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 امللخص

 

 

وجـ  نحـو األبنـا  الم األسـر  العنـ  تـثيير عـ  الكشـ إلـ  هدفت الدراسة  :اهلدف من الدراسة 
 – األرق ) النـوم واضـطرابات والوسـواس الهرـر  االكتئـا  م  المعاناة عل ف  مرحلة الطفولة 

  . المراههة مرحلة خالل ( الكوابيس –النوم أينا  التنفس نهص – النوم غفوات –النوم فرط
 إعـداد تئـا االك مهيـاس, الباحـث/ إعداد األسر  العن  مهياساستخدم الباحث  :أدوات الدراسة

قطـ  عبـد  /  إعـداد  الهرـر  الوسـواس اضـطرا  مهياس ,(0111) غري  الفتاح عبد غري /
 .(7111) حنور عبد  قط  /إعداد النوم اضطرابات مهياس ,(7101) خليل حنور

الفرقــة األولــ  مــ  طــال  " ًا ومراههــةمراههــ( 742) مــ  الدراســة عينــة تتكونــ :عينةةة الدراسةةة 
غيـــر ( 702)و, الطفولـــة مرحلـــة فـــ  األســـر  للعنـــ  معرضـــو ( 24) مـــنرم. بكليـــة التربيـــة

 ".سنة( 01 –02) م  أعمارهم تتراوح  .معرضو  للعن  األسر 
الوالــدي  جانــ  للعنــ  األســر  مــ  علــ  أ  التعــر    ؤكــدمجــا ت النتــائ  و  :نتةةج ا الدراسةةة 

. فــ  المراههــةم واضــطرابات النــو  االكتئــا  والوســواس الهرــر زيــد مــ  المعانــاة مــ  اضــطرا  ي
 –المعرضـو  )فـروق اات داللـة إحصـائية بـي  متوسـط درجـات المـراههي  أ  هنـا  وجد حيث 

لجانـ  المعرضـو  للعنـ  االكتئـا   علـ  مهيـاسللعن  األسر  فـ  الطفولـة  (غير المعرضو 
فــروق اات داللــة إحصــائية بــي  متوســط درجــات المــراههي   توجــدكمــا ,األســر  فــ  الطفولــة 

 الوســواس الهرــر  علــ  مهيــاسللعنــ  األســر  فــ  الطفولــة  (غيــر المعرضــو  – المعرضــو )
وجــود فــروق اات داللــة إحصــائية بــي  كــال  ,لجانــ  المعرضــو  للعنــ  األســر  فــ  الطفولــة 

علــ  للعنــ  األســر  فــ  الطفولــة  (غيــر المعرضــو  –المعرضــو  )متوســط درجــات المــراههي  
 – النــوم أينــا  التــنفس نهــص – النــوم غفــوات –ومالنــ فــرط – األرق)اضــطرابات النــوم  مهيــاس
  .لجان  المعرضو  للعن  األسر  ف  الطفولة( الكوابيس
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The objective of in study: The study aimed to reveal the impact of domestic 

violence directed towards children in childhood suffering from depression and 

obsessive-compulsive disorder and sleep disorders (insomnia - hypersomnia - 

naps sleep - lack of breathing during sleep - nightmares) during adolescence. 

Tools of the study: The researcher used the scale of domestic violence Setup / 

researcher, Depression Scale Setup / Gharib Abdel Fattah Ghraib (1999), 

obsessive-compulsive disorder Scale Setup / Kotb Abdo Hanour (2010), and 

the measure of sleep disorders Setup / Kotb Abdo Hanour (2009) 

 

The study sample: The study sample consisted of 275 adolescents and a 

teenager from the initial band, Faculty of Education students. Of them (57) are 

exposed to domestic violence in childhood. And (218) is exposed to domestic 

violence, ages ranged from (18-19 years) 

 

Results: The results confirm that exposure to domestic violence from parents 

increases the suffering of the depression , obsessive-compulsive and sleep 

disorders, disorder in adolescence. It was found that there were statistically 

significant differences between the average scores of adolescents (exposed - is 

exposed) of domestic violence in childhood on a scale depression side exposed 

to domestic violence in childhood, as there were statistically significant 

differences between the average scores of adolescents (exposed - is exposed) of 

domestic violence in childhood on a scale obsessive compulsive side exposed 

to domestic violence in childhood, as well as the presence of statistically 

significant differences between the average scores of adolescents (exposed - is 

exposed) of domestic violence in childhood scale sleep disorders (insomnia - 

hypersomnia - naps sleep - lack of breathing during sleep - nightmares) 

disorder side exposed to domestic violence in childhood.  
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 املقدمة

تعـد تعتبر األسرة ه  أهم مؤسسة اجتماعية ف  كل المجتمعات البشـرية ولـاا فرـ  
ول عـ  تـربيترم ول فـ  تكـو  ونمـو شخصـية األبنـا  وهـ  المسـئول األ الكيا  األساس  واأل 
األمـر الـا  , ونهل تراث المجتمع م  عادات وتهاليد ومبادئ وقيم إلـيرم ,وتنشئترم وتعليمرم

 .يساهم بال ش  ف  تكوي  شخصياترم المختلفة سوا  السوية منرا أو الالسوية
طلح العن  كا  موجودًا عنـد العـر  دلت األحاديث النبوية الكريمة عل  أ  مصوقد 

ويعطـ  علـ  , إ  ا  رفيـق يحـ  الرفـق: " فهد قال رسـول ا  صـل  ا  عليـ  وسـلم, قديماً 
( العنـ  األسـر )وكانت البدايات األول  الستخدام مصطلح ".  الرفق ما ال يعط  عل  العن 

رة إلـ  أعمـال العنـ  والـ  لششـا, ف  الدراسـات الحدييـة فـ  السـبعينات مـ  الهـر  الماضـ 
ـــ  تســـتخدم ضـــد الزوجـــات وزاد االهتمـــام بدراســـة هـــا  ال ـــاهرة خـــالل مـــدة , واإلســـا ة الت

العنـ  التـ  ترتكـ  بـي  أفـراد مما أد  إل  اتساع مفروم  ليشمل جميع أعمال , التسعينيات
دة وقـد دلـت كييـر مـ  الدراسـات األجنبيـة والعربيـة التـ  أجريـت فـ  تلـ  المـ, العائلة الواحدة

. وبــي  مختلــ  اليهافــات والجماعــات,   انتشــار هــا  ال ــاهرة فــ  كييــر مــ  المجتمعــاتعلــ
 (1ص , 7111, خالد ب  سعود الحليب )

ويعبر العن  ع  كل األعمـال أو التصـرفات العدائيـة التـ  تتصـ  ب لحـاق األا  أو 
طريهــة اإلهانـة بـث  وســيلة كانـت بحــق إنسـا  ممــا يخلـق معانــاة جسـدية وجنســية ونفسـية ب

مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــ  خــالل الخــداع أو الترديــد أو التحــرل أو اإلكــرا  أو العهــا  أو 
هانــة كرامتــ  اإلنســانية أو ســالمت  األخالقيــة أو التهليــل مــ   اإلجبــار أو أيــة وســيلة أخــر  واا
أم  شخص  وم  احترام  لاات  أو شخصيت  أو االنتهـاص مـ  إمكانياتـ  الاهنيـة والجسـدية 

ــة ومتــدرجًا مــ, فــرد أو أفــراد أو مؤسســات بشــكل مــن م أو غيــر مــن م مــ  قبــل ا بــي  اإلهان
   .(711ص , 7112, عبد الرحم  عواد الفواز) بالكالم حت  الهتل

فرــ  قديمــة , وتعتبـر  ــاهرة العنــ  مــ  ال ــواهر الهديمـة فــ  المجتمعــات اإلنســانية
ع الوســط الــا  فيــ  يــؤير وبــ  قــدم اإلنســا  الــا  ارتــبط ومــا زال يــرتبط بــروابط اجتماعيــة مــ

, العنـ  السياسـ : إال أ  م اهر  وأشكال  تطورت وتنوعت بثنواع جديدة فثصبح منرا, يتثير
 :والعن  األسر  الا  تنوع وأنهسم هو أيضًا إل , والعن  الدين 

