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Abstract 

The study aimed to identify  the relationship between domestic violence and the 
psychological development of children. The study was conducted on  197 elementary 
school pupils from the governorates of Rafah and Kan Younis. The pupils were 
selectively chosen by  their school councilors because they were subject to violence 
at home and were offered counseling sessions at their schools. The researcher used 
the descriptive analytical method in his study in addition to  a psychological 
development  indicator ( PDI), which he designed. 

The research findings indicate that : 

There are no statistically significant differences in almost  all the dimensions 
of the PDI among children who are subject to domestic violence. However,  there is a 
significant difference  by the psychological variable in favor of female pupils. 

There are no statistically significant differences in all the PDI dimensions  
among children who are subject to domestic violence by age. 

There are no statistically significant differences in all the dimensions of the 
PDI  among children who are subject to domestic violence except for the physical 
buildup variable in favor of elementary school pupils. 
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There are statistically significant differences in all  the PDI dimensions among 
children who are subject to domestic violence by the family size variable. 

There are statistically significant differences in all  the PDI dimensions among 
children who are subject to domestic violence by the academic achievement variable. 

There are no statistically significant differences in all the dimensions of the 
PDI among children who are subject to domestic violence except for the  
psychological side variable. 

There are statistically significant differences in all  the PDI dimensions among 
children who are subject to domestic violence  by the residence area  variab 

  

ومشاعره وانفعاالته ،ومهاراته التكيفية ،والمشكالت النفسية التي يمكن أن 
يتعرض لها ،وغير ذلك من خصائص شخصية تبعاً لطبيعة هذه األجواء 

  ) .296: 2007:منشورات جامعة القدس المفتوحة (ومدى صالحيتها

وألن أنسانية األنسان ال تتحقق بغير أسرته التى يتلقي من خاللها 
،والتطبيع االجتماعي ،والذى عن طريقهم تظهر امكانيات اإلنسان  التربية

أوقدراته ،ومواهبه ويستطيع أن يعي ذاته ،وأن يبحث لنفسه عن هويه 
  ) . 25: 2005:محمد عيد(وموقع

وتعتبر مشكلة اإلساءة المنزلية للطفل بأشكالها ومظاهرها ،وأساليبها 
تي تصيب األمومه المختلفة هى نوع من االضطربات ،والمشاكل ال

،واالبوه ،وفي هذه الحالة تنعكس صورة اإلساءة المتعدده ،والممارسة على 
األطفال وعلى سلوكياتهم ،ونفسيتهم مما ينشأ لديهم سوء توافق ،وبالتالى 
سوء فى الصحة النفسية ،وفي هذه الحالة ال يحتاج األطفال فقط للعالج 

ن خالل إرشادهم لتربية والمساعد بل يحتاج كذلك الوالدين ،وذلك م
أوالدهم تربية سوية بعيدة عن العنف المنزلى الناتج عنه القسوة ،واإلساءة 

  ).53: 1996:على القائمي( إليهم 

إن التنشئة األسرية لألسرة السيئة تتميز بمجموعة من الخصائص 
كاألمراض ،وأستخدام العقاب بوصفة وسيله تربوية للضغط داخل األسرة 

ها تجاهل األبناء مما يثير الشعور بالعزلة ،وشعور الوالدين ،كما يسود في
بعدم الرغبة في األبناء ،وأنهم منبوذون كذلك تفضيل الوالدين للذكور على 

  ). 68: 2000:طريف شوقى (االناث ،وتفضيل األخ األكبر على االصغر 

ويتبين أن الخالفات األسرية شر البد منه بين أفراد األسرة الواحده 
يقع الخالف بين الزوجين ،أو بينهما وبين األطفال ،أوبين األطفال  ،فقد

بعضهم ببعض ،ومنهم من يختلفون حول المكان الذى يوجدون فيه أو 
حول موارد األسرة المالية ،أو حول األعمال المنزلية ،أو غير ذلك من 
األمور ،وحتى في أكثر االسر انسجاماً تحدث خالفات أسرية ،ويسود 

تيجة شعور شعور بعض أفراد االسرة بالغيرة ،ويختلف غالبية التوتر ن
األزواج ويتجادلون حول قضايا كوضع االسرة المالي ،أو العالقات بأهل 
الزوج ،أو أهل الزوجة ،أو العالقات الجنسية بين الزوجين ،أو حول 
أساليب التنشئة التي يستخدمانها في تنشئة أطفالهما ،وتحتاج الحياة 

ى الكثير من التنازالت والتضحيات والعطاء في سبيل مصلحة الزوجية إل
األسرة ،واستمرار الحياة الزوجية ،لذى على الزوجين أن يركنا قدر 
اإلمكان إلى الود ،واألنسجام الذين ينعكسان على أفراد األسرة سعادة 
ورضا وبخاصة على األطفال ألن األطفال مقياس حساس يعكس جو 

و هذا الجو المنسجم المتفاهم أو الملئ بالشقاق االسرة بشكل دقيق ،فه
  ) .Schwebel,1990(والنزاع

إن األطفال هم العنصر الهام الذى يقع عليه عبء التنمية ،ولذلك فمن 
الضروري أن يلقى األطفال ماهم جديرون به من عناية مادية ،ومعنوية 

من  لسد حاجياتهم في فترة النمو لكى يشبوا أصحاء ،ولكى يتحقق البد
إشباع بعض الحاجات النفسية كالحاجة إلى األمن والحب والقبول 

  ). 55: 1992: ليلي كرم (االجتماعى واللعب

  ـ�ــا��ــ�ـ��
يولد الطفل وينتمي إلى أسرته التي يعيش معها في أطار من خبرات 
خاصة ،وتأخذ األسرة الطفل منذ بدء وجوده لتعتني به ،وهى بذلك تسبق 

مع في التأثير عليه ،وترعي األسرة الطفل من عدد من كل مؤسسات المجت
الجوانب لتترك فيه أئارها ،وتكون رعايتها له أول األمر ضرورية ،وال 
غني عنها الستمرار بقائه ،وهذه الرعاية تشمل الغذاء ،والصحة الجسمية 
الالزمة الستمرار نموه ثم ترعاه تدريجياً عاطفياً ،وفكرياً ،واجتماعياً عن 

التأثير عليه ،والتي ينتج عنها عناصر المحبه ،والتعاطف التى  طريق
  ).26: 1988:نعيم الرفاعي (تجعل صلته مع اآلخرين إنسانية ومثمرة

وألن حياة األسرة هى مرآة عالمنا الشخصي ،وينعكس فيها ما عرفنا 
أن نحققه،وماستطعنا أن تكون عليه إنها بأصغر تفاصيلها الدليل على 

على فشلنا ،والمنطلق الذى نرحل منه والبناء الذى نأدي إليه اكتمالنا أو 
  ) .1988:26:توما الخوري (كل يوم

وتؤدي األسرة دوراً ال يستهان به في إكساب الطفل ثقافة مجتمعة من 
فنمط التنشئة الذى .أعراف وعادات وتقاليد ومعايير أخالقية وإتجاهات 

في خصائصه الشخصية  تتبعه األسرة في تربية الطفل سيكون له دور
المستقبلية ،بمقدارالحب الذى توفره األسرة ألطفالها في هذا السن،وهامش 
الحرية الذى تمنحة لهم،والكيفية التى يستجيب لها لمالحظاتهم ،ووجهة 
نظرهم ،ومقدار القلق الذى تبديه عليهم ،ومدى تمسكها بالصرامة والنظام 

من أطفالها وتوقعات األطفال الدقيق في إدارة وقتهم ،وسقف توقعاتها 
  .) 365: 2007:منشورات جامعة القدس المفتوحة (منها

أن األمن النفسي يتحقق عند الطفل داخل أسرته من خالل الشعور بأنه 
محبوب من األخرين،وله مكانه بينهم ،ويدرك أنه يعيش فى بيئة صديقة 

عدام التهديد غير محبطه ،ويشعر وهو في هذه البيئة باألمن واألمان ،وبان
والخطر والقلق ،ألن الحاجة إلى األمن تنمو مع الفرد منذ طفولته األولى 

محمد (،والرغبه في األمن موجوده عند األشخاص األمنين وغير األمينين 
  ).281: 2005:عسلية 

والصحة النفسية السليمة لدى األطفال هى مسئولة منظمات ومؤسسات 
ميز الذى تلعبه األسرة فى تحقيق الصحة متعدده ومختلفة، ولكن الدور النت

النفسية ألطفالها يتضاءل دور أية منظمة أو مؤسسة أخرى ،فاألسرة تفوق 
المؤسسات االخرى كلها مجتمعة فيما تغرس في الطفل أبعتبارها المؤسسة 
األولى لعملية التنشئة االجتماعية ،فهي الجماعة اإلنسانية األولى التي 

كتسب عن طريقها أولى خبراته ،ويعيش فيها يتعامل معا الطفل ،وي
  .) 54: 2008: أمال جودة (السنوات التشكلية األولى من عمره 

والشك أن بيئة الطفل األولى هى بيئته الذى ولد فيها ،وأسرته التي 
ترعرع بين أفرادها الذين تلقوه منذ البدايه بالحب والتقبل أو بالنبذ 

ملهم معه شخصيته المستقبلية ،ويحدد واألهمال ،والذين يشكل أسلوب تعا
كما أن أجواء أسرته العاطفية .مدى نجاحه في التكيف مع من حوله 

  ،واألخالقية ،والثقافية ،واالقتصادية ،واالجتماعية هى التى تحدد سلوكه 
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إلى أى مدى توجد فروق جوهرية في متوسطات درجات كل من  -2
  .مقياس البناء النفسي والعنف األسرى تعزى لمتغيرالترتيب الميالدي

إلى أى مدى توجد فروق جوهرية في متوسطات درجات كل من  -3
  .مقياس البناء النفسي والعنف األسرى تعزى لمتغير المستوى الدراسي

إلى أى مدى توجد فروق جوهرية في متوسطات درجات كل من  -4
  .مقياس البناء النفسي والعنف األسرى تعزى لمتغير عدد أفراد األسرة

روق جوهرية في متوسطات درجات كل من إلى أى مدى توجد ف -5
مقياس البناء النفسي والعنف األسرى تعزى لمتغير المستوى التعليمي 

