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א   )يف مرحلة الرشد املبكر(אאאא

 ابــــــالشبن ـــة مــــة على عينــــــــة ميدانيـــــدراس
 

א.. א،מ א
maamria03@yahoo.fr  - bashir_psy@hotmail.com    

 

  
وقد أشـار علمـاء الـنفس إىل أن, الطفولة مرحلة هامة من الناحية النفسية      : مقدمة

وفيها تتحـدد الـسمات الـيت سـوف يكـون عليـه, الطفولة املبكرة هي أساس بناء الشخصية 
وإىل حقـوق خاصـة ماديـة ونفـسية, وحيتاج الطفـل إىل الرعايـة واحلمايـة   . يف الكربالفرد  

لكي ينمو منوا سليما خاليا نسبيا من احلرمان واإلسـاءة مـن, تتوافر له يف آل مراحل منوه 
ويظل الطفل يف حاجة إىل هذه احلقوق مـن األمـن واحلمايـة يف. والديه وإخوته وأفراد جمتمعه 

 . لكي ينمو وحيقق مطالب النمو السوي, ن ويف العنايةالتغذية ويف السك

نظرا لظهور رابطات اجتماعيـة, وقد نالت الطفولة أآرب حظ من االهتمام يف الوقت احلايل         
وآذلك ما سامهت به البحـوث العلميـة. وقضائية تنادي بتوجيه العناية إىل الطفل ومحايته 

السيئة اجلـسمية والنفـسية واالجتماعيـة يفالطبية والنفسية واالجتماعية يف إبراز اآلثار  
 .الكرب اليت ترتآها اإلساءات اليت يتعرض هلا األفراد يف طفولتهم

بـل هـي, ويعترب الباحثون مرحلة الطفولة ليست جمرد مرحلة إعداد للحياة املـستقبلية          
وتتوقـف سـعادة الطفـل علـى مـدى. مرحلة هامة من مراحل احلياة جيب أن يسعد هبا الطفـل  

وتعترب احلاجات إىل األمـن. عوره بإشباع حاجاته من قبل ذويه؛ الوالدين واإلخوة واألقارب ش
أماني عبد املقـصود. ( واحلماية والرعاية من أهم ما حيتاج إليه الطفل لينمو منوا سليما 

 ). 691, 1999, عبد الوهاب

شعر أمـا امللجـأفيـ . ويف املراحل األوىل من عمره يرتبط الطفل بوالديه ارتباطا آبريا         
يـصبح, وعندما يشعر بوجود األمن واحلماية والرعاية معهما. الوحيد له من أي خطر يهدده 
ويـسهم, وتتوثق عالقاته بأفراد أسرته مما يشعره بالسعادة, مستعدا ملواجهة حتديات النمو 

 .ذلك يف منو شخصيته يف طريق السواء يف بقية مراحل حياته

فقد يتعرض الطفل للخطـر واألذى,  تسري األمور هبذا الشكل اإلجيابي     ولكن يف بعض األحيان ال    
حيـث يتعـرض, وحيدث هذا آثريا لألطفال يف آل جمتمعـات العـامل  . واإلساءة بأنواعها املختلفة 

مما يـؤثر سـلبا علـى إشـباع, األطفال ألصناف التعذيب واإلمهال الوالدي واحلرمان واإلهانة 
وآشف العديد مـن الدراسـات تعـرض األطفـال إىل إسـاءات. فسياحاجاهتم األساسية جسديا ون 

آما بينت دراسات أخرى وجود عالقـة. وإىل حرمان وإمهال, بدنية ولفظية وانفعالية وجنسية 
بني هذه اإلساءات اليت يتعرض هلا األطفال واالضطرابات النفسية والشخصية اليت يصابون هبـا يف

فـالفرد.  الطفولة على املدى البعيد مـن حيـاة الفـرد   حيث تؤثر اإلساءة يف مرحلة . آربهم
. (قد يصبح عنيفا مشاغبا حرآيـا قلقـا مكتئبـا خائفـا    , الذي يتعرض لإلساءة يف طفولته 

  ).  400 ,2005, سعاد عبد اهللا البشر

مثل حـق الغـذاء وحـق, ويشري الباحثون إىل أن للطفل حقوقا أساسية ينبغي الوفاء هبا         
مظهره وحق اللعب وحق األمان من أي شكل من أشـكال العـدوان البـدنيالعناية بنظافته و 

وحق األمن النفسي بأال يقع الطفل فريسة ألشكال اإلساءة النفسية واالنفعالية مـن, واجلنسي
وإغاظة وهتديد بالتخلص منه ومعايرتـه بعيوبـه, رفض وإمهال وعدم رعاية وهتديد بسحب احلب 

.لطفل يف أن يقدره اآلخرون وحيرتمونه ويشعرونه بأنه حمبـوب وآذلك حق ا. ومقارنته بأقرانه 
وأن عدم تلبية هذه احلقوق األساسية للطفل واليت نـصت عليهـا املواثيـق العامليـة حلمايـة

 راتـشيل. (متثل إساءة للطفل وتنبئ باضطراب يف صحته اجلسمية والنفـسية مـستقبال   , الطفل
 .  )14 ـ 6, 1991, آريستينا فرانشي, آاالم

 أن من أهـم أسـس الـصحة النفـسيةJohn Bowlbyيذآر السيكولوجي اإلجنليزي جون بوليب 
وتلـك العالقـة مـع األم أو مـن. أن تكون له عالقة دافئة محيمة ومستمرة مـع األم  , للطفل

أما اإلساءة من الوالـدين ومعانـاة. يقوم مقامها وراء منو شخصية الطفل وصحته النفسية 
(فريتــبط بزيــادة الــسلوك املــضاد للمجتمــع  ,  والــرفض واإلمهــالاألبنــاء مــن العقــاب

  316, 1999, عماد علي عبد الرازق, عماد حممد خميمر. (لدى األبناء) السيكوباتية 

 وجود ارتباطات دالةG. Gladstone & al 2004جالدستون وآخرون . وبينت آذلك دراسة ج
وبعض املشكالت النفـسية, ة يف مرحلة الطفولةبني التعرض لإلساءة اجلنسية واإلساءة االنفعالي 

,2005, سعاد عبـد اهللا البـشر  (. آاالآتئاب والقلق وإيذاء الذات والعنف واضطرابات اهللع 
400.(   
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وهو العمر الذي مييل فيه بناء الشخصية إىل, ويف أواخر مرحلة املراهقة وبداية الرشد
تتزايد احتماالت التعرض لإلصابة باالضطرابات النفسية بالنسبة للفرد الذي, التكامل
 .  ساءة يف الطفولةتعرض لإل

وقد أراد الباحث احلايل أن يتعرف عن العالقة بني التعرض خلربات اإلساءة يف مرحلة
 .الطفولة واإلصابة باالضطرابات النفسية يف بداية الرشد يف اتمع اجلزائري

فظهرت .فلفتت انتباه أنظار المجتمع   , تعرضت للتعذيب الوحشي من والديها    
صاحل. ( 1898ملكية للرفق بالطفل في بريطانيا عام       إثر ذلك أول جمعية     

 وصدر في أعقابها قانون منع القسوة        ).503, 1993, حزين السيد 
, على األطفال ضمانا لحمايتهم من اإلساءة التي يتعرضون لها من ذويهـم           

وتـدخل  . كما جعل للدولة حق ومسؤولية رعاية هؤالء األطفال وأسـرهم         
وصف أحد األطباء في األربعينات من القرن       الطب في هذه المشكلة حين      

 زملة أعراض يعاني منها بعض األطفال كالكسور فـي العظـام فـي             20
ونزيف في األغشية المبطنـة     , أماكن مختلفة من الجسم كاليدين والرجلين     

وُأطِْلقَ عليها زملة أعراض التعرض للضرب المبرح لدى األطفـال       . للمخ
Battered child syndrome . )ــاالم را ــشيل آ ــستينا, ت آري

  ) 7, 1987, فرانشي

فقد كانـت   , أما إسهام علم النفس في فهم المشكلة والتصدي لتوضيحها        
ألعمال جون بولبي أثرا كبيرا في توجيه االهتمام إلـى جوانـب أخـرى              

 أن الرابطة الوجدانية والتعلق بين الطفـل        1953فبين سنة   . أغفلها الطب 
وأن اضطراب هذه الرابطـة     . فسية للطفل أمر ضروري للصحة الن   , واألم

ثم اتجـه التركيـز   . من األرجح أن تترتب عليه عواقب نفسية سيئة للطفل   
على الخصائص النفسية لآلباء واألمهات الذين يشتدون في القـسوة علـى            

والتأكيد كذلك على ما يترتب عـن القـسوة         . أطفالهم ويوقعون بهم األذى   
عمـاد حممـد(  .ية لدى األطفـال   واألذى من اضطرابات نفسية وسلوك    

  ).317, 1999, عماد علي عبد الرازق, خميمر

فقد بدأ منذ أن كتب اإلنجليـزي       , أما االهتمام بمشكلة اإلساءة لألطفال    
 مقاالت عن إسـاءة معاملة C. H. Kempe & alكيمب وزمالؤه . هـ. س

 The Battered 1962 وتحدث عن الطفل المنهك ضربا عـام , األطـفال
child   )26, 2000, إميان حممد صربي .(  

  لـــــــــــاءة للطفـــــــــف اإلســـــــــتعري  - 2.1
تختلف التعريفات التي وضعت لإلساءة لألطفال وفقا الختالف المداخل         

فالمدخل الطبي يؤكد علـى حـدوث       . المتخصصة التي وضعت التعريفات   
انوني يركز علـى مـدى      والمدخل الق . إصابات جسمية وعلى مدى شدتها    

. خروج التدخل في ضبط سلوك الطفل عن المعايير القانونية المعترف بها          
االجتماعي فيركز على تقييم األساليب الوالدية وفقـا        / أما المدخل النفسي    

أما التعريفـات بهـدف البحـث       . لما هو مقبول منها وما هو غير مقبول       
سـة الظـاهرة دراسـة    العلمي فتشمل كل ما سبق من تعريفات بهدف درا     

كريـستينا  , وتـشير راتـشيل كـاالم     . وإعداد البرامج للوقاية منها   , شاملة
فرانشي إلى أن التعريف المفيد هو ذلك الذي يمكننا من حماية األطفال من             

والذي ال ينبغي أن يكون قاصرا علـى        , التطرف السيء لمعاملة آبائهم لهم    
في االعتبـار مـدى مـا       وإنما يأخذ   , حدوث إصابات غير عفوية للطفل    

" وتقـوالن   . يتعرض له الطفل أيضا من إهمال أو رفض أو إساءة انفعالية          
نحن في حاجة إلى التعرف على أنماط معينة من الخبرات السيئة وأشكال            

مؤدية إلى وقـوع األذى     , تميز بعض األسر عن غيرها    , التعبير االنفعالي 
أخرى مدى واسعا مـن     وأن يشمل التعريف من ناحية      , والضرر بأفرادها 

. اإلصابات وأشكال اإلهمال التي يتعرض لها مجتمعا عريضا من األطفال         
  ).9, 1987, كريستينا فرانشي, راتشيل كاالم( 

. ومسايرة لهذا االتجاه أورد هنا بعض التعريفات التي تتميز بالـشمول          
 كل ما : "  هي Child abuseاإلساءة إلى الطفل : منها التعريف التالي 

  ثــــــــــــــداف البحــــــــــــأه      
 :      يسعى البحث إلى تحقيق األهداف التالية 

التعرف على أنواع اإلساءة التي يتعرض لها األطفال من والـديهم            
 .وإخوتهم في المجتمع الجزائري

التعرف على االضطرابات النفسية المنتشرة بين عينة البحث فـي           
 .مرحلة بداية الرشد

تعرف على االضطرابات النفسية المصاب بها تبعا لنوع اإلسـاءة          ال 
 .التي تم التعرض لها

لفت انتباه اآلباء وكل من يقوم بتربية األطفال إلى خطر اإلساءة في             
 .مرحلة الطفولة على تكوين الشخصية في الكبر

 ث أهميــــــــــــــة البحــــــــــــ      
يتناول مرحلة نمو نفسي ذات أهميـة       تظهر أهمية هذا البحث في أنه       

من حيث أنها األساس الذي تُبنَى عليه جميع        , بالنسبة لمراحل النمو المقبلة   
فالطفولة البشرية  . مكونات الشخصية جسميا ونفسيا في بقية مراحل العمر       

, واندفاعها نحو النمو والنضج من ناحية أخرى      , بجهلها وضعفها من ناحية   
ة كبيرة بالنسبة لنمو الشخصية في الطريق الـسوي         تمثل مرحلة ذات أهمي   

وفقا لما يتعرض له الفرد في هذه المرحلة من حماية ورعاية           , أو الالسوي 
وتتأكد أهمية هـذا البحـث إذن مـن    . أو إساءة وإهمال وحرمان , واهتمام

خالل موضوعه وهو معرفة العالقة بين أنواع اإلساءات التي يتعرض لها           
من ذويهم واالضطرابات النفسية التي يصابون بها بعد        األفراد في صغرهم    

, ومن خالل عينته وهم أفراد في المراهقة المتأخرة وبدايـة الرشـد           . ذلك
 .ومن خالل النتائج التي سوف يسفر عنها

 ثــــــــــــــــــــــري للبحـــــــــــــــــــار النظـــــــــــــــــاإلط - 1
  اــــــــــــل تاريخيــــــــــــءة للطفاـــــــــــاإلس  -1 ـ1

إلـى  The abuse  أن اإلسـاءة ,       تذكر الكتابات من الناحية التاريخية
فقد كان األطفال قـديما يتعرضـون ألشـكال     . األطفال قديمة قدم البشرية   

فقـد كـانوا يقـدمون      . مختلفة من اإلساءة واألذى تصل إلى جريمة القتل       
ويتركون في العـراء علـى      , ذبون بالنار والماء البارد   ويع, كقرابين لآللهة 

سفوح الجبال حتى الموت إذا كانوا بنات أو يعانون من نقص جـسدي أو              
وفـي  . وتعرضوا إلهانات الرق والعبودية ولجريمة الوأد     , عاهة أو إعاقة  

العصور الحديثة كان األطفال يجبرون على العمل الشاق الذي يكون فوق           
ويـستغلون جنـسيا وفـي      , على العمل لساعات طويلة   ويجبرون  . طاقتهم

مع قلة أو   , أعمال وسخة وصعبة كتنظيف المداخن والعمل في مناجم الفحم        
أما في هذا الزمن فتذكر البحوث الطبيـة        . انعدام الرعاية بهم غذائيا وطبيا    
, أن اإلساءات لألطفال متعددة ومتنوعـة     , والنفسية واالجتماعية والقضائية  

,  والتعذيب والتهديد بالضرب والطرد وفقـد الحـب والقتـل          منها الضرب 
والحرمان الجسمي والنفسي ومن التعليم     , واإلهمال الطبي والمادي والنفسي   

,عماد حممد خميمـر   (. واالعتداءات الجنسية والتسول والتشرد وغيرها    
مجـال خمتـار ) ( 317, 1999, عماد علي عبـد الـرازق     

  ). 27, 2000, د صربيإميان حمم ) ( 153, 2000, محزة

      ورغم أن اإلساءة لألطفال قديمـة إال أن االهتمـام بهـا اجتماعيـا              
حين قامـت   . لم يظهر إال في أواخر القرن التاسع عشر       , وقضائيا وعلميا 

  التي Mary Allenالصحافة في انجلترا بنشر حالة الطفلة ماري آالن 
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ويتضمن الضرب باليد أو الركل بالقـدم       . ونزيف داخلي قد يسبب الموت    
 .والخنقوشد الشعر والعض والحرق 

سي ـــ  اإلس- وتتضمن القيـام بأفعـال    : Sexuel abuse ةــــاءة الجن
مثل االسـتعراض أمـام الطفـل       , تتراوح بين اإلساءة غير اللمسية    

بإظهار األعضاء الجنسية أو عرض مواقف جنـسية أو التحرشـات           
 . الجنسية كلمس العضو الجنسي أو القيام بالفعل الجنسي مع الطفل

ويقصد به فشل الوالدين في إمداد  : The Negligence لاـــــــاإلهم -
ويأخـذ  . الطفل بالحاجات األساسية كالطعام والماء والملبس والحماية    

اإلهمال الجـسدي واإلهمـال التربـوي       : اإلهمال ثالثة أشكال هي     
 .واإلهمال الوجداني

وتعني الفشل فـي   : Emotional abuse ةـــــ اءة االنفعاليـــــــاإلس -
مداد الطفل بالعاطفة والمساندة الضرورية لنموه االنفعالي والنفـسي         إ

وتتضمن أي سلوك يأتي به الوالدان أو القائمون علـى          . واالجتماعي
, تربية الطفل يؤذيه نفسيا مثل نقص الحب وإلقاء المـسؤولية عليـه           

وإشعاره بالذنب والتلفظ أمامه بكالم بذيء ومناداته بأسـماء قبيحـة           
 . جل والخزيتسبب له الخ

ويقصد به الحرمـان العـاطفي      :  Deprivation The انـــــــ الحرم -
أو الحرمان من   . كالحرمان من العناق والمالطفة واللمس    , والجسدي

أو الحرمان مـن األم أو األب أو       , الحاجات األساسية كالنوم والراحة   
 سـعاد عبـد اهللا       (.من التعليم ومن اللعب ومن الرعايـة الـصحية        

 2734 ـ 271, 2001, السيد أحمد إسماعيل ) ( 401 ـ 400, 2005رالبش

 ه ـــــــــل وحاجاتـــــــــتقوق الطفـــــــــــح  - 4.1
حق العناية بالنظافـة    , حق الغذاء : من حقوق الطفل وحاجاته ما يلي       

حـق  , حق التقـدير  , حق األمن النفسي  , حق األمان , حق اللعب , والمظهر
, كريـستينا فرانـشي   ,  راتشيل كـاالم   (. أن يكون طفال  الطفل أن نتيح له     

  ).13 ـ 12, 1987

 مـــــن ألطفالهـــــاء المسيئيـــــــــص اآلبــــــــــخصائ - 5.1 
 تشير البحوث وخاصة في االتجاه الطبي النفسي أن األب هو الـسبب            

وتشير إلى أن له مجموعة من الخصائص تميزه عن         . الرئيسي في اإلساءة  
ويمكن أن يصنف في إحدى الفئـات التشخيـصية         , فهو غير سوي  . رهغي

وأن اإلساءة هـي    , االكتئاب/ مثل الفصام أو ذهان الهوس      , الطبية النفسية 
ويضيف هذا االتجاه إلى أن الوالد المـسيء قـد أسـيئت            . إظهار للذهان 

,  السيد أحمد إسماعيل   (. معاملته وهو طفل وتعرض ألنماط العقاب البدني      
  ).277 ـ 276, 2001

وفي بحوث أخرى تبين أن األفراد الذين يسيئون معاملة األطفال يكونون           
, قد مروا من قبل بضغوط في طفولتهم لم يستطيعوا تحملها أو التخلص منها            

ويعانون من عجز عصبي نفسي مثـل       . ولديهم ردة فعل قاسية تجاه األطفال     
ويفتقدون . ة للمجتمع وشخصية مضاد , فقدان التحكم وقصور وظيفي في المخ     