               العن  األسر  ضد المرأة 
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  المسني العن  األسر  ضد 

  (227 – 220ص , 7101, د المحس  ب  محمد الملحمعب)األطفال العن  األسر  ضد 
, بثن  كـل عمـل عنيـ  أو مـؤا  أو مرـي  يرـدد حيـاة الطفـلويعر  العن  األسر  

ر أو معانــاة بمــا فــ  الــ  الترديــد بثفعــال يهــع فــ  إطــا, أو بــدن , أو يســب  لــ  أا  نفســ 
 .(236ص  ,7101, يح  محمود النجار)  األسرة

ــ  األســر  الموجــ  ــد العن ــا  مصــطلحًا حــدييًا يســتخدم لششــارة إلــ   ويع نحــو األبن
ــا   ــا  األمــر نحــو أحــد األبن ــدا  أو أولي ــر المباشــرة التــ  يوجررــا الوال األفعــال المباشــرة وغي

وينطــو  العنــ  األســر  . برــد  إيهــاع األا  النفســ  أو اللف ــ  أو الجســد  أو الجنســ 
لتــ  تثخــا أشــكااًل عديــدة جســدية الموجــ  نحــو األبنــا  علــ  العديــد مــ  العواقــ  وا يــار ا

وم  أهم ها  العواق  وم  أكيرها خطورة العواقـ  النفسـية للعنـ  األسـر  , وصحية ونفسية
يـاة الموج  نحو األبنا  كونرا قد ال تكو   اهرة بشكل واضح ولكو  آيارها تمتد إل  بهيـة ح

                                                              (41ص , 7107, محمد عزت عرب  كاتب )الفرد
بــل هــ  , و ــاهرة العنــ  األســر  ليســت  ــاهرة جديــدة علــ  المجتمعــات اإلنســانية

وعلـ  الـرغم مـ  أهميـة هـا  ,  اهرة موجودة ف  جميع المجتمعات وخـالل األزمنـة المختلفـة
ة التــ  تســلط بالدراســات المتعمهــال ــاهرة واتخااهــا أشــكااًل وصــورًا متعــددة إال أنرــا لــم تحــ  

  .(06ص , 7112, محمد ب  مسفر الهرن ) .الضو  عل  أبعادها النفسية واالجتماعية
 ـــاهرة العنـــ  األســـر  جـــا ت نتيجـــة للحيـــاة حيـــث يؤكـــد بعـــ  العلمـــا  علـــ  أ  

إا أ  م  ضرائ  التنمية والتحضر  رور مشـاكل اجتماعيـة لـم تكـ  موجـودة فـ  , العصرية
  إلــ  أنــ  فــ  مرحلــة مــا قبــل التنميــة كانــت قضــايا العنــ  ويشــيرو. المجتمعــات التهليديــة

األســر  أقــل بســب  نمــط األســرة الممتــدة التــ  يوجــد فيرــا األ  واألم واألبنــا  وأبنــا  األبنــا  
تكـو  السـلطة األسـرية موزعـة علـ  األفـراد بطريهـة , وف   ل هـا  األسـرة, وزوجات األبنا 
اا حصـل , د األسـرة مـ  تسـلط شـخص واحـداألمر الـا  يشـكل حمايـة ألفـرا, شب  متساوية واا

فسـو  يجـد المعتـد  عليـ  مصـادر عديـدة , م  شـخص مـ  أفـراد األسـرة علـ  أخـر اعتدا 
ويعتهــدو  أ  تعــاو  أفــراد . فيســرم الــ  فــ  تخفيــ  مصــاب  والمســاندة االجتماعيــة للــدعم

وهــ  مــ  , يخفــ  مــ  عوامــل الضــفط النفســ  واإلحبــاط, األســرة البــالفي  فــ  أمــور اإلعالــة
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 223ص , 7101, عبد المحس  ب  محمد الملحـم. )المنابع األولية لمشكلة العن  األسر 
– 224 ) 

 أو األسـر داخـل سـوا  العربيـة المجتمعـات اقتحمـت التـ  ال واهر م  العن  يعتبرو 
 قـيم ترـدد التـ  ال ـاهرة برا  االهتمام بات لاا.  غيرها ف  أو الشوارع ف  أو المدارس داخل
 البحـث هـاا يركـز لـال ,  المجتمـع هـاا ألفـراد واالجتمـاع  النفسـ  والكيـا  وترابط  عالمجتم
 المجتمــع ترــدد تفيــرات مــ  برــا يحــدث ومــا األســرة وهــ  أال للمجتمــع األساســ  الكيــا  علــ 
 .كل 

يتوجـ  , شـكل مـ  أشـكال إسـا ة معاملـة أحـد أفـراد األسـرة ويعر  العن  األسر  بثنـ 
يـائر , جـالل كايـد ضـمرة) كير سلطة إل  الفرد األقل سلطة داخل األسـرةف  الفال  م  الفرد األ 

 .(771ص , 7102, أحمد غبار 
م  هنا ف   أسالي  تربية وتنشـئة األبنـا  مـ  قبـل الوالـدي  لرـا الـدور األكبـر فـ  و 

فاسـتخدام أسـالي  معاملـة تتسـم بالهسـوة والشـدة , شخصية األبنا  ف  مرحلة الطفولة تكو 
ياا  مع األبنا  يـؤد  إلـ  معانـاة األطفـال مـ  االضـطرابات السـلوكية واالنفعاليـة والعن  واإل

واضـطرابات النطـق المختلفة والت  منرا العدوا  والعدائية واالكتئا  والهلق واضطرابات النـوم 
مما يـنعكس الـ  علـ  انخفـا  مسـتو  الصـحة النفسـية وانخفا  الشعور باألم    والكالم

ــ ــديرم كمــا تشــير إل ــ  دراســة كــال مــ  ل  يورمــات ,Moses, N.A, (0111) موســيز  ال
, Angel, M, et al (7113)انجـل وآخـرو   ,Matthew W, et al,(7110)  وآخرو 

ـــو  وآخـــرو   ـــود طي ـــيم يوســـ  راشـــد أبوزيـــد , (7101)محم ـــد الناصـــر , (7100)هي عب
, (7107)سـر  محمـد رشـد  سـالم , (7106)ربـ  نعمـا  أحمـد فهـرا , (7107)السويط  

, (7102)انتصــار عشــا , علــ  عبــد الكــريم محمــد الكســا , (7102)ســليم عــودة الزبــو  
                       (  7102)سرير محمد توفيق عبد الراد  

الموجـ  لاا كا  محور اهتمـام هـا  الدراسـة الكشـ  عـ  امتـداد تـثيير العنـ  األسـر  
 تئا  والوسواس الهرر  واضـطرابات النـوماالكف  مرحلة الطفولة عل  المعاناة م   نحو األبنا 

حيث أ  األبنا   وبصفة خاصـة فـ  مرحلـة الطفولـة هـم الفئـة األبـرز فـ   .ف  مرحلة المراههة
ــة , التعــر  للعنــ  األســر  ألنرــم األكيــر ضــعفاً  ــ  أنرــم فــ  أشــد الحاجــة للرعاي باإلضــافة إل

 .والعناية البدنية والنفسية
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 الدراسة مشكلة: 

 المجتمــــع وتماســــ  تــــرابط ترــــدد التــــ  ال ــــواهر مــــ  األســــر  نــــ الع  ــــاهرة تعتبــــر
 األســـرة أفـــراد علـــ  آيـــار مـــ  لرـــا لمـــا األســـرة وهـــ  للمجتمـــع األساســـ  الكيـــا  ترـــدد ألنرـــا

 النفســـــ   نمــــو  علــــ  ســـــلبيا تــــثييراً  للطفــــل الموجـــــة العنــــ  يــــؤير حيـــــث األطفــــال خاصــــة
 .العهل  وكال  والجسم  واالجتماع 

شــــد أنــــواع العنــــ  خطــــورة علــــ  الفــــرد مــــ  النــــاحيتي  ويعــــد العنــــ  األســــر  مــــ  أ
ـــــة ـــــ  نتائجـــــ  . النفســـــية واالجتماعي ـــــط عل ـــــار  ال تهتصـــــر فه ـــــ  أ  آي ـــــ  ف ـــــ  خطورت وتكم

