمةلسبلقد داخل والشتم

 .بسببالسرقة

       

تعر 28   بسببضتلقد والدي قبل من اللفظي للعنف

و على ليالً مثلالتأخر االجتماعي التواصل سائل

 .الفيسبوك

       

الا 29   إلى غيرتعرض سلوكي بسبب الجارح كالم

 .أمامالناسالمهذب

       

ا 30   للسب والمالمةتعرض ب تمسكي لقوانينالعدم

 .األسرية
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 المعاملةالوالديةساليبأمقياس

 ( األم -األب)هااألبناءتجاهكلمنكمايدركالمعاملةالوالديةمقياسأساليب

 -:قرةبالتساويإلىأربعةأبعادفرعيةوهيف( 40)يتكونالمقياسمن

 -:االستقالل –االعتماد -1

يف ليتمثاالستقاللية نأذيسمحالوالدانبنوعماالستقالللىإشيرالدرجةالمرتفعةت

فتشيراالختيارريةح المنخفضة الدرجة عكسإأما وأرقام( االعتماد) ذالكلى

 (1.2.3.4.5.6.7.8.9.10)عباراتالمقياسهي

 -:االتساق  -ذبيبالتّ -2

الوالدينفيإستخدامأساليبالثواباستقرارأياالتساقلىإفعةشيرالدرجةالمرتت

ستقراروأرقامعباراتإلعدماأي,التذبذبلىإالمنخفضةفتشيروالعقابأماالدرجة

 (11.12.13.14.15.16.17.18.19.20)هيالمقياس

 -:التقبل –الرفض -3

الىشيت المرتفعة الدرجة الحب التقبلر مشاعر في والدفء والحنان, ويتمثل

وأرقامعباراتبنإلتقبلاعدمو الرفضلىإالدرجةالمنخفضةفتشيرأما,العاطفي

 (21.22.23.24.25.26.27.28.29.30)المقياسهي

 -:المساواة –التفرقة -4

المرتفعةت الدرجة الىإشير بين فتشيرميعابناءجألالمساواة المنخفضة الدرجة أما

إ بينلى المقياس, اءبنألا التفرقة عبارات وأرقام

 (31.32.33.34.35.36.37.38.39.40)هي
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الفقرةمالئمة وضوحالمعنى سالمةاللغة مضمونالفقرة الرقم

 للبعد
 مالحظات

غير مسلي  

 سليم
غير واضح

 واضح
غير مالئم

 مالئم

 

 الل االستق – االعتماد
  1  اضطر التخاذحينما فإنّ بنفسي يالقرار

 .واالنزعاجالقلقأشعرب

       

المستقبلية 2   أهدافي والدي يخطط أن  أفضل
المستقبل, التعليم) انا(مهنة أقوم أن على

 .بذالك

       

عل 3   قادر لسُت دوناالعتمادىأنا بنفسي

 .مساعدةإحدىوالدي

       

وا 4   واجباتييقوم بعمل التيالدراسيةلدي

 .يمكننيعملهابنفسي

       

        .شعربتدخلوالديفيإختياراصدقائيا 5  
        .عدنفسيشخصاًشديدالثقةبالنفسا 6  
ف 7   نفسي على أعتمد والدي أدايتُركاني ءي

 .واجباتيالدراسية

       

الك 8   إختيار على والدي التييشجعاني تب

 .بنفسيقراءتهاأُحب

       

ماأريدأنأفعلهفيباختياردييسمحليوال 9  

 .وقتالفراغ

       

 10  لي يسمحون باختياروالدي أصدقائي

 .المفضلين

       

 االتساق   –التذبيب 
والدي 11  احياناًمعاملة احياناًومتسامحةقاسية

 .أخرى

       

شئأبييفرحمنهاوأميتزعلعندماأعمل 12

 .منها

       

        .والديحسبمزاجهمعليماتتتغيرت 13
يقبلمنيوالديبعضالتصرفاتفيأوقات 14

 .  معينهواليقبلهامنيفيأوقاتأخرى

       

مصد 15  هناك أن أشعر فيلم عليه متفقاً راً

 المنزليمكنأنأتلقىمنهاألوامر

       

        .والديأقلتسامحاًبصددسلوكيالعدواني 16 
        .لقوانيناعلىأناتمسكبيحرصوالدي 17 
الدقيق 18  النظام بأن يؤمنان والدي أن أشعر

 .ضروريفيتربيتي

       