. ولديهم قدرة منخفضة في التعامل مع الـضغوط العائليـة         , إلى توكيد الذات  
مما يجعلهم يفهمون خطـأ     , ولديهم وعي وإدراك منخفضين لسلوك األطفال     

ولـديهم  . ويقعون تحـت الـضغط والمـشقة      . هذا السلوك فيؤذون أبناءهم   
سعون إلى أن يكونوا أكثر     وي. اتصاالت قليلة باألنشطة االجتماعية ومنعزلون    

ويحرصون على أن يحققوا لهم طموحاتهم التي فـشلوا         , انضباطا مع أبنائهم  
   ).404 ـ 403, 2005,  سعاد عبد اهللا البشر (.هم فيها

 من أجل التعرف علـى  J. David 1997دافيد . وفي دراسة قام بها ج
 287 مـن    وتكونت العينة . الخصائص الشخصية لآلباء المسيئين ألطفالهم    

 من اآلباء واألمهات يـسيئون  % 20 ـ  19تبين من نتائج الدراسة أن . أسرة
وأن هؤالء اآلباء واألمهات قد تعرضـوا فـي         . إلى أبنائهم بشكل متكرر   

ويعانون من اضـطرابات فـي      . طفولتهم لإلساءة من قبل آبائهم وأمهاتهم     
. ب لألبناءالشخصية واإلدمان وعدم القدرة على إشباع حاجات األمن والح

سواء بصورة متعمدة أو غير متعمدة مـن        , يعوق نمو الطفل نموا متكامال    
 إيقـاع   ويتضمن ذلك اإلتيان بعمل يترتب عليـه      . قبل القائمين على تنشئته   

ضرر مباشر للطفل كاألذى البدني أو العمالة المبكرة أو ممارسة سلوك يحول            
:يف (  ".االنفعالية والجـسمية  دون إشباع الطفل لحاجاته النفسية والتربوية و 

 ). 331, 1999, عماد علي عبد الرازق, عماد حممد خميمر

أي سلوك عنيف وقاس يتضمن     : " وتعرف اإلساءة للطفل كذلك بأنها      
سخرية وازدراء ضد الطفل من والديه أو القائمين على رعايته مما يترتب            

, تفاعل مع مواقف التنشئة   عليه إصابته بجرح أو إيذائه بدنيا ونفسيا أثناء ال        
سواء كان هذا الـسلوك     , ومن شأنه حرمان الطفل من حقوقه وتقييد حريته       

ويتضمن ذلك  . نتيجة إهمال أو خطأ مقصود بهدف تهذيب الطفل أو عقابه         
السلوك الضرب والصفع على الوجه واللكم الـشديد والحـرق والقـرص            

ضع أشـياء مؤلمـة     وجذب الشعر والدفع بقوة والعض والتقييد بالحبل وو       
  ).270, 2001, السيد أمحد إمساعيل( ". وكريهة في الفم 

أما التعريف التالي فيحدد سن الطفل المساء إليه بأنه لم يبلغ الرابعـة             
أو , ويقع تحت تهديد الوالدين أو القائمين على رعايتـه        , عشرة من عمره  

أو سـوء   , يتهأو إهمال رعا  , يتسببون في إلحاق األذى البدني أو العقلي به       
نقص في  , وتظهر عليه آثار اإلساءة مثل سوء التغذية      . استغالله في العمل  

وتبـدو عليـه    . كـسور , جـروح , الكدمات على الجلـد   , الصحة العامة 
ويصبح مصدرا للسلوك االنحرافي    . اضطرابات سلوكية أو انفعاالت قوية    

ور القلـق   حيث يتعامل مع البيئة االجتماعية والمادية من منظ       , واإلجرامي
,إميان حممـد صـربي    : يف  . ( والخوف وعدم الثقة والتوتر واالكتئاب    

2000 ,27.(  

أما المركز القومي األمريكي للصحة النفسية فيحدد سن الطفل المـساء   
كل طفل تحت سـن الثامنـة عـشرة         : " معاملته في تعريفه لإلساءة بأنه      

ـ   , يتعرض للجروح الجسدية أو العقلية     أو , سي واإلهمـال  أو لالعتداء الجن
بحيـث تـؤدي إلـى      , إساءة معاملته من الشخص المسؤول عن رعايتـه       

صـاحل حـزين: يف  ( ". اإلضرار بالطفل أو التهديد لصحته وسـعادته        
  ).505, 1993, السيد

فعل عنيف يؤدي   : "  بأنها   1962كيمب  . هـ. ويعرفها اإلنجليزي س  
 صالح حزين    (".ينيكيا  إلى اإلصابات أو الجروح التي يمكن مالحظتها اكل       

  ).504, 1993, السيد

اإلساءة في معاملة الطفل هي     : ويورد الباحث الحالي التعريف التالي      
ويلحـق  , أي سلوك عدواني متعمد يقوم بـه األب أو األم أو اإلخـوة            : " 

ويتضمن الضرب  , ضررا بدنيا بالطفل يمكن تحديده طبيا ويحرمه القانون       
وهي أيضا أي سـلوك عـدواني لفظـي         . رهوالدفع والعض والحرق وغي   

وتترتـب عـن ذلـك إصـابة الطفـل         . يتضمن التهديد والشتم والسخرية   
. باضطرابات نفسية وانفعالية واضحة في سلوكه كالخوف والتوتر والقلـق         

وتتضمن اإلساءة كذلك اإلهمال والحرمان من الحقوق األساسـية كاألكـل          
. من والحرية والحـب والرعايـة     والملبس واإليواء والتداوي والتعليم واأل    

 "   وتتضمن كذلك االعتداءات الجنسية والتكليف بأعمال ال تطاق 

  : مفهوم اإلساءة في الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع - 3 .1 
 American Psychatric أوردت الجمعيـة األمريكيـة للطـب النفـسي    

Association  مراض العقليـة  في دليلها التشخيصي واإلحصائي الرابع لأل
Diagnostic Statistical Manual 4 Of Mental Disorders الــصادر 

 المشكالت المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله تحـت حـاالت     1994أواخر عام   
ويضم فئات تشخيصية في مجال     . قد تكون محط االنتباه االكلينيكي    , مختلفة

دي أو  اإلساءة الشديدة في معاملة شخص آلخر مـن خـالل األذى الجـس            
 :ومن هذه التصنيفات ما يلي . الجنسي أو اإلهمال

ويقصد بها الجروح الجسدية :  Physical abuse  اإلساءة الجسدية  -
 الناتجة عن الضرب وتتراوح بين كدمات صحية إلى كسر العظام 
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بين التعرض لإلساءة في الطفولة وكل من القلق واالكتئـاب واضـطراب            

   ).412, 2005,  سعاد عبد اهللا البشر (.الشخصية الحدية في الرشد

سة عيادية على ثالث بنات كن قد تعرضن لإلساءة من قبـل            وفي درا 
تعرضت للـضرب   . تبلغ األولى أربع سنوات ونصف من عمرها      . آبائهن

فصارت تعاني مـن    . من قبل أمها مما أدى إلى كسر في الساق والضلوع         
مشاكل في الكالم واالنسحاب وعدم السيطرة على صراخها عنـد غيـاب            

 . ) تقيم عندها  خالتها ألنها كانت(الموضوع 

تعرضـت لإلهمـال   . والحالة الثانية تبلغ ست سـنوات مـن العمـر       
دارت أعراضها حول سرقة األكـل     . والحرمان من الطعام من قبل والديها     

مع نقص القدرة على التحكم في رغباتهـا حيـث تبـدي عنـادا              , وإخفائه
 .واندفاعا وقلة أدب في سلوكها

تعرضت للضرب القاسـي    .  سنوات والحالة الثالثة تبلغ من العمر ثمان     
, ألن أمها مريضة تتلقى العالج من طبيب نفسي       , من أمها ولكلمات اإلهانة   

وتقوم الحالة بأعمال المنـزل والعنايـة       , وتقضي معظم الوقت في الفراش    
جاءت إلى العالج لمعاناتها من أرق وفزع ليلي وزيـادة          . بأختها الصغيرة 
 صالح الـسيد    (.  في أدائها الدراسي   وانسحاب وانخفاض , في أحالم اليقظة  

  ).520 ـ 512, 1993, حزين

 حـول بعـض   B. Andrews 1995أندريوس . وفي دراسة قام بها ب
االضطرابات النفسية والشخصية والتعرض لإلساءة على عينة تتكون مـن 

تبين من نتائجها وجود عالقة موجبة بـين خبـرات اإلسـاءة            , أنثى 289
والشعور , كار االنتحارية مع انخفاض تقدير الذات     وأعراض االكتئاب واألف  

. ونقص السعادة , واضطراب الهوية الذاتية  , بعدم الرضا والخزي والخجل   
   ).254 ـ 252, 2004, السيد محمد عبد المجيد:  في (

 فردا من الذكور يعانون من اضطراب الهوية الجنسية         35وفي دراسة على    
تبين وجود ارتباطات موجبـة  .  سنة21 ـ  16تراوحت أعمارهم بين , من الكويت

ودالة إحصائيا بين التعرض لإلساءة الجسدية والنفـسية واضـطراب الهويـة            
  ).470, 2003, عزيز بهلول الظفيري, عماد محمد مخيمر (.الجنسية

 .H. P. Martin 1980 ,A: وتبين من نتائج عدة دراسات أجراها كل من 
H. Green 1981 ,P. M. Coons 1986,  إلى أن أخطر اآلثار السيئة التـي 

حـدوث  : تظهر على األطفال المساء معاملتهم من قبل ذويهم هي ما يلي            
, عيـوب جـسدية   , تأخر عقلـي  , ظهور نوبات صرع  , إصابات في المخ  

, ضـعف القـدرات الحركيـة الكبيـرة       , تأخر تعلم اللغة  , صعوبات تعلم 
وك االنحرافـي   الـسل , العدوانيـة والعنـف   , اضطرابات وظيفية إدراكية  

ضـعف تقـدير    , العجز, عدم الثقة , االنسحاب, القلق, الخوف, واإلجرامي
نقـص االسـتمتاع    , المازوخية, الشعور بالذنب , الميول االنتحارية , الذات
  )150 ـ 149, 1993, عبد الوهاب محمد كامل: في (. بالحياة

 هـــــــــه وفروضــــــــــث وأسئلتـــــــــــة البحــــــــــــــــمشكل - 2
 ثـــــــــــة البحــــــــــــــــمشكل - 1.2

تبين من اإلطار النظري للبحث أن إساءة معاملة الطفل من قبل والديه            
وقد تبين أنهـا    . من الظواهر المنتشرة بين األسر في المجتمعات المختلفة       

ـ . تترك آثارا خطيرة ومدمرة على األطفال جسديا ونفسيا واجتماعيـا          د وق
اهتمت بها الهيئات العلمية الطبية والنفـسية واالجتماعيـة والمؤسـسات           

والباحثين من أجل إبراز اآلثار الجسدية والنفـسية واالنفعاليـة          , الرسمية
واالجتماعية التي تظهر على األفراد بسبب اإلساءات التي تعرضوا لها في           

أن , ها الباحث وقد تبين من نتائج الدراسات السابقة التي استعرض       . طفولتهم
ومن اآلثار التي أهملتهـا     . هناك اهتماما ببعض هذه اآلثار وإهماال ألخرى      

, البارانويـا , الفصام, قلق االنفصال , في حدود علم الباحث   , هذه الدراسات 
الوسـواس  , الـصرع , اختالل اآلنيـة  , الهوس, توهم المرض , الهيستيريا
  الحظ فإن هذه وكما ن. الشذوذ الجنسي, اضطراب اإلخراج, القهري

  ).252, 2004, السيد محمد عبد المجيد:  في ( 

ضعف : ويذكر الباحثون كذلك الخصائص التالية لآلباء المسيئين ألبنائهم         
ضعف . البناء النفسي مما يجعل الحفزات العدوانية تعبر عن نفسها بال ضوابط      

واألمومة نقص الوعي بالمفاهيم الصحيحة لألبوة      . النضج النفسي واالجتماعي  
االعتقـاد  . الشعور بانخفاض تقدير الذات ونقص الكفاية الشخصية      . والطفولة

نقص الوعي بحاجات الطفل ونقـص      . القوي في قيمة العقاب كوسيلة تربوية     
النقص في التواصـل مـع      . نقص في النضج االنفعالي   . القدرة على إشباعها  

لبطالـة ونقـص مـستوى      الفقر وا . االفتقار إلى المهارات االجتماعية   . األبناء
عبـد   ) (453, 2003, عزيز بهلـول الظفيـري    , عماد محمد مخيمر  (. التعليم

  )149, 1993, الوهاب محمد كامل

   مــــــاء معاملتهــــــــال المســـــص األطفــــــــخصائ – 6.1
بل , يذكر الباحثون أن األطفال المساء معاملتهم ليسوا هم الضحية دائما         

. ض األحيان عناصر فعالة في اإلساءة التي يتعرضون لهـا         يكونون في بع  
ويستند الباحثون في هذا االتجاه على فكرة االنتقائية في اإلساءة التي ترى            

ولكن عادة ما يكون طفل معين داخل       . أن ليس كل األطفال تساء معاملتهم     
كأن تكون لديه بعض الخصائص     . األسرة ينْتَقَى للمعاملة السيئة دون عمد     

أو خصائص وراثية سـلوكية     , لسلوكية مثل الكسل وكثرة الجدل والنقاش     ا
 الـسيد   . (تجعله أكثر عرضة لإلساءة مثل النشاط المفرط أو التأخر العقلي         

 فقـد أوضـحت الدراسـات أن األطفـال           ).277, 2001, أحمد إسماعيل 
فاإلعاقـة  . هم أكثر من غيرهم عرضة لإلساءة والعنف      , المتأخرين عقليا 

 ما تكون مصدر ضغط لآلباء المسيئين نظرا لإلحباط الذي يـصيبهم            كثيرا
ولحاجة الطفل المتأخر عقليا إلى العنايـة واإلشـراف         , بسبب إعاقة طفلهم  

 . والدائمين )237 ـ 236, 2005,  وحيد مصطفى كامل(. الالزمين

: وهناك خصائص أخرى في الطفل تجعله عرضـة لإلسـاءة وهـي       
نقـص  . اإلعاقـات العقليـة واالنفعاليـة     . الدينالصياح وكثرة إزعاج الو   

. كثـرة البكـاء   . عدم الجاذبية الجـسدية   . العدوانية. المهارات االجتماعية 
مشكالت سـلوكية مثـل     . انخفاض التحصيل الدراسي  . معارضة الوالدين 
عماد علـي عبـد     ,  عماد محمد مخيمر   (. العناد والتمرد . التبول الالإرادي 

  ).320 ـ 319, 1999, الرازق

   باالضطرابات النفسية في الكبراإلساءة في الطفولة وعالقتها  - 7.1
من المعروف أن الباحثين في علم النفس يؤكدون على أهمية الخبـرات             

ممـا  . المبكرة التي يمر بها الفرد ودورها في تشكيل شخصيته في المستقبل          
ـ , جعل كثيرا من العياديين يفترضون أن خبرات الطفولة الصادمة         ي مـن   ه

. العوامل المهمة المسببة لظهور العديد من االضطرابات النفسية في المستقبل         
كما وجد أن المضطربين نفسيا قد مروا خالل فترة طفولتهم بأحداث سـلبية             

أو , مثل التعرض ألنواع من اإلساءة الجسدية أو الجنسية أو االنفعالية         , مؤلمة
 . لة والدية خاطئةأو تعرضوا لمعام, تعرضوا للحرمان واإلهمال

 أن األطفال الذين سبق أن Y. M. Vissing & al 1991فقد بينت دراسة 
كما أن صـدمة    . يكونون أكثر اكتئابا وأقل تقديرا للذات     , تعرضوا لإلساءة 

اإلساءة قد تتبدى آثارها فيما يعرف باضطراب ضغوط ما بعـد الـصدمة             
ـ       , عند األطفال  : راض مثـل    وهو اضطراب يظهر في متالزمة من األع

الكـوابيس  , األحالم المزعجـة , السلوك المضطرب , الخوف الشديد والهلع  
, صـعوبة التركيـز   , االسـتثارة الزائـدة   , السلوك االنسحابي , أثناء النوم 

 )237, 2005, وحيد مصطفى كامل: في ( . صعوبات النوم

 وجود عالقة دالة بين التعرض M. Helgeland & al 2004وبينت دراسة 
وبين ظهـور   ,  واإلهمال وعدم االستقرار البيئي وعدم توافر بيئة آمنة        لإلساءة

  ).407, 2005, سعاد عبد اهللا البشر:  في (. أعراض القلق واالكتئاب

تراوحت ,  أنثى من الكويت42,  ذكرا55وفي دراسة على أفراد منهم 
 وِجدت ارتباطات موجبة دالة إحصائيا,  سنة32 ـ 18أعمارهم بين 
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وتقـيس  , ياديةحالة ع  27عبارة موزعة على     135 ويتكون من    .1996عام  
. كل حالة خمس عبارات تهدف إلى الكشف عن درجة األعراض المرضية          

ويذكر مِعدا المقياس أنهما اعتمدا في إعداده على مـا ورد فـي الـدليل               
 .1987 الصادر عـام   )DSM 3 R( التشخيصي اإلحصائي الثالث المعدل 

  )ICD 10( والتصنيف التشخيصي اإلحصائي العاشر لألمراض النفـسية  
ويجاب عنه ضمن ثالثة    . 1990الصادر عن المنظمة العالمية للصحية عام       

 .2= كثيرا , 1= قليال , صفر= ال : بدائل يجاب عنها كما يلي 

 :أما الحاالت المرضية التي يقيسها فأوردها كما عرفها مِعدا المقياس 
 .يهاوهو االعتماد على مادة أو اإلسراف في تعاط:  Addiction اإلدمان 
وهـو تفاعـل    : Adjustment disorder اضطراب التوافـق  

 .تكيفي لضاغط نفسي أو اجتماعي
وهي حالـة مـن الكـرب     : Identity disorder أزمة اهلوية 

حيـث يوجـد    , الداخلي المرتبط بعدم القدرة على تكامل نواحي النفس       
 . عدم تحديد ألشياء مختلفة ترتبط بالهوية

 : Post – Traumatic stress disorderاالنعصاب بعد الحادثـة   
وهي أعراض خاصة بعد حادثة صدمة بعينها تشمل إعادة المعايـشة           

 .للحادث الصادم واالستغراق لدرجة االنعزال عن العالم من حوله
وهـو قلـق    : Separation Anxiety disorder قلق االنفصال 

 .شديد يرتبط باالنفصال عمن يرتبط به الفرد
وهي حالة :  Generalised Anxiety disorder القلق العـام  

 .القلق الشديد مع توقعات تشاؤمية باعثة على الخوف
وهو خوف غير واقعي يـرتبط بمواقـف أو         :  Phobias اخلوف 

 .أشياء معينة ويصاحبه تجنبها
وهو حالة مـن الحـزن الـشديد أو          : Depression االآتئاب 

 . االجتماعيةالضيق مع فقد االهتمام وسرعة االستثارة والعزلة
وهي مجموعة أعراض ناشئة عـن       : Schizophrenia الفصام 

تـؤثر علـى األداء الـوظيفي       , اضطراب التفكير واإلدراك والسلوك   
 . واالجتماعي للشخص