  .للوالدين

إلى أى مدى توجد فروق جوهرية في متوسطات درجات كل من  -6
  .مقياس البناء النفسي والعنف األسرى تعزى لمتغير مستوى دخل األسرة

في متوسطات درجات كل من إلى أى مدى توجد فروق جوهرية  -7
  .مقياس البناء النفسي والعنف األسرى تعزى لمتغير مكان السكن

  � ـــــــــ�اف ا��را�ــــــــــأه

تهدف إلى التعرف على مستويات مجاالت البناء النفسي لألطفال الذين 
يتعرضون للعنف األسري فى المجتمع الفلسطيني ،والتعرف على الفروق 

سطات درجات كل من مقياس البنـاء النفسـي تبعـاً    الجوهرية بين متو
لمتغيرات الجنس،والترتيب الميالدي ،والمستوى الدراسي ،وعدد أفـراد  

  .األسرة ،والمستوى التعليمي ،ودخل األسرة ،ومكان السكن 

  � ـــــــــ�ت ا��را�ــــــ�����

� ـــــــــــ�ء ا����ــــــــــا��� -1  

جزء معنوى ،وأن هذا الجزء هو  هو الجزء المكمل للشخصية ،وهو
انعكاس للجانب الجسمي ،واليمكن مالحظة الجانب النفسي في الشخصية 
إال إذا ترجم إلى سلوك أونشاط ،ومن مكوناته الذكاء ،والقدرات العقليـة  
الخاصة ،والدوافع النفسية ،وأساليب التوافق ومستوى الصـحة النفسـية   

  ). 38: 1979:فرج طه(

2-  � ا"�ـــــــــ!ي ا���ـــــــــ

يقصد بالعنف األسري في هذه الدراسة كل عمل عنيف أو مؤذي ،أو 
مهين يهدد حياة الطفل ،أو يسبب له أذي نفسي ،أو بدني ،أو معاناه بما في 

  .ذلك التهديد بأفعال يقع عليها في أطار األسرة 

  $  ــــــــــــــــا��� -3

يتجاوز من العمر الثانية يقصد بالطفل في هذه الدراسة بالطفل الذي لم 
  عشر ،ويدرس في مرحلة          

  . التعليم األساسي من الصف األول حتي الصف السادس     

  � ــــــــــــ�ود ا��را�ــــــــــ%

  تتحدد الدراسة بما يلى

الموضوع  يدور حول البناء النفسي لألطفال الذين يتعرضون  -1
  .للعنف األسري في المجتمع الفلسطيني 

لمنهج المتبع ،وهو المنهج الوصفي التحليلي الذى يحول الباحـث  ا - 2
 .من خالله التعرف إلى مستوى مجاالت البناء النفسي لدى عينة الدراسة 

النعرف إلى الفروق الجوهرية في متوسطات درجات كـل مـن    - 3
مقياس البناء النفسي تبعاً لمتغيـر الجـنس ،والترتيـب الميالدى،المسـتوى     

  .د األسرة ،والمستوي التعليمي ،دخل األسرة ،ومكان السكنالدراسي،عدد أفرا

وألن الصحة النفسية السليمة لدى األطفال هى مسئولية منظمات 
ومؤسسات متعدده ومختلفه ،ويكون الدور المتميز والبارز تلعبه األسرة فى 
تحقيق الصحة النفسية ألبنائها ،وقد بينت العلوم التربوية والنفسية في 

معاصرة أن الطفل يكون دائماً بحاجة إلى أن ينمو في كنف أسرة األونه ال
مستقرة ،والذى يؤثر على نموه ،وتشكيل شخصيته ،وإعداده وتهيئته 

  . )50: 2005:أمال جودة (للتكامل بين ذاته ،ومع المجتمع الخارجي 

وبناء على ماسبق يمثل الطفل مستقبل األسرة ،كما يمثل مستقبل 
،وهو يسيطر بطريقة مباشرة اوغير مباشرة على  المجتمع فى مجموعه

أسلوب حياة األسرة،واالطفال يمتلكون العنصر الهام الذى يقع عليه عبئ 
التنمية ، ولذلك فمن الضرورى أن يلقى األطفال العناية المادية والنفسية 

  .واالجتماعيه والصحية لسد احتياجاتهم من النمو حتى ينمو أصحاء 

عنف األسرى أحد المشكالت التي تعانى منها وعليه فأن قضية ال
األسرة الفلسطينية ،والتي أصبحت تتسم بالتناقض الظاهرى ألن الغنف 
أصبح أمراً شائعاً داخل الجماعة االجتماعية ،والتي من المفترض أنها 
مبنية على الحب والمودة والتراحم،وعليه فأن لألسرة الدور الهام والريادى 

ها خاصة فى مرحلة الطفولة حيث يظهر دورها جلياً في نمو شخصية أبنائ
فى توافق الطفل الشخصى ،واالجتماعى ألن الوالدين هما اللذان يمنحان 
طفليهما العطف والحنان،وأن ما يواجه الطفل أثناء نموه من مشاكل في 
جميع النواحى سواء الجسمية ،أو النفسية ،أو االجتماعية لها أثارها السلبية 

الطفل ،وعلى المجتمع في جميع مراحل عمره ،وتعتبر مشكلة على حياة 
العنف األسرى بأشكالها،ومظرها ،وأساليبها المختلفة نوع من أنواع  
االضطرابات التي تؤثر على الوالدين ،وتنعكس على األطفال سلوكياً 
،ونفسياً مما يؤثر على مستوى صحتهم النفسية،والمتتبع لواقع المجتمع 

أن هناك بعض من األطفال يتعرضون للعنف األسرى مثل  الفلسطيني يجد
باقى أطفال العالم والذى يؤثر على طبيعة الرعاية النفسية التي يجب أن 
تمنح لألطفال ،وخاصة في ظل حالة التشابك في المواقف الحياتية اليومية 
الضاغطة ،والمعقدة التي يتعرض لها كافة أفراد المجتمع الفلسطيني 

  .ة األطفال ،وخاصة شريح

وهذا ما دفع الباحث إلجراء الدراسة الحالية كمحاولة للكشف عن 
  .العالقة بين العنف األسرى والبناء السيكولوجي للطفل 

  � ــــــــــــــــ� ا��را�ـــــــــــ�()�

يؤرق العنف األسرى ضد األطفال قطعات واسعة داخل المجتمع 
ة ،حيث يشكل العنف حكومي الفلسطيني من مؤسسات حكومية وغير

الممارس داخل األسرة تأثيراً خاص على االطفال ،وهذا يؤثر على بنية 
المجتمع ،وإمكانية تطوره،ونموه ،وله أثار نفسية نفسية واجتماعية 
،وصحية ،واقتصادية وسياسية مدمرة كما يترتب عليه دون توفير مناخ 

ية الشاملة ،ونظراً المشاركة الحقيقية لكافة أبناء المجتمع لتحقيق التنم
ألهمية المتغيرات االجتماعية التي يشهدها المجتمع الفلسطيني ،وذلك من 
خالل المؤسسة األولى التي ينتمي إليها الطفل من خالل المناخ األسرى 
الشامل لحياة الطفل،ولما للعنف األسرى من تأثير واضح على الحياة 

يحة المتضررة بالدرجة األسرية ،وخاصة األطفال الذين يكونون هم الشر
األولى ،والتي ال تستطيع أن تجد حالً لهذا العنف الملقى عليها من داخل 

  .األسرة وخارجها

ومن هنا جاءت فكرة الدراسة الحالية للوقوف على المشاكل التي 
يتعرض لها الطفل الفلسطيني أثناء عملية البناء النفسي داخل األسرة 

رحات للتغلب عليها،وعليه تتمحور ،والتمكن من وضع الحلول والمقت
  :مشكلة الدراسة في األسئلة التالية 

إلى أى مدى توجد فروق جوهرية في متوسطات درجات كل من  -1
 ).أنثى-ذكر(مقياس البناء النفسي والعنف األسرى تعزى لمتغير الجنس 
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دالة بين خصائص شخصية األمهات ،وبين إساءة معاملة الطفل ،وكذلك 
ط سلبي بين االنبساط لدي االم وبين في التشاؤم ،والعصابية ،ووجود إرتبا

إساءة معاملة الطفل ،وال توجد فروق بين األمهات العامالت وغير 
  .العامالت في متغير إساءة معاملة الطفل 

4-  �  ) Glenn Lambie  )2005درا�� .�-, +��

هدفت إلى التعرف على فاعلية برنـامج إرشـادي لألطفـال الـذين     
طفالً تتراوح ) 30(نت عينة الدراسة من يتعرضون للعنف األسري ،وتكو

سنة ،واستخدم قائمة المالحظة التي يسجلها المعلم ) 15-10(أعمارهم من 
عن هؤالء األطفال ،أاشارت نتائج الدراسة إلى تحسن لدى هؤالء األطفال 
فى سلوكهم ،وخفف من االضطربات التي يعانون منها ،كمـا تبـين أن   

انتشاراً في وسط األطفال الذين يتعرضون العنف البدني أكثر صور العنف 
  .للعنف من قبل األسرة 

  ) 2005(درا�� أدر56 ا�34ه!  -5

هدفت إلى التعرف على المشكالت المترتبة على التفكـك األسـري   
وتأثيرها على االداء االجتماعي لألسرة ،واستخدم دليل المقابلة في جمـع  

الخدمات التي تقدم فـى  البيانات من االخصائيات االجتماعيات من خالل 
الجميعيات الخيرية النسائية بمدينة الرياض ،وأشارت نتائج الدراسة إلـى  
وجود العديد من المشكالت التي ترتبت على التفكك األسري منها مشكالت 

  .نفسية ،وجسمة ،واجتماعية ،وقتصاية 

  ) Ferdinand Fredjr )2006درا�� 8-!د�9��6 8-!.!  -6

ية الطفل على طريقة اإلرشاد النفسي المناسب هدفت إلى متقصي حما
أسـرة  ) 20(التي يجب اتباعها مع الوالدين ،وتكونت عينة الدراسة مـن  

) 10(أسر مجموعة تجريبية ،و) 10(ممن يعانون من العنف األسري منهم 
أسر مجموعة ضابطة ،وبينت نتائج الدراسة إلى وجود إيجابية في زيادة 

