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 الخالصة

آثار مرحلة الطفولة والخبرات خاصة السيئة منها التي يعيشها الفرد في هذه تقصي هدفت الدراسة الحالية إلى 

المرحلة، والبحث في عالقتها مع ظهور انحرافات سلوكية في مراحل أخرى،. إن إساءة المعاملة في مرحلة الطفولة 

ا إيذاء للطفل سواء كان هذا اإليذاء بدنيا أو لفظيا أو جنسيا، أو حرمانا من أشكال ذات خطورة، فهي إضافة إلى كونه

الحب والراحة أو إهمال له، فإن خطورتها تكمن في آثارها التي قد ال تظهر على المدى القريب، وتزداد خطورتها إذا 

خلية األولى التي يستقي منها الفرد كانت اإلساءة من قبل أفراد األسرة، من الوالدين أو اإلخوة.  واألسرة هي ال

أساسيات وعوامل نموه، فاألسرة هي القالب الذي يطبع به شخصية الطفل، ومن المسلم به أن الدور الذي يلعبه 

الوالدان في حياة الطفل هام جدا، من خالل إشاعة الجو النفسي السليم، ولكن كيف إذا تحولت هذه المؤسسة الهامة إلى 

تلف أنواع اإلساءة على هذا الطفل؟ وفي هذه الدراسة سنتطرق الى عالقة خبرات اإلساءة بظهور ساحة لممارسة مخ

 .السلوك العدواني المنتشر بكثرة لدى فئة األحداث الجانحين

 

 

 

Experiences of Abuse in Childhood and Its Relationship to the 

Aggressive Behaviour of Juvenile Delinquents 
 

ABSTRACT 
This stady is a contribution to the study of abuse know the effects of childhood and the 

bad experiences in this stage, and their relations-ship to emergence of some behavioral 

deviations in other phases. The abuse of familly in all its forme : phesycal or verbal or 

sexual or deprived of love negligence, is the most affect in the child’s life because it’s 

back and it re-emerge in the forme of disorders and delinquencies. The familly has an 

important role in determining the child’s personality, but if this famely praticed violence 

and abuse on the child, the result is emergence of abnormal behaviors especially the 

agressive behavior that appears frequently between delinquents. 
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 مقدمة:

بناراا فني بنناء قندرات اإلنسنان وتكنوين  الطفولة منن أكثنر مراحنل الحيناة أهمينة وخطنورة، ألنهنا تلعنب دوراتعد      

شخصيته، حتى إن بعض مشكالت الكبار ترجع في أسنبابها إلنى مرحلنة الطفولنة، وإلنى التجنارس القاسنية التني تحني  

كون دور األسرة حاسما وكبيرا في السنوات األولى من حياة الطفل ألننه ينرتب  بوالدينه ارتباطنا  باإلنسان في طفولته.

نهمنا الملجنا الوحيند لنه منن أي خطنر يهندده. وعنندما يشنعر بوجنود األمنن والحماينة والرعاينة معهمنا، كبينرا، فيشنعر أ

يصبح مستعدا لمواجهة تحديات النمو، وتتوثق عالقاته بافراد أسرته مما يشعره بالراحة النفسية، ويسنهم ذلنف فني نمنو 

 شخصيته في طريق السواء في بقية مراحل حياته.

حيننان ال تسننير األمننور بهننذا الشننكل اإليجننابي، فقنند يتعننرذأ الطفننل للخطننر واألذى واإلسنناءة ولكننن فنني بعننض األ     

بانواعهنا المختلفنة، ويحنندث هنذا كثيننرا ليطفنال فنني كنل مجتمعننات العنالم، حيننث يتعنرذأ األطفننال ألصننا  التعننذيب 

سنديا ونفسنيا. شبشنير معمرينة، جلبا علنى إشنباع حاجناتهم األساسنية واإلهمال الوالدي والحرمان واإلهانة، مما يؤثر س

2332 ،2-8) 

اتجناه الطفنل، السنلبيات الممارسنة العديند منن اليسنف وكما توجد وظائف إيجابية بديهينة ليسنرة توجند لهنا أي نا      

اإلسناءة البدنينة العنيفنة إلنى اإلهمنال التنام منن أفنراد  والتي من أهمها المعاملة غير السوية واإلسناءة التني تتنراون منن

 (9، 2332سرة. شعباس أبو شامة ودمحم األمين البشرى،األ

اإلساءة للطفل علنى أنهنا فعنل عنينف ينؤدي إلنى اإلصنابات أو الجنرون  C.H.Kempe 2392وقد عر  كيمب       

التي يمكن مالحظتها إكلينيكيا. كما عر  المركز القنومي األمريكني للصنحة النفسنية الطفنل المسناء إلينه علنى أننه كنل 

ن الثامنة عشر يتعرذأ للجرون الجسدية أو العقلية، أو لالعتنداء الجنسني أو اإلهمنال، أو إسناءة معاملتنه طفل تحت س

منننن الشنننخؤ المسنننؤول عنننن رعايتنننه، بحينننث تنننؤدي إلنننى اإلضنننرار بالطفنننل أو التهديننند لصنننحته وسنننعادته. شبشنننير 

 (22، 2332معمرية،

ل والحرمننان واإلسنناءة اللفظيننة إلننى اإلسنناءة الجنسننية وتتعنندد أشننكال اإلسنناءة الممارسننة علننى الطفننل مننن اإلهمننا      

والجسنندية البسننيطة، وصننوال إلننى االعتننداء الوحشنني كال ننرس المبننرن والحننرق وتكسننير العظننام والخنننق مننن قبننل 

٪ مننن األطفننال يتعرضنون لالعتننداء وعننادة مننا يكننون  23٪ إلننى 9الراشندين أو األولينناء. وتشننير اإلحصنناءات أن منن 

والطفننل المتعننرذأ لةسنناءة قنند تظهننر عليننه آثارهننا آنيننا فنني شننكل  (P.Ariès,1997,168ألس. شالمعتنندي األم أو ا

اضطرابات سلوكية، ولكن عادة منا يختنزن الطفنل خبنرات اإلسناءة المؤلمنة لتظهنر آثارهنا علينه فيمنا بعند فني مرحلنة 

 المراهقة أو الن ج حين تجد لها متنفسا غالبا يكون انحرافا أو اضطرابا.

ثر سلوك الفرد خالل مراحل حياته بخبرات طفولته المبكرة، وبما أن بيئنة الطفنل فني بناكورة حياتنه ال تخنر  ويتا     

عن محي  البيت واألسرة، فإن تلف البيئة تلعنب دورهنا الرئيسني فني تكنوين وبنناء شخصنية الطفنل فني حياتنه المقبلنة. 

ألشنياء والحيناة عامنة، نتيجنة لننوع عالقنات الطفنل ولذلف يتحدد نم  هذه الشخصية واتجاهاتهنا نحنو ارخنرين ونحنو ا

بوالديه وإخوته وأخواته، وبالرغم من أن شخصية الفنرد تخ نع بعند ذلنف، وخنالل مراحنل الحيناة المتتابعنة لمنؤثرات 

جنوهر خبراتنه كمنا مختلفة، وذلف عنندما يكبنر الفنرد ويتسنع نطناق بيئتنه االجتماعينة وتنزداد خصنوبة خبراتنه، إال أن 

 (23، 2333اكريا الشربيني،د المجيد منصور والمبكرة يظل هو المحرك الرئيسي. شعب الطفولةتكون في 

وقد حاول العديد من الباحثين دراسة هذه ارثار، التي تتعدد وتتنوع بتنوع أشكال اإلسناءة المتعنرذأ لهنا، وتتناام       

بمجموعة من الخصنائؤ ودراسنتها وتحليلهنا  تتعقد بشدة ومدة التعرذأ لها، حيث ركز العديد منهم على رب  اإلساءة

علنى أننه  Kelleyومنهم من ربطها باالنحرافات السلوكية كالسلوك العندواني النذي عرفنه كيلني  وإيجاد العالقة بينها،

السلوك الذي ينشا عن حالة عدم مالءمة الخبرات السابقة للفرد مع الخبرات والحوادث الحالية، وإذا دامت هذه الحالنة 

يتكون لدى الفرد إحباط ينتج من جرائه سلوكات عدوانية من شانها أن تحدث تغيرات في الواقع حتنى تصنبح هنذه فإنه 

تشننير الدراسننات واألبحنناث حيننث  (3التغيننرات مالئمننة للخبننرات والمفنناهيم التنني لنندى الفننرد. شعنندنان الفسننوس،دس، 

عدوان التي تظهنر فني المراحنل األخنرى منن حياتنه، العلمية إلى أن اإلساءة للطفل في سن مبكرة لها عالقة بنزعات ال

وكان سلوكه العدواني رد فعل على ما ناله الطفنل منن إسناءة منن وسنطه األسنري فني صنغره. وهنذا منا توصنلت إلينه 

حول العالقة بين العنف األسري اتجاه األبنناء والسنلوك العندواني لنديهم إلنى وجنود ارتبناط  2338دراسة دمحم المطوع 

  (2338عنف األسري والسلوك العدواني لدى األبناء.  شدمحم المطوع،دال بين ال

 الى اإلجابة عن التساؤالت التالية: تسعى هذه الدراسة: مشكلة الدراسة

 ما هي أشكال اإلساءة التي تعرضت لها عينة الدراسة في الطفولة، سواء من قبل األس أو األم أو اإلخوة؟  -2

 كثر انتشارا لدى عينة الدراسة؟ما هي أشكال السلوك العدواني األ -2

 هل توجد فروق بين إساءة األس وإساءة األم وإساءة اإلخوة لدى عينة الدراسة؟ -9

 هل توجد فروق بين الذكور واإلناث من عينة الدراسة في تعرضهم لةساءة في الطفولة؟ -4



 

 
992 

 هل توجد فروق بين الذكور واإلناث من عينة الدراسة في السلوك العدواني؟ -2

 ؟لسلوك العدواني لدى عينة الدراسةتوجد عالقة ارتباطية بين خبرات اإلساءة في مرحلة الطفولة واهل -9

 هدفت الدراسة الحالية إلى: أهداف الدراسة:

التعر  على طبيعة العالقة بين خبرات اإلساءة في مرحلة الطفولة من جهة كل منن األس واألم واإلخنوة وعالقتهنا   -

 األحداث الجانحين من الجنسين.بالسلوك العدواني لدى 

 التعر  على أنواع اإلساءة التي تعرضت لها عينة الدراسة من طر  والديهم وإخوتهم. -

 التعر  على حجم إساءة كل من األس واألم واإلخوة إلى عينة الدراسة، وأيهم األكثر إساءة. -

 مرحلة الطفولة.التعر  على أي الجنسين من عينة الدراسة أكثر تعرضا لةساءة في  -

 التعر  على مدى انتشار السلوك العدواني بين أفراد عينة الدراسة، سواء الذكور أو اإلناث.  -

تتاكند أهميننة هنذه الدراسننة مننن خنالل موضننوعها وهنو معرفننة العالقنة بننين أننواع اإلسنناءات التنني  :أهميةة الدراسةةة

ديهم، ومن خنالل عينتهنا وهنم األحنداث الجنانحين بكنل يتعرذأ لها األفراد في طفولتهم من ذويهم والسلوك العدواني ل

 خصوصية هذه الفئة، ومن خالل النتائج التي سو  تسفر عنها هذه الدراسة وما ستقدمه من تفسيرات علمية.