وهو حالة يتميز بالمرح الـذي يـسيطر علـى           : Mania اهلوس 
الشخص مع أعراض ينشأ عنها خلل يؤثر سلبا علـى أداء الـشخص             

 . تماعيالوظيفي واالج
ــة    ــرط احلرآ ــاه وف ــص االنتب  Attention deficit نق

hyperactivity disorder  :   ويتميز بنقص االنتباه وزيـادة االندفاعيـة
 .وفرط الحركة

 Conversion disorder and هسترييا حتولية وتوهم مرض 
hypochondriasis :         ويتميز باضطراب وظيفي أو عرض جـسدي ال

لخوف أو االعتقاد بوجود مـرض خطيـر        واالنشغال أو ا  , يفسر طبيا 
 . برغم التأكيدات الطبية بعدم وجود مرض

وهو انتهاك حقـوق   : Conduct disorder اضطراب الـسلوك  
 .اآلخرين أو قيم المجتمع وقوانينه بصورة دائمة

وهي إعاقة في تدفق الكالم تتميز بكثرة        : Stuttering التهتهة 
.  التي تتبادل مع لحظات الصمتالتكرار أو استطالة المقاطع الصوتية

وهـو  :  Sleep walking disorder املـشي أثنـاء النـوم    
تكرار نوبات من ترك الفراش أثناء النوم والمشي متجوال دون وعـي            

 . الشخص بالنوبة أو تذكرها
وهو نوبات من فقد السيطرة علـى        : Bulimia اضطراب األآل  

 .بيرة من الطعامالنفس واالندفاع القهري في التهام كميات ك
ويتميز  : Tourettes disorder )توريت ( اضطراب احلرآة  

بحركات ال إرادية مترددة ال يستطيع الشخص مقاومتها مع أصـوات           
 .غير مقصودة

 Paranoia( Delusional ( )البارانويا ( االضطراب الضاليل  

خبرات المتغيرات الالسوية من األهمية بمكان التعرف كذلك على عالقتها ب 
كما أن الدراسات السابقة لم تهتم بدراسة هذه . اإلساءة في مرحلة الطفولة

 وأهملت كذلك .2005اآلثار في بداية الرشد إال دراسة سعاد عبد اهللا البشر 
لذا جاء هذا . الفصل بين إساءات األب وإساءات األم وإساءات اإلخوة
ن قبل الدراسات البحث ليتولى دراسة هذه الجوانب التي تم إهمالها م

 :ويمكن توضيح ذلك من خالل األسئلة التالية . السابقة

  ثــــــــــــــــــة البحــــــــــــأسئل - 2.2
سواء من قبل األب    ,  ما أشكال اإلساءة التي تعرضت لها عينة البحث        ـ 

 أو األم أو اإلخوة ؟
مل لدى   ما ترتيب االضطرابات النفسية التي يقيسها االستبيان المستع        ـ 

 أفراد العينة من الجنسين ؟
 هل توجد فروق بين إساءة األب وإساءة األم وإساءة اإلخـوة لـدى              ـ 

 عينة البحث ؟
 هل توجد فروق بين الذكور واإلناث من عينة البحث في تعرضـهم             ـ 

 لإلساءة في مرحلة الطفولة ؟
  هل توجد فروق بين الذكور واإلناث في االضطرابات النفسية ؟ـ
جد عالقة بين خبرات اإلساءة في مرحلة الطفولة واإلصـابة           هل تو  ـ 

 باالضطرابات النفسية في مرحلة الرشد المبكر ؟ 

  ثـــــــروض البحــــــــــــــف - 3.2
 توجد فروق بين إساءة األب وإساءة األم وإساءة اإلخوة لدى عينـة             ـ 

 .البحث
ـ         ـ  ي مرحلـة   توجد فروق بين الذكور واإلناث في تعرضهم لإلساءة ف

 .الطفولة
 . توجد فروق بين الذكور واإلناث في االضطرابات النفسيةـ
 يوجد ارتباط بين تعرض أفراد العينة لإلساءة في طفولتهم وإصابتهم           ـ 

 .باالضطرابات النفسية

 ثــــــــــــــــــة للبحـــــــــــراءات الميدانيـــــــــــــاإلج - 3
ث المنهج الوصفي بأسلوبي المقارنة بـين       اتبع البح  : جــــــــــ المنه 

 .العينتين واالرتباط بين المتغيرات
232 ذكـرا و     232مـنهم   , 465تكونت العينة من     : ةــــــــــ العين 
بمتوسـط حـسابي قـدره    . سنة 27  ـ 18تراوحت أعمارهم بين . أنثى

 .1.84 وانحراف معياري قدره 21.65
 :ات من العينة بأداتين هما جمع الباحث البيان : ثـــا البحـــأدات 

وهي مـن   : ةـــ ة الطفولـــ اءة في مرحلــــــــة خبرات اإلس  ــــ قائم –أ  
 عبارة موزعة على خمسة أشـكال       57وتتكون من   . إعداد الباحث الحالي  

.  عبـارة 15اإلسـاءة اللفظيـة     .  عبارة 17اإلساءة البدنية   : لإلساءة وهي   
.  عبـارات  7الحرمان  .  عبارات 10اإلهمال  .  عبارات 7اإلساءة الجنسية   

وتم وضع عبارات القائمة بعد االطالع على المراجع الواردة في نهاية هذا            
= ال  : ويجاب على العبارات وفق ثالثة بدائل تصحح كمـا يلـي            . البحث
 .2= كثيرا , 1= قليال , صفر

. تم حساب صدق القائمة بطريقة واحدة هي قـدرتها علـى التمييـز            
  )273=  ن   (ألشكال اإلساءة الخمسة لدى العينة الكلية       " ت  " فجاءت قيم   
 . 0.01 وكلها دالة إحصائيا عند مستوى 7.10  ـ9.54: تتراوح بين 

وجاءت قـيم المعـامالت     , أما الثبات فتم حسابه بمعامل ألفا لكرونباخ      
 ـ  0.53:  تتـراوح بـين    )273=  ن (الخمسة لإلساءة لدى العينة الكلية 

 .تفعة ومقبولة مما يجعل القائمة تتمتع بصدق وثبات جيدين وكلها مر0.62

 وهو من إعداد الطبيب النفسي  :ب ـ مقياس الحالة النفسية للشباب  
 المصري محمود عبد الرحمن حمودة بمعية إلهامي عبد العزيز إمام
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  عينة الذآور - 1.1.5  

يبني ترتيب أشكال اإلساءة يف مرحلة   )1( جدول رقم 
الطفولة من حيث األبعاد ومصادرها لدى عينة الذآور 

 .فقا للمتوسطات احلسابيةو

أشكال اإلساءة يف مرحلة 
الطفولة من حيث األبعاد 

 ومصادرها

املتوسطات 
 احلسابية

االحنرافات 
 املعيارية

ـ اإلساءة اللفظية 1  4.61 4.26 )اإلخوة (  
ـ اإلساءة اللفظية 2  4.56 4.14 )األب (  
ـ اإلساءة اللفظية 3  4.82 3.98 )األم (  
ـ اإلساءة ال4  3.37 3.10 )األب ( بدنية  
ـ اإلساءة البدنية 5  3.20 2.69 )األم (  
 3.07 2.29 )اإلخوة ( ـ اإلساءة البدنية  6
ـ اإلمهال 7  3.10 2.02 )اإلخوة (  
ـ اإلمهال 8  2.79 1.97 )األب (  
ـ احلرمان 9  2.18 1.75 )األب (  
ـ احلرمان 10  2.50 1.64 )اإلخوة (  
ـ احلرمان 11  1.98 1.45 )األم (  
ـ اإلمهال 12  2.03 0.95 )األم (  
ـ اإلساءة اجلنسية 13  1.14 0.29 )اإلخوة (  
ـ اإلساءة اجلنسية 14  0.49 0.14 )األم (  
ـ اإلساءة اجلنسية 15  0.46 0.12 )األب (  

 أن اإلساءات اللفظية والبدنية الـصادرة        )1(       يتبين من الجدول رقم     
وإساءات اإلهمال والحرمـان    , األب واألم نالت الرتب األولى    من اإلخوة و  

 .واإلساءة الجنسية نالت الرتب األخيرة, نالت الرتب المتوسطة

 ترتيب أشكال اإلساءات من حيث العبارات 

 يبني ترتيب اإلساءة البدنية  )2( جدول رقم 
واللفظية واجلنسية واإلمهال واحلرمان حسب حجم 

 .الذآورتكراراهتا لدى عينة 

أشكال  ترتيبها
ـاءات اإلساءة لدى  اإلـس

 األب
لدى 
 األم

 لدى 
 اإلخوة

ـ يصفعونين على وجهي 1   8 3 2 
ـ يضربون رأسي إىل اجلدار 2  14 17 15 
ـ يقطعون عين األآل 3   11 9 14 
ـ يعزلونين داخل البيت 4   4 5 12 
ـ ينزعــون عــين مالبــسي   5  

ـ  15 15 د ويعرضونين للرب

ـ حيرقوني بالنار 6   16 12 16 
ـ يقيدونين باحلبل 7   13 11 13 
ـ ينتفون شعر رأسي 8   9 8 9 
ــون  9 ـ يتفل ــصقون (   ) يب

 على وجهي 
5 6 8 

ـىت   10 ـ يضربونين على فمي ح  
 10 16 12 يسيل دمي 

ـ يضربونين بالعصا 11   1 2 3 
ـ يرآلونين بأرجلهم 12   2 14 1 
ـيء     13 ـأي ش ـضربونين ب ـ ي  

 4 4 3 يوجد يف أيديهم 

ـسمي     14 ـن ج ـونين م ـ يقرص  
 6 1 7 ووجهي 

ـىت   15 ـ يقرصونين من أذني ح  
 7 7 6 يكادوا يقلعوها 

ـىت     16 ـوة ح ـدفعونين بق ـ ي  
 5 10 10 أسقط 

ـة
ـي
ـم
ـس
 ج

ـادوا    17 ـىت يك ـ يعضونين ح  
 11 13 17 ميزقون حلمي 

ـ يسخرون مين18   4 6 1 

ــي
ـظ
ـف
ل

ـاظ   19 ة ـشتمونين بألفـ ـــ يـ
 قبيحة

8 8 5 

 

 disorder :          وهي حالة تتميز بوجود ضالالت مـسيطرة دون تـدهور
 .وظيفي واجتماعي

وهـو   : Oppositional defiant disorder اضطراب العنـاد  
نمط من السلبية والعدائية والسلوك الـشارد دون انتهاكـات خطيـرة            

 .لحقوق اآلخرين
 وهي حالة من  :Depersonalization disorder اختالل اآلنية 

التغير المتكرر في إدراك النفس إلى الحد الذي يفقد الشخص الـشعور            
 .بواقعيته مؤقتا

 )النوبــات العظمــى والــنفس حرآيــة ( الــصرع  
Grand mal and psychomoter Epilepsies :   وهي نوبات من فقـد

 . الوعي أو تغيره مع تشنجات أو فقدان ذاكرة وسلوك غير واع
 : Gender identity disorder ضـطراب اهلويـة اجلنـسية   ا 

وهي مجموعة من االضطرابات التي تتميز بالتنـاقض بـين جـنس            
 .الشخص المحدد بيولوجيا وهويته الجنسية

:  Obsessive compulsive disorder الوســواس القهــري 
ويتميز بتكرار ممارسة طقوس غير منطقيـة ال يـستطيع الـشخص            

 .  كربمقاومتها وتسبب له
 وهي نوبات من االستيقاظ المفاجئ  :Night terrors فزع ليلي 

 .من النوم المصاحب بحالة من الفزع والرعب
وتشمل التغـوط   : Elimination disorders اضطراب اإلخراج 

 وهو تغوط ال إرادي في مواقـف  Functional encopresisالوظيفي 
 وهـو  Functional enuresisوالتبول الوظيفي . وأماكن ليست مناسبة

 . إفراغ البول ال إراديا في الفراش أو المالبس
وهـو  :  Anorexia Nervosa اضطراب القهـم العـصابي   

الخوف الشديد من السمنة واضطراب صورة الجسد مع نقص الـوزن           
 .الملحوظ الناتج عن ذلك

 ويتميز بتكرار اإلثـارة   :Sexual Deviation الشذوذ اجلنسي 
ستجابة لموضوعات جنسية ليـست مـن األنمـاط         الجنسية الشديدة كا  

إلهامي عبـد العزيـز     ,  محمود عبد الرحمن حمودة    (. المثيرة المعتادة 
  )6 ـ 5, 1996, إمام

" فجاءت قيم   . حسب الباحث صدق المقياس بطريقة قدرته على التمييز       
273=  ن   (لإلضطرابات النفسية السبعة والعشرين لدى العينة الكلية        " ت  

  .0.01 وكلها دالة إحصائيا عند مستوى 7.51 ـ 10.67:  بين  تتراوح)

فجاءت قيم معامالت االرتباط    , أما الثبات فتم حسابه بمعامل ألفا لكرونباخ      
 تتراوح   )273=  ن   (لالضطرابات النفسية السبعة والعشرين لدى العينة الكلية        

 . 0.01 وكلها دالة إحصائيا عند مستوى 0.61 ـ 0.43: بين 

  :ةـــــــــــات اإلحصائيـــــــــــالمعالج - 4

  :يــــــــــــاء الوصفـــــــــــــ اإلحص - 1.4
 . التكرارات- 1      
 .المتوسطات الحسابية - 2      
 . االنحرافات المعيارية- 3      

  :يــــــــاء االستداللـــــــــــاإلحص - 2.4
 ".ت " اختبار  .1
 ي تحليل التباين األحاد .2
,  زكريا الشربيني(. الخطي من الدرجات الخاممعامل االرتباط  .3

 محمود السيد  ) (187 ـ 185, 1995,  زكريا الشربيني ) (131, 1995
  ).177 ـ 176, 1987, أبو النيل

 ثـــــــــــــــــج البحـــــــــــرض نتائــــــــــــــــع - 5
 لألطفال التي تعرضت لها     ما هي أشكال اإلساءة    : السؤال األول  - 1.5

 سواء من قبل األب أو األم أو اإلخوة ؟, عينة البحث
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أشكال اإلساءة يف مرحلة 
 الطفولة ومصادرها

املتوسطات 
 احلسابية

االحنرافات 
 املعيارية

ـ اإلساءة اللفظية 1  4.79 4.59 )اإلخوة (  
ـ اإلساءة اللفظية 2  3.81 3.83 )األم (  
ـ اإلساءة البدنية 3  2.64 2.25 )األم (  
ـ اإلساءة اللفظية 4  2.77 2.14 )األب (  
ـ اإلمهال 5  3.35 2.10 )اإلخوة (  
ـ اإلساءة البدنية 6  2.82 2.04 )اإلخوة (  
ـ احلرمان 7  2.59 1.92 )اإلخوة (  
ـ اإلمهال 8  2.40 1.36 )األب (  
ـ احلرمان 9  1.59 1.21 )األم (  
ـ اإلساءة البدنية 10  2.32 1.20 )األب (  
ـ احلرمان 11  1.89 1.17 )األب (  
ـ اإلمهال 12  1.83 1.10 )األم (  
ـ اإلساءة اجلنسية 13  0.55 0.15 )اإلخوة (  
ـ اإلساءة اجلنسية 14  0.24 0.04 )األم (  
ـ اإلساءة اجلنسية 15  0.21 0.03 )األب (  

أن اإلساءات اللفظية والبدنية الصادرة مـن        ) 3(    يتبين من الجدول رقم     
وإسـاءات  , م واإلهمال من اإلخوة نالت الرتب األولـى       اإلخوة واألب واأل  

واإلساءة الجنسية نالت الرتـب     , اإلهمال والحرمان نالت الرتب المتوسطة    
 .األخيرة

      ترتيب أشكال اإلساءات من حيث العبارات 

 يبني ترتيب اإلساءة البدنية  )4( جدول رقم 
واللفظية واجلنسية واإلمهال واحلرمان حسب حجم 

 .راهتا لدى عينة اإلناثتكرا

أشكال  ترتيبها
ـاءات اإلساءة لدى  اإلـس

 األب
 لدى 
 األم

لدى 
 اإلخوة

ـ يصفعونين على وجهي 1   3 4 1 
ـ يضربون رأسي إىل اجلدار 2  16 16 13 
ـ يقطعون عين األآل 3   14 9 14 
ـ يعزلونين داخل البيت 4   8 7 10 
ـسي  -5 ـين مالبـ ـون عـ   ينزعـ

 15ـ  15 ويعرضونين للربد 

ـ حيرقوني بالنار 6   12 14 16 
ـ يقيدونين باحلبل 7   17 11 17 
ـ ينتفون شعر رأسي 8   9 5 8 
ـون   9 ـ يتفل ـصقون  (   ) يب

 على وجهي 
4 6 5 

ـىت   10 ـ يضربونين على فمي ح  
 11 13 11 يسيل دمي 

ـ يضربونين بالعصا 11   1 2 7 
ـ يرآلونين بأرج12  2 12 6 لهم  
ـيء     13 ـأي ش ـضربونين ب ـ ي  

 3 3 2 يوجد يف أيديهم 

 6 1 5يقرصونين من جسمي ووجهي -14
ـىت   15 ـ يقرصونين من أذني ح  

 9 8 7 يكادوا يقلعوها 

 4 10 10ـ يدفعونين بقوة حىت أسقط 16

ـة
ـي
ـم
ـس
ج

 

ـادوا    17 ـىت يك ـ يعضونين ح  
 12 15 13 ميزقون حلمي 

ـ يسخرون مين18   5 10 1 
 4 5 3 ـ يشتمونين بألفاظ قبيحة19
ـ يوخبونين20   1 1 3 
ـ يقللون من شأني21   8 8 5 
 7 12 12  ينادونين بأمساء ال تليق-22
ـ يذآرونين بنقائصي23 ـة 2 3 6  

ـي
ـظ
ـف
ل

 

ـ يلقون علي باملسؤولية  24  
 6 2 2 يف آل شيء

 

  

ـ يوخبونين20   1 1 4 
ـ يقللون من ش21  6 5 3 أني 
ـ ينــادونين بأمســاء ال   22  

 تليق
12 10 7 

ـ يذآرونين بنقائصي23   5 3 2 
ـ يلقون علي باملسؤولية  24  

 3 2 2 يف آل شيء

ـل    25 ـأني أق ـ يشعرونين ب  
 10 7 9 شأنا من اآلخرين

ـ يفضلون علي إخوتي26   13 14 12 
ـ يغضبون مين دون سبب27   10 11 11 
ـ يهددونين28  16 15 14  بالقتل 
ـوني   29 ـ يهددونين بأن يرتآ  