على التأثير في زيادة التفاعالت اإليجابية بـين   فاعلية البرنامج في قدرته
األباء ،وأطفالهم ،كما خفف من األثـار النفسـية للمشـكالت العاطفيـة     
،والسلوكية لدى االطفال المساء إليهم ،وقد تم توجيهم نحو وقاية األطفال 
من االضطرابات العاطفية والسلوكية من خالل تزويد ممتقصـى حمايـة   

لة لمساعدة الوالدين على تحسين تفاعالتهم مع األطفال األطفال بمنبهات فعا
من خالل األسر النشطة على المستوى النفسي العـاطفي ،واالجتمـاعي   

  .،والصحى ،والتعليمي

  ) 2006(درا�� أ%�� ا�(;!ي  -7

هدفت إلى التعرف على الخصائص النفسية ،واالجتماعية ،والعضوية 
طفال لإليذاء ،والتي يمكن مـن  التي تساهم في زيادة احتماالت تعرض األ

خاللها التعرف على حاالت اإليذاء من قبل المتخصصـين مـن أطبـاء    
األطفال ،واألخصائين النفسين ،واالجتماعيين ،وتكونت عينة الدراسة من 

سنة ،وأشارت نتـائج الدراسـة إلـى أن الطفـل     ) 18-9( األطفال ما بين
من اضطرابات أثناء النوم  المتعرض لإليذاء كثير التوتر ،والقلق ،ويعاني

واألكل ،وأن الدخل الشهري ألسر األطفال ،ونوع السكن ،ومستوى تعليم 
الوالدين ،وعدد أفراد األسرة من المتغيرات التي لها تأثيرها على ظاهرة 

  .إيذاء األطفال 

  ) 2007( درا�� ?�دة %�4زي -8

 هدفت إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج إرشادي في خفض حـدة 
اإلساءة الوالدية للطفل ،والكشف عن الفروق في درجة تعرض األطفـال  
الفلسطينين للخبرات المسيئة ،ومدي معاناتهم مـن المشـكالت النفسـية    

وتكونت عينة الدراسة من .والسلوكية جراء اإلساءة إليهم من قبل والديهم 
  ةمقياس المشكالت السلوكي: طفالً ، واستخدمت أدوات الدراسة وهي )15(

طفل ،وطفلة من محافظتي خانيونس،ورفح  )197(العينة مكونه  -4 
حيث تم اختيارهم بالطريقة القصدية من خالل المرشدين التربوين العاملين 
في مدرارس المرحلة اإلبتدائية ،والتي تم اختيارهم من خـالل سـجالت   
اإلرشاد الفردي لحاالت األطفال الذين يتعرضون للعنف األسرى الجسدي 

 .نوي والمع

 .الباحث : أداة الدراسة هي مقياس البناء النفسي لإلطفال إعداد -5

حصائية المستخدمة هى معامل اإلرتباط بيرسـون  التحليالت اإل -6
 .والتحليل التباين األحادي) ت(،واختبار 

  �ــــــــــــ�ت ا���@�ــــــــــا��را�

تأنية قام الباحث بمراجعة اآلدب السيكولوجي لهذه الدراسة مراجعة م
وتبين أن هنال دراسات تناولت العنف االسري ضد األطفال ،واإلسـاءة  

  .للطفل ،والحرمان الوالدي ،والبناء النفسي للطفل 

  :وفيما يلى بعض هذه الدراسات وأهمها 

  ) :fick Anton  )2000درا�� C-8 أ3B9ن  -1

هدفت إلى دراسة فاعلية برنامج إرشادي لألسر التي تحـدث فيهـا    
نف األسري الجسدي ،والنفسي لألطفال ،وتكونت عينة الدراسة حاالت الع

أسرة من األسر التي تعنف أبنائها جسدياً ،ونفسياً ،وقد تم إرشاد  )15(من 
هذه األسر من خالل البرنامج اإلرشاد نحو كيفية تحسين معاملة أبنائهم من 

  .خالل توعيتهم بأساليب الرعاية الوالدية ،والمعاملة الصحية 

رت نتائج الدراسة إلى فعالية البرنامج اإلرشادي األسري القدم لألسر وأشا
المعنفة ألطفالهم ،وذلك عن طريق تمسكهم بشرائع الدين ،وفهمهم له ،وعـن  
طريق توجيه األسر إلى الذهاب لإلخصائية النفسية لكى تعيش حيـاة أسـرية   

  .رة بعيده عن عن العنف ،وقائمة على الحب والتعاون بين أفراد األس

  ) :2003(دراسة آمال محمود  -2

هدفت إلى التعرف على بعض  الخصائص النفسية والسلوكية لبعض 
من األطفال المساءة معاملتهم ،ومعرفة الفروق فـي هـذه الخصـائص    
باختالف نوع اإلسـاءة النفسـية ،والجسـدية ،والمسـتوي االقتصـادي      

سرية ،وتألفت عينة االجتماعي ،والمستوي التعليمي للوالدين ،وظروفهم األ
طفالً ذكور مساء معـاملتهم   )160(طفالً ذكوراً عادياً ،و) 30(الدراسة من 

سنة ،وشـملت عينـة األطفـال المسـاء      12-9،وتراوحت أعمارهم بين 
معاملتهم كأسر تعاني من الطالق ،والمشاحنات األسرية ،وإدمان الوالدين 

بط ،ومقياس الحالة ،وإستخدمت مقياس مركزية الذات ،ومقياس وجهة الض
  .الباحثة : المزاجية إعداد 

وبينت نتائج الدراسة أن األطفال المسـاء معـاملتهم يعـانون مـن     
،وأنه توجد فروق ذات داللة ) قلق،وإكتئاب(اضطرابات الحالة المزاجية 

بين األطفال المساء معاملتهم وفق نوع اإلساءة الجسمية أو النفسية لصالح 
تهم بدنياً ،وال توجد تفاعالت ثنائية أو ثالثية بين نوع األطفال المساء معامل

  .اإلساءة والمستوى االقتصادي ،والتعليمي للوالدين مع متغير الدراسة 

4- E�ا��� ��F G-83H ��2003( درا (  

هدفت إلى معرفة العالقة بين إساءة معاملة الطفل ،وبعض المتغيرات  
حرنيـات ،وتكونـت عينـة    النفسية ،واالجتماعية لدى عينات األمهات الب

) 155(أم عاملة ،و )102( من األمهات البحرنيات منهن )202(الدراسة من 
أم غير عاملة ،واستخدم أدوات الدراسة وهى مقياس إساة معاملة الطفـل  

الباحث ،ومقياس النبساط والعصابية مـن اسـتخبارات أيزنـك    : إعداد 
ة للتفائـل والتشـاؤم   ،والقائمة العربي 1993للشخصية ترجمة عبد الخالق 

 ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إرتباطية 1996عبد الخالق : إعداد 
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  . 0, 0.01دالة عند مستوى ** = 

( لدرجة حرية  0.01حدود الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة  -
50 – 2 = (0.354  

يتضح من الجدول  السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط لمجـاالت  
دالة إحصائياً عند مستوى للمقياس لية ،والدرجة الكس  موضع الدراسةمقيا

0.01 .وهذا يؤكد على تميز مجاالت المقياس بدرجة مرتفعة من الثبات ،   

  �خ ـــــــــــ� آ!و�9ــــــ� أ��ــــــــK!�6 –ب 

 ) 2( 	�ول 
 �%2�����&9ت ا	�48ت ��7ت &%��س ا	��4ء ا	���� &

 .أ	�� آ�و;�4خ

��د &%��س  ا	���� م���&9ت  أ&
7ر@�4طا  

&��*ى 
 ا	7$	�

1 Ti)cا �5.0 ا��� ** 

2 T)ا��� �8.9 ا��� ** 

3 T*=ا�� �6.6 ا��� ** 

4 T��i5	6ا �4.9 ا��� ** 

 ** 8.1 ا��ر	� ا��*�� �*i=��س 5

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط لمجاالت 
ة إحصائياً عند ـدالللمقياس، والدرجة الكلية  ،موضـع الدراسـة مقياس 

وهذا يؤكد على تميز مجاالت المقياس بدرجة مرتفعة من  0.01مستوى 
  .الثبات 

  �س ــــــــــ�ق ا���-ــــــــــN –ب 

  : من صدق المقياس بأنواع الصدق التالية  تحقق الباحث

  !ي ـــــــــــ�ق ا��Qهـــــــــــا�� – 1 

أعضاء الهيئة من  عددعلى موضع الدراسة  تم عرض فقرات مقياس 
، جامعة األقصى بغزة –كلية التربية  –التدريسية في قسم علم النفس 

  أن المقياس شامل لمجاالت مقياس تبنللحكم على مجاالت المقياس ، و
.قيس ما وضع من أجله ي، وموضع الدراسة   

2 – Nء ــــــــــــ�ق ا���ـــــــــــ�  

ين درجة كل فقرة والدرجة الكلية قام الباحث بحساب عالقة االرتباط ب
 - وذلك باالستعانة بدرجات عينة الثبات نفسها  -للمجال الذي تنتمي إليه 

والجداول حيث إن الدرجة الكلية للفرد تعتبر معياراً لصدق المقياس ، 
.اآلتية توضح معامالت صدق المقياس  

1-�   ا���ــــ� ا���4ـــــــ

��&9ت ا7ر@�4ط ا	��4: )3(	�ول & Iآ �Jدر K� ��
��Lا $�4�	 ���M	ا �J$ر	ة وا�%�. 