ـــوة غيـــر , المباشـــرة ـــات اله ـــة فـــ  عالق ـــائ  غيـــر المباشـــرة المتميل ـــ  النت ـــد  الـــ  إل ـــل تتع ب
تـــزازًا فـــ  نمـــط المتكافئـــة داخـــل األســـرة والتـــ  غالبـــًا مـــا تحـــدث خلـــاًل فـــ  نســـق الهـــيم واه

ــــ, الشخصــــية ــــا  العن ــــد األطفــــال والمــــراههي  يتبعــــ  إعــــادة إنت ســــوا  داخــــل ,  خاصــــة عن
  .(77ص , 7112, محمد ب  مسفر الهرن ) األسرة أو خارجرا

, مجموعــــة مــــ  األنمــــاط الســــلوكية التــــ  تتصــــ  بالرجوميــــة كمــــا أنــــ  يشــــير إلــــ 
, اإلســـــــا ة النفســـــــيةو , واالعتـــــــدا  الجنســـــــ , اإليـــــــاا  الجســـــــد : وتشـــــــمل, والهرريـــــــة

مــــ  الــــاكور ضــــد اإلنــــاث واألطفــــال فــــ  األســــرة ممــــا يــــؤد  إلــــ  , واالســــتفالل االقتصــــاد 
والســــيطرة نتيجــــة تعرضــــرما المباشــــر للعنــــ  الجســــد  والنفســــ  , فهــــدا  األمــــا  واالحتــــرام

, عبــــــد الــــــرحم  عــــــواد الفــــــواز) .والجنســــــ  أو نتيجــــــة تعرضــــــرما للترديــــــد, واالقتصــــــاد 
    .(711ص , 7112
ـــ  األســـر و  ـــ  الســـائدة , العن ـــ  أشـــكال العن ـــر  م ـــل حـــدة عـــ  غي ـــدو أق ـــا  يب وأ  ك

وتكمـــ  خطـــورة العنـــ  األســـر  فـــ  أنـــ  لـــيس , إال أنـــ  أكيـــر خطـــورة علـــ  الفـــرد والمجتمـــع
كفيـــر  مـــ  أشـــكال العنـــ  اات النتـــائ  المباشـــرة التـــ  ت رـــر فـــ  إطـــار العالقـــات الصـــراعية 

علـــــ  عالقـــــات الهـــــوة غيـــــر المتكافئـــــة داخـــــل  بـــــل أ  نتائجـــــ  غيـــــر المباشـــــرة والمترتبـــــة, 
ـــد  ـــ  نمـــط الشخصـــية خاصـــة عن ـــزازًا ف ـــيم واهت ـــ  نســـق اله ـــاًل ف ـــا تحـــدث خل ـــًا م األســـرة غالب

ــــد  ــــ  المــــد  البعي ــــة وعل ــــؤد  فــــ  النراي ــــق أشــــكال مشــــوهة مــــ  األطفــــال ممــــا ي ــــ  خل إل
  . (010ص , 7107, السيد محمد عبد الرحم )  .العالقات والسلو 

 مرحلــــــة خــــــالل ا يــــــار هــــــا  دراســــــةب والبحــــــوث الدراســــــات مــــــ  كييــــــر واهتمــــــت  
ــــة ــــل ولكــــ ,  الطفول ــــثيير بدراســــة أهــــتم منرــــا الهلي ــــد الت ــــار لرــــا  الممت  مراحــــل خــــالل ا ي
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 العنـــ  لتـــثيير المـــد  ةطويلـــ ا يـــار عـــ  للكشـــ  الدراســـة هـــا  جـــا ت لـــاا ,األخـــر  النمـــو
 عــــ مــــ  ب انــــاةمعمــــا يســــب  مــــ  و  المراههــــة مرحلــــة خــــالل لألطفــــال الموجــــ  األســــر 

 الحاليــــة الدراســــة مشــــكلة صــــياغة يمكــــ  لــــاا,  المرحلــــة هــــا  خــــالل النفســــية االضــــطرابات
  -:التال  الرئيس  التساؤل ف 
االكتئةةةجا والوسةةةواس ال هةةة     مةةةن تهممعجنةةةج علةةة مةةةن اء ةةةج    ألطفةةةج  حنةةةواملوجةةة   األسةةة   العنةةة  يةةة    هةةة  س

  امل اه ة؟ م حلة يف واضط ا جت النوم 

 :التالية الفرعية لتساؤالتا من  وتنشق
ـــــة  الموجـــــ  نحـــــو األبنـــــا  األســـــر  العنـــــ  توجـــــد عالقـــــة بـــــي  هـــــل 0س فـــــ  الطفول

 المراههة؟ مرحلةف  يرم لد النوم اضطراباتو  الهرر  الوسواسو االكتئا  و 
 مـــ  ترممعانـــا علـــ  ةلـــو طففـــ  ال الموجـــ  نحـــو األبنـــا  األســـر  العنـــ  يـــؤير هـــل 7س

 المراههة؟ مرحلة ف  النوم طراباتاضو  الهرر  الوسواس واالكتئا  
فــــ  الموجــــ  نحـــو األبنــــا   األســــر  العنـــ جــــنس األبنـــا  علــــ  شــــكل  يــــؤير هـــل 6س

 فــــ لــــديرم  النــــوم اضــــطراباتو الهرــــر   الوســــواس واالكتئــــا  الطفولــــة وعلــــ  
 المراههة؟ مرحلة

 الدراسة أهمية: 

 : خالل م  الحالية الدراسة أهمية تبرز
بع   م  المعاناة عل  الطفولة مرحلة ف  ألسر ا للعن  التعر  تثيير دراسة -1

 الوسواس اضطرا  و االكتئا  اضطرا  ميل المراههة مرحلة ف  النفسية االضطرابات
 التنفس نهص – النوم غفوات –النوم فرط – األرق"  النوم اضطراباتوكال  الهرر  
 ". الكوابيس – النوم أينا 

 المراههي  معاناة لتخفي  السيكولوج  تدخلال مجال ف  النتائ  م  االستفادة إمكانية -2
 .مرحلة الطفولة خالل للعن  ع  تعرضرم الناتجة النفسية االضطرابات م 

 فترة خالل األسر  للعن منرم  المعرضو  خاصة ي المراهه فئة وهم الدراسة عينة -3
 ياةح ف  النمو مراحل أهم م  كما أنراو  يانية ميالد مرحلة تميل المرحلة فرا  الطفولة
 .الفرد
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 الموجة خاصة األسر  العن   اهرة دراسة خالل م الحالية  الدراسة أهمية ت رر كما -4
 المجتمع استهرار وبالتال  األسرة استهرار تردد تبات الت  ال اهرة ها  ,األطفال نحو
 . والمراههي  األطفال وهم المجتمع يروة وتردد

 الدراسة من اهلدف  : 

فـ   الموجـ  نحـو األبنـا الكش  ع  تـثيير العنـ  األسـر  ترد  الدراسة الحالية إل  
واضـطرابات النـوم  والوسـواس الهرـر  مرحلة الطفولة عل  معاناة األبنا  م  اضطرا  االكتئـا 

خــالل مرحلــة "  الكــوابيس –نهــص التــنفس أينــا  النــوم –غفــوات النــوم  –فــرط النــوم –األرق " 
 .المراههة 

  : الدراسة مصطلحجت

 -: املوج  حنو األ نج   األس  العن  - أ

 واسـتفالل األسرية العالقات ف  السلطة استعمال إسا ة عل  أن   األسر  العن  يعر 

 حياتـ  تعـر  أو ا خـر الشـخص ورفاهية أم  تردد بصورة الفير عل  واالعتماد اليهة مشاعر

 أو إجبـار  احتجـاز أ  الـ  فـ  بمـا ديـترد أو قـوة, عنـ , علـ  حتـو ي عمـل أ  هـوو  .للخطـر

 أفـراد أحـد لـ  تعـر ي قـد نفسـ  أا  أ  أو الجسـد فـ  إصـابة إلـ  ؤد يـ أ  شـثن  مـ  قرـر 