 تحديد مصطلحات ومفاهيم الدراسة:
عملينات النمنو علنى : هي المرحلة األولى في حيناة الكنائن اإلنسنان، حينث يشنهد فيهنا مجموعنة منن مرحلة الطفولة-1

 سنة.22جميع األصعدة. وهي تمتد من الوالدة إلى 

تعنريض صنحة وتطنور الطفنل النفسني  :  ويت من هذا المفهوم كل فعل أو فشل فني فعنل منن شنانهخبرات اإلساءة-2

 . والجسدي للخطر

 مان:فظية والجنسية واإلهمال والحراإلساءة البدنية والل وهناك صور متعددة لةساءة للطفل مثل

: أفعننال يقننوم بهننا الوالنندان معننا أو أحنندهما أو اإلخننوة، تتسننم بننالعنف الموجننه نحننو الطفننل ممننا يننؤدي اإلسةاءة البدنيةةة -

 -الجنرون  - الحنروق -التجمنع الندموي  -بناذى جسندي، مومنن المظناهر الشنائعة لهنذه اإلسناءة شالكندمات  إلصنابته

 (99، 2332الخدوش( فى أماكن مختلفة من الجسمم شسهى أمين،

: أقوال يوجهها الوالدان أو أحدهما أو اإلخوة تتسنم بنالعنف والصنراا والتنوبيال واالسنتهزاء والشنتم اإلساءة اللفظية -

 بالفاظ قبيحة تؤذي الطفل نفسيا.

: متت من القيام بافعنال تتنراون بنين اإلسناءة غينر اللمسنية، مثنل االسنتعراذأ أمنام الطفنل بإظهنار اإلساءة الجنسية -

ء الجنسية، أو عرذأ مواقف جنسية، أو التحرشات الجنسية كلمن  الع نو الجنسني أو القينام بالفعنل الجنسني األع ا

 ( 29، 2332مع الطفلم . شبشير معمرية، 

: هو الفشل في إمداد الطفل باحتياجاتنه األساسنية الجسنمانية أو التعليمينة أو العاطفينة ومنن ذلنف عندم اإلمنداد اإلهمال -

و توفير الماوى المناسب أو المالب  المالئمة أو الطرد من المنزل أو رفنض تقنديم الرعاينة الطبينة أو الكافي بالطعام أ

تاخيرها والسمان للطفل بالهروس المتكرر من المدرسة أو التشاجر والنزاع بين الكبار في المنزل أمام الطفل. شمسنفر 

 (        2323القحطاني،

في والجسنندي، كالحرمننان مننن العننناق والمالطفننة، أو الحرمننان مننن الحاجننات : ويقصنند بننه الحرمننان العنناطالحرمةةا  -

األساسية كالنوم والراحة، أو الحرمان من األس أو من األم، أو من التعليم ومنن اللعنب ومنن الرعاينة الصنحية. شبشنير 

 (24، 2332معمرية، 

لته ضنمن محيطنه األسنري والنذي : يقصد بها تصر  قد عاشه الحدث في طفوخبرات اإلساءة في مرحلة الطفولة-3

أثر عليه في نفسيته وسنلوكه. وإجرائينا هني الدرجنة التني يحصنل عليهنا المفحنوئ علنى قائمنة خبنرات اإلسناءة التني 

 .2332أعدها بشير معمرية 

 : هو سلوك ينتج عنه إيذاء شخؤ أو إتال  لشيء، وهو سلوك يهد  إلى إحداث نتنائج تخريبينةالسلوك العدواني-4

 هة، أو للسيطرة من خالل القوة الجسدية أو اللفظية على ارخرين. أو مكرو

منارك العندواني النذي أعنده أرنولند بنؤ و وإجرائيا هي الدرجة التي يحصل عليها المفحوئ على مقيناس السنلوك   

 .1995عباد أبو صالح و هللا عبد معتز من كل وعربه A.Buss & M.Perry 2332بيري 

حدث الجانح هو ذلف الصبي الذي يصدر عنه سلوك يوقعه تحت طائلة القنانون، وينودع بنإذن ال األحداث الجانحين:-5

 من قاضي األحداث في مراكز األحداث.

وإجرائيا هم األحداث الننزالء بمراكنز األحنداث التني تمنت فيهنا الدراسنة، والنذين أودعنوا بهنذه المراكنز إمنا بصنفة    

 الفة للقانون.الخطر المعنوي أو نتيجة ارتكاس جريمة مخ
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 اإلجراءات الميدانية:

سعيا لتحقيق أهدا  البحث، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي باسلوبي االرتباط والمقارنة، الذي يقوم على  لمنهج:ا

جمع المعلومات والبيانات شخبرات اإلساءة، السنلوك العندواني( منن عيننة الدراسنة شاألحنداث الجنانحين( وإيجناد قيمنة 

 لتعبير عنها بشكل كمي من خالل معامل االرتباط بيرسون مرم والمقارنة بينها من خالل حساس الفروق.العالقات وا

مراكنز ليحنداث 2إناث(، ننزالء فني  29ذكور و 98حدثا جانحا ش 32أجريت هذه الدراسة على عينة قوامها لعينة: ا

واقي(، وفيما يلي جدول يوضح تواعهم في واليات في الجزائرشباتنة، سطيف، قسنطينة، خنشلة، أم الب2مواعة على 

 كل مركز:

 يبين عدد أفراد عينة الدراسة في كل مركز -1-جدول رقم                               

 عدد األحداث النزالء المركز

 24 باتنة –مركز إعادة التربية إناث 

 33 قسنطينة –مركز إعادة التربية إناث 

 23 سطيف -مركز إعادة التربية ذكور 

 23 عين مليلة –مركز إعادة التربية ذكور 

 29 باتنة –مركز حماية الطفولة ذكور 

 23 العلمة -مركز حماية الطفولة ذكور

 22 خنشلة –المركز المتخصؤ لرعاية الشباس 

 32 العدد الكلي

 

 األدوات التالية:لةجابة عن أسئلة الدراسة تم االستعانة ب  أدوات البحث:

عبننارة مواعننة  22، وتتكننون مننن 2332وهنني مننن إعننداد بشننير معمريننة  مةةة خبةةرات اإلسةةاءة فةةي الطفولةةة:قائ -1 

 بالترتيب على خمسة أشكال لةساءة وهي: 

 عبارة  28اإلساءة البدنية:  -

 عبارة  22اإلساءة اللفظية:  -

 عبارات  2اإلساءة الجنسية:  -

 عبارات  22اإلهمال:  -

 عبارات 9الحرمان:  -

 2، كثيرا= 2، قليال= 3فق ثالث بدائل تصحح كما يلي: ال=ويجاس عنها و  

تم حساس صدق القائمة بطريقنة واحندة هني قندرتها  الخصائص السيكومترية لقائمة خبرات اإلساءة في الطفولة:     

، وكلهنا دالنة إحصنائيا عنند مسنتوى 2.23-3.24على التمييز، فجاءت قيم متم ألشكال اإلسناءة الخمسنة تتنراون بنين 

، 3.92-3.29. أما الثبات فتم حسابه بمعامل ألفا لكرونباا، وجاءت قيم المعامالت الخمسة لةساءة تتنراون بنين 3.32

( وقند اقتصنرت 23، 2332وكلها مرتفعة ومقبولة، ممنا يجعنل القائمنة تتمتنع بصندق وثبنات جيندين. شبشنير معمرينة، 

 ، بناء على أن القائمة تتمتع بخصائؤ سيكومترية جيدة.الباحثة على هذه الشروط السيكومترية في البيئة الجزائرية

 منن كنل وعربنه A.Buss & M.Perry 2332من إعداد أرنولد بؤ و مارك بينري  مقياس السلوك العدواني: -2

أبعناد  افتنرذأ معندا المقيناس أنهنا  4عبارة تقريرية، مقسمة على 23. يتكون من 1995عباد أبو وصالح هللا عبد معتز

لسلوك العدواني وهي: العدوان البدني، العدوان اللفظي، الغ ب، العداوة. وأضيف لبعند العندوان اللفظني تمثل مجال ا

بنندا. وواعنت البننود بصنورة عشنوائية  93بندا واحدا بحيث أصبح العدد الكلني لبننود المقيناس فني  صنورته العربينة 

 على األبعاد األربعة كما يلي:

   23-29-24-29-22-22-23-4-9العدوان البدني   -

 23-22-29-2-9-2العدوان اللفظي    -

 93-28-22-23-24-3-8الغ ب           -

 22-22-28-29-22-22-2-2العداوة            -

وقد مر إعداد وترجمة المقياس إلى اللغة العربية واختبار صنالحيته السنيكومترية فني منرحلتين أساسنيتين ليصنلح      

س من االنجليزية إلى العربية، ثم عرذأ على مجموعة من المحكمنين لمراجعنة لالستخدام. حيث تم أوال ترجمة المقيا
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الترجمة والتاكد من أن الصياغة العربية للبنود تنقل بالفعل المعنى المقصود، وبناء على ذلف تنم إجنراء عندة تعنديالت 

المبحوث إجابنة واحندة  تال ذلف كتابة المقياس في صورته النهائية على غرار مقياس مليكرتم، حيث يختار صياغية.

 بدائل هي: تنطبق تماما، تنطبق غالبا، تنطبق بدرجة متوسطة، تنطبق نادرا، ال تنطبق.  2من 

 فني صنورته والثبنات الصندق منن مرتفعنة درجنة للمقيناس الخصائص السيكومترية لمقيةاس السةلوك العةدواني:     

شننرين: االتسنناق الننداخلي والصنندق العنناملي، وكانننت األجنبيننة، كمننا تننم التحقننق مننن صنندق المقينناس باالعتمنناد علننى مؤ

النتائج الخاصنة بهمنا مدعمنة لصندق المقيناس. ثبنات المقيناس تنم حسنابه باسنلوس إعنادة االختبنار بفاصنل امنني قندره 

أي ا، في حين 3.83، ووصل العدوان البدني 3.83أسابيع بين التطبيقين ووصل معامل ثبات الدرجة الكلية للعدوان 3

وهني معننامالت ذات قيمننة  3.22، أمننا الغ ننب والعنداوة فكننان معامنل ثباتهمننا3.29ثبنات العنندوان اللفظني كنان معامننل

 (222-222، 2332شمعتز عبد هللا وصالح أبو عباد،جيدة. 