        .عكالمهميهددنيوالديإذالمأسم 19 
        .اليعاقبنيوالديدونأيسببواضح 20 
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 التقبل  –الرفض 
حتى 21  دائماً والدي غلطهيعاقبني كانت لو

 صغيرة

       

        .العائلةيقولوالديإننيسببالمشاكلفي 22 
        .دائماًوالدييذكرونيبعيوبيوأخطائي 23 
        . رصوالدياقلمنالالزمأشعرأنح 24 
القىتشجيعاًمنوال 25  ديعلىأيشئجيدال

 .أفعله

       

        .ليأشعربحبوالدي 26 
المؤدبأمامالناسبأسلوبييفتخرونوالدي 27 

 . 
       

عندما 28  عني ويخففون والدي بي يشعرون

 .لقلقوالخوفاأشعرب

       

 29 ً         . يشجعونيوالديلكيأكونمتفوقدائما
الرياضيةباألنشطةاشتراكيبيهتمونوالدي 30 

 . وهواياتي
 

       

 المساواة  –قة  التفر
الحياد 31  وعدم النظام إتباع بأن والدي يؤمن

 .عنهيؤديإلىتكوينشخصيةقويه

       

معينه 32  بفكره األخوة أحد والدي يقنع عندما

 .الفكرةفإنبقيةاألسرةتهتمبتلك

       

أن 33  والدي االفعاليرى على األبناء عقاب

 .تهمهوأساسبناءشخصياالخاطئة

       

النظاميؤّ 34  إتباع عدم على والدتي والدي نب

 .فيتربيتنا

       

على 35 والدي بها يحكم التي القيم أن أشعر

الق تلك تختلفعن التييحكمهاتصرفاتي يم

 .إخوتيعلى

       

مثل 36 والدي يعامالني  /ألختيمعاملتهمال
 .اخي

       

        قوياءأوضعفاءديإماأنظروالفيإخوتي 37
الدقيق 38 النظام بأن يؤمنان والدي أن أشعر

 .ضروريفيتربيتنا

       

        .إخوتيبتميزبينيوبينيتعاملوالدي 39
        .إخوتيأشعرأنهيوجدغيرهبين 40 
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 النهائية بصورتها  لدراسةادوات أ: (2)رقم ملحق 

 

  امعة الخليلج

 كلية الدراسات العليا 

 إلرشاد النفسي والتربوي برنامج ا

 

 ي الطالبة: لطالب / أرتأري ا

 ْبة وبعي  تحمة ط

ة عيم القؤؤؤيم اإليجابيؤؤة لؤؤدى طلبؤؤؤ"دور العنؤؤؤف األبؤؤوي فؤؤي تؤؤدراسممة حممول تقمموم الباحثممة بممإجرا  د 
لمتطْبمات   اسمتكماِلوذلمك    ،فؤي النقؤب"  المعاملؤة الوالديؤةاليب  وعالقتهؤا بأسؤ  ،المرحلة اإلعداديؤة

 جامعة الخْْل. من -لتربوذ لماجَتْر في اإرشاد النيَي واالحصول عْى درجة ا

  اِلسمتباْة. يرجمى لجادة عن طري  اإجابمة عمن أسمئْة همم   المشاركة الياعْة واو من حِرتكأرج
اْممممات  بممممأن البماً عْممممم ،لممممملكاْممممة المخصصممممة اسممممبة وفممممي الخمنة حممممول رمممممز اإجابممممة الوضممممع دائممممر 

 ة فقط.اْة ستكون خاصة لأل راض العْممات التي يت  جمعها بهم  اِلستبوالمعْوم

 . واِلمتنانكل الشكر  ولك 

 الباحثة:                                                                 

 ابو حمْي    رباب احمي                                                                       

 :  المشرف                                                               

                              كتْو                        لد. كام                                                                        
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       :          يانات األوليةالب

  -ان السكن:( مك1

    الْقمة    -د        حور        -كَميه                 ج -ب  رهط                     -أ     