� م�Lا $� �%�ات ا	4
��&9ت &
 ا7ر@�4ط

&��*ى 
 ا	7$	�

1 
أC7 �(��� د��ت �*g ا���� 

m7
*� ��n� 
.61 ** 

2 
5n2�T ا���� �" V�اع 0 

           p�رأ 
0.48 ** 

3 
 p5��E�� 5< ا����N2

 ��<Qnا� 
0.48 ** 

4 
��	p ��� !5< أ��ة ا���� �

         pK�� 
0.56 ** 

5 
�5�2� ا���� �" ا���3ل 

 ا��q� X��<8اض ����2
0.36 ** 

  

صالح أبوناهية،والمقابلة الشخصية إعداد كم الباحثـة  :لالطفال إعداد  
الباحثــة ،ومقيــاس الــذكاء إعــداد : ،والبرنــامج اإلرشــادي إعــداد 

لألسـر الفلسـطينية    جودانف،واستمارة المستوي االجتماعي االقتصادي:
نظمي أبومصطفي ،وأوضحت نتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً :إعداد

بين درجات أفراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنـامج اإلرشـادي   
،ودرجات نفس المجموعة بعد تطبيق البرنامج على أبعاد مقياس األساءة 

المباشر للبرنـامج   الوالدية كما يدركها الطفل ،ووجود فروق بعد التطبيق
ودرجات نفس المجموعة بعد فترة المتابعة ،ووجود عالقة دالة بين كل من 

  .مقياس اإلساءة الوالدية ،ومقياس المشكالت السلوكية 

-��Hا��را�ـــــــ R�F Gـــــــــ�ت ا���@�ـــــــــ�  

  :يتبن من العرض السابق ألدبيات الدراسات السابقة أنها تمتاز بما يلى

ولت مشكالت العنف األسرى ضد األطفال ،واإلساءة الوالدية تنا -
لألطفال النفسية ،والجسدية ،وقد ركزت على مرحلة عمرية غاية في 
األهمية وهي الطفولة ،وقد توصلت هذه الدراسات إلى وضع تصورات 
لحلول لهذه المشكالت منها البرامج اإلرشادية والعالجية المناسبة للحد 

  .طفال ،وأسرهم على التكيف النفسي السليم منها لمساعدة األ

 :وقد تم االستفادة من هذه الدراسات السابقة بما يلى    

في تحديد مشكلة الدراسة ،وتحديد مصطلحات الدراسة ،وأسئلة  -
  .الدراسة ،وتحديد أداة الدراسة وبناءها ،ومناقشة أسئلة الدراسة 

  :ة في الجوانب التالية وقد اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالي 

  .تناولها لمتغير سيكولوجي يختص بمرحلة الطفولة  -

 .اختيار عينة الدراسة من األطفال  -
  :وقد أنفردت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يلي  

  .سنة )12-6(أنها تناولت فئة عمرية مهمة من مرحلة الطفولة  -

 .جي لالطفال المعنفين من األسرة ركزت الدراسة الحالية على البناء السيكولو - 
وبناء على سبق من الجهود التي بذلت ،وال تزال تبذل اإل أن الدراسات  

السابقة حسب علم الباحث المتواضع لم تتناول مشكلة البناء النفسي لألطفال 
المعنفين من األسرة ،وحسب تقدير الباحث فإن الدراسة الحالية قد تسد 

  .ان الفلسطيني لهذه الشريحة المهمة النقص الملحوظ في الميد

  � ـــــــــــــ� اT.!اS-ـــــــــا��!�6

    �ســـــــــــــــــــ�ت ا���-ــــــــــــ�U - أ

، تم استخدم  على البيئية الفلسطينية التأكد من ثبات المقياس ألجل
   :طريقتين ، وهما 

1 - Fس ــــــــــــ�دة ا��-ـــــــــإ�  

حسبت معامالت الثبات لمجاالت : ية للمقياس يومترالخصائص السك
، عن طريق طفل وطفلة ) 50(على عينة قوامها  لدى موضع الدراسة

قدره ، وذلك بتطبيق المقياس مرتين بفرق زمني   الستقرارحساب معامل ا
  . تي  يوضح معامالت الثبات، والجدول اآلشهر

�ء &��&9ت ا	�48ت ��7ت &%��س ا	J )1 ( :�4$ول 
 .ا	���� ���2%� إ��دة ا	%��س

 م
��د &%��س ا	��4ء �أ

 ا	����
��&9ت &
 ا7ر@�4ط

&��*ى 
 ا	7$	�

1  Ti)cا �5.6 ا��� ** 
2 T)ا��� �7.9 ا��� ** 
3 T*=ا�� �8.0 ا��� ** 
4  T��i5	6ا �7.2 ا��� ** 
 ** 6.3 ا��ر	� ا��*�� �*i=��س 8
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7  #5n� ن ا����q� ��:أ
 .ا�Lه"

,61 ** 

8 dv ن ا����q� ��:آ�ء  أ
 �i� داء أي�. 

,70 ** 


ل  9*7 _K2(��5_ �3*[ و
 �n8آ*�

,48 ** 

10  0 k2(��5_ ا���� ا�9آ�
 .درو�� ��8�ر�� 

,46 ** 

11  �2
�S5)2ق ا���� و�# 3
��� ا��5�T: �i� 0 dء 

��. 

0.78 ** 

m�5x ا���� ���8*
��ت  12
 "� �*2
ا��را��� ��9ة 3

#�
 .ا�

0.88 ** 

جدول السابق أن جميع قيم فقرات البعد ا ، دالة إحصائياً يتضح من ال
  .، وهذا يدل على تميز المجال باالتساق الداخلي  0.01عند مستوى 

�ـــــــــ� ا+.�Bـــــا��� –4F�  

��&9ت ا7ر@�4ط ا	����4 �K در�J آJ )6( : I$ول &
����J7ا $�4�	 ���M	ا �J$ر	ة وا�%�. 

��� م�J7ا $���&9ت  �%�ات ا	4&
 ا7ر@�4ط

&��*ى 
 ا	7$	�

1  p� y)2 "8 ا���� ")x.  0,51 ** 


س  2*cا���� ا ]*� g�<2
 �z�5$ p%��أ _�
 ا��7�n8ت ا����2

0,59 ** 

}*C ا���� وU52�ث �_  3
.ا���3ل ا�@�2"   

0,52 ** 

�2|� ا���� ا����6د �"  4

س �_ ا{@�2"*cا.  

0,32 ** 


ب أ%���� �_ ا���� � 5*�q
 ه�دئ

0,54 ** 

أ�|� �����n ا���� 7
ل  6
�N�$��2 Dآ� ا��n8ا.  

0,44 ** 

�n2رك ا���� 0 ا��8���ت  7
p%��أ _� ����i5	6ا.  

0,45 ** 

ا���� T��2 ا�@�2" ��  8
.7�ود   

0,61 ** 

���� ا���� �_ ز���4  9
 ���3.  

0,30 ** 

}*C ا���� �_ ز���4  10
7
ل ��7!< >Nn���2و 

.ا����2   

0,45 ** 

g�z52 ا���� أ�5=��ل  11
.ا��*�� اc�د   

0,61 ** 

�5�2� ا���� �" ا�n8رآ�  12
��K�20 ا����ب ا�� 

0.91 ** 

g�<2 �*[ ا���� ا�n8رآ�  13
 ���3
.0 ا��8���ت ا�  

0.56 ** 

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم فقرات لبعد ، دالة إحصائياً 
  .وهذا يدل على تميز المجال باالتساق الداخلي  ،0.01عند مستوى 

مع الدرجة   بعدثم قام الباحث بحساب عالقة االرتباط بين درجات كل 
حيث  -وذلك باالستعانة بدرجات عينة الثبات نفسها  -ة للمقياس ـالكلي

، والجدول اآلتي  إن الدرجة الكلية للفرد تعتبر معياراً لصدق المقياس
  .صدقيوضح معامالت ال

 

  

6 
 ��n� ا���� 
k2داد �

 g���� 
0.57 ** 

7 
  p5< ا���� ���5ول ���3ـN2

 �U)أ���ء ا�� 
0.37 ** 

 ** 5i52 0.57_ ا���� ��
�2 و$�nط  8
9  �i)	 0 م�� ��K "� ا���� T$��2 0.36 ** 

10 
�2�و ا�	�Nد �*[ ا���� 

 p� م

د 2=N� ل أيL� ��� 
0.35 ** 

 ** 0,87{6م  0	5n2 �i)�T ا���� �" ا 11
12  ��K�2ر ��n$0,65 ��رس ا���� أ ** 

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم فقرات البعد ، دالة إحصائياً 
  .وهذا يدل على تميز المجال باالتساق الداخلي ،  0.01عند مستوى 

�ــــــــــــــــ� ا����ـــــــــــا��� –2  

��&9ت ا7ر@�4ط ا: )J)4$ول & Iآ �Jدر K� ����4	
4�$ ا	�����	 ���M	ا �J$ر	ة وا�%�. 

 �%�ات ا	4�$ ا	���� م
��&9ت &
 ا7ر@�4ط

&��*ى 
 ا	7$	�

 ** g|S2. ,59 ا���� �%�p ا����ب 1
2 �i*E858, .��ف ا���� �" ا���آ" ا ** 

3 
���2 ا���� ا��=�ء و�7�ًا 

 p�� �	
 . 0 أي ���ن 2
,63 ** 

4 
(��دة �*[ �%��و ����ت ا

        ا���� 0 أg*v ا�و��ت
,52 ** 

5 
 d��5*� ���*� �Vا��� B�%أ

                   p� ��n2 �i�
,66 ** 


ات ا���%�8  6V52, .��ف ا���� �" ا� ** 
7  B	�$ ��=5)� ;�=� 0 ا���� Bi�2 ,72 ** 

8 
 ����� p%
V ا���� ���

 .U52�ث أ��م ا{@�2" 
,70 ** 

52
%� ا���� �(��� �����  9
 .U52�ث �_ ا{@�2" 

,72 ** 

 ** �2. ,63�T ا���� �%�p ا����ب  10
11  g���� 5_ ا���� ���ن ودفءi52. 0.91 ** 

12 
أ��ه� ����n ا���� ����� 

�ً5��V ���2 أرا� 
0.55 ** 

13 
 �Q: p$q� ا���� ��n2

 p�� ب
v��. 
0.77 *** 

 ** 5i52 g*. 0.86_ ا���� �kاج �5= 14
15  p)�$ "� TKن ا���� راq� ��:0.78 .أ ** 
16 p%��7 0 ���� 0.54 أ:�� أن ا���� ** 
 ** 0.65 أ:�� أن ا���� �2; ���@�2" 17

18  
� (i52 
أ�_ ا���� وه
 آ�ن :�Q أ@�

,63 ** 

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم فقرات البعد ، دالة إحصـائياً عنـد   
  .وهذا يدل على تميز المجال باالتساق الداخلي  ،0.01مستوى 

�ــــــــــ� ا����ـــــــــا��� –3   
��&9ت ا7ر@�4ط ا	����4 �K در�J آI �%�ة  )J)5$ول &

��%� .وا	$ر�J ا	���M ��ل ا	4�$ ا	
��&9ت  �%�ات ا	4�$ ا	�%�� م&

 ا7ر@�4ط
&��*ى 
 ا	7$	�

 ** LQ52. ,40 ا���� ا�=�ارات �(���  1
2   p%��7 0 ا���� �" ا��(��ن T$��2. ,49 ** 

L52آ� ا���� ا�7�اث  3
p%��7 0 �iN8ا                           .