وألن هذا المقياس من المقايي  العالمية التي تعددت الفئات التي طبقت عليه، وتنوعت البيئات التي تمنت تطبيقنه فيهنا، 

 وحتى المحلية، ونظرا لخصائصه السيكومترية عالية الصدق والثبات، فقد اكتفت الباحثة بها. العربية

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 :االحصاء الوصفي 

 التكرارات -2

 المتوسطات الحسابية        -2

 االنحرافات المعيارية  -9

 :االحصاء االستداللي 

  T.TESTاختبار متم -2

  PEARSON  بيرسون مرممعامل االرتباط الخطي ل -2

 SPEARMAN-BROWNبراون -معادلة سبيرمان -9

    ANOVAتحليل التباين األحادي  -4

 

 عرض نتائج البحث:

ما هي أشكال اإلساءة التي تعرضت لها عينة وقد نؤ السؤال األول على: م السؤال األول:عرض نتائج 

 ؟"الدراسة في الطفولة، سواء من قبل األب أو األم أو اإلخوة

ولةجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بحساس التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعينة         

 الكلية لكل شكل من أشكال اإلساءة سواء ليس أو ليم أو لةخوة، ثم قامت بتفصيل ذلف بحسب الجن  شذكور/إناث(.

 :32ن=  العينة الكلية 

 

تيب أشكال اإلساءة في الطفولة من حيث األشكال ومصادرها لدى عينة الدراسة وفقا يبين تر-2-جدول رقم

 للمتوسطات الحسابية

أشكال اإلساءة في الطفولة من حيث األنواع 

 ومصادرها

التكرارات 

 "ت"
 المتوسطات الحسابية "م"

االنحرافات المعيارية 

 "ع"

 2.92 2.23 232 اإلهمال شاألس( -2

 9.22 2.22 948 ة(اإلهمال شاإلخو -2

 2.94 9.92 932 اإلساءة اللفظية شاألس( -9

 9.24 2.49 432 اإلهمال شاألم( -4

 2.33 2.98 433 اإلساءة البدنية شاألس( -2

 9.82 2.92 482 اإلساءة اللفظية شاألم( -9

 9.22 4.49 434 اإلساءة اللفظية شاإلخوة( -2

 2.42 4.22 928 اإلساءة البدنية شاألم( -8

 9.22 9.99 992 اإلساءة البدنية شاإلخوة( -3

 2.34 2.24 292 الحرمان شاألس( -23
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 2.28 2.83 294 الحرمان شاإلخوة( -22

 2.99 2.32 283 الحرمان شاألم( -22

 2.29 3.29 92 اإلساءة الجنسية شاألس( -29

 2.99 3.23 49 اإلساءة الجنسية شاإلخوة( -24

 3.22 3.22 22 م(اإلساءة الجنسية شاأل -22

أن اإلهمال الصادر من األس واإلخوة واألم وكذا اإلساءات اللفظية والبدنية ليس  -2-يتبين من الجدول رقم    

تتصدر قائمة اإلساءات، بينما تقاسمت اإلساءة اللفظية والبدنية ليم واإلخوة المراكز المتوسطة، وحل الحرمان 

 يرة.فاإلساءة الجنسية في المراكز األخ

 :98ن=  عينة الذكور 

يبين ترتيب أشكال اإلساءة في الطفولة من حيث األشكال ومصادرها لدى الذكور من عينة الدراسة -3-جدول رقم

 وفقا للمتوسطات الحسابية

أشكال اإلساءة في الطفولة من حيث 

 األنواع ومصادرها
 التكرارات "ت"

المتوسطات الحسابية 

 "م"

االنحرافات المعيارية 

 "ع"

 9.33 9.99 499 اإلهمال شاألس( -2

 2.29 9.33 438 اإلهمال شاإلخوة( -2

 9.49 2.42 922 اإلساءة اللفظية شاألس( -9

 9.22 4.93 929 اإلساءة البدنية شاألس( -4

 2.22 4.22 932 اإلهمال شاألم( -2

 2.88 4.22 232 اإلساءة اللفظية شاألم( -9

 9.22 9.83 292 اإلساءة اللفظية شاإلخوة( -2

 9.99 9.23 224 اإلساءة البدنية شاإلخوة( -8

 4.33 9.22 222 اإلساءة البدنية شاألم( -3

 2.23 2.38 292 الحرمان شاألس( -23

 2.22 2.22 239 الحرمان شاألم( -22

 2.39 2.92 32 الحرمان شاإلخوة( -22

 3.33 3.93 22 اإلساءة الجنسية شاألس( -29

 3.82 3.92 22 نسية شاإلخوة(اإلساءة الج -24

 3.29 3.23 29 اإلساءة الجنسية شاألم( -22

أن اإلهمال الصادر من األس واإلخوة واألم وكذا اإلساءات اللفظية والبدنية ليس  -9-يتبين من الجدول رقم     

متوسطة، ووحل الحرمان تتصدر قائمة اإلساءات، بينما تقاسمت اإلساءة اللفظية والبدنية ليم واإلخوة المراكز ال

 فاإلساءة الجنسية في المراكز األخيرة.

 :29ن=  عينة اإلناث 

يبين ترتيب أشكال اإلساءة في الطفولة من حيث األشكال ومصادرها لدى اإلناث من عينة الدراسة  -4-جدول رقم

 وفقا للمتوسطات الحسابية

أشكال اإلساءة في الطفولة من حيث األنواع 

 ومصادرها

ات التكرار

 "ت"

المتوسطات الحسابية 

 "م"

االنحرافات المعيارية 

 "ع"

 2.99 22.92 298 اإلهمال شاألس( -2

 9.92 23.49 243 اإلهمال شاإلخوة( -2

 3.23 23.33 293 اإلساءة اللفظية شاألس( -9

 8.93 8.22 239 اإلساءة اللفظية شاألم( -4

 8.22 8.22 288 اإلهمال شاألم( -2

 2.39 2.93 222 دنية شاألس(اإلساءة الب -9

 9.32 2.22 299 اإلساءة البدنية شاألم( -2

 2.23 9.34 293 اإلساءة اللفظية شاإلخوة( -8

 2.32 4.92 232 اإلساءة البدنية شاإلخوة( -3
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 9.92 4.22 32 الحرمان شاألس( -23

 9.92 9.22 24 الحرمان شاألم( -22

 2.49 9.29 22 الحرمان شاإلخوة( -22

 9.84 2.29 43 اإلساءة الجنسية شاألس( -29

 2.34 2.34 24 اإلساءة الجنسية شاإلخوة( -24

 3.84 3.22 22 اإلساءة الجنسية شاألم( -22

أن اإلهمال الصادر من األس واإلخوة واألم وكذا اإلساءة اللفظية ليس واألم تتصدر  -4-يتبين من الجدول رقم      

ساءة البدنية ليس واألم واإلخوة وكذا اإلساءة اللفظية لةخوة المراكز المتوسطة، وحل قائمة اإلساءات، تليها اإل

 الحرمان فاإلساءة الجنسية في المراكز األخيرة.

ما هي أشكال السلوك العدواني األكثر انتشارا وقد نؤ السؤال الثالث على: مالسؤال الثاني:  عرض نتائج 

 لدى عينة الدراسة؟"

هذا السؤال قامت الباحثة بحساس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعينة الكلية على كل  ولةجابة عن   

 شكل من أشكال السلوك العدواني، ثم قامت بتفصيل ذلف بحسب الجن  شذكور/إناث(

 :32ن=  العينة الكلية 

              

 لدراسة وفقا للمتوسطات الحسابيةيبين ترتيب أشكال السلوك العدواني لدى عينة ا -5-جدول رقم 

االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية"م" التكرار "ت" أشكال السلوك العدواني

 "ع"

 7.87 27.17 2473 العدوا  البدني

 6.72 25.53 2324 العداوة

 6.40 21.04 1915 الغضب

 4.61 19.15 1743 العدوا  اللفظي

 20.01 92.91 8422 الدرجة الكلية

أن العدوان البدني يحتل المرتبة األولى تليها العداوة ثم الغ ب بينما يحتل العدوان  -2-يتبين من الجدول رقم    

 اللفظي المرتبة األخيرة.

 :98ن=  عينة الذكور 

 

 يبين ترتيب أشكال السلوك العدواني لدى الذكور من عينة الدراسة وفقا للمتوسطات الحسابية -6-جدول رقم 

 االنحرافات المعيارية "ع" المتوسطات الحسابية "م" التكرار "ت" لسلوك العدوانيأشكال ا

 8.32 22.93 2899 العدوا  البدني

 9.82 24.92 2929 العداوة

 9.29 23.32 2992 الغضب

 4.28 28.42 2222 العدوا  اللفظي

 20.55 90.19 9299 الدرجة الكلية 

دوان البدني يحتل المرتبة األولى تليها العداوة ثم الغ ب بينما يحتل العدوان أن الع -9-يتبين من الجدول رقم      

 اللفظي المرتبة األخيرة.

 :29ن=  عينة اإلناث 

 يبين ترتيب أشكال السلوك العدواني لدى اإلناث من عينة الدراسة وفقا للمتوسطات الحسابية -7-جدول رقم 

 االنحرافات المعيارية "ع" ت الحسابية "م"المتوسطا التكرار "ت" أشكال السلوك العدواني

 2.22 23.34 998 العداوة

 2.28 29.22 923 العدوان البدني

 4.88 24.34 229 الغ ب

 4.39 22.94 432 العدوان اللفظي

 16.17 100.95 2922 الدرجة الكلية
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بدني ثم الغ ب بينما يحتل العدوان أن العداوة تحتل المرتبة األولى يليها العدوان ال -2-يتبين من الجدول رقم    

 اللفظي المرتبة األخيرة.

"توجد فروق بين إساءة األب وإساءة األم وقد نصت الفرضية األولى على:: عرض نتائج السؤال الثالث

 وإساءة اإلخوة لدى عينة الدراسة"

مدى داللة الفروق بين  للكشف عن ANOVAوللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي    

 إساءة األس وإساءة األم وإساءة اإلخوة.

 

يبين نتائج تحليل التباين األحادي لحساب قيمة "ف" لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية  -8-جدول رقم 

 للعينة

فروق بين إساءة األس أن قيمة م م غير دالة إحصائيا، وهذا يدل على أنه ال توجد  -8-يتبين من الجدول رقم       

 وإساءة األم وإساءة اإلخوة لدى عينة الدراسة. 

"توجد فروق بين الذكور واإلناث من عينة وقد نصت الفرضية الثانية على: سؤال الرابع: عرض نتائج ال

 الدراسة في تعرضهم لإلساءة في الطفولة"

-Tوق بين المتوسطات باستخدام اختبار متم وللتحقق من صدق هذه الفرضية قامت الباحثة بحساس داللة الفر     

test. 