 عرعرة  -ذ  تل الَبع                -و       شقْ  الََلم      -هم        

  -( الجنس:2
 اْثى  -ب              ذكر  -أ          
 -: راد األسرة( عدد أف 3

 أفراد . 9 -6ن بْ -ب                 أفراد.   5أقل من   -أ          

 فاكثر .  12 -د              .  فرد  12 -10بْن   -ج        

 -لألب : ( المستوى التعليمي4

 وإعيادذ. تعْم  ابتيائي -ب              ْر متعْ  .  -أ         

 اول فأكثر.إْها  لق    -د                     لثاْوية.   المرحْة اإْها  -ج        

 -مي لأل  :( المستوى التعلي5

 بتيائي وإعيادذ . تعْم  ا -ب     ْر متعْمة .  -أ

 أْه  لق  اول فأكثر. -د   ة.أْه  المرحْة الثاْوي -ج         

   -ب :( عمل األ6

                                 يعمل      ِل -ب                     مل                 يع -أ          

 -عمل األ  :    

 ل ِل تعم -ب                    تعمل                   -أ           

 -درل األسرة :( حجم 7

 .  5000-  3000  -ب          .  3000أقل من   -أ          

 فو  .  فما 7000  -ج                    .  7000- 5000 -ج         

 دارل األسرة :  يستخد  العنفأكثر شخص  :( برأيك8

 اْلم .  -ب            ب .اْل  -أ          
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 أواًل: مقياس العنف االبوي 

 أبداً  نادراً  اناً يأح غالباً  دائماً  مضمون الفقرة                    الرقم

      ليراسي  ع تحصْْي اعني تراج َتخيم واليذ العقاب البيْي معيي 1

      ت الصحمة مثل النظافة يام العاداْري واليذ عْى استخيجب 2  

صحمحه من     ْر  ادعا ات كثْرًا ما يعاقبني واليذ بيْمًا بَب    3  
 اْلخرين .

     

      و  مني .كل ما يطْب ذا ل  أفعليعاقبني واليذ إ 4  

      وامره  . ِل أطمع أ له  عنيمايِربني واليذ بأذ ش) متاا  5  

      اطئة التي أقوم بها.الخ اْلفعالني  واليذ بَب  يِرب 6

      يعاقبني واليذ وبشي  بَب  ترك الصَلة والعبادات.   7

ْحا عْى  يَتخيم واليذ الِرب ابالعصا / بالَْك...  ل  8
 راسة. يال

     

      ليراسمة. عنيما اقصر في ادا  واجباتي ا يذوال ييِربن 9

      بنصائحه   اِللتزاملعيم الْيين والقيمْن ذ الركَلت بليَتخيم واي 10

يَتخيم واليذ أدوات جارحة لِربي إذا ت  مخالية العادات   11
 تقالْي . وال

     

تماعي لتمرد اإجا ا في حالة يقَو عْي واليذ بالِرب المبر  12
  .بهعْى مطال

     

      ْوكي .عْمْن من ساشتكى المواليذ كْما  ييِربن 13

فقيان الوعي بَب  لي إلى حي ل ضرب الواليين قي يص 14
 الَْوك العيواْي ضي اْلخرين . ممارستي

     

      ْمنزل يَب  لي عقوبات شييية .تأخرذ في العودة ل 15

بني  16       نصائحه .ب اِللتزام  واليذ لعيميْؤ
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 أبداً  نادراً  اناً يأح غالباً  دائماً  مضمون الفقرة                    الرقم

تحمل    ثلجابمة م ألقم  اإيلتعْممي    والشت   اإهاْةيَتخيم واليذ   17
 لمة. المَؤو 

     

أفعل  ع 18 النيما  لْعنف  اتعرض  الكْمات سْوك خاط)  ْيظي مثل 
 .  القاسمة الجارحة

     

      ْتهييي إذا ل  التزم بالقم  اليينمة .يْجأ واليذ ل 19

      يعيل من سْوكي . بميئة يامه  لعباراتذ بأن استخييعتقي وال 20

      التْيون .  استعمالكثرة ل ل واليذتائ  من قبأواجه الش 21

لعييتكْ 22 عاٍل  بصوت  معي  واليذ  المناسبات    مشاركتي  م 
 اإجتماامة مثل اْلفراا واْلتراا. 

     

  زيارات  هعيم مشاركتالتوبمخ من قبل واليذ بَب     إلىاتعرض   23
 ْلهل ا

     

والأس 24   بها  يتْيظ  قاسمه  تقبْ  اتجاهييذ  مع ابارات  لْقم   ي  لعيم 
 إجتماامة. ا

     

مةكَلم جارا يشعْري  اتعرض إلى   25   نقص  إذا ل  اساعي  اال  باليْو
 في اْلعمال المنزلمة.