 وحدي 
11 12 13 

ـن    30 ـالطرد م ـ يهددونين ب  
 البيت

6 13 14 

ـ يطلبون مين عمل أشياء  31  
 9 9 7 ال أطيقها

ـأم     32 ـون يل بـ ـ يقولـ  
 يكرهونين

16 16 15 

ــي
ـظ
ـف
ل

ة
 

ـ خيوفونين33   15 4 8 
ـاظ    34 ـشتمونين بألفـ ـ يـ  

 جنسية
1 1 1 

ـ يظهـــرون أمـــامي    35  
ـ  2ـ  أعضاءهم اجلنسية

ـس     36 ـين ملـ ـون مـ ـ يطلبـ  
 2ـ ـ  أعضاءهم اجلنسية

ـي   37 ـ حياولون االعتداء عل  
 جنسيا

 3ـ ـ 

ـ يظهرون يل صورا جنسية38  4ـ ـ   
ـ يعتدون علي جنسيا39 ـ ـ ـ   

ـة
ـي
ـس
ـن
 ج

ـاآن    40 ـن أم ـ يلمسونين م  
ـ ـ  2 حساسة من جسمي

ـ يطردون41  10 3 5 ين من البيت 

ـ يتجاهلونين يف البيت42   4 4 4 
ـ يتجــاهلون نتــائجي   43  

 الدراسية
1 1 1 

ــصاحبيت إىل  44 ــضون م ـ يرف  
 التنزه

3 2 3 

ـ يتجنبون احلديث معي45   9 5 2 
ـس يل   46 ـ يرفضون شراء مالب  

 5 6 2 يف األعياد

ـذي إىل    47 ـضون أخـ ـ يرفـ  
 8 8 6 الطبيب يف مرضي

 6 7 7  يهملونين دائماـ 48
ـراء أدوات    49 ـضون ش ـ يرف  

 9 10 8 مدرسية يل

ـال
ـم
ــ

إلـه
 ا

ـ يكرهون أن أقرتب منهم50   10 9 7 
ـ حيرمونين من اللعب51   1 2 1 
ـصال    52 ـن االت ـ حيرمونين م  

 5 1 2 بأصدقائي

ـشاهدة    53 ـن م ـ حيرمونين م  
ـيت   ـون الـ ـرامج التلفزيـ بـ

 أفضلها
3 3 2 

ـ حيرمــون  54 ين مــن حبــهم  
 وحنام

5 4 4 

ـديث     55 ـن احل ـونين م ـ حيرم  
 معهم

4 5 3 

ـان
ـرـم

اـحل
 

ـ حيرمونين من النوم56   6 6 6 

  اثـــــــة اإلنـــــــــــ عين - 2.1.5
 يبني ترتيب أشكال اإلساءة يف مرحلة  )3( جدول رقم 

الطفولة ومصادرها لدى عينة اإلناث وفقا للمتوسطات احلسابية
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ـ الوسواس القهري4   2.84 4 1.59 
ـ أزمة اهلوية5   2.60 5 2.55 
ـ اهلوس6   2.55 6 1.97 
ـ االآتئاب7   2.45 7 2.47 
ـاليل     8 ـطراب ضـ ـ اضـ   )

 )بارانويا 
2.42 8 2.35 

ـ القلق العام9   2.27 9 2.03 
ـد     10 ـصاب بعـ ـ االنعـ  

 الصدمة
2.14 10 2.21 

ـ اضطراب السلوك11   2.02 11 1.85 
ـ الشذوذ اجلنسي12   2.00 12 1.97 
ـ الفصام13   1.74 13 1.72 
ـ اإلدمان14   1.72 14 2.70 
ـ اخلوف15   1.71 15 2.58 
ـ التهتهة16   1.61 16 1.98 
ـ القهم العصابي17   1.58 17 1.56 
ـ الفزع الليلي18   1.38 18 1.85 
ـ اختالل اآلنية19   1.36 19 1.87 
ـ اضــطراب احلرآــة   20   )

 )توريت 
1.16 20 1.70 

ـ قلق االنفصال21   1.16 21 1.60 
( ـــ اضــطراب األآــل  22

 )النهام 
1.14 22 1.58 

ـ هسترييا وتوهم مرض23   0.92 23 1.58 
ـ الصرع24   0.68 24 0.90 
ـ اضطراب اإلخراج25   0.68 25 1.38 
ـ املشي أثناء النوم26   0.48 26 0.85 
ـة    27 ـطراب اهلويـ ـ اضـ  

 اجلنسية
0.21 27 0.75 

  :اثـــــــــة اإلنـــــــــ عين - 2.2.5
 يبني ترتيب االضطرابات النفسية لدى  )6( دول رقم ج

 .عينة اإلناث وفقا للمتوسطات احلسابية

املتوسطات  االضطرابات النفسية
االحنرافات  الرتبة احلسابية

 املعيارية
ـ اضطراب التوافق1   4.00 1 2.17 
ـ الوسواس القهري2   3.79 2 1.88 
ـ أزمة اهلوية3   3.40 3 2.41 
ـ االآتئا4  2.33 4 3.34 ب 
ـرط    5 ـاه وف ـ نقص االنتب  

 احلرآة
3.33 5 2.00 

ـ االنعصاب بعد الصدمة6   3.29 6 2.48 
ـ القلق العام7   3.28 7 2.15 
ـ قلق االنفصال8   3.23 8 2.42 
ـم     9 ـطراب القهـ ـ اضـ  

 العصابي
2.71 9 2.01 

ـ اضطراب العناد10   2.70 10 1.91 
ـ اهلوس11   2.68 11 1.91 
ـ اخل12  2.24 12 2.57 وف 
ـاليل    13 ـطراب ضـ ـ اضـ   )

 )بارانويا 
2.35 13 1.88 

ـ الفزع الليلي14   2.27 14 2.17 
ـ الفصام15   2.25 15 1.92 
ـ التهتهة16   1.97 16 2.10 
ـ اختالل اآلنية 17   1.56 17 1.71 
ـ اضطراب السلوك18   1.47 18 1.50 
ـ الشذوذ اجلنسي19   1.41 19 1.45 
ـ اضــط 20 ( راب احلرآــة  

 )توريت 
1.34 20 1.4 

ـة    21 ـطراب اهلويـ ـ اضـ  
 اجلنسية

1.16 21 3.74 

ـ نقص االنتباه22   0.98 22 1.55  

     
ـل    25 ـأني أق ـ يشعرونين ب  

 9 4 9 شأنا من اآلخرين

ـ يفضلون علي إخوتي26   4 6 12 
ـ يغضبون مين دون سبب27   11 11 10 
ـ يهددونين بالقت28  15 14 13 ل 
 13 13 14  يهددونين بأن يرتآوني وحدي-29
ـن   30 ـ يهددونين بالطرد م  

 البيت
15 15 14 

ـ يطلبون مين عمل أشياء  31  
 11 7 7 ال أطيقها

ـأم  -32 ـون يل بــ  يقولــ
 16 16 16 يكرهونين

ـة
ـي
ـظ
ـف
ل

 

ـ خيوفونين33   10 9 8 
 1 1 1 ـ يشتمونين بألفاظ جنسية34
ن أمامي أعضاءهم   ـ يظهرو 35

 4 2ـ  اجلنسية

ـس    36 ـين ملـ ـون مـ ـ يطلبـ  
 6ـ ـ  أعضاءهم اجلنسية

ـي   37 ـ حياولون االعتداء عل  
 جنسيا

 3 3ـ 

ـ يظهرون يل صورا جنسية38 ـ ـ ـ   
ـ يعتدون علي جنسيا39  5 4ـ   

ـة
ـي
ـس
ـن
ج

 

ـاآن    40 ـن أم ـ يلمسونين م  
 2 5 2 حساسة من جسمي

ـ يطردونين من ال41  10 10 10 بيت 

ـ يتجاهلونين يف البيت42   8 5 7 
ـ يتجــاهلون نتــائجي   43  

 الدراسية
3 1 3 

ـصاحبيت إىل    44 ـضون م ـ يرف  
 التنزه

1 2 1 

ـ يتجنبون احلديث معي45   4 3 2 
ـس يل   46 ـ يرفضون شراء مالب  

 6 4 2 يف األعياد

ـذي إىل    47 ـضون أخـ ـ يرفـ  
 5 6 5 الطبيب يف مرضي

ـ يهملو48  4 7 6 نين دائما 
ـراء أدوات   49 ـ يرفضون ش  

 9 8 7 مدرسية يل

ـال
ـم
ــ

إلـه
ا

 

ـ يكرهون أن أقرتب منهم50   9 9 8 
ـ حيرمونين من اللعب51   3 1 4 
ـصال    52 ـن االت ـ حيرمونين م  

 2 2 1 بأصدقائي

ـشاهدة    53 ـن م ـ حيرمونين م  
ـيت   بــرامج التلفزيــون الـ

 أفضلها
4 3 1 

ـ حيرمــونين مــن حبــ  54 هم  
 وحنام

2 4 3 

ـديث     55 ـن احل ـونين م ـ حيرم  
 معهم

5 5 5 

ـان
ـرـم

اـحل
 

ـ حيرمونين من النوم56   7 6 6 

ما ترتيب االضطرابات النفسية لـدى       : يـــــ ؤال الثان ـــــــــالس  - 2.5
 أفراد العينة من الجنسين ؟

  :ة الذآورــــ عين - 1.2.5
 يبني ترتيب أشكال اإلساءة يف مرحلة  )5( جدول رقم 

 .الطفولة عند عينة اإلناث وفقا للمتوسطات احلسابية

املتوسطات  االضطرابات النفسية
االحنرافات  الرتبة احلسابية

 املعيارية
ـ اضطراب العناد1   3.11 1 2.31 
ـ اضطراب التوافق2   3.09 2 3.50 
ـ نقص االنتباه3   3.02 3 2.20  
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مصادر  اإلناث الذآور
 اإلساءة

أشكال اإلساءة 
يف مرحلة 
 ع م ع م الطفولة

قيمة 
 "ت " 

 اإلســــاءة ـ1
 البدنية

3.1
0 

3.3
7 

1.1
9 

2.3
2 

7.07*
* 

 اإلســــاءة ـ2
 اللفظية 

4.1
4 

4.5
6 

2.1
4 

2.7
7 

5.71*
* 

 اإلســــاءة ـ3
 اجلنسية

0.1
2 

0.4
6 

0.0
3 

2.4
0 

0.56 

ـ اإلمهال 4   1.9
7 

2.9
7 

1.3
6 

2.4
0 

2.44*
* 

 األب

1.7 ـ احلرمان5
5 

2.1
8 

1.1
7 

1.8
9 

3.05*
* 

 اإلســــاءة ـ1
 البدنية

2.7
0 

3.2
0 

2.2
5 

2.6
4 

1.66* 

ـاءة ـ 2 اإلســـ
 اللفظية 

3.9
8 

4.8
2 

3.8
3 

3.8
1 

0.37 

 اإلســــاءة ـ3
 اجلنسية

0.1
4 

0.4
9 

0.0
4 

0.2
4 

3.33*
* 

ـ اإلمهال 4   0.9
5 

2.0
3 

1.1
0 

1.8
3 

- 
0.83 

 األم

1.4 ـ احلرمان5
5 

1.9
8 

1.2
1 

1.5
9 

1.50 

 اإلســــاءة ـ1
 البدنية

2.2
9 

3.0
7 

2.0
4 

2.8
2 

0.92 

 اإلســــاءة ـ2
 اللفظية 

4.2
6 

4.6
1 

4.5
9 

4.8
0 

- 
0.75 

 اإلســــاءة ـ3
 اجلنسية

0.2
9 

1.1
4 

0.1
5 

0.5
5 

1.75* 

ـ اإلمهال 4   2.0
2 

3.1
0 

2.1
0 

3.3
5 

- 
0.26 

 اإلخوة

1.6 ـ احلرمان5
4 

2.5
0 

1.9
1 

2.5
9 

- 
1.12 

0.05 دالة إحصائيا عند مستوى *   0.01 دالة إحصائيا عند مستوى **  

 أن الفروق بين الـذكور واإلنـاث فـي           )9( قم   يتبين من الجدول ر   
تعرضهم لخبرات اإلساءة في مرحلة الطفولة دالة إحصائيا عند مـستوى           

 ولصالح الذكور في اإلساءة البدنية واللفظية واإلهمـال والحرمـان           0.01
 في اإلساءة   0.05وعند مستوى   . وفي اإلساءة الجنسية لألم واإلخوة    . لألب

أما الفروق غيـر الدالـة إحـصائيا        .  الجنسية لإلخوة  البدنية لألم واإلساءة  
فكانت في اإلساءة الجنسية لألب واإلساءة اللفظية واإلهمـال والحرمـان           

 .  واإلساءة البدنية واللفظية والحرمان واإلهمال لإلخوة. لألم

 توجد فروق بين الذكور واإلناث فـي        :ة  ــــــــة الثالث ـــــالفرضي - 5.5
 . سيةاالضطرابات النف

لداللة الفروق بني " ت " يبني قيم  ) 10( جدول رقم 
.متوسطات الذآور واإلناث يف االضطرابات النفسية  

= ذآور ن 
232 

= إناث ن 
232 

 العينة       
 

 
 ع م ع م االضطرابات النفسية

 قيم
 "ت  " 

ـ اإلدمان1   1.73 2.70 0.47 0.97 6.63** 
ـ اضطراب 2  

 التوافق
3.10 3.50 4.00 2.17 - 

3.33** 
ـ أزمة اهلوية3   2.60 2.55 3.40 2.41 - 

3.48** 
ـ اضطراب بعد 4  

 الصدمة
2.14 2.21 3.28 2.47 - 

5.18** 
ـ قلق االنفصال5   1.16 1.61 3.23 2.42 -

10.89** 
ـ القلق العام6   2.27 2.03 3.28 2.15 - 

5.32**  

  

ـ اضــطراب األآــل   23   )
 )النهام 

0.92 23 1.25 

ـ الصرع24   0.79 24 1.08 
ـ املشي أثناء النوم25   0.59 25 1.30 
ـ اضطراب اإلخراج26   0.55 26 0.92 
ـ اإلدمان27   0.47 27 0.96 

 توجد فـروق بـين إسـاءة األب          :ىـــــــ ة األول ـــــــــ الفرضي - 3.5 
 .وإساءة األم وإساءة اإلخوة لدى عينة البحث

  :ورــــــــــ الذآعينـــــــــة - 1.3.5
يبني نتائج حتليل التباين األحادي  ) 7( جدول رقم 

لداللة الفروق بني املتوسطات " ف " حلساب قيمة 
 .احلسابية لعينة الذآور

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 )التباين (

 قيمة
 "ف " 

 بني اموعات **27.30
 داخل اموعات

 )اخلطأ الكلي (

3547.47 
18237.96 
21785.43 

14 
1965 
1979 

253.39 
 دالة عند 9.28

0.01 

دالة إحـصائيا عنـد   " ف "  أن قيمة  )7(       يتبين من الجدول رقم    
مما يعني وجود فروق بين المجموعات في خبرات اإلساءة         . 0.01مستوى  

يم الفروق  نقارن ق , ولمعرفة لصالح من تكون الفروق    . في مرحلة الطفولة  
بين المتوسطات بقيمة الفرق الحرج المحسوب بأسلوب شيفي للمقارنـات          

وبالرجوع إلـى   . 1.89البعدية بين المتوسطات الذي جاءت قيمته تساوي        
اإلسـاءة  , المتوسطات نجد أن الداللة كانت لصالح اإلساءة اللفظية لإلخوة        

اإلسـاءة البدنيـة    , باإلساءة البدنيةلأل , اإلساءة اللفظية لألم  , اللفظية لألب 
 .مقارنة بأشكال اإلساءات األخرى, اإلساءة البدنية لإلخوة, لألم

  :اثـــــــــ اإلن  عينـــــــــة- 2.3.5
 يبني نتائج حتليل التباين األحادي  )8( جدول رقم 

لداللة الفروق بني املتوسطات " ف " حلساب قيمة 
 .احلسابية لعينة اإلناث

مصدر 
 التباين

 جمموع
املربع
 ات

درجا
ت 

احلري
 ة

متوسط 
 املربعات

)التباين(  

 قيمة
"ف "   

166.5
9**  

 بني اموعات
داخل 

 اموعات
اخلطأ ( 

)الكلي   

3008.
79 

2559.
58 

5568.
37 

14 
1980 
1994 

214.91 
1.29 

دالة 
عند 
0.01 

دالة إحصائيا عند مـستوى  " ف "  أن قيمة  )8( يتبين من الجدول رقم  
يعني وجود فروق بين المجموعات في خبرات اإلسـاءة فـي            مما   .0.01

نقارن قيم الفروق بين    , ولمعرفة لصالح من تكون الفروق    . مرحلة الطفولة 
المتوسطات بقيمة الفرق الحرج المحسوب بأسلوب شيفي للمقارنات البعدية         

 وبـالرجوع إلـى     .1.73بين المتوسطات الذي جـاءت قيمتـه تـساوي          
اإلسـاءة  , اللة كانت لصالح اإلساءة اللفظية لإلخوة     المتوسطات نجد أن الد   

, إهمـال إخـوة   , اإلساءة اللفظية لـألب   , اإلساءة البدنية لألم  , اللفظية لألم 
 .مقارنة بأشكال اإلساءات األخرى, حرمان لإلخوة, اإلساءة البدنية إخوة

 توجد فروق بين الذكور واإلناث في        :ةــــــ ة الثاني ــــــــ الفرضي - 4.5
 .عرضهم لإلساءة في مرحلة الطفولةت

لداللة الفروق بين متوسطات الذكور     " ت  "  يبين قيم     )9(       جدول رقم   
 . واإلناث في أشكال خبرات اإلساءة في مرحلة الطفولة
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ـ أزمة 3  
 اهلوية

0.348 0.445 0.326 0.483 0.480 

ـ اضطراب 4  
 بعد الصدمة

0.277 0.399 0.328 0.367 0.332 

ـ قلق 5  
 االنفصال

0.120 0.139 0.169 0.265 0.229 

ـ القلق 6  
 العام

0.231 0.412 0.322 0.308 0.429 

ـ اخلوف7   0.114 0.280 0.298 0.200 0.230 
 0.491 0.481 0.318 0.490 0.265 االآتئابـ 8
ـ الفصام9   0.255 0.400 0.173 0.406 0.398 
ـ اهلوس10   0.232 0.305 0.301 0.322 0.303 
ـ نقص 11  

االنتباه
0.213 0.351 0.214 0.319 0.344 

هسترييا ـ 12
 وتوهم مرض

0.177 0.329 0.233 0.337 0.379 

اضطراب ـ 13
 السلوك

0.349 0.452 0.327 0.363 0.302 

ـالتهتهة14   0.238 0.168 0.036 0.229 0.231 
ـ 15 املشي  

 النومأثناء
0.070 0.031 0.181 0.086 0.011 

اضطراب ـ 16
 األآل 

0.188 0.299 0.206 0.216 0.327 

اضطراب ـ 17
 احلرآة 

0.137 0.249 0.314 0.226 0.214 

اضطراب ـ 18
 ضاليل 

0.205 0.382 0.368 0.367 0.314 

اضطراب ـ 19
 العناد

0.319 0.530 0.380 0.402 0.390 

ـ اختالل 20  
 اآلنية

0.302 0.436 0.241 0.420 0.355 

ـ الصرع21   0.318 0.252 0.111 0.178 0.219 
اضطراب ـ 22
 وية جنسيةه

0.290 0.314 0.057 0.225 0.214 

ـالوسواس 23  
 القهري

0.239 0.199 0.161 0.100 0.199 

ـ الفزع 24  
 الليلي

0.199 0.208 0.302 0.237 0.225 

اضطراب ـ 25
 اإلخراج

0.389 0.233 0.037 0.189 0.257 

ـ القهم 26  
 العصابي

0.208 0.260 0.113 0.220 0.274 

الشذوذ ـ 27
 ياجلنس

0.270 0.382 0.369 0.276 0.355 

:  هي 230=  وعند درجة الحرية ن 0.01 الداللة اإلحصائية عند مستوى
 .0.224 إلى 0.174 من 0.05 فأكثروعند مستوى 0.225