 

 

 

 

 

 الداللة قيمة   ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات  

 غير دالة 2.38 101.41 2 202.83 بين المجموعات اإلساءة بدنية

   42.46 210 8918.44 داخل المجموعات

    212 9121.27 المجموع

 غير دالة 2.45 131.60 2 263.21 بين المجموعات اإلساءة لفظية

   53.68 210 11273.44 داخل المجموعات

    212 11536.65 المجموع

 غير دالة 603. 1.93 2 3.87 بين المجموعات اإلساءة جنسية

   3.21 210 675.77 داخل المجموعات

    212 679.64 المجموع

 غير دالة 293. 14.25 2 28.50 بين المجموعات اإلهمال

   47.71 210 10019.04 داخل المجموعات

    212 10047.54 المجموع

 غير دالة 1.93 14.23 2 28.47 بين المجموعات الحرما 

   7.34 210 1542.70 داخل المجموعات

    212 1571.18 المجموع

غير دالة 1.63 754.19 2 1508.39 بين المجموعات مجموع اإلساءات
 

   461.15 210 96841.41 داخل المجموعات

    212 98349.81 المجموع
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 يبين قيم "ت" لداللة الفروق بين متوسطات الذكور واإلناث في أشكال خبرات اإلساءة في الطفولة -9-جدول رقم 

 مصادر اإلساءة
أشكال اإلساءة في 

 الطفولة
 الداللة قيمة   ت االنحراف المتوسط   الجنس 

 

 األب

 3.32دالة عند  -1.85* 6.52 4.60 68 ذكور  يةاإلساءة البدن -2

   7.96 7.69 23 إناث 

 3.32دالة عند  -2.52** 6.46 5.47 68 ذكور  اإلساءة اللفظية -2

   9.79 10.00 23 إناث 

 3.32دالة عند  -2.69** 903. 393. 68 ذكور  اإلساءة الجنسية -9

   3.84 1.73 23 إناث 

 3.32دالة عند  -3.12** 6.90 6.36 68 ذكور  الاإلهم -4

   7.36 11.65 23 إناث 

 3.32دالة عند  -3.31** 2.59 1.98 68 ذكور  الحرمان -2

   3.31 4.21 23 إناث 

 3.32دالة عند  -3.01** 20.94 18.82 68 ذكور  مجموع إساءة األس 

 27.13 35.30 23 إناث  

 األم

 3.32دالة عند  -3.26** 4.90 3.11 68 ذكور  البدنية اإلساءة -2

   6.02 7.21 23 إناث 

 3.32دالة عند  -2.64** 5.88 4.27 68 ذكور  اإلساءة اللفظية -2

   8.60 8.52 23 إناث 

 3.32دالة عند  -1.78* 733. 193. 68 ذكور  اإلساءة الجنسية -9

   843. 523. 23 إناث 

 3.32دالة عند  -2.50** 5.21 4.51 68 ذكور  لاإلهما -4

   8.12 8.17 23 إناث 

 3.32دالة عند  -2.66** 2.27 1.55 68 ذكور  الحرمان -2

   3.329 3.21 23 إناث 

 15.38 13.66 68 ذكور  مجموع إساءة األم
**3.27- 

 3.32دالة عند 

 23.34 27.65 23 إناث 

 اإلخوة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غير دالة 3-89. 6.36 3.29 68 ذكور  اإلساءة البدنية -2

   5.92 4.65 23 إناث 

 غير دالة -1.32 6.52 3.89 68 ذكور  اإلساءة اللفظية -2

   7.29 6.04 23 إناث 

 3.32دالة عند  -1.81* 853. 323. 68 ذكور  اإلساءة الجنسية -9

   2.94 1.04 23 إناث 

 3.32دالة عند  -3.11** 5.73 6.00 68 ورذك  اإلهمال -4

   6.35 10.43 23 إناث 
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 3.32دالة عند  -3.40** 2.06 1.35 68 ذكور  الحرمان -2

   2.43 3.13 23 إناث 

 3.32دالة عند  -2.35** 18.17 14.86 68 ذكور  مجموع إساءة اإلخوة

   18.97 25.30 23 إناث 

 اإلساءة الكلية

 **2.84- 22.98 22.32 68 ذكور  ة البدنيةاإلساء -2

 

 3.32دالة عند 

 22.22 23.29 23 إناث 

 3.32دالة عند  **2.82- 24.99 29.94 68 ذكور  اإلساءة اللفظية -2

 28.39 24.29 23 إناث 

 3.32دالة عند  **9.23- 2.29 3.32 68 ذكور  اإلساءة الجنسية -9

 4.38 9.93 23 إناث 

 3.32دالة عند  **9.23- 24.92 29.88 68 ذكور  اإلهمال -4

 22.99 93.29 23 إناث 

 3.32دالة عند  **9.82- 2.49 4.83 68 ذكور  الحرمان -2

 2.32 23.29 23 إناث 

 3.32دالة عند  -3.71** 42.80 47.35 68 ذكور  مجموع اإلساءات

 53.52 88.26 23 إناث 

أن الفروق بين الذكور واإلناث في تعرضهم لخبرات اإلساءة في الطفولة دالة إحصائيا  -3-ن من الجدول رقميتبي    

ولصالح اإلناث في اإلساءة اللفظية والجنسية واإلهمال والحرمان ليس، وفي اإلساءة البدنية  3.32عند مستوى

ولصالح اإلناث  3.32ة. ودالة إحصائيا عند مستوى واللفظية واإلهمال والحرمان ليم، وفي اإلهمال والحرمان لةخو

أي ا في اإلساءة البدنية ليس، واإلساءة الجنسية ليم واإلخوة. في حين الفروق لم تكن دالة إحصائيا في اإلساءة 

 البدنية واللفظية لةخوة.

ناث من عينة "توجد فروق بين الذكور واإلوقد نصت الفرضية الرابعة على:  :السؤال الخامسعرض نتائج 

 الدراسة في السلوك العدواني"

 .T-testوللتحقق من صدق هذه الفرضية قامت الباحثة بحساس داللة الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار متم 

 يبين قيم "ت" لداللة الفروق بين متوسطات الذكور واإلناث في السلوك العدواني-11-جدول رقم

 الداللة قيمة   ت االنحراف وسطالمت   الجنس  السلوك العدواني

 643. 453. 8.01 27.39 68 ذكور  عدوا  بدني

   7.58 26.52 23 إناث 

 3.32دالة عند  2.73- 4.58 18.41 68 ذكور  عدوا  لفظي

   4.06 21.34 23 إناث 

 3.32دالة عند  2.68- 6.56 20.02 68 ذكور  غضب

   4.88 24.04 23 إناث 

 3.32دالة عند  3.02- 6.81 24.35 68 ذكور  عداوة

   5.12 29.04 23 إناث 

 3.32دالة عند  2.28- 20.55 90.19 68 ذكور  الدرجة الكلية

   16.17 100.95 23 إناث 
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أن الفروق بين الذكور واإلناث في أشكال السلوك العدواني دالة إحصائيا عند  -23-يتبين من الجدول رقم     

اإلناث في العدوان اللفظي والغ ب والعداوة وعلى الدرجة الكلية لمقياس السلوك العدواني، ولصالح  3.32مستوى

 وغير دالة في العدوان البدني.

"توجد عالقة ارتباطية بين خبرات اإلساءة وقد نصت الفرضية السابعة على:  :السؤال السادسعرض نتائج 

 نحين"في مرحلة الطفولة والسلوك العدواني لدى األحداث الجا

وللتحقق من هذه الفرضية قامت الباحثة بحساس معامل االرتباط مبيرسونم بين درجات أفراد العينة على قائمة     

فصيل ذلف بحسب خبرات اإلساءة في الطفولة ودرجاتهم على مقياس السلوك العدواني للعينة الكلية ، ثم قامت بت

 الجن  شذكور/إناث(

 :32ن= العينة الكلية 

 يبين معامالت االرتباط بين خبرات اإلساءة في الطفولة والسلوك العدواني لدى عينة الدراسة -11-جدول رقم 

 خبرات اإلساءة في الطفولة

 السلوك العدواني

 الدرجة الكلية العداوة الغضب العدوا  اللفظي العدوا  البدني

معامل 

 االرتباط
 الداللة

معامل 

 االرتباط
 الداللة

معامل 

 االرتباط
 داللةال

معامل 

 االرتباط
 الداللة

معامل 

 االرتباط
 الداللة

 

 إساءة األب

 

 غير دالة 3.24 غير دالة 3.23 غير دالة 3.29 غير دالة 3.24 غير دالة 3.32 اإلساءة البدنية

 غير دالة 3.22 غير دالة 3.29 غير دالة 3.22 غير دالة 3.29 غير دالة 3.22 اإلساءة اللفظية

 غير دالة 3.24 غير دالة 3.22 غير دالة 3.22 غير دالة 3.22 غير دالة 3.34 ةاإلساءة الجنسي

 غير دالة 3.23 غير دالة 3.32 غير دالة 3.32 غير دالة 3.39 غير دالة 3.22 اإلهمال

 غير دالة 3.22 غير دالة 3.32 غير دالة 3.22 غير دالة 3.22 غير دالة 3.23 الحرمان

 غير دالة 3.29 غير دالة 3.22 غير دالة 3.22 غير دالة 3.29 غير دالة 3.22 األس مجموع إساءة

 إساءة األم

 3.32دالة 3.22 3.32دالة 3.22 3.32دالة 3.22 3.32دالة 3.23 غير دالة 3.32 اإلساءة البدنية

 غير دالة 3.29 3.32دالة 3.23 غير دالة 3.29 3.32دالة 3.23 غير دالة -3.39 اإلساءة اللفظية

 3.32دالة 3.22 3.32دالة 3.923 غير دالة 3.22 غير دالة 3.24 غير دالة 3.32 ساءة الجنسيةاإل

 غير دالة 3.32 غير دالة 3.32 غير دالة -3.32 غير دالة 3.33 غير دالة 3.32 اإلهمال

 غير دالة 3.32 غير دالة 3.32 غير دالة -3.39 غير دالة 3.32 غير دالة 3.33 الحرمان

 غير دالة 3.29 غير دالة 3.22 غير دالة 3.33 3.32دالة 3.22 غير دالة 3.33 ساءة األممجموع إ

 اإلخوة إساءة

 3.32دالة 3.42 3.32دالة 3.93 3.32دالة 3.92 3.32دالة 3.98 3.32دالة 3.28 اإلساءة البدنية

 3.32دالة 3.92 3.32دالة 3.92 3.32دالة 3.23 3.32دالة 3.92 3.32دالة 3.23 اإلساءة اللفظية

 3.32دالة 3.22 3.32دالة 3.22 غير دالة 3.29 غير دالة 3.23 غير دالة 3.33 اإلساءة الجنسية

 غير دالة 3.23 غير دالة 3.23 3.32دالة 3.22 غير دالة 3.29 غير دالة -3.32 اإلهمال

 3.32دالة 3.29 3.32دالة 3.22 غير دالة 3.22 3.32دالة 3.22 غير دالة 3.22 الحرمان

 3.32دالة 3.99 3.32دالة 3.92 3.32دالة 3.92 3.32دالة 3.94 غير دالة 3.28 اإلخوة إساءة مجموع

 اإلساءة الكلية

 3.32دالة 3.93 3.32دالة 3.99 3.32دالة 3.92 3.32دالة 3.94 3.32دالة 3.28 اإلساءة البدنية

 3.32دالة 3.23 3.32دالة 3.22 3.32دالة 3.29 3.32دالة 3.92 غير دالة 3.22 اإلساءة اللفظية

 3.32دالة 3.29 3.32دالة 3.93 3.32دالة 3.29 غير دالة 3.22 غير دالة 3.33 اإلساءة الجنسية

 غير دالة 3.33 غير دالة 3.32 غير دالة 3.39 غير دالة 3.22 غير دالة 3.34 اإلهمال

 غير دالة 3.24 ير دالةغ 3.22 غير دالة 3.33 غير دالة 3.22 غير دالة 3.33 الحرمان

 3.32دالة 3.22 3.32دالة 3.22 3.32دالة 3.29 3.32دالة 3.22 غير دالة 3.22 مجموع اإلساءات