     

      . بحجة إْه  رفا  سو  ْلصيقائي اِلتهاموجه واليذ ي 26  

بَب  ْقل الكَلم من طرف   سرةَ  والشت  داخل اِل تعرض  لْ 27  
 .آلخر 

     

الْلْتعرض    28   لَْلً اليذ بَب   يظي من قبل و عنف   عْى  التأخر 
 ي . وسائل التواصل اِلجتماع

     

سْوكي   29   بَب   الجارا  الكَلم  إلى  أمام  اتعرض  المهمب  ْر 
 الناِ.

     

      . سرةبأْظمة وقواْْن اْلم التزامي ي لع والمَلمةاتعرض لَْ   30  
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 أساليب المعاملة الوالديةمقياس ثانيًا:  

 أبداً  نادراً  أحياناً  باً غال دائماً  مون الفقرةمض الرقم

      قرار بميردذ . اتخاذ عني  واِلْزعاجْ  أشعر بالق 1  

اأفِ 2   المَتقبْمة  أهيافي  واليذ  يخطط  أن   مهنة  ،التعْم ل 
 . لكقوم اْا بم  عْى أن ألالمَتقب

     

      .  احي واليذ  دون مَاعيةعْى ْيَي  اِلعتمادعْى  القيرةافتقي  3  

      مْها بنيَي . واجباتي اليراسمة التي يمكنني عاليذ بعمل يقوم و  4  

      اصيقائي . اشعر بتيخل واليذ في إختمار  5  

      قة بالنيس.اعتبر ْيَي شخصًا شييي الث 6  

      سمة. ْى ْيَي في أدا  واجباتي اليراعيهت  واليذ باِلعتماد  7  

      بنيَي .  قرا تهاي ُأح  الكت  التْى إختمار ْي واليذ عيشجعا 8  

      ما أريي أن أفعْه في وق  اليراغ . باختمارواليذ  يَمح لي 9  

      ْْن . أصيقائي الميِ باختمارواليذ يَمحون لي  10 

      احماًْا أخرا .  ومتَامحة ة واليذ قاسمة احماْاً معامْ 11 

      منها .وأمي تزعل ي ييرا به أعمل ش) أبعنيما  12

      ْر تعْممات واليذ حَ  مزاجه  .تت   13

و  14 معْنه  أوقات  في  التصرفات  بعص  واليذ  في  يتقبل  يقبْها  ِل 
 أوقات أخرا .   

     

أن أتْقى     عْمه في المنزل يمكنيرًا متيقاً صأن هناك م  ل  أشعر 15 
 منه اْلوامر

     

      . العيواْي   بصيد سْوكيل تَامحًا واليذ أق 16 

      .ذ عْى أن اتمَك بالقواْْن يليحر  وا 17 

      ورذ في تربْتي .أشعر أن واليذ يؤمنان بأن النظام اليقْ  ضر  18 
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 أبداً  نادراً  أحياناً  باً غال دائماً  مون الفقرةمض الرقم

      جْهاته و أستجْ  لت يهيدْي واليذ إذا ل   19 

      يذ دون أذ سب  واضح . لِل يعاقبني وا 20 

      .ي بَمطهكاْ  أخطائًا حتى لو ئمواليذ دايعاقبني  21 

      .  العائْة يقول واليذ إْني سب  المشاكل في 22 

ي بعْوبي 23        وأخطائي . دائمًا واليذ يمكرْو

      الَلزم .   أشعر أن حر  واليذ اقل من 24 

      ْى أذ ش) جْي أفعْه . عافتقي التشجمع من واليذ  25 

      . ي  واليذ ل أشعر بح  26 

      ؤدب أمام الناِ .  الم بأسْوبيواليذ ييتخرون  27 

      .  ون بي واليذ ويخييون عني عنيما أشعر بالقْ  والخوفيشعر  28 

ي واليذ لكي أكون مت 29        يو  . دائمًا يشجعْو

      الرياضمة وهواياتي .   شطة باْلْ باشتراكيون واليذ يهتم 30 

ى تكوين نه يؤدذ إل حماد عام وعيم الإتبار النظأن  واليذ بيؤمن   31 
 شخصمة قويه . 

     

اْلسرة تهت   يما يقنع واليذ أحي اْلخوة بيكر  معْنه فإن بقمة  عن 32 
 .  اليكرةبتْك  

     

والي 33  عقاب  يرا  أن  عْىاذ  ِ   الخاطئة اِلفعال    ْلبنا   أسا   هو 
 بنا  شخصماته  .