 أن اإلساءات في مرحلة الطفولة الصادرة        )11( يتبين من الجدول رقم     
 : كور كما يلي من األب ارتبطت مع االضطرابات النفسية لدى عينة الذ

بكـل   0.01 ارتبطت بداللة إحصائية عند مستوى  : اإلساءة البدنية     )1
, الفصام, االكتئاب, القلق العام , واالضطراب بعد الصدمة  , من أزمة الهوية  

, اختالل اآلنيـة  , العناد, التهتهة, اضطراب السلوك , تقص االنتباه , الهوس
وعنـد  . شذوذ الجنـسي  ال, اضطراب اإلخراج , الوسواس القهري , الصرع

, والبارانويـا , واضـطراب األكـل   ,  بكل من نقص االنتباه    0.05مستوى  
أما ارتباطهـا   . والقهم العصابي , والفزع الليلي , واضطراب الهوية الجنسية  

بكل من اإلدمان وسوء التوافق وقلق االنفصال والخوف والمشي أثناء الليل           
 .  واضطراب الحركة فلم تكن دالة إحصائيا

 بكلو  0.01اللة إحصائية عند مستوى      ارتبطت بد  : اإلساءة اللفظية     )2
 القلق العام, اضطراب بعد الصدمة, أزمة الهوية, من سوء التوافق

  

ـ اخلوف7   1.71 2.58 2.57 2.24 - 
3.90** 

ـ االآتئاب8   2.45 2.48 3.33 2.33 - 4** 
ـ الفصام9   1.74 1.72 2.25 1.92 - 3** 
ـ اهلوس10   2.55 1.97 2.68 1.91 - 0.72 
ـ نقص االنتباه11   3.02 2.21 3.34 2.00 - 1.68* 
ـ هسترييا 12  

 وتوهم مرض
0.92 1.58 0.98 1.55 - 0.43 

ـ اضطراب 13  
 السلوك

2.02 1.85 1.47 1.50 3.66** 

ـ التهتهة14   1.61 1.98 1.97 2.10 - 1.89* 
ـ املشي أثناء 15  

 النوم
0.48 0.85 0.59 1.30 - 1.10 

ـ اضطراب األآل 16  1.14 1.59 0.92 1.25 1.69* 
ـ اضطراب 17  

 احلرآة 
1.16 1.70 1.34 1.64 - 1.20 

ـ اضطراب ضاليل 18  2.42 2.35 2.35 1.88 0.35 
ـ اضطراب 19  

 العناد
3.11 2.31 2.70 1.91 2.05** 

ـ اختالل اآلنية20   1.36 1.87 1.56 1.71 - 1.25 
ـ الصرع21   0.68 0.90 0.79 1.08 - 1.22 

ـ اضطراب 22  
 - 3.74 1.16 0.75 0.21 هوية جنسية

3.80** 
ـ الوسواس 23  

 القهري
2.84 1.59 3.79 1.88 - 

5.94** 
ـ الفزع 24  

 الليلي
1.39 1.85 2.28 2.17 - 

4.94** 
ـ اضطراب 25  

 اإلخراج
0.68 1.38 0.56 0.92 1.09 

ـ القهم 26  
 العصابي

1.58 1.56 2.71 2.01 - 
7.16** 

ـ الشذوذ 27  
اجلنسي

2.00 1.97 1.41  1.45 3.68** 

0.05 دالة إحصائيا عند مستوى *   0.01 دالة إحصائيا عند مستوى **  

 أن الفروق بين الـذكور واإلنـاث فـي           )10( يتبين من الجدول رقم     
 ولصالح الذكور في    0.01االضطرابات النفسية دالة إحصائيا عند مستوى       

ولصالح اإلناث فـي  . اضطراب السلوك والعناد والشذوذ الجنسياإلدمان و 
اضطراب التوافق وأزمة الهوية واالضطراب بعد الصدمة وقلق االنفصال         
والقلق العام والخوف واالكتئاب والهوس والفـصام واضـطراب الهويـة           

وعند مـستوى   . الجنسية والوسواس القهري والفزع الليلي والقهم العصابي      
ولصالح اإلناث فـي نقـص      . لذكور في اضطراب األكل    ولصالح ا  0.05

أما الفروق غير الدالة إحـصائيا فكانـت فـي الهـوس            . االنتباه والتهتهة 
والهستيريا وتوهم المرض والمشي أثناء النـوم واالضـطراب الحركـي           

 .  واالضطراب الضاللي واختالل اآلنية والصرع واضطراب اإلخراج

يوجد ارتباط بين تعـرض أفـراد        : ةــــ ـة الرابع ـــــــــ الفرضي - 6.5
 .العينة لإلساءة في طفولتهم وإصابتهم باالضطرابات النفسية

  ورـــــــــــة الذآــــــــ عين - 1.6.5
  :ورة األبـــــــــ ـ ص1.1.6.5      
يبني معامالت االرتباط بني االضطرابات  ) 11( جدول رقم 

طفولة صورة األب النفسية وخربات اإلساءة يف مرحلة ال
.232= لدى عينة الذآور ن   

 اإلساءات   
 

احلاالت النفسية 

اإلساءة 
البدنية 

اإلساءة 
اللفظية 

اإلساءة 
احلرمان اإلمهال اجلنسية 

ـ اإلدمان1   0.143 -0.014 0.106 0.051 -0.074 
ـ اضطراب 2  

 التوافق
0.114 0.254 0.190 0.290 0.249 
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ـ هسترييا 12  
 وتوهم

-0.055 0.270 0.222 0.251 0.241 

ـ اض13 طراب  
السلوك

0.312 0.447 0.350 0.412 0.336 

ـ التهتهة14   0.122 0.129 0.040 0.190 0.165 
ـ املشي 15  

 أثناء النوم
-0.014 0.169 0.135 0.109 0.103 

ـ اضطراب 16  
 األآل 

0.321 0.322 0.202 0.271 0.337 

ـ اضطراب 17  
 احلرآة 

0.139 0.405 0.330 0.308 0.290 

ـ اضطراب 18  
 ضاليل

0.201 0.421 0.282 0.405 0.326 

ـ اضطراب 19  
 العناد

0.240 0.441 0.343 0.441 0.445 

ـ اختالل 20  
اآلنية

0.265 0.486 0.271 0.377 0.423 

ـ الصرع21   0.236 0.218 0.047 0.204 0.225 
ـ اضطراب 22  

 هويةجنسية
0.062 0.129 0.169 - 

0.034 
0.054 

ـ الوسواس 23  
 القهري

0.160 0.286 0.116 0.068 0.214 

ـ الفزع 24  
 الليلي

0.065 0.193 0.127 0.147 0.173 

ـ اضطراب 25  
 اإلخراج

0.092 0.222 0.098 0.138 0.263 

ـ القهم 26  
 العصابي

0.109 0.114 0.035 0.112 0.204 

ـ الشذوذ 27  
 اجلنسي

0.234 0.415 0.205 0.270 0.396 

:  هي 230= وعند درجة الحرية ن  0.01ى الداللة اإلحصائية عند مستو
 .0.224 إلى 0.174من  0.05 فأكثر وعند مستوى 0.225

 أن اإلساءات في مرحلة الطفولة الصادرة        )12( يتبين من الجدول رقم     
 : من األم ارتبطت مع االضطرابات النفسية لدى عينة الذكور كما يلي 

ة     )1 بكل  0.01 عند مستوى    ارتبطت بداللة إحصائية   :  اإلساءة البدني
اضطراب , اضطراب السلوك , الهوس, الفصام, من اضطراب بعد الصدمة   

 0.05وعند مستوى   . الشذوذ الجنسي , الصرع, اختالل اآلنية , العناد, األكل
أما ارتباطاتها بكل من اإلدمـان والقلـق        . البارانويا, بكل من أزمة الهوية   

تهتهة والمـشي أثنـاء النـوم       العام والخوف واالكتئاب ونقص االنتباه وال     
والهستريا وتوهم المرض واضطراب الحركة واضطراب الهوية الجنـسية         
والوسواس القهري والفزع الليلي واضطراب اإلخراج والقهم العصابي فلم         

 .  تكن دالة إحصائيا

ة     )2 بكل  0.01ارتبطت بداللة إحصائية عند مستوى       :  اإلساءة اللفظي
, القلـق العـام   , اضطراب بعـد الـصدمة    , هويةأزمة ال , من سوء التوافق  

, الهستريا وتوهم المرض  , نقص االنتباه , الهوس, الفصام, االكتئاب, الخوف
, العناد, البارانويا, اضطراب الحركة , اضطراب األكل , اضطراب السلوك 

 0.05وعنـد مـستوى     . الشذوذ الجنسي , الوسواس القهري ,  اختالل اآلنية 
الفـزع الليلـي اضـطراب      , صال والـصرع  ارتبطت بكل من قلق االنف    

أما ارتباطاتها بكل من اإلدمان واضـطراب الهويـة الجنـسية           . اإلخراج
 .والتهتهة والمشي أثناء النوم والقهم العصابي فلم تكن دالة إحصائيا

سية       )3  بكل  0.01ارتبطت بداللة إحصائية عند مستوى       : اإلساءة الجن
, اضـطراب الحركـة   , اب السلوك اضطر, الهوس, الخوف, من القلق العام  

 ارتبطت بكل من أزمـة      0.05وعند مستوى   . اختالل اآلنية , العناد, البارانويا
, الهـستريا وتـوهم المـرض     , االكتئـاب , اضطراب بعد الـصدمة   , الهوية

 أما ارتباطاتها بكل من اإلدمان وسوء . الشذوذ الجنسي, اضطراب األكل

, الهستريا وتوهم المرض  ,  االنتباه نقص, الهوس, الفصام, االكتئاب, الخوف 
, العناد, البارانويا, اضطراب الحركة , اضطراب األكل , اضطراب السلوك 

الشذوذ , القهم العصابي , اضطراب الهوية الجنسية  , الصرع, اختالل اآلنية 
الفـزع  ,  ارتبطت بكل من الوسواس القهري     0.05وعند مستوى   . الجنسي
دمان وقلق االنفصال والتهتهة والمـشي      أما ارتباطاتها بكل من اإل    . الليلي

 .أثناء النوم فلم تكن دالة إحصائيا

سية    )3  0.01ارتبطت بداللة إحصائية عنـد مـستوى         :  اإلساءة الجن
, الخـوف , القلـق العـام   , اضطراب بعد الـصدمة   , بكل من أزمة الهوية   

, اضـطراب الحركـة   , اضطراب السلوك , نقس االنتباه , الهوس, االكتئاب
وعنـد  . الـشذوذ الجنـسي   , الفزع الليلي , اختالل اآلنية , العناد, وياالباران

المشي أثنـاء   , نقص االنتباه ,  ارتبطت بكل من سوء التوافق     0.05مستوى  
أما ارتباطاتها بكل من اإلدمان وقلـق االنفـصال         . اضطراب األكل , النوم

والفصام والتهتهة والصرع واضطراب الهوية الجنسية والوسواس القهري        
 .ضطراب اإلخراج والقهم العصابي فلم تكن دالة إحصائياوا

ال     )4 بكل من سـوء     0.01 ارتبط بداللة إحصائية عند مستوى       : اإلهم
, االكتئـاب , القلـق العـام   , اضطراب بعد الصدمة  , أزمة الهوية , التوافق
اضـطراب  , الهـستريا وتـوهم المـرض     , نقص االنتباه , الهوس, الفصام
, اخـتالل اآلنيـة   , العنـاد , البارانويا, ب الحركة اضطرا, التهتهة, السلوك

وعنـد مـستوى    . الشذوذ الجنسي , الفزع الليلي , اضطراب الهوية الجنسية  
اضـطراب  , الـصرع , اضطراب األكل ,  ارتبطت بكل من الخوف    0.05

أما ارتباطاته بكل من اإلدمان وقلق االنفـصال        . القهم العصابي , اإلخراج
 .دالة إحصائياوالمشي أثناء النوم فلم تكن 

ان     )5  بكل من سوء    0.01 ارتبط بداللة إحصائية عند مستوى       : الحرم
, القلق العـام  , قلق االنفصال , اضطراب بعد الصدمة  , أزمة الهوية , التوافق
اضـطراب  , الهـستريا , نقص االنتباه , الهوس, الفصام, االكتئاب, الخوف
,  اخـتالل اآلنيـة    ,العنـاد , البارانويـا , اضطراب األكل , التهتهة, السلوك
وعنـد  . الـشذوذ الجنـسي   , القهم العصابي , اضطراب اإلخراج , الصرع
اضـطراب  , الـصرع ,  ارتبطت بكل من اضطراب الحركة     0.05مستوى  

أما ارتباطاته بكل   . اضطراب اإلخراج , الوسواس القهري , الهوية الجنسية 
 . من اإلدمان والمشي أثناء النوم فلم تكن دالة إحصائيا

  :ورة األمـــــــــــ ص  2.1.6.5
 يبني معامالت االرتباط بني االضطرابات )12( جدول رقم 

النفسية وخربات اإلساءة يف مرحلة الطفولة صورة األب 
 .232= لدى عينة الذآور ن 

 اإلساءات    
 

احلاالت النفسية 

اإلساءة 
البدنية 

اإلساءة 
اللفظية 

اإلساءة 
احلرمان اإلمهال اجلنسية 

 0.057- 0.031 0.086 0.006 0.052  اإلدمانـ 1
ـ اضطراب 2  

 التوافق
0.142 0.300 0.117 0.286 0.249 

ـ أزمة 3  
 اهلوية

0.180 0.466 0.184 0.460 0.465 

ـ اضطراب 4  
 بعد الصدمة

0.307 0.373 0.201 0.368 0.357 

ـ قلق 5  
 االنفصال

-0.014 0.111 0.059 0.240 0.167 

ـ القلق 6  
 العام

0.160 0.458 0.253 0.389 0.409 

ـ اخلوف7   0.056 0.275 0.230 0.201 0.194 
ـ االآتئاب8   0.098 0.522 0.212 0.447 0.404 
ـ الفصام9   0.232 0.429 0.132 0.371 0.377 
ـ اهلوس10   0.248 0.481 0.236 0.438 0.384 
ـ نقص 11  

 االنتباه
0.117 0.312 0.138 0.325 0.294 
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ـ اختالل 20  
 اآلنية

0.309 0.401 0.354 0.449 0.318 

ـ الصرع21   0.259 0.195 0.194 0.248 0.206 
اضطراب ـ 22

 هوية جنسية
0.155 0.213 0.285 0.204 0.142 

ـالوسواس 23  
 القهري

0.347 0.294 0.182 0.225 0.221 

ـ الفزع 24  
 الليلي

0.226 0.246 0.372 0.293 0.289 

اضطراب ـ 25
 اإلخراج

0.370 0.474 0.350 0.347 0.408 

ـ الق26 هم  
 العصابي

0.193 0.216 0.245 0.223 0.287 

الشذوذ ـ 27
 اجلنسي

0.179 0.260 0.198 0.258 0.197 

:  هي 230=  وعند درجة الحرية ن 0.01الداللة اإلحصائية عند مستوى 
 0.224 إلى 0.174 من 0.05د مستوى  فأكثروعن0.225

الصادرة  أن اإلساءات في مرحلة الطفولة        )13( يتبين من الجدول رقم     
 : من اإلخوة ارتبطت مع االضطرابات النفسية لدى عينة الذكور كما يلي 

ة       )1  بكل  0.01 ارتبطت بداللة إحصائية عند مستوى       : اإلساءة البدني
الفـصام الهـستريا    , االكتئاب, القلق العام , قلق االنفصال , من أزمة الهوية  
اضـطراب  , حركةاضطراب ال , المشي أثناء النوم  , التهتهة, وتوهم المرض 

اضـطراب  , الفزع الليلي , الوسواس القهري , الصرع, اختالل اآلنية , العناد
, اضـطراب الـسلوك   , بكل من نقص االنتباه    0.05وعند مستوى   . اإلخراج

أمـا ارتباطاتهـا بكـل مـن اإلدمـان          . الشذوذ الجنسي , القهم العصابي 
 واضطراب التوافق والخوف والهوس والبارانويـا واضـطراب الهويـة         

 .  الجنسية فلم تكن دالة إحصائيا

ة       )2  بكل  0.01 ارتبطت بداللة إحصائية عند مستوى       : اإلساءة اللفظي
, القلـق العـام   , قلق االنفـصال  , اضطراب بعد الصدمة  , من أزمة الهوية  

, الهـستريا وتـوهم المـرض     , نقص االنتبـاه  , الهوس, الفصام, االكتئاب
, البارانويا,  اضطراب الحركة  ,اضطراب األكل , التهتهة, اضطراب السلوك 

, اضطراب اإلخراج , الفزع الليلي , الوسواس القهري , اختالل اآلنية , العناد
,  ارتبطت بكل من اضطراب التوافق     0.05وعند مستوى   .. الشذوذ الجنسي 

أما ارتباطاتها بكل من اإلدمان     . القهم العصابي , الصرع, المشي أثناء النوم  
طراب الهوية الجنسية فلـم تكـن دالـة         واضطراب التوافق والهوس واض   

 .إحصائيا

سية      )3  0.01 ارتبطت بداللة إحصائية عنـد مـستوى         : اإلساءة الجن
, قلـق االنفـصال   , اضطراب بعد الصدمة  , أزمة الهوية , بكل من اإلدمان  

اخـتالل  , اضطراب الـسلوك  , نقص االنتباه , الفصام, االكتئاب, القلق العام 
وعند . اضطراب اإلخراج , الفزع الليلي , سيةاضطراب الهوية الجن  , اآلنية

, الهـوس , الخـوف ,  ارتبطت بكل من اضطراب التوافـق      0.05مستوى  
, البارانويا, اضطراب الحركة , المشي أثناء النوم  , الهستريا وتوهم المرض  

أما ارتباطاتها بكل من التهتهة     . الشذوذ الجنسي , الوسواس القهري , الصرع
 . تكن دالة إحصائياواضطراب األكل والعناد فلم

ال     )4  بكـل مـن     0.01 ارتبط بداللة إحصائية عند مـستوى        : اإلهم
, قلق االنفـصال  , اضطراب بعد الصدمة  , أزمة الهوية , اضطراب التوافق 

الهـستريا وتـوهم    , نقص االنتبـاه  , الهوس, الفصام, االكتئاب, القلق العام 
,  الحركة اضطراب, اضطراب األكل , التهتهة, اضطراب السلوك , المرض
, الفزع الليلـي  , الوسواس القهري , الصرع, اختالل اآلنية , العناد, البارانويا

 ارتبط بكل مـن     0.05وعند مستوى   . الشذوذ الجنسي , اضطراب اإلخراج 
أما . القهم العصابي , اضطراب الهوية الجنسية  , المشي أثناء النوم  , الخوف

 .ارتباطاته باإلدمان فلم تكن دالة إحصائيا

 النوم فق والفصام وقلق االنفصال ونقص االنتباه والتهتهة والمشي أثناءالتوا 
والصرع واضطراب الهوية الجنسية والوسواس القهري والفزع الليلي 