 أن اإلساءات في الطفولة التي ارتبطت مع السلوك العدواني لدى عينة الدراسة هي:   -22-يتبين من الجدول رقم

 ال توجد ارتباطات بالنسبة لألب: -

 بالنسبة لألم: -

  وارتبطت مع العدوان اللفظي والغ ب ومع 3.32ارتبطت اإلساءة البدنية مع العداوة عند مستوى داللة ،

 3.32الدرجة الكلية للسلوك العدواني عند مستوى داللة 

  وارتبطت مع العداوة عند مستوى داللة 3.32ارتبطت اإلساءة اللفظية مع العدوان اللفظي عند مستوى داللة ،

3.32 
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 وارتبطت مع الدرجة الكلية للسلوك العدواني عند 3.32ساءة الجنسية مع العداوة عند مستوى داللة ارتبطت اإل ،

 3.32مستوى داللة 

  3.32ارتبطت إساءة األم الكلية مع العدوان اللفظي عند مستوى داللة 

 بالنسبة لإلخوة: -

  ارتبطت اإلساءة البدنية مع العدوان البدني واللفظي والغ ب والعداوة و مع الدرجة الكلية للسلوك العدواني عند

 3.32مستوى داللة 

  ارتبطت اإلساءة اللفظية مع العدوان واللفظي والغ ب والعداوة و مع الدرجة الكلية للسلوك العدواني عند

 3.32لبدني عند مستوى داللة ، وارتبطت مع العدوان ا3.32مستوى داللة 

  وارتبطت مع الدرجة الكلية للسلوك العدواني عند 3.32ارتبطت اإلساءة الجنسية مع العداوة عند مستوى داللة ،

 3.32مستوى داللة 

  3.32ارتب  اإلهمال مع الغ ب عند مستوى داللة 

  وارتب  مع العدوان اللفظي 3.32ارتب  الحرمان مع الدرجة الكلية للسلوك العدواني عند مستوى داللة ،

 3.32والعداوة عند مستوى داللة 

  ارتبطت إساءة اإلخوة الكلية مع العدوان واللفظي والغ ب والعداوة و مع الدرجة الكلية للسلوك العدواني عند

 3.32مستوى داللة 

 بالنسبة لإلساءة الكلية: -

 لعداوة و مع الدرجة الكلية للسلوك العدواني عند ارتبطت اإلساءة البدنية الكلية مع العدوان اللفظي والغ ب وا

 3.32، وارتبطت مع العدوان البدني عند مستوى داللة 3.32مستوى داللة 

  ارتبطت اإلساءة اللفظية الكلية مع العدوان اللفظي والغ ب والعداوة و مع الدرجة الكلية للسلوك العدواني عند

 3.32مستوى داللة 

 كلية مع والغ ب والعداوة و مع الدرجة الكلية للسلوك العدواني عند مستوى داللة ارتبطت اإلساءة الجنسية ال

3.32 

  ارتبطت الدرجة الكلية لةساءات مع العدوان اللفظي والغ ب والعداوة و مع الدرجة الكلية للسلوك العدواني

 3.32عند مستوى داللة 

 :98ن= عينة الذكور 

 

ين خبرات اإلساءة في الطفولة والسلوك العدواني لدى الذكور من عينة يبين معامالت االرتباط ب -12-جدول رقم 

 الدراسة

 خبرات اإلساءة في الطفولة

 السلوك العدواني

 الدرجة الكلية العداوة الغضب العدوا  اللفظي العدوا  البدني

معامل 

 االرتباط
 الداللة

معامل 

 االرتباط
 الداللة

معامل 

 االرتباط
 الداللة

معامل 

 اطاالرتب
 الداللة

معامل 

 االرتباط
 الداللة

 

 إساءة األب

 

 3.32دالة 3.22 غير دالة 3.22 غير دالة 3.22 غير دالة 3.23 غير دالة 3.23 اإلساءة البدنية

 3.32دالة 3.22 غير دالة 3.22 غير دالة 3.22 غير دالة 3.22 3.32دالة 3.29 اإلساءة اللفظية

 غير دالة 3.22 غير دالة 3.22 غير دالة 3.22 غير دالة -3.32 غير دالة 3.29 اإلساءة الجنسية

 غير دالة 3.22 غير دالة 3.34 غير دالة 3.39 غير دالة 3.33 3.32دالة 3.22 اإلهمال

 غير دالة 3.29 غير دالة 3.34 غير دالة 3.24 غير دالة 3.39 3.32دالة 3.24 الحرمان

 غير دالة 3.22 غير دالة 3.22 غير دالة 3.22 دالة غير 3.38 3.32دالة 3.22 مجموع إساءة األس

 إساءة األم

 غير دالة 3.22 3.32دالة 3.24 غير دالة 3.29 غير دالة 3.33 غير دالة 3.33 اإلساءة البدنية

 غير دالة 3.24 غير دالة 3.29 غير دالة 3.22 غير دالة 3.22 غير دالة 3.32 اإلساءة اللفظية

 غير دالة 3.28 3.32دالة 3.99 غير دالة 3.24 غير دالة -3.32 غير دالة 3.32 اإلساءة الجنسية

 غير دالة -3.33 غير دالة -3.34 غير دالة -3.38 غير دالة -3.38 غير دالة 3.24 اإلهمال

 غير دالة -3.32 غير دالة -3.33 غير دالة -3.32 غير دالة -3.32 غير دالة 3.39 الحرمان

 غير دالة 3.22 غير دالة 3.24 غير دالة 3.32 غير دالة 3.33 غير دالة 3.22 مجموع إساءة األم

 3.32دالة 3.42 3.32دالة 3.43 3.32دالة 3.42 3.32دالة 3.99 3.32دالة 3.23 اإلساءة البدنيةإساءة 
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 3.32دالة 3.92 3.32دالة 3.28 3.32دالة 3.94 3.32دالة 3.28 3032دالة 3.22 اإلساءة اللفظية اإلخوة

 3.32دالة 3.93 3.32دالة 3.99 3.32دالة 3.23 3.32دالة 3.22 غير دالة 3.33 اإلساءة الجنسية

 غير دالة 3.38 غير دالة 3.39 غير دالة 3.98 غير دالة 3.32 غير دالة 3.38 اإلهمال

 3.32دالة 3.29 غير دالة 3.22 غير دالة 3.22 غير دالة 3.24 3.32دالة 3.22 الحرمان

 3.32دالة 3.99 3.32دالة 3.23 3.32دالة 3.92 3.32دالة 3.22 3.32دالة 3.22 إساءةاإلخوةمجموع 

اإلساءة 

 الكلية

 3.32دالة 3.42 3.32دالة 3.92 3.32دالة 3.92 3.32دالة 3.22 3.32دالة 3.23 اإلساءة البدنية

 3.32دالة 3.99 3.32دالة 3.29 3.32دالة 3.23 3.32دالة 3.24 3.32دالة 3.22 اإلساءة اللفظية

 3.32دالة 3.29 3.32دالة 3.92 3.32دالة 3.22 غير دالة 3.32 غير دالة 3.22 اإلساءة الجنسية

 غير دالة 3.38 غير دالة 3.32 غير دالة 3.32 غير دالة -3.33 غير دالة 3.28 اإلهمال

 غير دالة 3.22 غير دالة 3.23 غير دالة 3.23 غير دالة 3.32 3.32دالة 3.24 الحرمان

 3.32دالة 3.93 3.32دالة 3.29 3.32دالة 3.24 غير دالة 3.22 3.32دالة 3.22 مجموع اإلساءات

 أن اإلساءات في الطفولة التي ارتبطت مع السلوك العدواني لدى عينة الذكور هي:   -22-يتبين من الجدول رقم    

 بالنسبة لألب: -

 3.32لسلوك العدواني عند مستوى داللة ارتبطت اإلساءة البدنية مع الدرجة الكلية ل 

  وارتبطت مع الدرجة الكلية للسلوك 3.32ارتبطت اإلساءة اللفظية مع العدوان البدني عند مستوى داللة ،

 3.32العدواني عند مستوى داللة 

  3.32ارتب  اإلهمال مع العدوان البدني عند مستوى داللة 

  3.32داللة ارتب  الحرمان مع العدوان البدني عند مستوى 

  3.32ارتبطت إساءة األس الكلية مع العدوان البدني عند مستوى داللة 

 بالنسبة لألم: -

  3.32ارتبطت اإلساءة البدنية مع العداوة عند مستوى داللة  

  3.32ارتبطت اإلساءة الجنسية مع العداوة عند مستوى داللة 

 بالنسبة لإلخوة: -

 واللفظي والغ ب والعداوة ومع الدرجة الكلية للسلوك العدواني عند  ارتبطت اإلساءة البدنية مع العدوان البدني

 3.32مستوى داللة 

  ارتبطت اإلساءة اللفظية مع العدوان اللفظي والغ ب والعداوة ومع الدرجة الكلية للسلوك العدواني عند مستوى

 3.32، وارتبطت مع العدوان البدني عند مستوى داللة 3.32داللة 

 3.32لجنسية مع الغ ب والعداوة ومع الدرجة الكلية للسلوك العدواني عند مستوى داللة ارتبطت اإلساءة ا ،

 3.32وارتبطت مع العدوان اللفظي عند مستوى داللة 

  3.32ارتب  الحرمان مع العدوان البدني والدرجة الكلية للسلوك العدواني عند مستوى داللة 

 والغ ب والعداوة ومع الدرجة الكلية للسلوك العدواني عند  ارتبطت إساءة اإلخوة الكلية مع العدوان اللفظي

 .3.32، وارتبطت مع العدوان البدني عند مستوى داللة 3.32مستوى داللة 

 بالنسبة لإلساءة الكلية: -

  ارتبطت اإلساءة البدنية الكلية مع العدوان البدني والغ ب والعداوة ومع الدرجة الكلية للسلوك العدواني عند

 3.32، وارتبطت مع العدوان اللفظي عند مستوى داللة 3.32لة مستوى دال

  ارتبطت اإلساءة اللفظية الكلية مع العدوان البدني والغ ب ومع الدرجة الكلية للسلوك العدواني عند مستوى

 3.32، وارتبطت مع العدوان اللفظي والعداوة عند مستوى داللة 3.32داللة 

  وارتبطت مع الغ ب والدرجة الكلية 3.32العداوة عند مستوى داللة ارتبطت اإلساءة الجنسية الكلية مع ،

 3.32للسلوك العدواني عند مستوى داللة 

  3.32ارتب  الحرمان الكلي مع العدوان البدني عند مستوى داللة 

  طت ، وارتب3.32ارتبطت اإلساءة الكلية مع العدوان البدني والدرجة الكلية للسلوك العدواني عند مستوى داللة

 3.32مع الغ ب والعداوة عند مستوى داللة 

 :29ن= عينة اإلناث 
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يبين معامالت االرتباط بين خبرات اإلساءة في الطفولة والسلوك العدواني لدى اإلناث من عينة  -13-جدول رقم 