     

      تنا . ي تربْف المَاواة عيم إتبار ْى  اليتي عْ  واليذ و يؤِّ  34 

واليذ عْى تصرفاتي تختْف عن  أشعر أن القم  التي يحك  بها   35
 .  إخوتيا عْى تْك القم  التي يحكمه

     

      .  / اخي ْلختيمعامْته   ِل يعامَلْي واليذ مثل 36
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 أبداً  نادراً  أحياناً  باً غال دائماً  مون الفقرةمض الرقم

      تنا. رذ في تربْيؤمنان بأن النظام اليقْ  ضرو  أشعر أن واليذ 37

      وتي.بْن إخوجي  ْر  أشعر ب 38 
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 مة أسماء السادة المحكمين قائ(:  3ملحق رقم )

 التخصص  لجامعة اسم ا الرتبة العلمية  اسم المحكم  الرقم

  اِ والتقويالقم يتوحة مالقيِ ال   استاذ مَاعي د. خالي كتْو   1   

 يس   وتير طر مناهج  حة يِ الميتو الق استاذ اهْن د. محمي عبي اليتاا ش   2   

 ْ  ْيس تربوذ ع جامعة الخْْل  اعي استاذ مَ ة د. محمي عجو    3   

 إرشاد ْيَي جامعة الخْْل  استاذ مَاعي  د. ابراهم  المصرذ    4   

س العمور   5     تربوية  إدارة ة كيكْم دكتورا   د. يْو

 سالْ  رياضمات أ القيِ الميتوحة  استاذ يان ل ر د. عاد    6   

 لنيس التربوذ عْ  ا  توحة القيِ المي ستاذ مَاعي ا نجار العبيب   د.   7   

 إدارة تربوية  جامعة الخْْل  دكتوراة  د. كمال مخامر        8    

 إرشاد ْيَي عة الخْْل جام اة دكتور  د. حات  عابيين    9   

 عْ  ْيس معة الخْْل جا اذاست د. ْبْل الجنيذ      10   

 عْ  النيس التربوذ  ْنفَْطك بولْتكن اعي استاذ مَ د. خالي قطوف  11   
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 ( رقم  والمدرسة   (:4ملحق  السكن  مكان  حسب  الدراسة  مجتمع  أفراد  توزيع 

 والجنس

 المجموع الكلي  عدد االناث  ر عدد الذكو  اسم المدرسة  اسم البلد 

 755 387 368 ميرسة اليارو   

 420 190 230 ميرسة المتنبي 

 493 245 249 حمادميرسة  فةكسي     

 1668 822 847 وعالمجم 

 100 49 51 ينةالع 

 652 340 312 الهزيل ميرسة 

 980 540 440 ميرسة الرازذ  

 721 359 365 يرسة النورم 

 390 204 186  ة دار القْميرس 

 715 359 356 ميرسة النجاا رهط

 350 200 150 التقوا سة مير  

 583 350 233 رشي ابنميرسة  

 4391 2352 2042 المجموع 

 264 141 122 العينة 

 465 216 249 ميرسة النور 

 178 89 89 ميرسة الحماة 

 433 250 183 ميرسة الََلم حورة

 500 270 230 مةميرسة العهي اْلهْ 

 1576 825 751 المجموع 

 95 50 45 العينة 

 501 275 226 عرعرةة يرسم 

 399 209 190 أجمالميرسة  
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 المجموع الكلي  عدد االناث  ر عدد الذكو  اسم المدرسة  اسم البلد 

 476 240 236 ورلن ميرسة ا عرعرة 

 1376 724 652 وعمالمج 

 83 43 40 العينة 

 786 386 400 ميرسة تل الَبع أ 

 505 255 250 ميرسة النخْل 

 170 85 85 بمانميرسة ال تل السبع 

 1461 726 735 المجموع 

 88 44 44 العينة 

 919 408 511 ة الََلميرسم 

 533 250 283 المجيميرسة  لسال  شقيب ا 

 1452 658 794 عمجمو ال 

 87 40 47 لعينةا 

 466 283 183 اقرأميرسة  اللقية 

 28 17 11 العينة 

 



116 
 

 : كتاب تسهيل مهمة (5ملحق رقم )

 



117 
 

 شهادة التدقيق اللغوي: (6ملحق رقم )

 