 .واضطراب اإلخراج والقهم العصابي فلم تكن دالة إحصائيا

ال     )4   بكل من سوء    0.01 ارتبط بداللة إحصائية عند مستوى       : اإلهم
, القلق العـام  , قلق االنفصال , اضطراب بعد الصدمة  ,  الهوية أزمة, التوافق
, الهـستريا وتـوهم المـرض     , نقص االنتبـاه  , الهوس, الفصام, االكتئاب

, العناد, البارانويا, اضطراب الحركة , اضطراب األكل , اضطراب السلوك 
, التهتهـة , ارتبط بكل مـن الخـوف      0.05وعند مستوى   . الشذوذ الجنسي 

طاته بكل من اإلدمان والمشي أثناء النـوم واضـطراب          أما ارتبا . الصرع
الهوية الجنسية والوسواس القهري والفزع الليلي واضـطراب اإلخـراج          

 .والقهم العصابي فلم تكن دالة إحصائيا

بكل من سوء    0.01ارتبط بداللة إحصائية عند مستوى      :  الحرمان    )5  
, االكتئـاب , لعـام القلـق ا  , اضطراب بعد الصدمة  , أزمة الهوية , التوافق
اضـطراب  , الهـستريا وتـوهم المـرض     , نقص االنتباه , الهوس, الفصام
, الـصرع , العناد, البارانويا, اضطراب الحركة , اضطراب األكل , السلوك

 ارتبط بكل مـن     0.05وعند مستوى   . الشذوذ الجنسي , اضطراب اإلخراج 
اإلدمـان  أما ارتباطاته بكل من     . الوسواس القهري القهم العصابي   , الخوف

وقلق االنفصال والتهتهة والمشي أثناء النوم واضطراب الهويـة الجنـسية           
 .والفزع الليلي فلم تكن دالة إحصائيا

  :وةـــــــــــورة اإلخــــــــــ ـ ص 3.1.6.5
يبني معامالت االرتباط بني االضطرابات  ) 13( جدول رقم 

خوة النفسية وخربات اإلساءة يف مرحلة الطفولة صورة اإل
.232= لدى عينة الذآور ن   

 اإلساءات   
 

النفسية احلاالت 

اإلساءة 
البدنية 

اإلساءة 
اللفظية 

اإلساءة 
احلرمان اإلمهال اجلنسية 

 0.069 0.151 0.232 0.035 - 0.043 اإلدمانـ 1
اضطراب ـ 2

 التوافق
0106 0.206 0.177 0.257 0.165 

ـ أزمة 3  
 اهلوية

0.311 0.443 0.351 0.422 0.360 

ـاضطراب 4  
 بعد الصدمة

0.260 0.298 0.283 0.368 0.241 

ـ قلق 5  
 االنفصال

0.247 0.276 0.368 0.354 0.259 

ـ القلق 6  
 العام

0.256 0.361 0.333 0.375 0.356 

ـ اخلوف7   0.087 0.136 0.214 0.218 0.086 
 0.364 0.370 0.322 0.362 0.266 االآتئابـ 8
ـ الفصام9   0.261 0.372 0.385 0.441 0.338 
ـ اهلوس10   0.144 0.303 0.207 0.358 0.258 
ـ نقص 11  

 االنتباه
0.212 0.408 0.293 0.398 0.322 

هسترييا ـ 12
 وتوهم مرض

0.232 0.268 0.184 0.238 0.209 

اضطراب ـ 13
 السلوك

0.207 0.322 0.233 0.411 0.278 

ـالتهتهة14   0.371 0.297 0.162 0.337 0.236 
ـ املشي 15  

 أثناء النوم
0.312 0.209 0.180 0.187 0.166 

اضطراب ـ 16
 األآل 

0.139 0.338 0.025 0.248 0.210 

اضطراب ـ 17
 احلرآة 

0.284 0.308 0.209 0.261 0.141 

اضطراب ـ 18
 ضاليل

0.151 0.292 0.198 0.331 0.228 

اضطراب ـ 19
 العناد

0.229 0.360 0.168 0.357 0.239 
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ـ اضطراب 25  
 اإلخراج

0.140 0.205 0.069 0.131 0.278 

ـ القهم 26  
العصابي

0.049 -0.159 -0.122 -
0.033 

0.031 

ـ الشذوذ 27  
 اجلنسي

0.152 -0.121 -0.091 0.020 -0.007 

:  هي 230 = وعند درجة الحرية ن 0.01الداللة اإلحصائية عند مستوى 
 .0.224 إلى 0.174 من 0.05 فأكثر وعند مستوى 0.225

 أن اإلساءات في مرحلة الطفولة الصادرة  )14( يتبين من الجدول رقم 
 : من اإلخوة ارتبطت مع االضطرابات النفسية لدى عينة اإلناث كما يلي 

 0.01 ارتبطت بداللة إحصائية عند مستوى : اإلساءة البدنية  )1      
اضطراب , الهستريا وتوهم المرض, الفصام, االكتئاب, بكل من الخوف

. الفزع الليلي, اختالل اآلنية, العناد, لبارانوياا, اضطراب األكل, السلوك
أما . الصرع, اضطراب الحركة, بكل من نقص االنتباه 0.05وعند مستوى 

ارتباطاتها بكل من اإلدمان واضطراب التوافق وأزمة الهوية واضطراب 
بعد الصدمة وقلق االنفصال والقلق العام والهوس والتهتهة والمشي أثناء 

لهوية الجنسية والوسواس القهري واضطراب اإلخراج النوم واضطراب ا
 .  والقهم العصابي والشذوذ الجنسي فلم تكن دالة إحصائيا

 ال توجد ارتباطات دالة إحصائيا عند مستوى : اإلساءة اللفظية  )2
 0.05أما عند مستوى .  بين اإلساءة اللفظية واالضطرابات النفسية0.01

ما ارتباطاتها بكل من اإلدمان أ. فقد ارتبطت باضطراب اإلخراج
واضطراب التوافق وأزمة الهوية واضطراب بعد الصدمة وقلق االنفصال 
والقلق العام والخوف واالكتئاب والفصام والهوس ونقص االنتباه 
والهستيريا وتوهم مرض واضطراب السلوك والتهتهة والمشي أثناء النوم 

العناد واختالل اآلنية واضطراب األكل واضطراب الحركة والبارانويا و
والصرع واضطراب الهوية الجنسية والوسواس القهري والفزع الليلي 

 .والقهم العصابي والشذوذ الجنسي فلم تكن دالة إحصائيا

 ال توجد ارتباطات دالة إحصائيا عند مستوى : اإلساءة الجنسية  )3
 0.05أما عند مستوى .  بين اإلساءة الجنسية واالضطرابات النفسية0.01

أما ارتباطاتها بكل من اإلدمان . فقد ارتبطت سلبا بالقهم العصابي
واضطراب التوافق وأزمة الهوية واضطراب بعد الصدمة وقلق االنفصال 
والقلق العام والخوف واالكتئاب والفصام والهوس ونقص االنتباه 
والهستيريا وتوهم مرض واضطراب السلوك والتهتهة والمشي أثناء النوم 

راب األكل واضطراب الحركة والبارانويا والعناد واختالل اآلنية واضط
والصرع واضطراب الهوية الجنسية والوسواس القهري والفزع الليلي 

 .والشذوذ الجنسي فلم تكن دالة إحصائيا

 بـين   0.01 ال توجد ارتباطات دالة إحصائيا عند مـستوى          : اإلهمال     )4
فقـد ارتبطـت سـلبا       0.05 مستوى   أما عند . اإلهمال واالضطرابات النفسية  

أما ارتباطاتها بكل من اإلدمان واضطراب التوافق وأزمة        . بالوسواس القهري 
الهوية واضطراب بعد الصدمة وقلق االنفـصال والقلـق العـام والخـوف             
واالكتئاب والفصام والهوس ونقص االنتبـاه والهـستيريا وتـوهم مـرض            

نوم واضطراب األكل واضطراب    واضطراب السلوك والتهتهة والمشي أثناء ال     
الحركة والبارانويا والعناد واختالل اآلنية والصرع واضطراب الهوية الجنسية         

 .والفزع الليلي والقهم العصابي والشذوذ الجنسي فلم تكن دالة إحصائيا

ان     )5  باضـطراب   0.01 ارتبط بداللة إحصائية عند مستوى       : الحرم
الهـستريا وتـوهم    , ل من االكتئاب   ارتبط بك  0.05وعند مستوى   . اإلخراج
أما ارتباطاته  . اختالل اآلنية , اضطراب األكل , اضطراب السلوك , المرض

بكل من اإلدمان واضطراب التوافق وأزمة الهوية واضطراب بعد الصدمة          
وقلق االنفصال والقلق العام والخوف والفصام والهوس ونقـص االنتبـاه           

  الحركة والبارانويا والعناد والتهتهة والمشي أثناء النوم واضطراب

 بكل من أزمة    0.01ارتبط بداللة إحصائية عند مستوى      :  الحرمان    )5 
, االكتئـاب , القلـق العـام   , قلق االنفصال , اضطراب بعد الصدمة  , الهوية
, البارانويـا , التهتهـة , اضطراب الـسلوك  , نقص االنتباه , الهوس, الفصام
. القهم العـصابي  , اضطراب اإلخراج , الفزع الليلي , اختالل اآلنية , العناد

اضـطراب  ,  وتوهم المـرض   ا ارتبط بكل من الهستري    0.05وعند مستوى   
أما ارتباطاته بكل من    . الشذوذ الجنسي , الوسواس القهري , الصرع, األكل

اإلدمان واضطراب التوافق والخوف والمشي أثنـاء النـوم واضـطراب           
 .ة إحصائياالحركة واضطراب الهوية الجنسية فلم تكن دال

  :اثــــــــــة اإلنــــــــعين - 2.6.5

  :ورة األبـــــــــــ ص 1.2.6.5

 يبني معامالت االرتباط بني االضطرابات )14( جدول رقم 
النفسية وخربات اإلساءة يف مرحلة الطفولة صورة األب 

 .232= لدى عينة اإلناث ن 

 اإلساءات     
 

 احلاالت النفسية 

اإلساءة 
ية البدن

اإلساءة 
اللفظية 

اإلساءة 
احلرمان اإلمهال اجلنسية 

ـ اإلدمان1   0.111 -0.036 -0.069 -
0.076 

0.028 

ـ اضطراب 2  
 التوافق

0.104 -0.053 -0.066 0.009 -0.004 

ـ أزمة 3  
 اهلوية

0.005 -0.120 -0.098 -
0.022 

0.053 

ـ اضطراب 4  
 بعد الصدمة

0.109 0.035 0.118 -
0.023 

0.054 

ـ قلق 5  
 االنفصال

-0.034 -0.050 0.001 -
0.037 

-0.058 

ـ القلق 6  
 العام

0.125 -0.097 -0.119 -
0.056 

-0.004 

ـ اخلوف7   0.250 0.147 -0.101 0.022 0.068 
ـ االآتئاب8  0.278 0.102 -0.159 0.043 0.181 
ـ الفصام9  0.227 0.030 -0.131 -0.013 0.078 
ـ اهلوس10   0.108 -0.062 0.005 -

0.076 
-0.041 

ـ نقص 11  
 االنتباه

0.186 0.025 -0.006 0.049 0.060 

ـ هسترييا 12  
 وتوهم مرض

0.438 0.139 -0.068 0.048 0.220 

ـ اضطراب 13  
 السلوك

0.350 0.018 -0.069 0.111 0.179 

ـ التهتهة14   0.115 0.053 -0.101 -
0.035 

0.047 

ـ املشي 15  
 أثناء النوم

0.021 -0.057 -0.065 -
0.098 

-0.033 

ـ اضطراب 16  
 األآل 

0.307 0.095 -0.076 0.055 0.191 

ـ اضطراب 17  
 احلرآة 

0.192 0.113 -0.074 0.023 0.101 

ـ اضطراب 18  
 ضاليل

0.282 0.086 -0.046 0.042 0.110 

ـ اضطراب 19  
 العناد

0.234 0.082 -0.090 0.049 0.142 

ـ اختالل 20  
 اآلنية

0.265 0.103 -0.047 0.079 0.206 

ـ الصرع21   0.206 0.075 -0.071 0.015 0.091 
ـ اضطراب 22  

 هوية جنسية
0.071 -0.013 -0.035 -

0.008 
0.056 

ـ الوسواس 23  
 القهري

-0.117 -0.106 -0.003 -
0.193 

-0.149 

ـ الفزع 24  
 الليلي

0.306 0.124 -0.051 0.059 0.077 
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بكـل   0.01 ارتبطت بداللة إحصائية عند مستوى  : اإلساءة البدنية     )1
اضطراب , الهستريا وتوهم المرض  , نقص االنتباه , الفصام  , من االكتئاب 

اضـطراب  , اخـتالل اآلنيـة   , العناد, البارانويا, اضطراب األكل , السلوك
 بكل  0.05وعند مستوى   . اضطراب اإلخراج , الفزع الليلي , الهوية الجنسية 

الـشذوذ  , الـصرع , اضطراب الحركـة  , الهوس, من اضطراب التوافق  
أما ارتباطاتها بكل من اإلدمان وأزمة الهوية واضـطراب بعـد           . لجنسيا

الصدمة وقلق االنفصال والقلق العام والخوف والتهتهة والمشي أثناء النوم          
 .  والوسواس القهري والقهم العصابي فلم تكن دالة إحصائيا

ة       )2  بكل  0.01 ارتبطت بداللة إحصائية عند مستوى       : اإلساءة اللفظي
الهـستريا وتـوهم    , نقص االنتباه , الهوس, الفصام, االكتئاب, فمن الخو 
اخـتالل  , العناد, البارانويا, اضطراب الحركة , اضطراب السلوك , المرض
وعند . اضطراب اإلخراج , الفزع الليلي , اضطراب الهوية الجنسية  , اآلنية

أما ارتباطاتها  .  ارتبطت بكل من اضطراب األكل والصرع      0.05مستوى  
إلدمان واضطراب التوافق وأزمة الهوية واضطراب بعد الصدمة        بكل من ا  

وقلق االنفصال والقلق العام والتهتهة والمشي أثنـاء النـوم والوسـواس            
 .القهري والقهم العصابي والشذوذ الجنسي فلم تكن دالة إحصائيا

سية      ) 3  ال توجد ارتباطات دالة إحصائيا عند مـستوى         :اإلساءة الجن
 . بين اإلساءة اللفظية واالضطرابات النفسية0.05 وعند مستوى 0.01

ال     )4 .  باختالل اآلنية  0.01 ارتبط بداللة إحصائية عند مستوى       : اإلهم
الهـستريا  , الفـصام , االكتئاب, ارتبط بكل من الخوف    0.05وعند مستوى   
اضـطراب  , الفزع الليلـي  , البارانويا, اضطراب السلوك , وتوهم المرض 

ته بكل من اإلدمان واضطراب التوافق وأزمة الهوية        أما ارتباطا . اإلخراج
واضطراب بعد الصدمة وقلق االنفصال والقلق العـام والهـوس ونقـص            

واضـطراب  , واضـطراب األكـل   , االنتباه والتهتهة والمشي أثناء النـوم     
والوسواس القهري  , واضطراب الهوية الجنسية  , والصرع, والعناد, الحركة

 .جنسي فلم تكن دالة إحصائياوالقهم العصابي والشذوذ ال

ان     )5  بكـل مـن    0.01 ارتبط بداللة إحصائية عند مـستوى        : الحرم
, نقـص االنتبـاه   , الفصام, واالكتئاب, القلق العام , اضطراب بعد الصدمة  

اخـتالل  , العنـاد , البارانويا, اضطراب السلوك , الهستيريا وتوهم المرض  
وعنـد مـستوى    . خراجباضطراب اإل .  اضطراب الهوية الجنسية  , اآلنية
, والفـزع الليلـي   , والصرع, والهوس,  ارتبط بكل من وأزمة الهوية     0.05

أما ارتباطاته بكل من اإلدمان واضـطراب التوافـق         . اضطراب اإلخراج 
وقلق االنفصال والخوف والتهتهة والمشي أثناء النوم واضـطراب األكـل       

وذ الجنـسي   واضطراب الحركة والوسواس القهري والقهم العصابي والشذ      
 . فلم تكن دالة إحصائيا

  :وةـــــورة اإلخــــــــــ ص  3.2.6.5
 يبني معامالت االرتباط بني االضطرابات )16( جدول رقم 

النفسية وخربات اإلساءة يف مرحلة الطفولة صورة اإلخوة
 .232= لدى عينة اإلخوة ن 

 اإلساءات        
 احلاالت النفسية 

اإلساءة 
البدنية 

ساءة اإل
اللفظية 

اإلساءة 
احلرمان اإلمهال اجلنسية 

ـ اإلدمان1   -0.018 0.072 0.024 -
0.006 

-0.048 

ـ اضطراب 2  
 التوافق

0.017 0.045 0.076 0.004 0.095 

ـ أزمة اهلوية3   0.081 0.098 -0.022 0.055 0.201 
ـ اضطراب بعد 4  

 الصدمة
0.078 0.162 -0.092 0.103 0.149 

ـ قلق 5  0.084- 0.014 0.099- 0.111- 0.154- االنفصال 
ـ القلق العام6   -0.010 0.065 0.034 0.149 0.115 
ـ اخلوف7   -0.076 0.189 0.119 0164 0115 
ـ االآتئاب8   0.081 0.163 0.002 0.168 0.204  

والصرع واضطراب الهوية الجنسية والفزع الليلي والقهم العصابي  
 .تكن دالة إحصائياوالشذوذ الجنسي فلم 

  :ورة األمـــــــــــــ ص  2.2.6.5
 يبني معامالت االرتباط بني االضطرابات )15( جدول رقم 

النفسية وخربات اإلساءة يف مرحلة الطفولة صورة األم 
 .232= لدى عينة اإلناث ن 

 اإلساءات
 

احلــــــاالت 
ـسية  النفـــ

 للشباب

اإلساءة 
البدنية 

اإلساءة 
اللفظية 

اإلساءة 
احلرمان اإلمهال اجلنسية 

ـ اإلدمان1  0.100 0.124 0.039 0.025 0.049 
ـ اضطراب 2  

 التوافق
0.195 0.090 -0.087 -

0.038 
0.154 

ـ أزمة 3  
 اهلوية

0.120 0.044 -0.018 0.003 0.198 

ـ اضطراب 4  
 بعد الصدمة

0.168 0.173 -0.009 0.084 0.277 

ـ قلق 5  
 االنفصال

-0.139 0.022 -0.147 0.029 0.074 

ـ القلق 6  
 العام

0.085 0.114 -0.010 0.085 0.213 

ـ اخلوف7   0.088 0.248 -0.062 0.186 0.115 
ـ االآتئاب8   0.332 0.324 -0.107 0.177 0.382 
ـ الفصام9   0.255 0.323 0.008 0.194 0.315 
ـ اهلوس10   0.206 0.239 0.162 0.094 0.184 
ـ نقص 11  