 الدراسة

 خبرات اإلساءة في الطفولة

 السلوك العدواني

 الدرجة الكلية ةالعداو الغضب العدوا  اللفظي العدوا  البدني

معامل 

 االرتباط
 الداللة

معامل 

 االرتباط
 الداللة

معامل 

 االرتباط
 الداللة

معامل 

 االرتباط
 الداللة

معامل 

 االرتباط
 الداللة

 

 إساءة األب

 

 3.32دالة 3.22 3.32دالة 3.48 3.32دالة 3.44 غير دالة 3.39 غير دالة -3.24 اإلساءة البدنية

 غير دالة 3.99 3.32دالة 3.42 3.32دالة 3.29 غير دالة -3.22 غير دالة -3.24 اإلساءة اللفظية

 غير دالة 3.29 غير دالة -3.32 3.32دالة 3.44 غير دالة 3.22 غير دالة 3.39 اإلساءة الجنسية

 غير دالة 3.22 غير دالة 3.22 غير دالة 3.22 غير دالة -3.22 غير دالة -3.22 اإلهمال

 غير دالة 3.39 غير دالة 3.24 غير دالة 3.24 غير دالة -3.33 ير دالةغ -3.22 الحرمان

 غير دالة 3.93 3.32دالة 3.98 3.32دالة 3.49 غير دالة -3.39 غير دالة -3.29 مجموع إساءة األس

 إساءة األم

 غير دالة -3.32 غير دالة 3.24 غير دالة 3.32 غير دالة -3.23 غير دالة -3.33 اإلساءة البدنية

 غير دالة -3.23 غير دالة 3.33 غير دالة -3.38 غير دالة -3.29 غير دالة -3.22 اإلساءة اللفظية

 غير دالة 3.22 غير دالة 3.28 غير دالة 3.22 غير دالة 3.22 غير دالة 3.34 اإلساءة الجنسية

 غير دالة -3.29 غير دالة -3.33 غير دالة -3.23 غير دالة -3.92 غير دالة -3.23 اإلهمال

 غير دالة -3.99 غير دالة -3.22 غير دالة -3.92 غير دالة -3.99 غير دالة -3.38 الحرمان

 غير دالة -3.29 غير دالة 3.32 غير دالة -3.22 غير دالة -3.22 غير دالة -3.28 مجموع إساءة األم

إساءة 

 اإلخوة

 غير دالة -3.32 غير دالة 3.23 دالةغير  3.32 غير دالة -3.22 غير دالة 3.23 اإلساءة البدنية

 غير دالة 3.32 غير دالة 3.92 غير دالة 3.34 غير دالة -3.22 غير دالة 3.39 اإلساءة اللفظية

 غير دالة 3.23 غير دالة 3.22 غير دالة 3.29 غير دالة 3.38 غير دالة 3.22 اإلساءة الجنسية

 غير دالة -3.22 غير دالة -3.23 غير دالة -3.29 غير دالة -3.23 غير دالة -3.22 اإلهمال

 غير دالة -3.29 غير دالة 3.22 غير دالة -3.29 غير دالة -3.28 غير دالة -3.22 الحرمان

 غير دالة -3.38 غير دالة 3.28 غير دالة -3.32 غير دالة -3.24 غير دالة 3.39 مجموع إساءة اإلخوة

اإلساءة 

 الكلية

 غير دالة 3.38 غير دالة 3.93 غير دالة 3.33 غير دالة -3.24 غير دالة -3.39 اإلساءة البدنية

 غير دالة 3.33 غير دالة 3.92 غير دالة 3.32 غير دالة -3.23 غير دالة -3.24 اإلساءة اللفظية

 غير دالة 3.29 غير دالة 3.22 غير دالة 3.22 غير دالة 3.22 غير دالة 3.29 اإلساءة الجنسية

 غير دالة -3.29 غير دالة -3.23 غير دالة -3.29 غير دالة -3.22 غير دالة -3.29 اإلهمال

 غير دالة -3.29 غير دالة -3.22 غير دالة -3.22 غير دالة -3.23 غير دالة -3.24 الحرمان

 غير دالة -3.39 غير دالة 3.28 غير دالة -3.34 غير دالة -3.29 غير دالة -3.22 مجموع اإلساءات

 أن اإلساءات في الطفولة التي ارتبطت مع السلوك العدواني لدى عينة اإلناث هي:   -29-تبين من الجدول رقمي     

 بالنسبة لألب: -

  وارتبطت مع 3.32ارتبطت اإلساءة البدنية بالعداوة والدرجة الكلية للسلوك العدواني عند مستوى داللة ،

 3.32الغ ب عند مستوى داللة 

 3.32، وارتبطت مع العداوة عند مستوى داللة 3.32ية مع الغ ب عند مستوى داللة ارتبطت اإلساءة اللفظ 

  3.32ارتبطت اإلساءة الجنسية مع الغ ب عند مستوى داللة 

  3.32ارتبطت اإلساءة الكلية ليس مع الغ ب والعداوة عند مستوى داللة 

 ال توجد ارتباطات بالنسبة لألم: -

 ال توجد ارتباطاتبالنسبة لإلخوة:  -

 ال توجد ارتباطات بالنسبة لإلساءة الكلية: -

 

 

 



 

 
949 

 مناقشة وتحليل نتائج الدراسة:

مةا هةي أشةكال اإلسةاءة التةي تعرضةت وقد نؤ السنؤال األول علنى: ممناقشة وتحليل نتائج السؤال األول: -1

 لها عينة الدراسة في الطفولة، سواء من قبل األب أو األم أو اإلخوة؟"

إلى أن اإلهمال الصنادر منن األس واإلخنوة واألم وكنذا اإلسناءات  2ج المبينة في الجدول رقمحيث توصلت النتائ       

اللفظيننة والبدنيننة لننيس تتصنندر قائمننة اإلسنناءات، بينمننا تقاسننمت اإلسنناءة اللفظيننة والبدنيننة لننيم واإلخننوة المراكننز 

أكثر أشكال اإلساءة انتشنارا لندى عيننة  المتوسطة، وحل الحرمان فاإلساءة الجنسية في المراكز األخيرة. مما يعني أن

 الدراسة هي اإلهمال ثم اإلساءات اللفظية والبدنية ليس واألم.

ويعد اإلهمال من أكثر أساليب المعاملنة شنيوعا فني مختلنف المجتمعنات علنى اختالفاتهنا العرقينة والثقافينة، وهنو       

يعتبنر اإلهمنال أكبنر مهندد اجتمناعي بالنسنبة للطفنل وهنو  بمثابة قوة مدمرة لشخصية الطفل ومعيقة لسالمة نموه. كمنا

إساءة تعبر عن فشل وإخفاق الوالدين أو القائمين على تنشنئة الطفنل فني االعتنناء بنه وتغطينة احتياجاتنه، ممنا يعرضنه 

 ليذى ويعطل نموه النفسي واالجتماعي وحتى الجسمي والعقلي.

ة أو عاطفيننة أو حمايننة مننن األذى، والفشننل فنني مواجهننة حاجاتننه واإلهمننال هننو تننرك الطفننل مننن غيننر رعايننة بدنينن     

ال رورية، ويحدث اإلهمال ألسباس اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية، ومن مظناهر إهمنال الطفنل عندم العناينة بغذائنه 

 (42، 2323وملبسه ونظافته، واالنشغال عن تربيته وتعليمه، بحيث يترتب عليه ضرر بالطفل. شدمحم حسن،

ويعتبر اإلهمال مظهرا سلوكيا يعبر بها الفرد عنن مشناعر داخلينة منهنا الكنره، وقند يكنون اإلهمنال متعمندا أو           

غير متعمد، كمنا قند يكنون صنريحا أو غينر صنريح، ويشنمل عندم االنتبناه لحاجنات الطفنل المادينة والطبينة والتعليمينة 

ته ورغباته، سواء كما يعبر عنهنا الطفنل أو كمنا يعلنم بهنا وغيرها من الحاجات، وكذلف إغفال حاجات الطفل واهتماما

 ارباء. 

وياخذ اإلهمال ثالثة أشنكال هني اإلهمنال البندني والتربنوي والعناطفي، ويت نمن اإلهمنال البندني رفنض العناينة        

ن الوقنت، وطنرده اليومية، وعدم تقديم الخدمات الطبية، واإلشرا  غير الكافي كترك الطفل بال عناية لفتنرة طويلنة من

من البيت وعدم السمان له بالعودة، والفشل في توفير التغذينة أو الملنب  أو النظافنة. أمنا اإلهمنال التربنوي فيتمثنل فني 

إهمننال الجانننب التعليمنني للطفننل وعنندم االهتمننام بحاجاتننه التربويننة الخاصننة، كعنندم إدرا  الطفننل بالمدرسننة عننند السننن 

عن المدرسة بدون عذر، أو عدم متابعة تحصيله الدراسي. أما اإلهمال العاطفي وهنو  اإللزامي، أو السمان له بالغياس

الشكل المدمر جندا للطفنل، كنالرفض أو الفشنل فني تزويند الطفنل بالرعاينة النفسنية التني يحتاجهنا، وعندم منحنه الحنب 

 (2332والعطف، وتجاهل الحديث معه، بل وتجاهل وجوده بالبيت. شأحمد إسماعيل،

حنل بالمرتبنة الثانينة اإلسناءة اللفظينة، وهني منن اإلسناءات الشنائعة فني المجتمنع الجزائنري، باعتبارهنا جنزء  وقد     

أساسي في نم  التفاعل بين الطفل وارباء، يكون فيها الطفل عرضة لالنتقاد والسخرية سواء من أفكاره وإنجاااتنه أو 

تخويف المتكرر، والرفض والقسوة في الكنالم وإلقناء اللنوم من شكله، كما تت من أي ا التوبيال والصراا والتهديد وال

عليه، وعدم السمان له بالحديث أو عدم األخذ برأينه، كمنا تت نمن تنذكيره بنقائصنه وشنتمه ومناداتنه باسنماء وصنفات 

قبيحة وتحقيره والتقلينل منن شنانه خاصنة فني ح نور الغينر. كنل هنذه األفعنال تندفع بالطفنل إلنى اإلحسناس باالحتقنار 

 اإلذالل مما يحطم شخصيته.و

أما اإلساءة البدنية فهي من أولى أشكال اإلساءات التي جذبت اهتمام المختصين، نظنرا النتشنارها أوال ولسنهولة        

التعر  عليها من خالل آثارها الجسدية الظاهرة ثانيا. وتعر  اإلساءة البدنية بانها كل إيذاء جسدي مقصنود ومتكنرر 

والقنرئ والكني  والركنل والندفع وال نرس وشند الشنعر ل أو القائمين على رعايته. وتشمل الصنفعمن قبل أسرة الطف

بالنار والخنق والعض وتوثينق الطفنل بشندة، وهني أفعنال خطينرة قند تنؤدي جسنديا إلنى كسنور وعاهنات، وفني بعنض 

 (29، 2333الحاالت تف ي إلى الموت. شإسماعيل حلمي،

راة من جهة األس باعتباره صاحب القنوة والسنلطة ورس البينت، وعنادة هنو المخنول وقد جاءت اإلساءة البدنية با     

 بالعقاس خاصة البدني، وذلف في ظل غياس أساليب التواصل والحوار في األسرة.