  .منرا آخر فرد دي عل  األسرة
 ينطـو  حـدث فعـل أو أ  أنـ  علـ  إجرائيـاً  الموج  نحـو األبنـا  األسر  العن  ويعر 

المسـتو  علـ   اً أبنـائرم ينـت  عنـ  ضـرر تجـا  الوالـدي   جانـ  م  عن  أو ترديد  سلو  عل 
ولـ  . األبنـا  جـنس عـ  الن ـر بفـ الجسد  أو النفس  أو اللف   وال  فـ  مرحلـة الطفولـة 

ويعبــر عـ  الــ  مــ  خــالل  (.العنـ  اللف ــ  –العنــ  النفســ  -العنــ  الجسـد )ياليـة أشــكال 
 .الدرجة الت  يحصل عليرا الطال  عل  مهياس العن  األسر  المستخدم ف  الدراسة

  Depressive:  االكتئجا -ا

 الخاصـة راضـ عأ بـي  ولك  , اهان  واكتئا  ومثلو  سو  اكتئا  بي  تهع حالة هو
 العصـاب  والخـو  العصـاب  الهلـق عـ  يختل  عصا  شكل عل  بوجود  الهول لدعم يكف  ما
 الكييـر علـ  ينطـو  شـديد انهبـا "  أنـ  أ  , أخر  جرة م  االكتئا  اها  وع  , جرة م 
 علـ  ينطـو  ال ولكنـ  , الـاات وتهـدير , المعنويـات وانخفـا  , ليـثسوا , الحـز  مشـاعر م 
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 اشــر  علــ , محمــد صـبر )  العمــل عــ  أو الخـارج  العــالم عــ  انهطـاع أو , الفكــر فــ  تعطـل
  .(7117 الفن , عبد محمد

 الـنفس وانكسـار الشـديد والحز  والفم والكدر بالكآبة المري  فيرا يشعر حالة أو هو
 لــ  هــد  وال لرــا معنــ  ال أنرــا ويــر  الحيــاة لــاة ,فيفتهــد تافــ  لســب  أو مناســ  ســب  دو  ,

 االكتئــا  ويصــاح . بتفاهتــ  ويشــعر وشــئون  بعملــ  اهتمامــ  ويفهــدا , عزيمتــ  فتيــبط , فيرــا
 أيضـا ويصـاحب  واألرق واإلمسـا  الـوز  ونهـص الشـرية وفهد والصداع الحرك  التدهور عادة
 ص , 7112 , زهـرا  السـالم عبـد حامـد) االنتحـار إلـ  يـؤد  وقـد.  الكـالم فـ  والبط  التردد
077 – 072).  

 عـــ  والعـــزو  باإلحبـــاط المـــري  فيرـــا يشــعر , المـــزا  اضـــطرا  مـــ  حالـــة أو هــو
ـــ  المشـــاركة ـــة األنشـــطة ف ـــة اليومي ـــال  , ,واالجتماعي ـــدا  وك ـــالم رر االهتمـــام فه ـــام ب  الع
 كــا  التــ  واألشــيا  , بالحيــاة الســتمتاعا علــ  الهــدرة عــدم مــع , الااتيــة بالهيمــة واإلحســاس

 فـ  اضـطرابات ميـل األخـر  األعـرا  بعـ  الحالـة هـا  يصـاح  وعـادة.  سـابهاً  برـا عتيستم
 المـنعم عبـد) النفس  والهلق الطاقة بفهدا  واإلحساس التركيز عل  الهدرة وعدم , الطعام تناول
   .(34 ص , 7113 , الميالد  الهادر عبد

ــ ــا يعــر  علــ  أن ــدا  الفــرد فيرــا يشــعر انفعاليــة حالــة  كم  المســتهبل فــ  األمــل بفه
 كييـرة أعـرا  ويصاحب  للاات زائد ولوم , بالوحدة ,والشعور الهيمة بفهدا  واإلحساس والحز 
 , الــدائم باإلجرــاد ,ويشــعر المشــاعر ,مضــطر  اإلنجــاز عــديم الفــرد فيصــبح , الجســم  منرــا

وهــو اضــطرا  . ( 372 – 374 ص , 7114 , الففــار عبــد محمــد غــادة) الــوز  ونهصــا 
وقلــة , وفتــور النشــاط, وفهــدا  االســتمتاع بالحيــاة, نفســ  يتضــح وي رــر فــ  المــزا  االكتئــاب 

ــز ــ  النــوم والشــرية, التركي ــاات, واضــطرابات ف ــان , ونهــد ال والشــعور بــالنهص , والشــعور بال
 ( 73ص , 7101, د النب سامية محمد صابر محمد عب) وقلة العالقات االجتماعية, دونيةوال

وهـــو االضـــطرا  الـــا  ت رـــر , ويعتبـــر االكتئـــا  أكيـــر االضـــطرابات النفســـية انتشـــاراً 
أعراضــ  لــد  العديــد مــ  األفــراد خاصــة فــ  مرحلــة المراههــة حيــث تتــراوح درجــة االكتئــا  مــ  

كـار بحيث يشمل بعـ  جوانـ  الـنفس والمـزا  واألف. االكتئا  البسيط إل  االكتئا  الشديد جداً 
والطريهـة التـ  يشـعر برـا الفـرد , ويؤير عل  الطريهة الت  اعتاد عليرـا الفـرد فـ  األكـل والنـوم

تجــا  نفســ  وا خــري  باإلضــافة إلــ  الوحــدة وخيبــة األمــل واليــثس وعــدم اليهــة بــالنفس وعــدم 
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سـام  محمـد )السـتمتاع فـ  النشـاطات االجتماعيـةالراحة الجسمية واألرق وعدم المشاركة أو ا
 .(62ص , 7100, حممل
 والـا  االكتئـا  مهيـاس علـ  الفرد عليرا يحصل الت  الدرجة أن  عل  إجرائيا االكتئا  يعر و 

ـــاد مــ  يتكــو  ــة األبعـ  الشــعور – الرضــا عــدم – بالفشــل الشــعور – التشــاؤم – الحــز ) التالي
ــاا  – الــاات حــ  عــدم – بالــان  ــاات إي ــردد – االجتمــاع  االنســحا  – ال ــر – الت  صــورة تفي
ــاات ــوم صــعوبة – ال ــدا  – التعــ  – الن ــ (. ) الشــرية فه ــد غري ــاح عب ــ  الفت  (0111,  غري

ويعبر ع  ال  م  خالل الدرجة التـ  يحصـل عليرـا الطالـ  علـ  مهيـاس االكتئـا  المسـتخدم 
 .ف  الدراسة

 Obsessive Compulsive Disorders  : ال ه   الوسواس اضط اا -ةج

  اضـطرا  يتميـل فـ  وجـود وسـاوس علـ  شـكل فكـرة أو ويعر  الوسواس الهرر  بثن
وتـدفع بالشـخص إلـ  أ  يهـوم بثفعـال أو طهـوس , وعادة يكو  محتواها مزعجـاً , دافع أو تخيل

 (  021ص , 7102, سليم عود  الزبو . )غير مثلوفة رغم مهاومة الشخص الشديدة لرا
 -:ه , محكات وتتلخص المحكات التشخيصية الضطرا  الوسواس الهرر  ف  أربع

 .أفكار أو صور متخيلة تسب  الهلق والضيق الملحو  (0)
 .أو الصور المتخيلة انزعاجًا م  المشكالت الواقعية ف  الحياة, ال تعد ها  األفكار( 7)
 .يحاول الفرد تجاهل األفكار والصور المتخيلة أو قمعرا( 6)
وليســت , ة عــ  عهلــ  الشخصــ أو الصــور المتخيلــة ناتجــ, يــدر  الفــرد أ  هــا  األفكــار( 7)

  .(004ص , 7111, غادة خالد عيد وآخرو ) مفروضة علي  م  الخار 
 التـــوبيخ تســـتحق فكـــرة أو منطهيـــة غيـــر خبــــرة  الهرـــر  الوســـواس اضـــطرا  ويعتبـــر