,46 ** 

�5*� ا���� ��رة �����  4
                             d��5ا� ]*�

,52 ** 

 ** 42,أ���� ا���� 0 ا��U] �" ا����8                          5
 ** 68, .��2 ا���� �" أ���رة �����  6
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الباحث ذلك إلى طبيعة المجتمع الفلسطيني من حيث النظرة لألنثى ،وكذلك 
حرمانهن من الخروج من البيت مثل الذكر مما يزيد من حالة األلم النفسي 

 .المترتب على العنف الملقي عليهن 

ي إلى أهمية األسرة الـذ  )127: 2003: عبد الرحمن العيسوي(ويشير 
يمتص الطفل من خاللها رحيقها الطيـب لسـمات المواطنـة الصـالحة     
،والفطرية السوية ،وتلعب الخبرات التي يتلقاها الطفل من سنين حياتـه  
المقبلة ،ألنه مازال قليل الخبرة سهل التشكيل طيع العود،وتمـد األسـرة   
المجتمع باألفراد األسوياء الصالحين ،ولذلك من األهمية بمكـان رعايـة   

ألسرة ،والتعرف على العوامل النفسية المؤثرة في أفرادها والعمل علـى  ا
 .تحسين هذه العوامل 

  نتائج السؤال  الثاني 

  ينص السؤال  الثاني على أنه 

-         �Wء ا�����Wس ا����W-�� ت+�W4� ,W� $Wآ �W8 �63��� 3.� 8!وقH $ه
 H�\ي ��B]-! ا�Z-H!B ا��-Yدي ؟   

وا�V7ا��ت ا ���ر�2  ا �*���ت ا������: )J )9$ول 
 ���7ت &%��س ا	��4ء ا	���� @4��W " ت " و/�

 ا	X@�� ا �9دي

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
جميع أبعاد مقياس البناء النفسي تعزي لمتغير الترتيب الميالدي،ويعزو ذلك 
الباحث إلى أن األطفال الذين يتعرضون للعنف األسرى في المجتمع 

ي داخل الفلسطيني ال يختلف تأثير العنف عليهم حسب ترتيبهم الميالد
  .المنزل ،وهذا يعني أن الطفل يعنف أن كان األول ،أو األوسط ،أو األخير 

للحياة األسرية  )161:  2001" :وآخرون"هشام الخطيب (ويعضد ذلك 
ومشكالتها المتعددة تقدم الدليل على سوء التكيف ،وأكثر الخالفات ترجع 

األحباطات   في نهاية البحث ،والتحقيق إلى نقص في القدرة على فعالية
،والصراعات ،وأن المشكالت بين الزوجين متنوعة ،وبعض المشكالت 
نستطيع ومنها العاطفة الدافئة ،والمناقشة الهادئة ،تقدم العالج المناسب ،أو 
التعويض الكافي ،ولكن قد تشتد المشكالت بالنسبة ألحد الزوجين ،أو 

ت كثيرة من هذا االثنين معاً ،وتبدو المساعدة الخاصة الزمة في حاال
 . النوع

 م
7�Yت 
ا �*�]  ا	�$د اZ�L &%��س

�� ا���
ا�V7اف 
 ا ���ري

  ��/
 "ت"

&��*ى 
 ا	7$	�

1 
ا���� 
Ti)cا 

 ���
1 

32 40.8 8.1 
.66 
 

*** 
 ���

2 
165 39.9 7.1 

2 
ا���� 
T)ا��� 

�� �
1 

32 55.8 9.6 
.46 
 

*** 
 ���

2 
165 54.9 9.7 

3 
ا���� 
T*=ا�� 

 ���
1 

32 34.7 8.6 
-1.15 
 

*** 
 ���

2 
165 36.3 6.9 

4 
ا���� 
�i5	6ا
T� 

 ���
1 

32 43.0 7.2 
-.08 
 

*** 
 ���

2 
165 43.1 5.8 

5 
ا��ر	� 
ا��*�� 
 �*i=��س

 ���
1 

32 171.5 29.2 
.02 *** 

 ���
2 

165 171.4 24.1 

��&9ت ا7ر@�4ط ا	����4  �K در�J آJ)7( : I$ول  &
%��س�	 ���M	ا �J$ر	د &%��س وا����$ &[ أ�.  

��د &%��س م���&9ت  أ&
 ا7ر@�4ط

&��*ى 
 ا	7$	�

1 Ti)cا �611. ا��� ** 
2 T)ا��� �552. ا��� ** 
3 T*=ا�� �596. ا��� ** 
4 T��i5	6ا �670. ا��� ** 
ا��ر	� ا��*��  5

 �*i=��س
.811 ** 

كل من أبعاد مقياس  والدرجة يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم 
،وهذا يدل على تميز المقياس  0.01الكلية دالة إحصائياً عند مستوى 

  ومجاالته باالتساق الداخلي                     

  :األول  سؤالنتائج ال

   :على أنه األول   سؤالال ينص

ه$ 3H.� 8!وق ����63 8� آ$ �, ��4+ت ��-�س ا����ء ا�����  - أ
  ؟   )أ9^�-ذآ!(H�\ي ��B]-! ا�5�4 

ا �*���ت ا������ وا�V7ا��ت : ) J )8$ول 
 ���7ت &%��س ا	��4ء ا	���� " ت " ا ���ر�2 و/�

Z�Lا ^_�  �� )ذآ*ر،إ;�ث( @4

7�Yت  م
 &%��س

Z�Lد ا$�ا �*�]  ا	
��ا��� 

ا�V7اف 
 ا ���ري

  ��/
 "ت"

&��*ى 
 ا	7$	�

ا����  1
Ti)cا 

 9.- 8.3 39.6 86 ذآ�
 

*** 

   6.4 40.5 111 أ$�[  
ا����  2

T)ا��� 
 3.0- 10.2 52.7 86 ذآ�

 
/// 

   8.9 56.9 111 أ$�[  
ا����  3

T*=ا�� 
 3.- 7.4 35.9 86 ذآ�

 
*** 

  دالة إحصائيا /// 

  غير دالة إحصائيا*** 

 – 197( لدرجة حرية  0.01حدود الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة 

2  = (2.58 

لدرجة حرية  0 0.05 حدود الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة -
 )197 – 2  = (1.96 

فـي   ةيتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي
البناء النفسي ،وهـذا  البعد العقلي ،واالجتماعي ،والدرجة الكلية لمقياس 

يشير إلى أن األطفال الذين يتعرضون للعنف داخل األسرة يـؤثر علـى   
نموهم العقلي ،واالجتماعي ،ويعزو الباحث ذلك أن نمو الطفل من الناحية 
العقلية ،واالجتماعية والنفسية يحتاج إلى مناخ أسـري يسـوده المحبـة    

  .،والعطف ،والحنان ،والتقبل 

بأن األسرة هي التـي تحـول   ) 100: 2002:سي حسن من(ويؤكد ذلك 
الطفل من كائن بيولوجي إلى كائن إنساني اجتماعي فإذا تقبـل الولـدان   
أطفالهم على عالتهم محاولين إرشادهم ،وتوجيههم فأنهم يسـهمون فـي   
وصولهم إلى حالة االتزان ،والتكيف النفسي ،والوصول بهم إلى الصـحة  

الهم فأنهم يدفعون أبنائهم إلى االنحراف وإلى النفسية ،أما الذين ينبذون أطف
  .حالة اإلحباط واليأس 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في البعد  )8(ويتضح من جدول رقم 
 النفسي لمقياس البناء النفسي  الذي اظهر فروقا لصالح اإلناث ،ويعزو 
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 ) J  )11$ول 
;��fg ا�4�eر I��d ا	�2�4[ اc+�دي ��7ت &%��س 

 ^_�  �� .�$د أ��اد ا��cةا	��4ء ا	���� @4

 

 م

��د �أ
&%��س 
اc&�اض 
�*M��	ا
 و&�@��

&i$ر 
 ا	�2�4[

*ع Y
��ت� ا �

 �Jدر
 ا���2

[�*�& 

��ت� ا �

��/"
"ف  

 &��*ى

 ا	7$	�

1 
 $�ا	4
��Lا 

 X�
 109.153 2 218.307 ا����8ت

2.102 
 
 

 

/// 
 Ieدا
 51.921 194 10072.698 ا�*��ت

 
 196 10291.005 ا�*ع

2 
 $�ا	4
 ا	����

 K�
��ت� 78.108 2 156.216 ا �

.839 
 
 

***  Ieدا
 194 18068.170 ا�*��ت

93.135 
 196 18224.386 ا�*ع

3 
 $�ا	4
��%� ا	

 

 K�
��ت� 164.204 2 328.408 ا �

3.162 
 
 

///  Ieدا
 194 10075.450 ا�*��ت

51.935 
 196 10403.858 ا�*ع

4 
 $�ا	4
����J7ا 

 K�
��ت� 165.107 2 330.213 ا �

4.711 
 
 

 

/// 
 Ieدا
 194 6799.330 ا�*��ت

35.048 
 196 7129.543 ا�*ع

5 
 �J$ر	ا
 ���M	ا
%��س�	 

 K�
��ت� 2 3612.705 ا �

1806.35
2 

2.971 ///  Ieدا
 ا�*��ت

117963.97
6 

194 608.062 
 *عا�  121576.7 196 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد 
  .مقياس البناء النفسي تبعا لمتغير الترتيب الميالدي

قام الباحث : ولمعرفة اتجاه الفروق في مجاالت مقياس البناء النفسي 
  " .Scheffe شيفيه " بعمل المقارنات البعدية باستخدام اختبار 

�K &�*���ت ا	4�$ : )J)12$ول  �2$�ا %�ر;�ت ا	4
���  %��س ا	��4ء ا	���� �J7ا. 