نجند تقاربنا فني  4و 9وبالتفصيل في ترتيب اإلساءات لدى عيننة الدراسنة منن الجنسنين المبيننة فني الجندولين رقنم      

ال في اإلساءة البدنية ليم التي احتلت لدى اإلناث مركزا متقدما مما هي عليه لدى الذكور، ويرجنع ذلنف إلنى ترتيبها، إ

أن األنثى أكثر احتكاكا بامها باعتبار أن الفترة التي تق يها بالبيت أكبر مقارنة بالذكر الذي يق ي وقته خار  البيت، 

اتجاه التصريح بان أمه تسيء إليه جسديا األمر الذي يدفعه للكتمان، إضافة إلى العيب االجتماعي الذي يح  به الذكر 

 بعك  األنثى التي ال تجد إشكاال في التصريح بذلف.

وقد حل الحرمان فاإلساءة الجنسية في المراتب األخينرة، كإسناءات ننادرة الحندوث لندى عيننة الدراسنة ككنل إناثنا      

رذأ إلى درجات كبيرة منن الحرمنان أو اإلسناءة الجنسنية، وقند يكنون ذلنف وذكورا، مما يعني أن عينة الدراسة لم تتع

واقعا فعليا، كما قد يكنون تخوفنا منن التصنريح بهنا باعتبارهنا مشنكلة ذات طنابع خنائ تفنرذأ الصنمت والسنرية لمنا 
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ان عنن مثنل تحمله من الخجل والخو . إذ تعتبر الق ايا الجنسية فائقة الحساسية في مجتمع يتسم بالتكتم وعدم اإلفصن

هذه الق ايا، ألنها ق ايا تم  كرامة الفرد وشنرفه ومكانتنه، ونظنرة المجتمنع للنذين يقومنون بمثنل هنذه االعتنداءات، 

 وهذا ما يصعب من االفصان عن مثل هذه االساءات.

"مةا هةي أشةكال السةلوك العةدواني علنى:  انيوقند ننؤ السنؤال الثن  :ناقشة وتحليل نتةائج السةؤال الثةانيم-2

 ثر انتشارا لدى عينة الدراسة؟"األك

إلى أن العدوان البدني يحتل المرتبة األولى تليها العداوة ثم الغ ب  2حيث توصلت النتائج المبينة في الجدول رقم     

 بينما احتل العدوان اللفظي المرتبة األخيرة.

ة الغ ب والعداوة، فالسلوك العندواني هنو ورغم أن العدوان البدني جاء بالمرتبة األولى إال أنه وثيق الصلة بشد       

أفعال ومشاعر عدائية، أي أنه فعل يتسم بالعداء اتجاه الموضوع أو حتى اتجاه الذات ويهد  إلى الهدم والتندمير. كمنا 

أنه وثيق الصلة بسلوكات ارخرين، فالعدوان البدني هو أبرا شكل للسلوك العدواني، قد يعبر بها الحدث عن اسنتجابة 

فعل، يحاول من خاللها إشباع حاجة ما، قند تكنون إثبنات ذاتنه وفنرذأ هيمنتنه خاصنة إذا منا تعنرذأ للصنراع،  وردة

فنظرية التحليل النفسي ترى في العدوان غريزة تستهد  التغلب علنى العقبنات والمشنكالت، انتصنارا لغرينزة الحيناة، 

 وإال اتجهت لتدمير الذات.

، وثورة يحاول أن يلغي بها أي تقبل لكونه حدثا جانحا، ويواجه بهنا أي إحبناط وقد يكون تعبيرا عن رف ه لواقعه     

أو عراقيل قد تعيق توافقه ولو كان توافقنا مرضنيا. فالسنلوك العندواني هنو االسنتجابة التني تعقنب اإلحبناط، وينراد بهنا 

حبناط أن السنلوك العندواني ( وتنرى نظرينة اال243، 2382إلحاق األذى بفرد آخر أو حتى بالفرد نفسه. شفنؤاد البهني،

يعتبر من النتائج المباشرة والهامة لالحباط، فالفرد فني سنعيه لتحقينق هند  منن أهدافنه يننزع إلنى اإلعتنداء إذا منا قنام 

( ويؤدي السلوك العدواني هننا وظيفنة دفاعينة فني حماينة 243، 2323عائق في سبيل تحقيقه لهذا الهد . شدمحم ايدان،

 وتر الناتج عن االحباط وال غ .الذات عن طريق خفض الت

كما قد يكون السلوك العدواني هو أسلوس الحدث في التعامل النذي تعلمنه فني طفولتنه بنين أفنراد أسنرته، فنظرينة       

التعلم االجتماعي ترى أن العدوان سلوك متعلم، يتعلمه الفرد عن طريق مشاهدة غيره، وتسجيل هذه األنماط السلوكية 

كمنا قند تكنون أسنلوبا للفنت األنظنار إلينه، وهنو  مها في تقليد السلوك الذي يالحظنه،ت رمزية يستخدعلى شكل استجابا

 يفقد ثقته في نفسه وتقديره لذاته.أسلوس يلجا إليه الحدث الجانح عندما 

لعنداوة أن العندوان البندني احتنل الصندارة لندى عيننة النذكور، بينمنا احتلنت ا 2و 9وقد بينت النتائج فني الجندولين      

 الصدارة لدى عينة اإلناث. وبالرغم ان مفهوم السلوك العندواني واحند عنند األحنداث الجنانحين، إال أن هنناك تف نيال

للسلوك العدواني البدني لدى الذكور حيث يؤكدون به مفهنوم النذكورة، كمنا يعمنل علنى التنفني  عنن مشناعر الغ نب 

ةنناث بالعنداوة، وذلنف نظنرا لطبيعنة مرحلنة المراهقنة وخاصنية التي تسيطر عليهم في حنين يتسنم السنلوك العندواني ل

الفتاة الجانحنة التني تمينل إلنى اإلنفعنال والشنعور بنالغيرة والغ نب، اضنافة إلنى أن البنينة الفيسنيولوجية للنذكور التني 

 تؤهلهم أكثر للمرور إلى العدوان البدني منه لدى اإلناث.

الذكور ال يفسر اجتماعيا على أنه سلوك عندواني بقندر منا يفسنر علنى أننه  كما أن استخدام القوة الجسدية من جانب    

سلوك لتاكيد الذات، بينما استخدام القنوة الجسندية عنند اإلنناث يفسنر علنى أننه سنلوك عندواني، لنذلف تمينل اإلنناث إلنى 

 ات.استخدام أساليب العدوان السلبية واالستهزاء والتحقير، إضافة إلى أساليب االستفزاا بالحرك

"توجد فروق بةين إسةاءة األب وإسةاءة على: وقد نؤ السؤال الثالثالسؤال الثالث: مناقشة وتحليل نتائج -3

 األم وإساءة اإلخوة لدى عينة الدراسة"

إلى أن قيمة م م غير دالة إحصائيا، وهذا يدل علنى أننه ال توجند  8المبينة في الجدول رقم حيث توصلت النتائج      

 األس وإساءة األم وإساءة اإلخوة لدى عينة الدراسة.  فروق بين إساءة

، إال أن هذه النتيجة في حد ذاتهنا دلينل علنى أن ءةوجود فروق بين مصادر اإلساالنتيجة بينت عدم وبالرغم من أن     

ن كنل أفنراد عينة الدراسة قد تلقت إساءة معاملة في الطفولة سواء من قبل األس أو األم أو اإلخوة بنسب متقاربة، أي أ

 أسرة الحدث الجانح لهم دور فعال كمسيء في طفولة الحدث الجانح.

الننذي يبننين ترتيننب أشننكال اإلسنناءة فنني الطفولننة مننن حيننث األشننكال  2ومننن خننالل اسننتقراء نتننائج الجنندول رقننم      

ل عليهنا األس ومصادرها لدى عينة الدراسة، نجد أن هناك تكافؤا فني ظهنور مصندر اإلسناءة، فالمراتنب األولنى تنداو

 واألم واإلخوة على السواء مع األخذ بعين االعتبار أن األس قد تصدر كل أنواع اإلساءات.    

ورغم أن الدراسات قد اهتمت أكثر بإساءة الوالدين للطفل ومدى تاثيرها علينه، إال أن لةخنوة دورا هامنا وتناثيرا       

العدينند مننن طننرق التعامننل مننع ارخننرين مننن إخوتننه، والعالقننات فعنناال فنني بننناء مالمننح شخصننية الطفننل، فالطفننل يننتعلم 

المنسجمة بينهم تقود إلى النمو النفسي السنليم، أمنا الخلنل فني هنذه العالقنات فينؤدي بالطفنل إمنا إلنى التقليند والتبعينة أو 

 التمرد والسلبية، وهذا ما قامت هذه الدراسة بتاكيده.
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"توجد فروق بين الذكور واإلناث مةن على:  د نؤ السؤال الرابعوق :السؤال الرابعمناقشة وتحليل نتائج  -4

 عينة الدراسة في تعرضهم لإلساءة في الطفولة "

إلننى أن الفننروق بنين الننذكور واإلننناث فني تعرضننهم لخبننرات  3حينث توصننلت النتننائج المبيننة فنني الجنندول رقنم         

ناث في اإلساءة اللفظية والجنسية واإلهمال والحرمان ولصالح اإل 3.32اإلساءة في الطفولة دالة إحصائيا عند مستوى

ليس، وفي اإلساءة البدنية واللفظية واإلهمال والحرمنان لنيم، وفني اإلهمنال والحرمنان لةخنوة. ودالنة إحصنائيا عنند 

لم تكن  ولصالح اإلناث أي ا في اإلساءة البدنية ليس، واإلساءة الجنسية ليم واإلخوة. في حين الفروق 3.32مستوى 

 دالة إحصائيا في اإلساءة البدنية واللفظية لةخوة. 

إن كل إساءات األس وكل إساءات األم وإساءات اإلخوة الجنسية واإلهمال والحرمان هي إسناءات تعرضنت لهنا        

ثقافينة ليسنرة، اإلناث من عينة الدراسة أكثر من الذكور. ويمكن تفسير هذه النتيجة بالرجوع إلى البيئة االجتماعية وال

فاغلب األسر الجزائرية تكرم الذكر على األنثى باعتباره رجل البيت وصاحب األولوية، وتشجع األنثى على أن تكون 

سلبية وترضال لةساءة األسرية وتتقبلها، إضافة إلنى النظنرة الراسنخة حنول المواقنف المنتشنرة التني ال تنظنر إلسناءة 

   .م  شرعي مقبول، يقوم بها أفراد األسرة من أجل تربيتها وضب  سلوكهامعاملة األنثى على أنها إساءة بل ن

إضافة إلى أن اإلناث أكثر احتكاكا بالوس  العائلي بحكم قوانين المجتمع والعادات والتقاليند التني تفنرذأ مكنوث        

عالقنة االسناءة. إضنافة الفتاة في البيت فترة أطول منها لدى الذكور، واعتبارها كعنصر ضعيف سهل االسنتهدا  فني 

إلى أن األنثنى بطبيعتهنا أكثنر حساسنية إااء اإلسناءة، كمنا أن تركيبتهنا النفسنية بامتزاجهنا منع طبيعنة البيئنة والمجتمنع 

 تجعلها أكثر استشعارا لةساءة.