 إبـراهيم أحمـد محمـد)  المنطهية الاات أو المحترمة الاات مهاومة إل  وتدفع  المريـ  تحاصر
 ي رــر جبــر  ســلو  والهرــر,  متســلطة فكــرة الوســاوس كــال و . (01 ص,  7116,  ســعفا 
 مــ  الــرغم علــ ,  مهاومتــ  يســتطيع وال عليــ  يســتحوا و ويـــالزم  المــري  لــد  وقــوة بتكــرار
 بــالهلق ويشــعر, فائدتــ  وعــدم لمضــمون  معنــ  وال وســخف  بفرابتــ  وتبصــير  المــري  وعــ 
, زهـرا  السـالم عبـد حامـد) بـ  للهيـام خلـ دا ب لحـاح ويشعر,  نفس  ب  توسوس ما إاا والتوتر
 ( 211 ص, 7112

  -:  التالية للمحكات وفهاً  إجرائيا الهرر  الوسواس عر يو 
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 لــم وصــور,  ومســتمرة موصــولة أفكــاراً  تتضــم ,  دوريــة  Obsession الوســاوس -1
 إلــ  مضــمونرا يشــير و,  الشــعور تجتــاح األفكــار هــا  لكــ  و,  الفــرد جزهــا أ  يســبق
 .  لالشمئزاز مييرة كونرا ع  فضالً ,  معن  اات غير أنرا

يصـدر طبهـًا , وقـد يكـو  السـلو  هنـا هادفـًا , ويتسم بالتكرار   Compulsionالهرر  -2
ــ  نحــو ال يتفيــر , لهواعــد معينــة  ــًا لشــكل متكــرر عل ــد الســلو  نرايــة , أو وفه وال يع

  بعــ  ولكنــ  يــتم بفــر  الوصــول إلــ  هــد  معــي  أو تجنــ, المطــا  فــ  حــد ااتــ  
ويـدر  الفـرد عنـد ممارسـة السـلو  الهرـر  أنـ  سـلو  غيـر ا  , األحداث أو المواقـ  

علـ  الـرغم مـ  أ  , وال يدفع  للهيام بميل ها  األنشطة إل  الشعور بالسـعادة , قيمة 
 .ها  األنشطة تمنح  بع  الراحة وتهلل م  التوتر 

ق هـاا فضـاًل عـ  تـداخلرا فـ  تعد الوساوس أو السلو  الهرر  مصدرًا  للتوتر و الضي -3
 .دور الفرد المناط ب  ف  مجتمع  وتثييرها في  و إمكا  إعاقاترا ل  

 . ال ترجع الوساوس أو السلو  الهرر  إل  اضطرابات عهلية أو عضوية -4
 ( 274ص ,  0111, مايسة أحمد النيال , أحمد محمد عبد الخالق )

الطالـ  علـ  مهيـاس الوسـواس الهرـر   ويعبر عـ  الـ  مـ  خـالل الدرجـة التـ  يحصـل عليرـا
 .المستخدم ف  الدراسة

  Sleep Disorders:  النوم اضط ا جت -د

والت  لرا عالقـة بـثدا  , ارة ع  مشكالت خطيرة تواج  النموا  الطبيع  للنوموه  عب
كريمــة عبــد المجيــد عبــد ) وتســب  حالــة مــ  الكــر  النفســ , يــومو ــائ  الجســم علــ  مــدار ال

وه  المعوقات المؤديـة ل رـور عسـر النـوم فـ  أشـكال متباينـة  .(632ص , 7100, الشاف 
ت رــر فــ  شــكل شــكاو  متكــررة ومســتمرة مــ  حيــث قلــة النــوم أو , مــ  التفكــ  وعــدم االنت ــام

ص , 7102, داليــا نبيــل حـــاف )  أو كيــرة األحــالم المؤلمــة والمفزعــة, عــدد ســاعات  لاخــتال 
013). 

ــوم اضــطرابات تعــر و  ــا الن ــ  إجرائي ــات أنرــا عل ــؤد  معوق ــ  ت ــة إل ــوم, قل  عــدم أو الن
 متعـددة صـوراً  وتثخـا أينائـ  أوفـ  النـوم بدايـة فـ  ت رـر أ  إما وه  معًا, أوكليرما , استمرار 

ويعبـر عـ   . (الكـوابيس , النـوم أينـا  التـنفس نهـص,  النـوم غفـوات النوم, فرط ,األرق )منرا
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  علـ  مهيـاس اضـطرابات النـوم المسـتخدم فـ  ال  م  خالل الدرجة الت  يحصل عليرا الطالـ
 .الدراسة

ــوم ــدخول فــ  الن ــاألرق صــعوبة ال ــوم ويهصــد ب ــرة بســيطة مــ  الن , واالســتيها  بعــد فت
 ,واالسـتيها  مـرات عديـدة فـ  الليلـة الواحـدة, وصـعوبة االسـتمرار فـ  النـوم رغـم الحاجـة للنـوم

الـ  مـ  خـالل الدرجـة التـ  يحصـل  ويعبـر عـ  .بعد االستيها  م  النـوموالشعور بعدم الراحة 
 .عليرا الطال  عل  بعد األرق ف  مهياس اضطرابات النوم المستخدم ف  الدراسة

ــوم مــع  ــة وصــعوبة االســتيها  مــ  الن ــوم ســاعات طويل ــل للن ــوم المي ــرط الن ويهصــد بف
ويعبـر عـ  الـ  مـ  خـالل الدرجـة التـ  يحصـل عليرـا . الشعور بالكسل والخمول أينـا  النرـار

 .ل  عل  بعد فرط النوم ف  مهياس اضطرابات النوم المستخدم ف  الدراسةالطا
 ويهصد بففوات النوم الوقوع ف  النوم بسرولة عند بال أ  مجرـود أو عنـد أ  انفعـال

لفتــرات ال تزيــد عــ  ربــع ســاعة أينــا    أو فــ  المواصــالت بفــ  الن ــر عــ  المكــا  والزمــا 
الت  يحصل عليرا الطال  عل  بعد غفـوات النـوم فـ  ويعبر ع  ال  م  خالل الدرجة . النرار

 .مهياس اضطرابات النوم المستخدم ف  الدراسة
ويهصد بنهص التنفس أينا  النوم إحداث صوت عال  أينا  النـوم وتكـو  دقـات الهلـ  
غير منت مة وحدوث توق  عـ  التـنفس أينـا  النـوم ممـا يـؤد  إلـ  صـعوبة التـنفس وبالتـال  

ويعبـر عـ  الـ  مـ  خـالل الدرجـة التـ  يحصـل عليرـا الطالـ  علـ  بعـد . نـوماالستيها  مـ  ال
 .نهص التنفس أينا  النوم ف  مهياس اضطرابات النوم المستخدم ف  الدراسة

ويهصــد بــالكوابيس االســتيها  مــ  النــوم بســب  الرعــ  والفــزع باإلضــافة إلــ  اســتفراق وقــت 
س ممـا يـؤد  إلـ  الخـو  مـ  الـدخول فـ  طويل للوصول إل  االسـتهرار االنفعـال  بعـد الكـابو 

ويعبــر عــ  الــ  مــ  خــالل الدرجــة التــ  يحصــل عليرــا الطالــ  علــ  بعــد الكــوابيس فــ  . النــوم
 .مهياس اضطرابات النوم المستخدم ف  الدراسة
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 اإلطجر النظ  

   تع ي  العن: 

  العن violence  

 عنفــ : ويهــال, فــقالر  ضــد وهــو, بــ  الرفــق وقلــة بــاألمر الخــرق" هــو اللفــة فــ  العنــ 
 ففــ  الخيـر مـ  الرفـق فـ  مــا وكـل والمشـهة, الشـدة وهـو أمــر , فـ  رفيهـا يكـ  لـم إاا , تعنيفـا
 ) 724 ص ,0132  من ور, اب ")   ميل  الشر م  العن 

 أ  ضـد الفعليـة أو برـا المرـدد,  البدنيـة الطاقـة أو للهـوة المتعمـد االسـتخدام كما أنـ 
 قيـد علـ  بهـاؤ  أو الفـرد لصـحة محتمـل أو فعلـ  ضـرر إلـ  تـؤد  جماعـة أو فرد قبل م  فرد