 االنتباه
0.287 0.316 0.063 0.103 0.341 

ـ هسترييا 12  
 وتوهم مرض

0.359 0.266 -0.119 0.217 0.228 

ـ اضطراب 13  
 السلوك

0.444 0.279 0.025 0.204 0.241 

ـ التهتهة14   0.066 0.152 0.048 0.096 0.088 
ـ املشي 15  

 أثناء النوم
0.146 0.020 0.062 0.075 0.042 

ـ اضطراب 16  0.294 0.201 0.087 0.089 0.115 
ـ اضطراب 17  

 احلرآة 
0.183 0.294 0.038 0.136 0.138 

ـ اضطراب 18  
 ضاليل

0.303 0.333 0.015 0.197 0.311 

ـ اضطراب 19  
 العناد

0.349 0.309 0.020 0.065 0.225 

ـ اختالل 20  
 اآلنية

0.252 0.297 0.048 0.261 0.319 

ـ الصرع21   0.208 0.180 0.008 0.155 0.183 
ـ اضطراب 22  

 هويةجنسية
0.264 0.324 -0.041 0.065 0.283 

ـ الوسواس 23  
 القهري

-0.127 0.027 0.071 -
0.126 

-0.061 

ـ الفزع 24  
 الليلي

0.338 0.383 -0.038 0.187 0.197 

ـ اضطراب 25  
 اإلخراج

0.296 0.235 0.022 0.192 0.193 

ـ القهم 26  
 العصابي

0.166 0.041 0.011 0.014 0.163 

ـ الشذوذ 27  
 اجلنسي

0.219 0.113 0.055 0.082 0.126 

: هي  130=  وعند درجة الحرية ن 0.01الداللة اإلحصائية عند مستوى 
 .0.224 إلى 0.174 من 0.05 فأكثروعند مستوى 0.225

أن اإلساءات في مرحلة الطفولة الصادرة       ) 15( يتبين من الجدول رقم     
 : االضطرابات النفسية لدى عينة اإلناث كما يلي من اإلخوة ارتبطت مع 
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ال     )4 بكـل مـن     0.01 ارتبط بداللة إحصائية عند مـستوى        : اإلهم
اخـتالل  , البارانويـا , اضطراب الحركة , الهتسريا وتوهم المرض  , الفصام
 0.05وعنـد مـستوى     . اضطراب اإلخراج , الفزع الليلي , الصرع, اآلنية

أمـا ارتباطاتـه بكـل مـن اإلدمـان          . ارتبط باضطراب الهوية الجنسية   
توافق وأزمة الهوية واضطراب بعد الصدمة وقلق االنفصال        واضطراب ال 

والقلق العام واالكتئاب والهوس ونقص االنتباه واضطراب السلوك  التهتهة          
والمشي أثناء النوم اضطراب األكل والعناد والوسواس القهـري والقهـم           

 .فلم تكن دالة إحصائيا, العصابي والشذوذ الجنسي

ان     )5        بكل من   0.01داللة إحصائية عند مستوى      ارتبط ب  : الحرم
اضـطراب  , اضطراب الـسلوك  , الهستريا وتوهم المرض  , نقص االنتباه 

اضـطراب الهويـة    , اختالل اآلنيـة  , البارانويا, اضطراب الحركة , األكل
ارتبط بكل   0.05وعند مستوى   . اضطراب اإلخراج , الفزع الليلي , الجنسية

أما ارتباطاته بكل من    . الصرع, العناد, الفصام, االكتئاب, من أزمة الهوية  
اإلدمان واضطراب التوافق واضطراب بعد الصدمة وقلق االنفصال والقلق         
العام والخوف والهوس والتهتهة والمشي أثناء النوم والوسـواس القهـري           

 .فلم تكن دالة إحصائيا, والقهم العصابي والشذوذ الجنسي

ي خبرات اإلسـاءة فـي      متغيرا ف  30( ونظرا لكثرة متغيرات البحث     
 و  )مرحلة الطفولة الصادرة من األب واألم واإلخوة لدى الذكور واإلناث           

فـإن  , )متغيرا في االضطرابات النفسية لدى الذكور واإلناث كـذلك           27( 
 معامالت ارتباط ينبغي حسابها في العالقـات بـين خبـرات            810هناك  

ـ        ي مرحلـة الرشـد     اإلساءة في مرحلة الطفولة واالضطرابات النفسية ف
ولذا يلجأ الباحـث إلـى      . مما يعقّد عملية مناقشة النتائج وتفسيرها     , المبكر

عملية اختصارها عن طريق حساب النسب المئوية لتكـرارات معـامالت           
 يبـين   )17( والجدول رقـم   . االرتباط الدالة إحصائيا لكل جنس على حدة      

 بينهـا وبـين     مصادر اإلساءة وأشكالها والنـسب المئويـة لالرتباطـات        
 .االضطرابات النفسية والمتوسط الحسابي لها لدى كل من الذكور واإلناث

مصادر 
 اإلساءة

أشكال خربات اإلساءة 
 يف مرحلة الطفولة

نسبها 
املئوية لدى 

 الذآور

نسبها املئوية 
 لدى اإلناث

ـ اإلساءة البدنية1   77.78 48.15 
ـ اإلساءة اللفظية2   85.18 3.70 

 0.00 66.67 ـ اإلساءة اجلنسية 3
ـ اإلمهال4   85.18 3.70 

 األب
 

ـ احلرمان5   92.59 22.23 
ـ اإلساءة البدنية1   33.33 62.96 
ـ اإلساءة اللفظية2   77.78 59.26 
ـ اإلساءة اجلنسية3   51.19 0.00 
ـ اإلمهال4   74.07 33.33 

 األم

ـ احلرمان5   77.78 59.26 
ـ اإلساءة1  3.00 74.07  البدنية 
ـ اإلساءة اللفظية2   92.59 55.56 
ـ اإلساءة اجلنسية3   88.89 0.00 
ـ اإلمهال4   96.30 33.33 

 اإلخوة

ـ احلرمان5   77.78 55.56 

 29.34 76.74 متوسطا االرتباطات

 أن اإلساءات في مرحلة الطفولة تعرض        )17( يتبين من الجدول رقم     
سـواء  , ث في كل أشكالها ومن جميع مصادرها      لها الذكور أكثر من اإلنا    

فقـد  , إال اإلساءة البدنية من األم تجاه اإلناث      . من األب أو األم أو اإلخوة     
 .جاءت النسبة المئوية لالرتباطات أكثر منها لدى الذكور

 ثــــــــــــــــــج البحـــــــــــــــــة نتائــــــــــــــــــمناقش - 6
  : ؤال األولـــــــــــالس - 1.6

  

ـ الفصام9   0.092 0.251 0.050 0.280 0.223 
ـ اهلوس10  0.158 0.242 0.123 0.158 0149 
ـ نقص 11  

 االنتباه
0.082 0.214 -0.019 0.151 0.237 

ـ هسترييا 12  
 وتوهم مرض

0.156 0.203 0.117 0.230 0.297 

ـ اضطراب 13  
 السلوك

0.203 0.250 0.115 0.162 0.283 

ـ التهتهة14   0.069 0.193 -0.035 0.127 0.150 
ـ املشي أثناء 15  

 النوم
-0.008 0.005 -0.009 -

0.059 
-0.014 

ـ اضطراب 16  
 األآل 

0.166 0.197 0.072 0.158 0.251 

ـ اضطراب 17  
 احلرآة 

-0.062 0.166 -0.023 0.242 0.215 

ـ اضطراب ضاليل 18  0.154 0.267 0.108 0.261 0.302 
ـ اضطراب 19  

 العناد
0.168 0.202 0.100 0.130 0.201 

ـ اختالل 20  
 اآلنية

0.079 0.304 0.117 0.342 0.278 

ـ الصرع21   0.037 0.230 0.103 0.288 0.222 
ـ اضطراب 22  

 هويةجنسية
0.136 0.319 0.007 0.205 0.276 

ـ الوسواس 23  
 القهري

-0.041 -0.003 0.009 -
0.035 

0.035 

ـ ا24 لفزع  
 الليلي

0.108 0.248 0.096 0.226 0.234 

ـ اضطراب 25  
 اإلخراج

0.128 0.289 0.130 0.213 0.272 

ـ القهم 26  
 العصابي

0.122 0.079 0.005 0.035 0.161 

ـ الشذوذ 27  
 اجلنسي

0.167 0.094 -0.078 0.113 0.169 

: هي  230=  وعند درجة الحرية ن 0.01الداللة اإلحصائية عند مستوى 
 .0.224 إلى 0.174 من 0.05 فأكثروعند مستوى 0.225

 أن اإلساءات في مرحلة الطفولة الصادرة        )16( يتبين من الجدول رقم     
 : من اإلخوة ارتبطت مع االضطرابات النفسية لدى عينة الذكور كما يلي 

ة      )1  ال توجد ارتباطات دالة إحصائيا عنـد مـستوى          : اإلساءة البدني
أمـا  . ة البدنية في مرحلة الطفولة واالضطرابات النفسية       بين اإلساء  0.01

أما ارتباطاتها بكل من    . فقد ارتبطت باضطراب السلوك    0.05عند مستوى   
قلـق  , اضطراب عـد الـصدمة    , أزمة الهوية , اإلدمان اضطراب التوافق  

, نقص االنتبـاه  , الهوس, الفصام, االكتئاب, الخوف, القلق العام , االنفصال
, اضـطراب األكـل   , المشي أثناء النوم  , التهتهة, هم المرض الهستريا وتو 

, اضطراب الهوية الجنـسية   , الصرع, العناد, البارانويا, اضطراب الحركة 
, القهـم العـصابي   , اضطراب اإلخـراج  , الفزع الليلي , الوسواس القهري 

 .  الشذوذ الجنسي فلم تكن دالة إحصائيا

ة       )2 بكل  0.01ئية عند مستوى     ارتبطت بداللة إحصا   : اإلساءة اللفظي
, واضطراب السلوك , الصرع, البارانويا, نقص االنتباه , الهوس, من الفصام 

اضـطراب  , الفزع الليلـي  , الوسواس القهري , اضطراب الهوية الجنسية  
الهستريا وتـوهم   ,  ارتبطت بكل من الخوف    0.05وعند مستوى   . اإلخراج
باطاتها بكل من اإلدمان    أما ارت . العناد, اضطراب األكل , التهتهة, المرض

واضطراب التوافق وأزمة الهوية واضطراب بعد الصدمة وقلق االنفصال         
والقلق العام واالكتئاب والمشي أثناء النوم واضـطراب الحركـة والقهـم            

 .فلم تكن دالة إحصائيا, العصابي والشذوذ الجنسي

سية      ) 3 وى ال توجد ارتباطات دالة إحصائيا عند مست       : :اإلساءة الجن
 .بين اإلساءة اللفظية واالضطرابات النفسية 0.05وعند مستوى  0.01
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ولكن ارتفع عندهن قلق االنفـصال      , والتمرد مثلما كان األمر لدى الذكور     
. بسبب رغبتهن في التواجد مع اآلخرين وإشباع الـدافع نحـو االنتمـاء            

وارتفع لديهن مثلما هو الحال عند الذكور سوء التوافـق وأزمـة الهويـة              
ذه من الحاالت النفسية التي     وه. واالنعصاب بعد الصدمة واالكتئاب وغيره    

فيسوء توافقهم سواء مع ذواتهم أو مع       . ترتفع فيها مشاعر الذكور واإلناث    
ويشعرون بصعوبة تحديد هويتهم مـن حيـث التعـرف علـى            , اآلخرين

ويتأزمون بعد تعرضهم لحادثـة مؤلمـة       , إمكاناتهم وطموحاتهم ومستقبلهم  
لتي تصاحبها مشاعر سلبية    ويكتئبون وغير ذلك من هذه الحاالت النفسية ا       

ومن الطبيعي أن تحدث مثل هذه الحاالت لدى هذه الفئة العمرية           . ومؤلمة
ذلك العمر الذي يتميـز بالطموحـات       , التي يوجد أفرادها في بداية الرشد     

وخاصة إذا شعر   , الواسعة واالندفاع نحو الحياة مع قلة الخبرة واإلمكانات       
تحكمون في تسيير شـؤونهم يتنكـرون       الشباب بأن مجتمع الكبار والذين ي     

, الفزع الليلي , البارانويا, الهوس, العناد, أما اضطراب القهم العصابي   . لهم
, اختالل اآلنية , أما اضطراب التهتهة  . الفصام فجاءت في الرتب المتوسطة    

اضطراب الهويـة   , اضطراب حركي , الشذوذ الجنسي , اضطراب السلوك 
, المـشي أثنـاء النـوم     , الصرع,  األكل اضطراب, نقص االنتباه , الجنسية

فهذه االضطرابات  . اإلدمان جاءت في الرتب األخيرة    , اضطراب اإلخراج 
النفسية قليلة االنتشار بين عينة البحث التي يعتقد ألنها تمثل الشباب وهـو             

 .المجتمع األصلي للبحث

  ىـــــــــة األولـــــــــالفرضي – 3.6
 أن الفروق في خبرات اإلساءة في مرحلة        ) 5(  يتبين من الجدول رقم     

الطفولة لدى عينة الذكور كانت لصالح اإلساءة اللفظية لإلخوة واإلسـاءة           
اللفظية لألب واإلساءة اللفظية لألم واإلساءة البدنية لألب واإلساءة البدنيـة         
لألم واإلساءة البدنية لإلخوة مقارنة بأشكال اإلسـاءات األخـرى وهـي            

مما يعني أن أسلوب التربية األسرية      . ان واإلساءة الجنسية  اإلهمال والحرم 
وقد بينـت   . المعتمد على القسوة يستعمل هذه اإلساءات في معاملته لذكور        

في فقرة سابقة أن التربية في كثير من األسر الجزائرية تـرتبط بمفهـوم              
 . العقاب بأنواعه المتعددة

ت اإلساءة في مرحلة     أن الفروق في خبرا     )6( ويتبين من الجدول رقم     
كانت لصالح اإلساءة اللفظية لإلخوة واإلسـاءة       . الطفولة لدى عينة اإلناث   

اللفظية لألم واإلساءة البدنية لألم واإلساءة اللفظية لألب وإهمـال اإلخـوة            
مقارنـة بأشـكال اإلسـاءات      , واإلساءة البدنية لإلخوة والحرمان لإلخوة    

ية تعتمد في جانـب القـسوة علـى         مما يتبين أن التربية األسر    . األخرى
وتدرك اإلناث مقارنة بالذكور اإلهمال من جانب       , اإلساءة اللفظية والبدنية  

اإلخوة وهذا نظرا لرغبة المرأة أن تكون محل اهتمام ورعاية ومحبة من             
 .   ذويها وأكثر حساسية لهذه المواقف من الذكر

 ةـــــــة الثانيـــــــــالفرضي – 4.6
 أن الفروق بين الـذكور واإلنـاث فـي           )7( الجدول رقم    يتبين من   

. تعرضهم لخبرات اإلساءة في مرحلة الطفولة جاءت كلها لصالح الـذكور          
إن الذكور كانوا يتعرضـون فعـال       : وهذه النتيجة يمكن تفسيرها كما يلي       

لهذه اإلساءات في طفولتهم وهم كذلك أكثـر حـساسية إزاءهـا مقارنـة              
 كن يتعرضن أيـضا لهـذه اإلسـاءات ولكـنهن ال            وأن اإلناث . باإلناث

يرفضنها وال يبدين أي حساسية إزاءها بسبب ميلهن للخضوع واالستسالم          
ويعتبرن أن األنثى بسبب وضـعها االجتمـاعي        . وتمثيل سلوك المازوخي  

من الطبيعـي أن تتعـرض      , الذي يأتي في الرتبة الثانية بعد وضع الرجل       
 . وتعلن االستكانة والوالء,  وتتحملهالإلساءة وعليها أن تقبل بها

  ةــــــة الثالثــــــــالفرضي – 5.6
 أن الفـروق بـين الـذكور واإلنـاث فـي           )8(  يتبين من الجدول رقم     

, واضطراب السلوك , االضطرابات النفسية جاءت لصالح الذكور في اإلدمان      
 في االندفاع   وتتفق هذه النتيجة مع خصائص الذكور     . والشذوذ الجنسي , والعناد

 والميل إلى المخاطرة في مجال التدخين وتناول العقاقير المخدرة واالندفاع 

 أن أشكال اإلساءة التي تعرضت لها عينة         )1( يتبين من الجدول رقم      
سواء من قبل   , البحث من الذكور كانت هي اإلساءات اللفظية والبدنية كلها        

. سية فجاءت في الرتب األخيـرة     أما اإلساءة الجن  . األب أو األم أو اإلخوة    
مما يعني أن أسلوب التربية     . وجاء اإلهمال والحرمان في الرتب المتوسطة     

المسيئة يعتمد على اإلساءة بالكالم الجارح والتهديـد والتـوبيخ والـشتم            
وتتفق هذه  . وكذلك الضرب والعقاب البدني بصفة عامة     . واإلهانة وغيرها 

 كثير من األسر بأن التربية الجيدة لألطفـال   النتيجة مع االعتقاد السائد عند    
وجـاء  . تعتمد على الضرب واإلهانة وكل أساليب اإلساءة اللفظية والبدنية        

اإلهمال والحرمان في الرتب المتوسطة مما يعني أن هذا األسلوب يـأتي            
في الرتبة الثانية من حيث اللجوء إليه كأسلوب تربوي يعتمد على القـسوة             

ساءة الجنسية فهي نادرة الحدوث وفق ما صرحت به عينة          أما اإل . النفسية
 .البحث من الذكور

 فيبين كذلك أن أشكال اإلساءة التي جاءت فـي           )2( أما الجدول رقم    
الرتب األولى لدى عينة اإلناث هي اإلساءات اللفظية والبدنية مـن قبـل             

فقن في  فاإلناث هنا وإن ات   . األب واألم واإلخوة واإلهمال كذلك من اإلخوة      
إال أنهـن   , إدراكهن مع الذكور في خبرات اإلساءة في مرحلـة الطفولـة          

فاألنثى بطبيعتهـا حـساسة     . تميزن عنهم بحساسيتهن لإلهمال من اإلخوة     
لهذه المواقف التي تشعرها بأنها مرفوضة ومهملة وليست محـل رعايـة            
واهتمام وخاصة من قبل إخوتها الذين هم في مثل سنها ويعيـشون معهـا              

وتتـأثر نفـسيا    . تحتاج إلى عطفهم ورعايتهم واهتمامهم بها وبحاجاتهـا       و
أما الحرمان من األبوين    . وتتأزم كلما شعرت بأنهم ال يعيرونها أي اهتمام       

وجاءت اإلساءة الجنـسية فـي      . واإلخوة فقد جاءت في الرتب المتوسطة     
    . مما يعني عمد تعرض اإلناث لإلساءة في هذا المجال, الرتب األخيرة

  : يـــــــــؤال الثانـــــــــــــالس - 2.6
 أن االضطراب النفسية التي جـاءت فـي          )3( يتبين من الجدول رقم     

, اضطراب التوافـق  , العناد: الرتب العشرة األولى لدى عينة الذكور هي        
اضطراب , االكتئاب, الهوس, أزمة الهوية , الوسواس القهري , نقص االنتباه 

مما يعني أن هذه    . االنعصاب بعد الصدمة  ,  القلق العام  ,) بارانويا( ضاللي  
ومن الطبيعي فـي هـذه      . االضطرابات هي المنتشرة بين عينات الشباب     

 عنادا وتمردا واضطرابا فـي      ) الذكر   (المرحلة من النمو أن يبدي الفرد       
فقـد بينـت    . التوافق ونقصا في االنتباه وأزمة هوية واكتئاب وقلق وغيره        