" توجةةد فةةروق بةةين الةةذكور علننى: وقنند نصننت السننؤال الخننام  :قشةةة وتحليةةل نتةةائج السةةؤال الخةةامسمنا-5

 عينة الدراسة في السلوك العدواني"واإلناث من 

إلى أن الفروق بين الذكور واإلناث في أشنكال السنلوك العندواني  23ي الجدول رقمحيث توصلت النتائج المبينة ف      

ولصالح اإلناث في العدوان اللفظي والغ نب والعنداوة وعلنى الدرجنة الكلينة لمقيناس  3.32دالة إحصائيا عند مستوى

 وغير دالة في العدوان البدني.  السلوك العدواني،

ورغنم أن الدراسنات قند الجنسين من دون استثناء أو فرق، إن جميع أشكال السلوك العدواني يمكن أن تظهر عند       

بينت أن عدوان الذكور يكون مباشرا وعلنيا وبدنيا أكثر من اإلناث، إال أن هنذا ال يعنني أن النذكور أكثنر عدوانينة منن 

إلناث يظهرن العدوان بطرق أخرى، وباشكال مختلفة، قد تكون انفعالية فرغبة األنثى في االنتقام تسناهم اإلناث، ألن ا

 في إظهار العداوة والغ ب بصفة أكثر، وقد تتجسد في عدوان لفظي أو بدني، وهذا ما أفراته نتيجة هذه الدراسة.

ة عينننة الدراسننة كاحننداث جننانحين، فالمرحلننة فننالفروق التنني نتجننت عننن هننذه الدراسننة تعننزى إلننى خاصننية ونوعينن      

العمرينة تواايننا مننع التوقعنات الح ننارية المختلفننة والممارسننات اإلجتماعينة لكننل مننن النذكور واإلننناث تفننرذأ علننيهم 

مما يتوقع من  مسؤوليات وأدوار اجتماعية معينة. فالمجتمع يتوقع أن يظهر المراهقون الذكور مزيدا من العدوان أكثر

ميننل إلننى التسننامح إااءه وتشننجيعه لنندى الننذكور وردعننه لنندى اإلننناث. كمننا أن األسننرة فنني ثقافننة تنشننئتها اإلننناث، وي

االجتماعية تقمع السلوك العدواني لةناث، فالعادات والتقاليد ترى أن الدور االجتمناعي لينثنى يسنتلزم إظهنار الهندوء 

مواصنفات السنلوكية تصنلح لندور النذكور. وحنين تنسنلال والقبول والطاعة، ولي  التظاهر بالعدوان والقوة، ألن هذه ال

األنثنى الجانحنة عنن مبننادا وقنوانين مجتمعهنا فإنهننا تسنعى إلنى التعبيننر عنن عندوانها دونمننا رادع، مثلهنا مثنل الحنندث 

 الجانح بل وأشد، إذ يصبح تعبيرها عن عدوانها صريحا وعنيفا.

" توجةد عالقةة ارتباطيةة بةين ة السنابعة علنى: وقند نصنت الفرضني :قشة وتحليل نتائج السؤال السادسمنا-6

 خبرات اإلساءة في الطفولة والسلوك العدواني لدى األحداث الجانحين "

بنين  3.32إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصنائيا عنند  22حيث توصلت النتائج المبينة في الجدول رقم       

 األحداث الجانحين.  خبرات اإلساءة في الطفولة والسلوك العدواني لدى

إن المواقف والخبرات التي عاشها الحدث في طفولته، والتي حملت لنه إضنافة إلنى الكثينر منن األلنم النفسني، منع       

الكثيننر مننن االحسنناس بالخ ننوع وال ننعف والخننو  والعجننز، يحنناول الحنندث تعوي ننها بإتيننان سننلوكات ال سننوية 

الامنة للحندث دون أن يسنتطيع النتخلؤ منهنا أو تجنبهنا أو اسنتبعادها، كالسلوك العدواني. وألن هذه الخبرات تبقنى م

يكيف الحدث نفسه على إااحة قلقه وتوتره بممارسة سلوكات عدوانية، تصبح وسيلته المف لة التي يلجا إليها للتنفني  

 عن قلقه.

لننم وتقلينند ذلننف السننلوك أنننه عننندما يسننيء الراشنند للطفننل، فإنننه يوجهننه نحننو تع  Banduraويننرى ألبننرت باننندورا      

العدواني، وهذا قد يحدد اتجاه سلوك الطفل عندما يواجه إحباطات في تفاعالته االجتماعية المتتالية. وعلى نحو مشابه 

أنماط الراشند العقابينة البدنينة منن المحتمنل أنهنا تتشنكل نتيجنة تعرضنهم لهنذه األنمناط فني الطفولنة، ذلنف أن التعنرذأ 
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يفيد في أنه يقر هذه األنماط السلوكية لدرجة أن الراشند ينرى أن إسناءة المعاملنة سنلوك سنوي المتسق لهذه اإلساءات، 

 (233، 2332وشرعي في تنشئة ومعاملة الطفل. شأحمد اسماعيل،

إن نتائج الدراسة أثبتت أن هناك ارتباطات بين إساءة معاملنة الحندث فني الطفولنة وبنين سنلوكه العندواني، إال أن       

 تا في هذه االرتباطات نتناولها وفقا لعدة محكات ششكل اإلساءة، مصدر اإلساءة، الجن (هناك تفاو

فبالرجوع إلى أشكال اإلساءة نجد أن اإلساءة البدنية واللفظية والجنسية لها عالقة مع كل أشكال السلوك العدواني       

ءة الحرمنان وبنين أي شنكل منن أشنكال السنلوك إال العدوان البدني، في حين ال توجند عالقنة بنين إسناءة االهمنال واسنا

 العدواني.

وبالرجوع إلى مصدر اإلساءة نجد أن إساءة األس لم ترتب  مع السلوك العدواني، بمعنى أن ال عالقة إلساءة األس      

ت بظهننور السننلوك العنندواني لنندى األحننداث الجننانحين، كننذلف إسنناءة األم لننم تننرتب  مننع السننلوك العنندواني لكنهننا ارتبطنن

طرديننا مننع شننكل واحنند مننن أشننكاله هننو العنندوان اللفظنني، أي أنهننا تسننهم فقنن  فنني ظهننور العنندوان اللفظنني ليحننداث 

 الجانحين. 

أما إسناءة اإلخنوة فقند ارتبطنت طردينا منع السنلوك العندواني بكنل أشنكاله منا عندا العندوان البندني النذي لنم تنرتب  بنه. 

دواني وفقا لمصدر اإلساءة نجند أن نسنبة ارتبناط إسناءات اإلخنوة قند وبالبحث عن أكثر اإلساءات ارتباطا بالسلوك الع

%، ممنا يندل علنى 3%، بينما نسبة ارتباط إسناءات األس كاننت 23%، و نسبة ارتباط إساءات األم قد بلغت 23بلغت 

 أن إلساءات اإلخوة أثرا واضحا في ظهور السلوك العدواني لدى عينة الدراسة.

تفوق النذكور علنى اإلنناث فني عندد االرتباطنات، فقند بلغنت  29و 22حظ في الجدولين رقم ومن ناحية الجن  نال     

% لدى اإلناث، وقد بلغت نسبة االرتباطات الخاصنة بإسناءة 8.99% مقابل48.99نسبة االرتباطات لدى عينة الذكور 

لندى اإلنناث، وإسنناءة % 3% لندى النذكور مقابنل 2% لندى اإلنناث، وإسنناءة األم 8.99% لندى النذكور مقابنل 2األس 

% لنندى اإلننناث. وبالتننالي  نالحننظ ظهننور اإلخننوة كقطننب مسننيء للننذكور، واألس 3% لنندى الننذكور مقابننل 23اإلخننوة 

 كقطب مسيء لةناث.

وبالبحث عن أشكال السلوك العدواني التي حصلت على أعلى نسبة من االرتباطات مع أشكال خبرات اإلساءة في      

%، ممنا 2% وأخيرا العدوان البندني 22.99% ثم كل من الغ ب والعدوان اللفظي 29.99وة الطفولة فقد كانت للعدا

يدل على أن أكثر أشكال السلوك العدواني تاثرا بخبرات اإلساءة في الطفولة هني العنداوة. فنإذا كنان العندوان الصنريح 

الم مر غير الصريح، كالحسد والغيرة ياخذ أشكاال ظاهرة كالعدوان البدني واللفظي، فإن العداوة تتخذ شكل العدوان 

واإلستياء والشف والريبة في كل منا يحني  وكنل يحندث، والتني تخلقهنا خبنرات إسناءة المعاملنة فني األسنرة، ومنع نمنو 

 الطفل تصبح هذه الخبرات ذات مرجعية تحمل الكثير من التقويمات السلبية ليشخائ والمواقف. 

إلخوة كان لها أكبر االرتباطات بالسلوك العندواني، فإسناءة معاملنة اإلخنوة تخلنق كما أن النتائج أظهرت أن إساءة ا    

لدى الطفل انفعاالت بالغ ب واالحباط و شعورا بالغيرة والنبذ، ممنا يصنعب علينه اإلنسنجام أو التناقلم معهنم، فيطنور 

 سلوكات عدوانية تعبر عن تمرده ورف ه وتحقق له المكانة التي يريدها.

 

 خاتمة: ال
عد الطفولة مرحلة نمو هامة من الناحية النفسية، وقد ركز العديد من علماء النف  على دورها كمرحلنة نمنو وتطنور، ت

فيما اعتبرها العديد منهم مرحلة بناء لمعالم شخصية الفرد المستقبلية. كما تعتبر الطفولة من أكثر مراحل الحياة أهمينة 

رات اإلنسنان وتكنوين شخصنيته، حتنى إن بعنض مشنكالت الكبنار ترجنع وخطورة، ألنها تلعب دورا باراا في بناء قد

 في أسبابها إلى مرحلة الطفولة، وإلى التجارس القاسية التي تحي  باإلنسان في طفولته. 

وألنها اللبنة األساسية التي تتحكم في إنتا  فرد المستقبل، فقد نالت أكبر حظ من االهتمام في الوقت الحالي، حينث      

المنظمات والرابطات الداعية إلى صيانة حقوق األطفال وتلبية حاجاتهم على اختالفها، كما ااد اهتمام العلماء ظهرت 

خاصة في علم النف ، بدراسة هذه المرحلة ومخلفاتها على المراحل األخرى كمرحلة المراهقة ومرحلة الرشند. لنذلف 

لي اهتمامنا كبينرا بهنذه المرحلنة وبكنل األحنداث والخبنرات فالدراسات والبحوث النفسية واالجتماعية وحتى الطبية تنو

المعاشة فيها، وأي إساءة أو انحرا  عن السواء في معاملنة الطفنل فني هنذه المرحلنة تكنون عواقبنه جلينة فني مراحنل 

أحرى، وهذا ما تم استخالصه من هذا البحث، فالتعرذأ لالساءة في مرحة الطفولة خاصنة منن طنر  أفنراد األسنرة 

 بشكل فعال في ظهور السلوكات العدوانية في مراحل أخرى.يساهم 
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