 العنـ  عـ  العـالم  تهريرهـا فـ  العالميـة الصـحة من مـة عرفت  كما .كرامت  أو نمو  أو الحياة
 الفعليـة, أو برـا المرـدد البدنيـة, الطاقـة أو للهـوة المتعمـد االسـتخدام"  بثنـ ( 7117) والصحة

المـرجح للفايـة أ  تـؤد  إلـ  ضـرر  مـ  أو إلـ  تؤد  جماعة أو فرد أ  قبل م  طفل أ  ضد
 ". فعل  أو محتمل لصحة الطفل أو بهاؤ  عل  قيد الحياة أو نمو  أو كرامت 

معنــ  واســع يشــير إلــ  ارتكــا  بعــ  الجــرائم , وغالبــًا مــا يشــير العنــ  إلــ  معنيــي 
, لمتطرفـة للعـدوا وبرـاا يشـير إلـ  الصـيفة ا, العنيفة ميـل الهتـل واالغتصـا  والسـرقة واإلكـرا 

أو , ومعنــ  ضــيق يشــير إلــ  مراجمــة شــخص معــي  لشــخص آخــر برــد  إلحــاق الضــرر بــ 
ونجد أ  ميل ها  الم ـاهر تحـدث , أو رف  الفرد لبع  األوامر والنواه , التفو  بثلفا  نابية

وأ  وهــاا النــوع مــ  العنــ  هــو الــا  يخشــ  مــ  إهمــال مواجرتــ  , داخــل األســرة أو المدرســة
, انتصـار عشـا, عل  عبد الكريم محمد الكسا . )وبشكل أكبر, ل  النوع الواسع المضريرته  إ
  (61ص , 7102

   األس   العن : Family Violence  

العن  األسر  أحد أنماط السلو  العدوان  الا  ينت  ع  وجود عالقة غير يعتبر 
نيًا أو لف يًا حهوق الطر  ف  األسرة ينتر  بد األقو مما يجعل الطر  , متكافئة داخل األسرة

 (72ص, 0111,غري  السيد أحمد .)األضع 
 االعتدا  بدنياً  عل  وينطو  فيرا, آخر فرد صو  األسرة م  فرد يصدر  سلو وهو 

 الرغبة ف  أو اإلحباط أو الفض  مواق  أملت  متعمد, بشكل شديدة, أو بسيطة بدرجة علي ,
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 إلحاق علي  يترت  وقد إتيانرا, م  منع  أو معينة أفعال إتيا  عل  إلجبار  أو الاات  م االنتهام

 . (1ص , 7117, محمد فر  شوق  طري . )ب  كليرما أو نفس  أو بدن  آا 
وهو جميع األفعال الت  يهوم برا أحد أعضا  العائلة وتلحق ضررًا ماديًا أو معنويًا أو 

, حبس الحرية,   بثنواع الضر : كليرما بعضو آخر ف  نفس العائلة ويعن  هاا بالتحديد
والتسب  , والطرد , اإلرغام عل  الهيام بفعل ضد رغبة الفرد, الحرما  م  الحاجات األساسية

 ( 77ص , 7116, فريدة عبد الوها  المشر . ) أو إعاقة وقتل, ف  كسور أو جروح
وقد ح   هاا النوع م  العن  باالهتمام , وهو أحد أنواع العن  وأهمرا وأخطرها

والعن  األسر  هو نمط م  أنماط , وأهم بنية في , دراسة كو  األسرة ه  ركيزة المجتمعوال
السلو  العدوان  والا  ي رر في  الهو  سلطت  وقوت  عل  الضعي  لتسخير  ف  تحهيق 

سوا  كا  جسديًا أو لف يًا أو , أهداف  وأغراض  الخاصة مستخدمًا بال  كل وسائل العن 
نما األقو  ف  األسرةوليس بالضر , معنويا , ورة أ  يكو  الممارس للعن  هو أحد األبوي  واا

لمرحلة العجز وكبر وال نستفر  أ  يكو  الممارس ضد  العن  هو أحد الوالدي  إاا وصل 
 (774, 7103, عائشة بنت سلطا  المرزوق )     .الس 

و لف يًا أ, ويعر  بثن  إياا  مهصود يصدر م  األقار  سوا  كا  بدنيًا كالضر 
أو جنسيًا , أو نفسيًا ك ياا  المشاعر, كالس  واستخدام كلمات قاسية إلهانة الضحية

جبار الضحية عل  ممارسة سلو  جنس  محرم أو دفعرا للهيام بال , كاالغتصا   . واا
 (712ص , 7102, عمر الريماو , أميرة الريماو ) 

 األس   العن  أنواع  : 

ـــرة ـــواع كيي ـــ  المـــا, للعنـــ  أن ـــائ فمن ـــ  , د  المحســـوس والملمـــوس النت الواضـــح عل
ألنـ  ال يتـر   , الا  ال نجد آيار  فـ  بـادئ األمـر علـ  هيئـة الضـحية, ومن  المعنو , الضحية

نمــا آيــار  تكــو  فــ  الــنفس, أيــرًا واضــحًا علــ  الجســد , عائشــة بنــت ســلطا  المرزوقــ . )واا
 ( 772ص , 7103

 : ه  أنواع أربع إل  األسر  العن  ينهسم
 : اجلسد  العن  -أ

ــ  الجســد ــؤلم عل ــاع أيــر م ــق الشــعيرات , وهــو إيه تحــس بــ  الوصــالت العصــبية عــ  طري
ويـرتبط بـ  ألـم نفسـ  إلـ  جانـ  األلـم , وتنهلـ  إلـ  الـاه , الدموية المنتشرة ف  أجزا  الجسم
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ص , 7111, خالد بـ  سـعود الحليبـ . ) ويهو  تثيير , ولال  يتضاع  أير , الحس  المباشر
26). 
هو أكير أنواع العن  شيوعًا بسب  سرولة اكتشاف  ومالح ة آيار  وأنـ  يتكـو  مـ  أفعـال و 

.) متعددة تؤد  إل  حدوث إصابة بدنية ميل الصفع والضر  أو أ  سلوكيات أخر  أكيـر عنفـاً 
 (721, 7106, هنا  عبد النب , زهرا  عبد الحمزة هاد 

. مرمــا كانــت درجــة الضــرر, لعنــ نتيجــة تعرضــ  ل, وهــو كــل مــا قــد يــؤا  الجســد ويضــر 
 (.772ص , 7103, عائشة بنت سلطا  المرزوق )

ويشمل الصفع باليد أو الضر  بثداة ما أو الك  أو الركل أو هز الطفل بعن  بـال  أو رفعـ  
وكييــرًا مــا تــؤد  أشــكال العنـ  هــا  إلــ  إصــابات وجــروح , إلـ  األعلــ  يــم إلهائــ  علـ  األر 

إل  تعرض  لبع  الحاالت النفسية وقد تـؤد  فـ  أحيـا  أخـر  إلـ   وقد تؤد  أحياناً , جسدية
 (607ص , 7107, جميل حامد عطية. ) الموت

 الــا  الجســد  األا  يســب ممــا  الجســدية اســتخدام الهــوة أو االعتــدا  إلــ  كــال  يشــيرو 
 إلحـاق فـ  متعمدة رغبة ع  بالضرورة ينجم ال وهو. اوي  أو والدي  أحد يد عل  بالطفل يلحق
 بدنيــة عهوبــة أو قاســية تربويــة أســالي  عــ  نــات  الحــاالت مع ــم فــ  إنــ  بــل بالطفــل, األا 
 وحـروق لجـروح آيـار وجـود الـ  عـ  ينـت  وقـد.  بالطفـل مـاد  ضـرر إلحاق إل  أدت صارمة
 الفحــص مــ  والخـو  الجســد علـ  ال ــاهرة لآليـار منطهــ  غيـر وتبريــر متكـرر بشــكل وكـدمات
 .  اً  سو  األمر يزيد مما الطب 