منهـا دراسـة    , ات نفسية انتشار هذه االضطرابات بين الشباب      نتائج دراس 
.  في اإلمارات العربية المتحدة حول القلق      1992غريب بعبد الفتاح غريب     

ودراسة حـسن   . في الجزائر حول االكتئاب    1995ودراسة بشير معمرية    
وأريد أن أشير هنا إلى أن      .  في الكويت حول االكتئاب    1997عبد اللطيف   
فهي ليست عينة مقيمة في مستشفى أو تم        , يفترض فيها السواء  عينة البحث   

تشخيصها عند مختص في األمراض النفسية وتبين إصـابتها باضـطراب           
ولهذا فإن ارتفاع هذه االضطرابات لدى أفرادها يشير فقط إلـى           . نفسي ما 

توفر االستعدادات لديهم لإلصابة بهذه االضطرابات إذا تعرضوا لـضغوط      
, الفـصام , الـشذوذ الجنـسي   , أما اضطراب السلوك  .  بها وقد ال يصابون  

, اخـتالل اآلنيـة   , الفزع الليلي , القهم العصابي , التهتهة, الخوف, اإلدمان
اضطراب األكل فجـاءت فـي الرتـب        , قلق االنفصال , اضطراب حركي 

مما يعني أن هذه االضطرابات منتشرة بصورة متوسطة بـين          . المتوسطة
البحوث في هذا المجال بـأن النـسب المئويـة          وفعال تشير   . فئة الشباب 

أما اضـطراب الهـستيريا     . النتشار هذه االضطرابات متدنية في المجتمع     
اضطراب , المشي أثناء النوم  , اضطراب اإلخراج , الصرع, وتوهم المرض 

 . الهوية الجنسية فجاءت في الرتب األخيرة

ي جاءت فـي     فيبين أن االضطرابات النفسية الت      )4( أما الجدول رقم    
: الرتب الثمانية األولى لدى عينة اإلناث وفقا لمتوسطاتها الحسابية هـي            

نقص االنتباه وفـرط    , االكتئاب, أزمة الهوية , الوسواس, اضطراب التوافق 
إن اإلنـاث   . قلق االنفـصال  , القلق العام , االنعصاب بعد الصدمة  , الحركة

 العناد لم يرتفع عندهن , وبسبب حرصهن على الوالء لألسرة
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فيؤكـد  , االضـطرابات النفـسية   وبالنسبة الرتباط خبرات اإلساءات ب    
الباحثون على أهمية الخبرات األولى التي يمر بها الفرد في طفولته في في             

مما جعل العديد من العياديين يفترضـون       . . تشكيل شخصيته في المستقبل   
مـن   أن خبرات الطفولة الصادمة من العوامل المـسببة لظهـور العديـد           

جد أن المضطربين قـد مـروا       كما و . االضطرابات النفسية في المستقبل   
خالل مرحلة طفولتهم بأحداث مؤلمة وإساءة بالغة مثل التعرض ألنـواع           

كما مـروا بخبـرات     , من اإلساءة البدنية أو الجنسية أو الحرمان العاطفي       
أو , أو نشأوا مـع والـدين غيـر أسـوياء         , االنفصال المبكر عن الوالدين   
 .دراك سيء تجاه هذه المعاملةأو لديهم إ, تعرضوا لمعاملة والدية خاطئة

. وفي هذا اإلطار فقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مـع نتـائج دراسـات س      
 التي بينت أن أهم األعراض التـي تنـتج عـن    C. Draucker 2000دروكر 

القلق واالكتئاب واليـأس    : التعرض في مرحلة الطفولة لإلساءة الجنسية هي        
. نتحار والعدوانية تجاه اآلخـرين    والخزي وسلوك إيذاء الذات ومحاوالت اال     

 التي بينـت أن التعـرض   N. Hoschtetler 2002هوشتتلر . وكذلك دراسة ن
للصدمات في الطفولة ترتبط باألمراض النفسية والعجز عـن تقيـيم الـذات             

 .Mهلجيالند وآخر . وذكرت دراسة كل م. وظهور أعراض االكتئاب والقلق
Helgeland et al 2004 ساءة واإلهمال وعدم االستقرار البيئي أن التعرض لإل
  ). 407, 2005,  سعاد عبد اهللا البشر(. يرتبط بالقلق واالكتئاب

 فردا من الجنـسين     97ووجدت سعاد عبد اهللا البشر في دراستها على         
 سنة ارتباط بين التعـرض لإلسـاءة فـي    32 ـ    18 تراوحت أعمارهم بين

ووجـدت  . الشخصية الحدية الطفولة وكل من القلق واالكتئاب واضطراب       
كذلك في نفس الدراسة أنه يمكن التنبؤ بحدوث اضطراب الشخصية الحدية           

 سـعاد    (.والقلق واالكتئاب لدى األفراد إذا تعرضوا في طفولتهم لإلساءة        
   ).414 ـ 412, 2005, عبد اهللا البشر

وفيما يتعلق بالفصام فقد بينت دراسة رشدي عبده حنين دور التربوية           
فقـد وجـد أن     . رية الخاطئة في نشوء هذا االضطراب لدى األبنـاء        األس

اإلغواء الجنسي من األم خاصة والتناقض بين الوالدين في معاملة أبنائهما           
والتسلط واإلهمال والحرمان العاطفي والنبذ واسـتعمال العقـاب القاسـي           

كلها كانت من العوامل التي ساعدت على إصابة األبناء         , والتفكك األسري 
   ).182 ـ 181, 1986,  رشدي عبده حنين. (بالفصام

األسـرة  "  وتشير بعض النظريات المفسرة لالضطرابات النفسية إلى        
 وناثان Murry Bowen 1994فيبين ميري بوين ". المولدة للمرض النفسي 

 G. Bateson 1977 وجريجوري باتسون N. Ackerman 1937أكرمان 
 بالمناخ الوجداني غيـر الـسوي وبعـدم    أن األسرة المولدة للمرض تتميز 

. نضج الوالدين وبالرابطة المتناقضة وباضطراب في االتـصال اللغـوي         
فبين أن المرض   ,  عددا من مرضى الفصام مع والديهم      1961ودرس بوين   

فالفرد المـريض داخـل     . عند المريض ما هو إال عرضا ألسرة مريضة       
وبين أن ارتباط الطفـل     . األسرة هو الذي تعبر عن طريقه عن اضطرابها       

 . بأمه وعدم استقالله عنها يعتبر أحد أساب مرض الفصام خاصة

األثر الكبير لألسرة في نـشأة   T. Lidz et alليدز وآخرون . ويبين ت
 .1949المرض عندما درس تاريخ خمسين من المرضى العقليـين عـام            

جع  منهم فقط عاشوا في بيوت يمكن اعتبارها عاديـة تـش      % 10فوجد أن   
أمـا  . حاجات الطفل المادية والعاطفية الضرورية لنمـوه نمـوا طبيعيـا          

وما يترتب عليه   , اآلخرون فقد تشأوا في أسر ينقصها الجو األسري السليم        
 .من تأثيرات سيئة على األطفال

 : وتتميز األسرة المريضة والمولدة للمرض بما يلي 
 . الفشل في تكوين أسرة نووية محورية ـ1      

 . وجود انقسامات في األسرة ـ2      
 . وجود انحرافات في األسرة ـ3      
 . وجود عزلة اجتماعية وثقافية لألسرة ـ4      

السلوكي غير العادي والعناد والتمرد والرغبة في االستقالل عـن اآلخـرين             
مقارنة باإلناث الالتي   , والميل إلى الممارسات الجنسية سواء العادية أو الشاذة       

 .ملن إلى الهدوء والتحفظ والطاعة والوالء والعفةي

وجاءت الفروق لصالح اإلناث في اضطراب التوافـق وأزمـة الهويـة            
واالضطراب بعد الصدمة وقلق االنفصال والقلق العام والخوف واالكتئـاب          
والهوس والفصام واضطراب الهوية الجنسية والوسواس القهـري والفـزع          

فق هذه النتيجـة مـع خـصائص اإلنـاث فـي            وتت. الليلي والقهم العصابي  
وقـد بـين الكثيـر مـن        . تعرضهن لالضطرابات النفسية أكثر من الذكور     

الدراسات ارتفاع درجات اإلناث في االضطرابات النفسية مقارنة بالـذكور          
  ).20 ,1988, شـيهان .  دافيد ف  (. في كل األعمار والمجتمعات والعصور    

الشخصية مثل أن تكون محبوبة ومحـل       فاألنثى بطبيعتها حساسة لعواطفها     
وأن تكون لها مكانة معتـرف بهـا فـي          , اهتمام اآلخرين وودهم ورعايتهم   

وإذا لم يتحقق لها ذلك تضطرب وترتفع مـشاعرها الـسلبية فـي             . وسطها
إلهـامي عبـد    ,  محمود عبد الرحمن حمـودة     (صورة قلق واكتئاب وخوف     

وتتـأثر  , ر سارة لها في حياتها     وتتوقع أحداثا غي    )288, 1995, العزيز إمام 
مقارنة بالذكور الذين ال يهتمون     . سلبا وبحساسية مرتفعة بما يحدث في بيئتها      

فالرجل أكثر فـي    . وال يتأثرون بالحرمان من إشباعها    , كثيرا بهذه العواطف  
مجال االكتفاء الذاتي من المرأة التي تتأثر بسلوك اآلخرين إزاءها وتحتـاج            

أما الفرق في التهتهة فربما يعود إلـى        . هم بمكانتها بينهم  إلى دعمهم واعتراف  
أن الفتاة عندما تتكلم تتلعثم في كالمها بسبب االرتباك والقلق ولـيس بـسبب       
اضطراب التهتهة المعروف كاضطراب لغوي مصنَّف ضمن االضطرابات        

وفـي  . ألن هذا االضطراب نـادرا مـا يـصيب المـرأة          , الخاصة باللغة 
والهستيريا وتـوهم المـرض والمـشي أثنـاء النـوم           اضطرابات الهوس   

 واخـتالل اآلنيـة     ) بارانويا   (واالضطراب الحركي واالضطراب الضاللي     
 .  والصرع واضطراب اإلخراج لم تظهر فروق جوهرية

  ةــــــــــة الرابعــــــ الفرضي- 6.6
  أن هناك ارتباطات    )14, 13, 12, 11, 10, 9 (  يتبين من الجداول أرقام   

لدى أفراد العينة بـين أشـكال خبـرات اإلسـاءة فـي مرحلـة الطفولـة               
إال أن هناك تفاوتا في هـذه       . واالضطرابات النفسية في مرحلة الرشد المبكر     

فمن ناحية الجنس حصل    . االرتباطات وفقا للجنس ولنوع اإلساءة ومصدرها     
 .% 96.30 ـ       % 33.33الذكور على أكبر عدد من االرتباطات تقع نسبها بين 

 ـ% 0.00وحصلت اإلناث على أقل عدد من االرتباطات تراوحت نسبها بين 
فاإلسـاءة  . أما بالنسبة لنوع اإلساءة فهناك اختالفات في االرتباطات       . % 62

لم تحصل على أي ارتباط بأي      , الجنسية من األب أو من األم أو من اإلخوة        
الـذكور علـى   ولكنها حصلت لدى عينة   . اضطراب نفسي لدى عينة اإلناث    

, مـن األب   % 66.67وعلى نـسبة    , من اإلخوة  % 88.89ارتباطات بنسبة   
وبلغ متوسط االرتباطات لدى عينة الـذكور       . من األم  % 51.19وعلى نسبة   

  .29.34ولدى عينة اإلناث . 76.74

وبالنسبة لالضطرابات النفسية التي حصلت على أعلى عدد من االرتباطات          
فنجد لدى عينة الذكور أن العشرة األولى مـن هـذه          , مع أشكال خبرات اإلساءة   

  )3.  اضطراب الـسلوك    )2 . االضطراب بعد الصدمة    )1: االضطرابات هي   
  )7.  القلـق العـام     )6.  أزمـة الهويـة     )5.  الشذوذ الجنسي   )4. اختالل اآلنية 

 .الهوس)  10.  العناد )9.  الهستريا وتوهم المرض )8. االكتئاب

:اإلناث فكانت االضطرابات النفسية العشرة األولى هي        أما لدى عينة    
 اضـطراب    )4.  الفـصام   )3.  اضطراب اإلخـراج    )2.  اختالل اآلنية   )1

 نقص   )9.  االكتئاب  )8. الصرع)  7 . الفزع الليلي   )6.  البارانويا  )5. السلوك
 . الهستريا وتوهم المرض )10. االنتباه

األولى من االضطرابات النفسية كمـا      ولدى العينة الكلية كانت العشرة      
  )5. الفصام ) 4. االكتئاب ) 3.  اضطراب السلوك   )2. اختالل اآلنية  ) 1: يلي  

 ) 9.  الـصرع  )8.  العنـاد  )7.  الهـستريا وتـوهم المـرض      )6. البارانويا
 . نقص االنتباه )10. اضطراب اإلخراج
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دراسات نفسية الد اخلـامس. الشخصية احلدية يف الرشد   
يني النفسينيعشر العدد الثالث تصدر عن رابطة األخصائ      

 . القاهرة) رامن ( املصرية 
إسـاءة معاملـة ). 1993(  ـ صـاحل حـزين الـسيد     11

دراسـات نفـسية الـد. دراسة اآلينيكيـة  : األطفال  
الثالث العدد الرابـع تـصدر عـن رابطـة األخـصائيني

 .القاهرة) رامن ( النفسيني املصرية 
ةسـوء معاملـ   ). 1993(  ـ عبد الوهاب حممد آامل  12

.دراسة إيديومرتية على عينات مصرية    : وإمهال األطفال   
 .دار النهضة املصرية ـ القاهرة

اإلرشـاد والعـالج ). 1999(  ـ عالء الـدين آفـايف    13
الطبعة األوىل. املنظور النسقي االتصايل  , النفسي األسري 

 .دار الفكر العربي ـ القاهرة
الديـةالتنشئة الو  ). 1989( ـ عالء الدين آفايف     14 

هجـر. دراسة إمربيقية اآلينيكية  : واألمراض النفسية   
 .للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ـ القاهرة

 ).2003( عزيز هبلول الظفـريي  ,  ـ عماد حممد خميمر 15
خربات اإلساءة اليت يتعرض هلا الفرد يف مرحلة الطفولـة

دراسات نفسية الد. وعالقتها باضطراب اهلوية اجلنسية   
لثالث عشر العدد الثالث تصدر عن رابطة األخـصائينيا

 .القاهرة) رامن ( النفسيني املصرية 
1999( عماد علي عبد الـرازق  ,  ـ عماد حممد خميمر 16
خربات اإلسـاءة الـيت يتعـرض هلـا الفـرد يف مرحلـة). 

دراسة مقارنة بني: الطفولة وعالقتها خبصائص الشخصية     
ؤمتر الدويل السادس ملرآز اإلرشادامل. اجلاحنني وغري اجلاحنني  

 .النفسي جامعة عني مشس ـ القاهرة
اجلداول اإلحصائية ). 1978(  ـ فؤاد البهي السيد  17

دار الفكـر. لعلم النفس والعلوم اإلنـسانية األخـرى      
 .العربي ـ القاهرة

اإلحـصاء ). 1987(  ـ حممـود الـسيد أبـو النيـل      18
ر النهضة العربيـة ـدا. النفسي واالجتماعي والرتبوي

 . بريوت
إهلامي عبد العزيز إمام,  ـ حممود عبد الرمحن محودة 19
دراسة املرض النفسي يف ضوء بعـض املـتغريات ). 1995( 

دراسات وحبوث يف. االجتماعية والدميغرافية لدى املصريني   
 .علم النفس دار الفكر العربي ـ القاهرة

 عبد العزيز إمامإهلامي,  ـ حممود عبد الرمحن محودة 20
ــراهقني ). 1996(  ــسية للمـ ــة النفـ ــاس احلالـ مقيـ

ــدين ــي ـ. والراش ــر العرب ــة األوىل دار الفك الطبع
 . القاهرة

فعاليـة برنـامج ). 2005(  ـ وحيـد حممـد آامـل     21
إرشادي يف حتسني التوافق النفسي لدى األمهات املـسيئات

امسدراسات نفـسية الـد اخلـ      . ألطفاهلن املعاقني عقليا  
عشر العدد الثاني تصدر عن رابطة األخصائيني النفسيني

 .القاهرة) رامن ( املصرية 

 . الفشل في تعليم األبناء وتسهيل تحررهم من األسرة ـ5       
 إعاقة عملية نضج الطفل وخاصة عملية الهوية الجنسية من جانب  ـ    6      
,1999, ء الـدين كفـافي   عال ) (38 ـ   35, 1989,  عالء الدين كفافي (.اآلباء
  ).157 ـ 156

 عــــــــــــــــــالمراج
الفـروق يف إسـاءة ). 2001(  ـ أمحد السيد إمساعيل  1

املعاملة وبعض متغريات الشخصية بني األطفال احملرومني من
أسرهم وغري احملرومني من تالميذ املـدارس املتوسـطة مبكـة

 العـدددراسـات نفـسية الـد احلـادي عـشر         . املكرمة
(الثاني تصدر عن رابطة األخصائيني النفسيني املـصرية         

 .القاهرة) رامن 
إساءة املعاملة واألمن ). 2004(  ـ السيد حممد عبد ايد  2

النفسي لدى عينة من تالميـذ املدرسـة االبتدائيـة دراسـات
نفسية الد الرابع عشر العدد الثـاني تـصدر عـن رابطـة

 .القاهرة) رامن ( ملصرية األخصائيني النفسيني ا
الـشعور ). 1999( أماني عبد املقصود عبـد الوهـاب    ـ  3

باألمن النفسي وعالقته ببعض أساليب املعاملة الوالدية لدى
املـؤمتر الـدويل الـسادس ملرآـز. تالميذ املدرسة االبتدائية  

 .اإلرشاد النفسي جامعة عني مشس ـ القاهرة
إساءة معاملة األطفـال ). 2000(  ـ إميان حممد صربي  4

جملـة علـم. دراسة استطالعية عن األطفـال املتـسولني      : 
النفس العدد الثالث واخلمسون تصدر عن اهليئة املصرية

 .العامة للكتاب ـ القاهرة
ــزة    5 ــار مح ــال خمت ــدين ). 2004(  ـ مج ــلوك الوال س

جملة علم. اإليذائي للطفل وأثره على األمن النفسي له      
امن واخلمسون تصدر عن اهليئة املصريةالنفس العدد الث  

 .العامة للكتاب ـ القاهرة
:ترمجـة  . مرض القلق ). 1988( شيهان .  ـ دافيد ف 6

العـدد. أمحد عبد العزيز سـالمة    : مراجعة  . عزت شعالن 
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 . والفنون واآلداب ـ الكويت
.الفصام واحمليط األسري ). 1986 (  ـ رشدي عبده حنني 7

الكتاب السنوي يف علم النفس تصدره اجلمعيـة املـصرية
 .للدراسات النفسية الد اخلامس

 ).1991( آريــستينا فرانــشي ,  ـ راتــشيل آــاالم  8
ممدوحـة حممـد: عرض ملخـص    . اإلساءة لألطفال وعواقبها  

ئةجملة علم النفس العدد العشرون تصدر عن اهلي       . سالمة
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