]&10- 
=م14

167.8 

 ]&5-9 
 173.6=م

]&1-4 
 ا	��4ن 178.8=م

2.96* . .67 1 
]&1-4 

 178.8=م

-2.29 1 . .67 
 ]&5-9 

 173.6=م

1 -2.29 -2.96* 
]&10- 

  167.8=م14

  :نتائج السؤال  الثالث 

  : الثالث على أنه ينص السؤال   

هل توجد فروق معنوية في كل من مجاالت مقياس البناء النفسي  -أ
  ؟   )دنيا وعليا( تعزي لمتغير المرحلة التعليمية

ا58
���ت ا�(���� وا��6ا��ت :  )J )10$ول 
 �iت " ا���8ر�2 و�� " T)6ت �=��س ا����ء ا�����

��i�*�5ا7�8*� ا�  dS58 �ً��% ) ��$؟)و�*��د 

7�Yت  م
 &%��س

Z�Lد ا$�ا �*�]  ا	
�� ا���

ا�V7اف 
 ا ���ري

  ��/
 "ت"

&��*ى 
 ا	7$	�

1  $�ا	4
��Lا 

 6.7 42.3 34 د$��
2.1 /// 

��*� 163 39.6 7.3 

2  $�ا	4
 ا	����

 1.2 8.7 56.8 34 د$��

 
*** 

��*� 163 54.7 9.8 

3  $�ا	4
��%� ا	

 3.- 7.1 35.8 34 د$��

 
*** 

��*� 163 36.1 7.4 

4  $�ا	4
����J7ا 

 7. 5.4 43.8 34 د$��

 
*** 

��*� 163 42.9 6.2 

5 
 �J$ر	ا
 ���M	ا
%��س�	 

 1.1 22.0 175.7 34 د$��

 
*** 

��*� 163 170.5 25.4 

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي  
،واالجتماعي ،والدرجة الكلية لمقياس البناء النفسي  البعد النفسي ،والعقلي 

تعزي لمتغير المرحلة التعليمية ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن الطفل المعنف 
أن كان في المرحلة التعليمية الدنيا ،أو العليا من التعليم االبتدائي فأن تأثير 
العنف األسري على الطفل في هذه األبعاد تظهر أثاره بوضـوح ،وهـذا   
يشير إلى أن الطفل يعيش حالة حرمان من األمن النفسي داخـل األسـرة   
،والتي يجب على األسرة توفيره ،وفقدانه جعل التأثير واضح على حيـاة  

  .الطفل النفسية ،والجسمية ،والتعليمية ،واالجتماعية

أن األسرة هي األرض الخصبة  ) 82: 2003:فاديه علوان (وتؤكد ذلك 
ت المبكرة من حياة الطفـل  ة ووجدان الطفل ،فالسنواالتي تنمو فيها عاطف

تعتبر هامة ،وحاسمة فيما يتلقاها الطفل من رعاية ،واهتمام ،وإن الطفـل  
الذي ينشأ محروماً من عاطفة األمومة تتصف شخصيته بأنهـا شخصـيه   
فاقده للحب ،ومن سماتها أنها عاجزة عن العطاء ،وعـن التفاعـل مـع    

  .اآلخرين واالهتمام بهم 

إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في  )10(ويشير جدول رقم 
البعد الجسمي لصالح أطفال المرحلة الدنيا ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن 
الطفل في هذه المرحلة يعتمد بشكل كبير علـى والديـه فـي تلبيـة     
احتياجاته الجسمية مما يزيد من مشكلة اإلهمال ،واإلساءة لهم ،أمـا  

يا فيصلها الطفل وهو في مرحلة نمو متقدمة عن السابقة المرحلة العل
،وهذا يجعله يستطيع القيام بالبحث عن احتياجاته الجسمية وتلبيتهـا  

  ويطالبها من اآلخرين  بقدر المستطاع ،

  :الرابع  سؤالنتائج ال

  : على أنه الرابع   سؤالنص الي

� آ�W4� ,W� $W+ت ��-�Wس ا����Wء ا�       -W8  �W63��� 3.� 8!وقH $ه  �W���
  ��ى H�\ي ���F !-[Bد أ8!اد ا"�!ة  ؟
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يتضح من الجدول السابق  وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع 
  .أبعاد مقياس البناء النفسي  تبعا لمتغير التحصيل الدراسي

قام الباحث : ت مقياس البناء النفسي  في مجاالولمعرفة اتجاه الفروق 
  . "Scheffe شيفيه " بعمل المقارنات البعدية باستخدام اختبار 

�K &�*���ت ا	4�$ :)J)14$ول  �2$�ا %�ر;�ت ا	4
�  %��س ا	��4ء ا	�����Lا. 

J $�J$ا 
 44.9=م

 $�J
 41.4=م

&%4*ل 
 39.3=م

 �;$�&
 37.5=م

 ا	��4ن

 5�=37.5�T$ م 1 1.8- 9 .3- 7.3-
39.3=�=�
ل م 1.8 2.1 2.1- 5.5- 
 41.4=	�� م 3.9 2.1 1 3.5-
 44.9=	�� 	�ام 7.3 5.5 3.5 1

يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية في البعد الجسمي 
  .لمقياس البناء النفسي  ،لصالح األطفال الحاصلين على مستوى جيد جدا

قام : البعد النفسي لمقياس البناء النفسي  في ولمعرفة اتجاه الفروق 
  " .Scheffe شيفيه " الباحث بعمل المقارنات البعدية باستخدام اختبار 

�K &�*���ت ا	4�$ :)15(ل J$و �2$�ا %�ر;�ت ا	4
 ا	����  %��س ا	��4ء ا	����

 ��	
=	�ام
55.4 

 ��	
 58.0=م


ل �=�
 53.4=م

.  T$�5�
 7 .50=م

 ا����ن

-4.8 -7.4 -2.7 1 
 T$�5�

 7 .50=م

-2.0 -4.6 1 2.7 

ل �=�

 53.4=م

2.6 1 4.6 7.4 
 ��	

 58.0=م

1 -2.6 2.0 4.8 
 ��	

 55.4=	�ام

من الجدول السابق وجود فروق معنوية في البعد النفسي يتضح 
 .لمقياس البناء النفسي  ،لصالح األطفال من جيد جدا

�K &�*���ت ا	4�$ :)J)16$ول  �2$�ا %�ر;�ت ا	4
 .ا	�%��  %��س ا	��4ء ا	����

J $�J$ا 
 40.1=م

 .�J=39$ م
2 

&%4*ل 
 2 .35=م

.  �;$�&
 5 .30=م

 ا	��4ن

-9.7 -8.7 -4. 7 1 
 �;$�&

 5 .30=م

-4.9 -4.0 1 4. 7 
&%4*ل 

 2 .35=م

-.9 1 4.0 8.7 
 $�J

 2 .39=م

1 .9 4.9 9.7 
J $�J$ا 

 40.1=م
يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية في المقياس البنـاء  

  النفسي  ،لصالح األطفال الحاصلين على جيد جدا
�K &�*���ت : )J)17$ول  �2$�ا %�ر;�ت ا	4

J7ا $����  %��س ا	��4ء ا	����ا	4�. 
J $�J$ا 

 43.1=م
 $�J

 44.6=م
&%4*ل 

 42.9=م
.  �;$�&
 ا	��4ن 40.5=م

-2.6 -4.1 -2.4 1 
 �;$�&

 40.5=م

-.2 -1.6 1 2.4 
&%4*ل 

 42.9=م

1.4 1 1.6 4.1 
 $�J

 44.6=م

1 -1.4 .2 2.6 
J $�J$ا 

  43.1=م

االجتماعي  يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية في  البعد 
  .من عدد أفراد األسرة 4-1لمقياس البناء النفسي  ،لصالح األطفال من 

ويعزو الباحث ذلك إلى أن عدد أفراد األسرة في األسر المعنفة 
لألطفال كثر ،أو قل ال يؤثر على شكل العنف الملقي على األطفال من 

،والتي الناحية الجسمية ،والنفسية ،وهذا يشير إلى أن األسرة المعنفة 
يسودها جو المشاحنات األسرية يؤثر ذلك على النمو الجسمي ،والنفسي 
لألطفال مما يؤدي إلى انهيار األمن النفسي ،ويزيد ذلك من السرعة 

  .النتشار األمراض الجسمية وإهمال الطفل بناء على هذه األجواء 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في البعد ) 11(ويشير جدول رقم 
عقلي ،واالجتماعي ،والدرجة الكلية لمتغير عدد أفراد األسرة، لصالح ال

فرد ،وهذا يشير إلى أن األطفال الذين ينتمون  )4-1(عدد أفراد األسر من 
إلى أسرة أقل من خمسة أفراد كانوا أفضل من غيرهم أصحاب األسر ذات 

لباحث العدد األكبر مما أثر ذلك على النمو العقلي،واالجتماعي ،ويعزو ا
ذلك إلى أن األسرة على الرغم من تعنيفها للطفل إال أنها تسعي لنموه عقلياً 
،واجتماعياً من خالل متابعة واجباته المنزلية ،وكذلك تسمح له بالمشاركة 

  .في األلعاب مع األطفال اآلخرين  

أن األسرة تعتبر أكثر  ) 141: 2003:مجدي الدسوقي (ويعضد ذلك 
لنمو االجتماعي ،والعقلي للطفل ال سيما في مراحل نموه الوسائط أثراً في ا

األولى ،ويعزو ذلك إلى أنه في األسرة يتلقي الطفل الحيز األكبر 
،واألعظم تأثيراً من القواعد السلوكية التي تشكل إلى حد بعيد مستوى نموه 

  .االجتماعي والعقلي 

  : على أنه لسؤال الخامس ا ينص

-�� ��Wى        ه$ 3H.� 8!وق ���8  �63Wء ا�����Wس ا����W-�� ت+�W4� ,W� $آ
  H�\ي ��3B��� !-[Bى ا���B-$ ا��را�� ؟

;��fg ا�4�eر I��d ا	�2�4[ اc+�دي : )  J  )13$ول 
��7ت &%��س ا	��4ء ا	���� @4��  �_^ &��*ى 

 ا	�I�in ا	$را�� 

��د  م�أ
&%��س 
ا	��4ء 
 ا	����

&i$ر 
 ا	�2�4[

*ع Y
��ت� ا �

 �Jدر
 ا���2

 [�*�&
��ت� ا �

��/"
"ف  

 &��*ى
 ا	7$	�

ا����  1
Ti)cا 

 