 : النفس  العن  -ب

رفــ  : وهــو كــل مــا يحــدث ضــررًا علــ  الو ــائ  الســلوكية والوجدانيــة والاهنيــة ميــل
ســلوكيات , صــرا , بــرود عــاطف , اســتفالل, عزلــة, ترديــد, تخويــ , إهانــة, وعــدم قبــول الفــرد

وهاا النوع م  العن  دائمًا ما يكو  مصـاحبًا لنـوع آخـر مـ  العنـ  ميـل اإليـاا  . غير واضحة
والعنــــ  النفســــ  ال يهتصــــر علــــ  االزدرا  أو االســــترزا  أو الســــبا  . الجســــم  أو الجنســــ 

ومــ  الــ  , ومراجمــة نمــو  العــاطف , أشــكااًل أخــر  مــ  شــثنرا قرــر الطفــلبــل يثخــا , فحســ 
خوتــ  وكــال  النبــا , أو ا خــري  ممــ  يشــاركون  المكــا , التفريــق فــ  المعاملــة بــي  الطفــل واا

ممـا يحفـز  رـور روح العـدا  واالنتهـام لديـ  ,   م  الدفاع ع  نفسـ واغتصا  حهوق  وحرمان
   (27ص , 7111, خالد ب  سعود الحليب . ) ضد ا خري 
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إال , وهو أ  فعل مؤا لنفسية المعن  ولعواطف  بدو  أ  تكو  ل  أ  آيار جسدية
سا  ويزعزع أ  ا الم الناتجة عن  تكو  ف  الفال  أكير استمرارية لكو  يحطم شخصية اإلن

, هنا  عبد النب , زهرا  عبد الحمزة هاد )  .ويؤير عل  حاجات  ف  المستهبل, يهت  بنفس 
7106 ,721) 

وأير  غير , ألن  محسوس غير ملموس, ويعد هاا النوع م  أخطر أنواع العن 
 وتكم  خطورت  ف  أ , باإلضافة إل  آيار  المدمرة عل  الصحة النفسية للفرد, واضح للعيا 

, الهانو  قد ال  يعتر  بالعن  النفس  وقد يصع  وضع ضوابط قانونية ل  لصعوبة قياس 
. واالنحطاط باعتبار  يحطم اإلنسا  نفسياً , والتحهير, واإلحرا , وهو غالبًا ما يثخا شكل الام

 ( 737, 7106, آمنة حسي  مسعود أحمد)
 ل  تكو  أ  بدو  والنفس  طف العا الجان  مستو  عل  الطفل يؤا  فعل أ  كما يشير إل 

 شخصية يحطم هوو  النفس , الجان  مستو  عل  يكو  ملاأل  أ  أ  جسمية, آيار أ 
  .المستهبل ف  حيات  عل  ويؤير بنفس , يهت  ويزعزع اإلنسا 

 :العن  اللفظ  -ج

 األبنا  ف  مرحلة الطفولة أو المراههـةيشكل العن  اللف   أحد جوان  التعد  عل  حياة 
 ووالعنــ  اللف ــ  هــالعنــ  األســر  مــ  الوالــدي  فــ  مرحلــة الطفولــة أحــد أبــرز أشــكال  ووهــ, 

الكلمــات واأللفــا  المســيئة والتــ  تحمــل عبــارات الســخرية واالســترزا  والســ  والشــتم مــ  قبــل 
 . لألبنا  ف  مرحلة الطفولةالوالدي  

د تجا  آخر برـد  أ  أ  العن  اللف   ي رر ف  الكلمات أو العبارات المستخدمة م  فر 
التــوبيخ أو التثنيــ  أو الترديــد ويعــد نــوع مــ  أنــواع العنــ  ألنــ  قــد يســ  إلــ  شخصــية واات 

 (01ص , 7100, عبير بنت محمد الصبا . ) الفرد المعن 
أو , وهو عبارة ع  كل مـا يـؤا  مشـاعر الضـحية مـ  شـتم وسـ  أو أ  كـالم يحمـل التجـريح

عائشـة بنـت . )باالمترـا  أو االنتهـاص مـ  قـدرها وص  الضـحية بصـفات مزريـة ممـا يشـعرها
 (.771ص , 7103, سلطا  المرزوق 

وهــو يرــد  إلــ  التعــد  علــ  حهــوق األبنــا  ب يــاائرم عــ  طريــق الكــالم أو األلفــا  
ــةالفلي ــة  ــد )  . وعــادة مــا يســبق العنــ  اللف ــ  العنــ  البــدن  أو الجســد  ,النابي زهــرا  عب

 (721, 7106, هنا  عبد النب , الحمزة هاد 
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تلـ  األلفـا  أو الكلمـات التـ  يسـتخدمرا الوالـدا   وم  قبل الوالدي  ه اللف   والعن 
 نايـل, الشـهير محمـد عبـد الـرحم  . )ضد أطفالرم والت  تسب  آالم وفيرا قسوة نفسـية للطفـل

 ضـد الوالـدا  يسـتخدمرا التـ  الكلمـات أو األلفـا  تلـ  وهـو . (00ص  , 7110, المصـر 

 عبـد) .للطفـل نفسـية قسـوة عنرـا وينـت  فـ  الشخصـية يفـرات حـدوث إلـ  تـؤد  التـ و  أطفـالرم

 (.4ص, 7112, الرمص الفن  عبد الفتاح
أل  الطفــل يســمع , اللف ــ  قــد يكــو  أقســ  مــ  العنــ  الجســد والواقــع أ  العنــ  

وغيرهــا مــ  ( يــا ســخي , يــا حيــوا , يــا غبــ ) باســتمرار مــ  والــد  أو أمــ  كلمــات بايئــة ميــل 
لها  الت  تحط م  كرامة الطفل وتـؤير فـ  نمـو  وشخصـيت  ويخلـق لديـ  شخصـية عدوانيـة األ 

ــزوا  ــد ال ــ  عن ــ  أطفال ــد يعكســ  عل ــ  المســتهبل وق ــوق , ف ــًا مــع أبســط حه ــد اإلاالل تنافي ويع
 (607ص , 7107, جميل حامد عطية. ) اإلنسا 

 : اجلنس  العن  -د

طفل ألجل أغرا  جنسية ميـل االغتصـا  وهو حالة ما يعمد فيرا شخص أكبر إل  استخدام ال
والتحـرل مـ  قبـل , والتحرل الجسد  والجنسـ  فـ  الشـوارع والمواصـالت واألمـاك  المزدحمـة

 .أربا  العمل أو م  خالل إجبار األطفال عل  ممارسات جنسية متنوعة
 (713ص , 7107, وآخرو , دوخ  الحنيط )  

, مس كرامة الفرد ويخـدل خصوصـية جسـد ويعر  العن  الجنس  عل  أن  أ  فعل أو قول ي
 . ولعل أكير أنواع العن  الجنس  لد  األطفال هو االغتصا 

 (26ص , 7107, أحما  لبن ) 
وتكم  خطورتـ  فـ  بهـا  , ويعد العن  الجنس  م  أخطر أنواع العن  الت  يتعر  لرا الطفل

ًا فتســيطر عليــ  مشــاعر إا ي ــل يــاكر الــ  الطفــل المعتــد  عليــ  جنســي, أيــر  حتــ  بعــد البلــو 
وربمــا انخــرط فــ  بكــا  شــديد عنــدما يتحــدث عــ  تلــ  الخبــرة , ويــنخف  تهــدير  لااتــ , الكآبــة

وحال  أهـو  بهليـل مـ  لـو كـا  المعتـد  عليرـا , المؤلمة والمحرجة الت  تعر  لرا ف  صفر 
حمـل وفكـرة أل  ال  سـيؤير مسـتهباًل وبدرجـة أكبـر فـ  اتجاهرـا نحـو الـزوا  وال( طفلة)جنسيًا 

 .االرتباط بالرجل وربما أير ال  حت  عل  مد  إقبالرا عل  الحياة
 (  22ص , 7111, خالد ب  سعود الحليب )  
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وهــو مـ  أبشــع , ويعـد اسـتفالل األطفــال جنسـيًا شــكاًل مـ  أشــكال العنـ  الممــارس ضـدهم
ــ  المســتهبل ــ  الســيئة عل الشخصــ   أنــواع االضــطراد والعنــ  علــ  اإلطــالق بــالن ر لمردودات