 X�
 ا����8ت

700.9 3 233.7 4.7 
 
 

 
/// 

 Ieدا
 ا�*��ت

9590.0 193 49.7 
 

 196 .10291 ا�*ع
ا����  2

T)ا��� 
 K�

��ت� ا �
2023.9 3 674.7 8.0 

 
 

/// 

 Ieدا
 ا�*��ت

16200.4 193 83.9 
 

 196 18224.3 ا�*ع
ا����  3

T*=ا�� 
 

 K�
��ت� ا �

2791.8 3 930.6 23.6 
 
 

/// 

 Ieدا
 ا�*��ت

7612.1 193 39.4 
 

 196 10403.9 ا�*ع
ا����  4

��i5	6ا
 ي

 K�
��ت� ا �

579.3 3 193.1 5.7 
 
 

/// 
 

 Ieدا
 ا�*��ت

6550.3 193 33.9 
 

 196 7129.5 ا�*ع
ا��ر	�  5

ا��*�� 
 �*i=��س

 K�
��ت� ا �

20794.6 3 6931.5 13.3 
 

/// 

 Ieدا
 ا�*��ت

100782.1 193 522.2 

 196 121576.7 ا�*ع
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3 
ا���� 
T*=ا�� 

 

 K�
��ت� 87.258 2 174.516 ا �

1.655 
  
  

      
   ///  

 Ieدا
 ا�*��ت

10229.3
42 

194 
52.729 

 
10403.8 ا�*ع

58 
196 

4 
� ا���
T��i5	6ا 

 Kـ �ــــ
��ت� 60.688 2 121.375 ا �

1.680 
  
  

/// 

 
 Iـ داeــ
 ا�*��ت

7008.16
8 

194 
36.125 
7129.54 ا�*ع  

3 
196 

5 
ا��ر	� 
ا��*�� 
 �*i=��س

 Kـ �ــــ
��ت� ا �

3254.23
9 

2 
1627.12
0 

2.668 
  
  

///  Iـ داeــ
 ا�*��ت

118322.
441 

194 
609.909 
  

.121576 ا�*ع
680 

196 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق في جميع مجاالت مقياس البناء 
 النفسي تعزي  لمكان السكن لصالح أطفال المخيم 

قام الباحث : ت مقياس البناء النفسي  في مجاالولمعرفة اتجاه الفروق 
  " .Scheffe شيفيه " بعمل المقارنات البعدية باستخدام اختبار 

�K &�*���ت ا	4�$  :)J)20$ول  �2$�ا %�ر;�ت ا	4
 .ا	����  %��س ا	��4ء ا	����

 �2�/
 50.9=م

 ��2$&
 54.9=م

 o�p
 56.9=م

 ا	��4ن

 o�p=56.9 م 1 1.9 6.0
4.1 1 -1.9  ��2$&

 54.9=م
1 -4.1 -6.0  �2�/

 50.9=م

يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية فـي البعـد النفسـي    
  .فسي  ،لصالح األطفال الذين يسكنون المخيمات لمقياس البناء الن

ويعزو الباحث ذلك إلى أن األطفال الذين يسكنون بالمخيم ويتعرضون 
إلى العنف األسرى تأثروا بشكل يميزهم عن األطفال المعنفين من سكان 
المدنية ،والقرية ،وهذا يرجع إلى طبيعة الحياة الصعبة التي يعيشها الطفل 

المخيم ،وكذلك حاالت البطالة الكتزايدة لـدى األسـر   الفلسطيني داخل  
  .،وزيادة عدد األطفال مقارنة مع باقي المناطق األخري 

إلى وجود فروق بين أطفـال   )2003:محمد حسن (وتوصلت دراسة 
الريف ،والحضر ،والذكور ،واإلناث من درجة اإلحساس باإلساءة النفسية 

                .  ،لصالح أطفال الريف ،ولصالح اإلناث 

  : على أنه  لسؤال السابعينص ا

في كل من مجاالت مقياس البنـاء النفسـي     ةهل توجد فروق معنوي
  تعزي لمتغير لمتغير دخل األسرة  ؟

 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية في المقياس البنـاء   
  .النفسي  ،لصالح األطفال الحاصلين على جيد جداً 

�K &�*���ت  ا %�: )J)18$ول  �2$�ر;�ت ا	4
 .ا	$ر�J ا	���M  %��س ا	��4ء ا	����

J $�J$ا 
 180.7=م

 $�J
 180.1=م

&%4*ل 
 168.1=م

.  �;$�&
 .156=م

4 
 ا	��4ن

-24.4 -23.8 -11.8 1 
 �;$�&

 .156=م
4 

-12.6 -12.0 1 11.8 
&%4*ل 

 168.1=م

-.6 1 12.0 23.8 
 $�J

 180.1=م

1 .6 12.6 24.4 
J $�J$ا 

 180.7=م

يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية في المقياس البناء 
  .النفسي  ،لصالح األطفال الحاصلين على جيد جداً 

،ويعزو الباحث ذلك إلى أن األطفال الذين يتعرضون للعنف يتأثرون 
في مستوياتهم الدراسية مما يجعلهم عرضة للتأخر الدراسي بسبب العنف 

ه ،وهذا يؤكد على الدور الهام الذي يجب أن المنزلي الذين يتعرضون ل
تلعبه األسرة في زيادة النشاط داخل البيت لتوفير الجو النفسي والتعليمي 

  .المناسبين 

بأن المواقف  )164: 2001" : وآخرون"هشام الخطيب (ويعضد ذلك 
التعليمية بما يحدث في أثنائها من تعليم سواء أكان ذلك في األسرة ،أو 

و المجتمع بصفة عامة من أهم العوامل التي تسهم بدور رئيسي المدرسة ،أ
في تمايز ،وتكامل طاقات الطفل ،وكلما تنوعت هذه المواقف إزدات تمايز 
طاقات الفرد العقلية ،والوصول بها إلى أفضل مستوي من حيث كفاءتها 

  .الوظيفية

  : c�6 ا��bال ا���دس R�F أ9` 

جاالت مقياس البناء النفسي في كل من م  ةهل توجد فروق معنوي-
  لدى تعزي لمتغير السكن؟

;��fg ا�4�eر I��d ا	�2�4[ اc+�دي : )  J   )19$ول
]M�	ا ^_�  �� ��7ت &%��س ا	��4ء ا	���� @4

 م

��د �أ
&%��س 
اc&�اض 
&*�*M��	ا

 ا@��

&i$ر 
 ا	�2�4[

*ع Y
��ت� ا �

 �Jدر
 ا���2

 [�*�&
��ت� ا �

��/"
"ف  

 &��*ى

�ا	7$	  

1 

ا���� 
Ti)cا 

 

 X�
 68.968 2 137.936 ا����8ت

1.318 
  
  

 

*** 
 Ieدا
 ا�*��ت

10153.0
70 

194 
52.335 

 
10291.0 ا�*ع

05 
196 

2 
ا���� 
T)ا��� 

 K�
��ت� 288.286 2 576.572 ا �

3.169 
  
  

///  Ieدا
 ا�*��ت

17647.8
14 

194 
90.968 

 
18224.3 ا�*ع

86 
196 
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جدول السابق وجود فروق معنوية في البعد االجتماعي يتضح من ال
  .لمقياس البناء النفسي  ،،لصالح األسر التي عدد أفرادها قليل

�K &�*���ت ا	4�$ : )J)24$ول  �2$�ا %�ر;�ت ا	4
 .ا	��M  %��س ا	��4ء ا	����

آ8^ 
 165.0=م

 [�*�&
 171.7=م

.  I��/
 ا	��4ن 179.0=م

14.0 7.4 1 
 I��/

 179.0=م

6.7 1 -7.4 
 [�*�&

 171.7=م
 165.0=آ8^ م 14.0- 6.7- 1

يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية في المقياس البناء 
  النفسي  ،لصالح األطفال 

،ويعزو الباحث ذلك إلى أن الدخل الخاص باألسرة له تأثير على حياة 
وسط على أفرادها ،وظهر الفروق لألطفال الذين ينتمون  ألسر  الدخل الت

اعتبار أنهم هذه األسر أفضل من غيرهم في إدارة شئون أسرهم ،ويعلل 
ذلك بأن األسر صاحبة الدخل المتدني تبقي في حالة بحث باستمرار عن 

  .قوت يومها مما يزيد من عبئ الحياة ،وأثره على األطفال 

إلى وجود عالقة ارتباطيه  دالة  )1994:السيد الرفاعى (وتشير دراسة 
ئيا بين أساليب إساءة المعاملة لألطفال داخل األسرة يعود إلى طبيعة إحصا

  .ًمهنة األب ،وكذلك دخلة ،وعدد أفراد األسرة 

  N3H-�ت و��B!%�ت
العمل على مكافحة جميع أشكال العنف األسري ضد األطفال من  -

  .خالل المناهج المدرسية ،ووسائل األعالم المختلفة 

 .وعي الديني لإلبتعاد عن العنف ضد األطفال تفعيل دور العبادة في نشر ال - 

تفعيل دور األخصائيين التفسنيين واالجتماعيين ،وخاصـة فـي    -
المرحلة التعليمية االبتدائية للعمل على الحد من العنف األسري ضـد  

 .األطفال بشكل خاص 

 .العمل على توفير مراكز خاصة لحماية األطفال المعنفين من األسرة  - 

ثقافة الحوار والتسامح لدي الوالدين ،والرفـق   العمل على تعميق -
 .،والرحمة باطفالهم وغرس القيم الدينية لألسرة 

العمل على مناقشة ظاهرة العنف ضد األطفال من قبل األسرة من  -
 .منظور نفسي ،واجتماعي عبر وسائل اإلعالم 

العمل على إعداد برامج إرشادية لتوجيه الشباب المقبلين علـى   -
يفهم حول الحياة الزوجية ،والتربية ،وكيفية التعامل مـع  الزواج لتثق

 .االطفال 

زيادة االهتمام من قبل الدولة من خالل إقامة النوادي والمؤسسات  -
  .الخاصة لتنمية مواهب ،وقدرات األطفال 

  dــــــــــا��!ا.
،  2ط" ا�>ـ�U ا���(ـ��  ) : " 2008(¢��ل 	
دة  -1

[ ، �ـkة ،  ����5 ا����ـg ا��ـ���T 	���ـ� ا��>ـ    
X�)*�. 

،  1ط" ا�>ـ�U ا���(ـ��  ) : " 2005(¢��ل 	
دة  -2
����5 ا����ـg ا��ـ���T 	���ـ� ا��>ـ[ ، �ـkة ،      

X�)*�. 

��آ2kـ� ا�ـLات ودر	ـ�    ) : "2003(¢��ل iFـ
د   -3
ــ�ء     ــ�ل ا8( ــ�ي ا��3 ــ� � ــ� اk8ا	� ــ�¤ ا��� ا�|

>N5*���� " 

ــ�Nي   - 4 ــ� ا�nـ ــ��  ) : 2006(أ¥ـ ــ��4 ا���(ـ ا¦>ـ
��i5	6اء    واL2ـ§� XـK��58�2 �¨�3ـ�ل ا
، " �� وا��|

 .ر���� ��	(d5، 	���� $��2 ا������ �*�*
م ا�����

;��fg ا�4�eر I��d ا	�2�4[ اc+�دي ��7ت : )J)21$ول 
 &%��س ا	��4ء ا	����  @4��  �_^ �$د أ��اد ا��cة

��د  م�أ
 &%��س

&i$ر 
 ا	�2�4[

*ع Y
��ت� ا �

 �Jدر
 ا���2

[�*�& 
��ت� ا �

��/"
"ف  

 &��*ى
 ا	7$	�

1 
ا���� 
Ti)cا 

 

 X�
 ا����8ت

363.9 2 181.9 
3.6 
 
 

 
/// 

 Ieدا
 194 9927.0 ا�*��ت

51.2 
 

.10291 ا�*ع
0 

196 

2 
ا���� 
T)ا��� 

 K�
��ت� 218.7 2 437.4 ا �

2.4 
 
 

/// 
 Ieدا
 ا�*��ت

17787.
0 

194 
91.7 
 

.18224 ا�*ع
4 

196 

3 
ا���� 
T*=ا�� 

 

 K�
��ت� 118.3 2 236.7 ا �

2.3 
 
 

/// 
 Ieدا
 ا�*��ت

10167.
2 

194 
52.4 
.10403 ا�*ع 

9 
196 

4 
ا���� 
T��i5	6ا 

 K�
��ت� 137.1 2 274.2 ا �

3.9 
 
 

/// 
 

 Ieدا
 35.3 194 6855.4 ا�*��ت

 
 196 7129.5 ا�*ع

5 
� ا��ر	

ا��*�� 
 �*i=��س

 K�
��ت� 2174.2 2 4348.5 ا �

3.6 /// 
 Ieدا
 ا�*��ت

117228
.2 

194 
604.3 
  

121576 ا�*ع
.7 

196 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية في جميع أبعاد مقياس 
البناء النفسي  ،وتبين الجداول الالحقة أن الفروق لصالح األسر أصحاب 

  توسط الدخل ال

قـام  : البعد النفسي لمقياس البناء النفسي  في ولمعرفة اتجاه الفروق 
  " .Scheffe شيفيه " الباحث بعمل المقارنات البعدية باستخدام اختبار 

�K &�*���ت ا	4�$ : )J)22$ول  �2$�ا %�ر;�ت ا	4
�  %��س ا	��4ء ا	���� �Lا. 

آ8^ 
 38.9412=م

 [�*�&
 39.6355=م

 I��/
 ا	��4ن 42.7436=م

3.8 3.1 1 
 I��/

 42.7436=م

.7 1 -3.1 
 [�*�&

 39.6355=م

1 -.7 -3.8 
آ8^ 

 38.9412=م

يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية فالبعد الجسمي  

 .المقياس البناء النفسي  ،لصالح األسر التي عدد أفرادها قليل
�K &�*���ت ا	4�$ :)J)23$ول  �2$�ا %�ر;�ت ا	4

�J7ا����	��4ء ا	س ا��%& ��� 

آ8^ 
 41.3=م

 [�*�&
 43.4=م

.  I��/
 44.6=م

 ا	��4ن

 I��/=44.6 م 1 1.2 3.4

 43.4=&�*�] م 1.2- 1 2.2

 41.3=آ8^ م 3.4- 2.2- 1
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ان  -18*� p22003(��د" : (   C0 �*ـ< ا�ـ�� ���=�
ــ�4[ ــ�ب،  "ا�ر%= ــ� �*�5 ــ�ار ا����� ــ� ا� �5�� ،

 .ا�=�ه�ة

19-  p3 دئ �*) : " 1979(��ج��� ��<Qnا� Cا��� >
 .، ����5 ا¦�©T ، ا�=�ه�ة" 

، �*ـ�  " ا��C ا���(�� ) : " 1992(��*[ آ�م  -20
ا���ــ�، ��آــ�i�% kــ� ا��5ــ�ب ا����ــT، ا��Iــ�  

 .ا8>��2ا����� �*��5ب، ا�=�ه�ة

21-  ]�

 �ـ"  ) : "2003(��ي ا���iا�� ��	
�
���
، ���5ــ� ا�©*ــ
 ا8>ــ��2، " ا8ــ��د إ� ا�8اه=ــ�

 .ا�=�ه�ة

إ�ـ�ءة ����*ـ� ا��3ـ�ل    ) : "iF)2003� 7(ـ"   -22
درا�ـp5   ا��ـ�  $�(�ً�، و���5ـ�N ����>ـ���p �ـ�ي   


ر�2 �>� ا������.�=�ر$� �X  ا���2 وا�|� N`. 

23-  ��� �iF)2005" ( Tـ)0 ا�ر:�د ا��� ���=� " ،
 .ا�=�ه�ة –����5 ا�©*
 ا8>��2 


رات 	���� ا�=ـ�س ا5�8
7ـ�    -24n��)2007( ، ) :
�*ـ� ا���
�ـ�   ). ا�5��� ور���2 ا�>��U ا���(ـ�� 

 .، ا��
2#  25ا������ ، ا���د 

25-  Tا���(��) : "1982($��< ا����� �U<ط " ا� ،

ر�2 6� ،;nد� ����	 �nدار ا�� ،.  �Nـ�$ ����	– 


ر�2 �>� ا������ N` 

26-  g��¦م ا�n2001" (و¢@�ون"ه" : ( �U<ا�
��*��i ا��و��� �*��n ، ا��ار ا"ا���(�� �*���
 .وا�5
ز�i� ،_2ن

27- Fick,  Anton. (2000). The pastoral 
counseling of families in which child abuse 
occurs. A narrative family therapeutic 
perspective. Ph.D. Dissertaion. University of 
Pretoria, South Africa. 

28- Glenn,  Lambie.( 2005) Child abuse and 
neglect: a practical guide for professional 
school counselors, Professional School 
Counseling, Volume 8, N3, Feb. 

29- Fredric, Ferdinand (2006) Intensive 
family based services program. Preventing and 
improving mechanism in children abused and 
neglected through PCTT, self-management 
skills, and intensive child play counseling , 
EdD, NoVa, Southwestern University. 

30- Schwebel, A.I. H.A. Barocas, W. Reichman 
and M. Schwebel et.al.(1990) Personal 
adjustment and growth: a life span approach 
Dubuque, Wm.C.Brown Publishers. 


ه�ة  -5 cا C2ت ا98%�ـ� �*ـ[   ) : "2005(إدر��n8ا
   Tــ��i5	6هــ� �*ــ[ ا�داء اd�q%ــ� ا��ــ�ي و�ا��5

 �N5ــN	ا
، �*ــ� " �¨�ــ�، ودور @��ــ� ا��ــ�د 0 �
درا��ت 0 ا¦��� ا6	����i5 وا��*ـ
م ا�$(ـ�$�� ،   

�n� _��5د ا��ان ، ا��
*7 ����	. 

6-  ��

	�� ا��ـ�ة  ) : "1988(ا¦ـ
ري  %�
، " �ـ��
 .دار اd� ��cوت ����ن

ا����ـ� �ـX إ�ـ�ءة    ) 2003(%
��; ��� ا8ـ��<   -7
����*� ا���� و��� اdS58ات ا���(�� وا6	���i5ـ�  

، �*� ا���
�ـ� ا�����ـ� ، ا��icـ� ا��
�52ـ�     " 
�25*��
�� ا������، ا���د . 

�ـ� ا�
ا�ـ�ى   ا��) : " 2000(7(�م ا��2" �ـ�ب   -8
 ، اG8»� ا�(�
ي ا��دي ��n " و���� ���� ا����ء 

"  Cـ¬ X� ����	، ��i�5�2ت ا��2�و� T)ا�ر:�د ا���
 .،ا�=�ه�ة 

 2، ط" �*< $�C ا���
�ـ�  ) : "2002(7(" ��([  -9
 .، دار ا����ى �*��n وا�5
ز2_، أر��، ��iن

10-  C$

2" ) : " 1993(ر��_ 2�5*� p�*��� ��درا

ء أ��ط ا�K 0  ً�2��أ X��3ل ا�و�¨� T)��   5*ـ�®

، ر���� دآ5ـ
را� ، آ*�ـ� ا���9ـ�،    " �" ا����ن 
 .ا�=�ه�ة_ 	���� ا�زه� 

11-  T��=*���� ) " 1995(ر�2ض ا�� ���درا�� إآ��
ا���(ــ�� �¨�3ــ�ل ا�ــ2L" �2ــ�$
ن �ــ" ا��
��ــ�  

، ر���� دآ5ـ
را�  " ا8�ر��� 0 ا7�8*� ا5�6�ا��4 
 .، آ*�� ا{داب، 	���� ا�=�ه�ة

ا����ء ا���(Qn� T>ـ��  ) : " �N�)2000 :�5ت  -12
، ر���� ��	(d5، ا����c ا������ " ا���� ا���5< 

 �*(�kv– Xة  –

إ��ءة ����*� ا���� ) : 1994(ا�(�� ا�����[  -13
     ،d5(ـ	ت ا���(ـ�� ر�ـ��� ����ـn8ا ���� �N5و���

�N�� �*� ��*را��ت ا���ا�C¬ X� ����	 ، ��
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14-  ]�
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ث ا6	����i5 وا��4��c ، ا�=�ه�ةU�*�. 
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ى � -16�
�ــ��
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