 (606ص , 7107, جميل حامد عطية. ) واالجتماع 
 علـ  أني  مأ اكر كا  سوا  علي  المعتد  إكرا  ف  تتميل العن  أعمال م  الصورة وها 
 صـور أخطـر االغتصـا  ويعـد .المعتـد  مـع فاضـحة جنسـية بثعمال الهيام أو الجنس ممارسة
 المعتـد  ترديـد تحـت الجنسـ  االعتـدا  يمـارس مـا وغالبـاً  األسـرة نطـاق فـ  الجنس  االعتدا 

 .المعتد  لرغبات يرضخ لم إاا ب ياائ  علي 
   النظ يجت املفس ة للعن:- 

هنا  العديد م  الن ريات الت  تناولت تفسير العن  منرا ما اعتمد ف  التفسـير علـ  
 النظريةةا الويولوةيةةا فجــا ت الجوانــ  البيولوجيــة وأخــر  اعتمــدت علــ  الجوانــ  النفســية 

أ  العوامــل التشــريحية والعوامــل الجينيــة باإلضــافة إلــ  العوامــل الفســيولوجية هــ   تؤكــد علــ ل
المسـئولة عــ  حــدوث العنــ  ويتضــح دور العوامــل التشـريحية مــ  خــالل وجــود بعــ  األجــزا  

ويتضــح , الموجـودة فـ  المـخ ميـل اللــوزة وغيرهـا مـ  األجـزا  والتـ  لرــا عالقـة بحـدوث العنـ 
نية م  خالل وجود بع  األشخاص مـ  نـزال  السـجو  نتيجـة الهيـام بجـرائم دور العوامل الجي

ويتضـح دور العوامـل الفسـيولوجية مـ  , ((XYYتتسم بـالعن   لـديرم كروموسـوم اكـر  زائـد 
 .ببع  م  يرتكبو  جرائم الهتل وجود اضطرابات ف  رسم المخ الخاصخالل 

  لسـلو  العنـ  علـ  أسـاس عتمـد فـ  تفسـير ي االتةاه النفسي الذيف  حي  اختل  
 ورغباتـ  اإلنسا  دوافع جميع فرويد أ "ر ي ففي نظرية التحليل النفسي ", الجان  النفس 

 العـدوا  أو المـوت وغريـزة الجنسـية الفريـزة أو الحيـاةغريـزة :هما فهط غريزتي  إل  ردها يمك 
واليانيـة , س البشـر فاألول  تسع  للحفا  عل  حيـاة اإلنسـا  والحفـا  علـ  الجـن. التدمير أو

نرا  الحياة رغم أ  الفرد ااتـ  هـو هـد  هـا  الفريـزة ألنرـا بحسـ  , تسع  للتخري  والدمار واا
, رأ  فرويــد تميــل الفايــة األقــو  فــ  الــنفس البشــرية وهــ  العــودة والرجــوع إلــ  مــا قبــل الحيــاة

 .اهرـا نحـو الـااتولك  ها  الفريزة إاا ما تم اعتراضرا فـ   طاقترـا تتحـول للفيـر بـدل مـ  اتج
أ  العن  األسر  م  الوالدي  نحو األبنـا  يرجـع إلـ  نزعـة فطريـة غريزيـة  "فرويد"ير  وبال  

ــدي  فــ  الالشــعور, متثصــلة فــ  الطبيعــة البشــرية ــد  الوال ــ  العنــ  المكبــوت ل , باإلضــافة إل
وا فــ  أ  أ  ا بــا  واألمرــات المعنفــو  ألبنــائرم تعرضــ,النــات  عــ  ممارســة العنــ  تجــاهرم 
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األمـر الـا  يـؤد  إلـ  إسـهاط هـاا , طفولترم إل  عن  مما أد  إل  كبت العن  ف  الالشعور
فالعن  هنا يعد وسيلة للتنفـيس عـ  المشـاعر السـلبية التـ  تـم , العن  المكبوت عل  أطفالرم

 .تكوينرا ف  طفولترم

العنـ  تفسـيرها لسـلو  واختلفت النظرية السلوكية عن نظرية التحليل النفسي يف 
عل  أن  سـلو  مـتعلم ميـل أ  سـلو  مـ  البيئـة المحيطـة عـ  طريـق قـواني  ون ريـات الـتعلم 

. وكــال  تعزيــز الســلو  العنيــ , للســلوكيات العنيفــة مــع وجــود الــدافع الخــارج  للهيــام بــالعن 
السـلوكيات  كبـاق  فرـو لرـاا واضـحة بصـورة حياتنـا فـ  ملمـوس ي رـر واقعـ  كسـلو  فالعن 
 سـوا  العنـ  سـلوكيات  تنطـو  علـ  التـ  الصـور خـالل مـ  الفرد والـ  يتعلمرا الت  األخر 
ومـ   .العنـ  مـع وجـود الـدافع والتعزيـز مشـاهدة طريـق عـ  أو لرا األفراد ممارسة طريق ع 

هنا ف   أنصار الن ريـة السـلوكية يـرو  أ  العنـ  مـ  قبـل الوالـدي  ألطفـالرم يرجـع إلـ  كـ  
والا  يعـد مـ  وجرـة ن ـر , عنيفة م  قبل الوالدي  تجا  األبنا  السلو  غير المرغو  بطريهة

فــ  حــي  أنــ  يعــد شــكل مــ  أشــكال , الوالــدي  أســلو  تربيــة وكــ  للســلوكيات غيــر المرغوبــة
 .العن  األسر  م  وجرة ن ر األبنا 

علـ  دور المعتهـدات غيـر المنطهيـة واألفكـار السـلبية لتؤكـد  النظرية املعرفيةة  كما جا ت
ث العن  األسـر  باإلضـافة إلـ  نهـص المرـارات المعرفيـة للوالـدي  عـ  كيفيـة التعامـل ف  حدو 

مع األبنـا  فـ  مراحـل النمـو المختلفـة وعـدم اإللمـام بخصـائص واحتياجـات كـل مرحلـة عمريـة 
ممـا يـؤد  إلـ  وضـع توقعـات غيـر متوافهـة مـع قـدرات وخصـائص أبنـائرم باإلضـافة إلـ  عــدم 

 . لت  يمر برا أبنائرم وبالتال  يصبحو  أكير عرضة للعن  األسر فرم طبيعة مرحلة النمو ا
   صفجت األ نج  األكث  احتمجلية للتع ض للعن  األس:- 

 .النشاط الحرك  غير الطبيع   او  .0
 .م  الاي  ولدوا دو  تخطيط مسبق إلنجابرم .7
 .م  المشاكسي  ف  تصرفرم مع ا خري  .6
 .م  األقل اكا  .7
 .ثم  الاكور أكير م  اإلنا .2
 .م  المعتمدي  ف  رعايترم عل  الخادمات والمربيات .3
 .وجة األ  اليانيةمم  يعيشو  مع ز  .4
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 .مم  يعيشو  ف  أسرة يفي  فيرا األ  .2
 (777 – 770, 7102, مع  خليل العمر)

 صفجت اء ج  األكث  احتمجلية لل يجم  جلعن  األس   ضد أ نج هم:- 

 .يواجرو  أزمات أسرية متالحهة 0
 .كزوجي غير منسجمي   7
 .تنعكس مشاكل عملرم عل  حياترم األسرية 6
 .لديرم خبرة قليلة ف  حل المشكالت الت  يواجرونرا 7
 .يتدخل األقربا  والفربا  ف  حياترم الزوجية 2
 .عاطلي  ع  العمل 3
 .لديرم عدد أفراد كبير ف  أسرهم 4
 .ليس لديرم مدة زمنية كافية بي  والدات أبنائرم 2
 .يكو  نرجسياً  1

 .كا  بمسئوليت  األبويةور ليس لدي  شع 01
 (777, 7102, مع  خليل العمر) 00
 األس   للعن  يتع ض  الطف   أن توح  اليت العالمجت  عض: 

 لكـ ولـيس .التاليـة األعـرا  واإلهمـال للعن  يتعرضو  الاي  األطفال جميع عل  ي رر ال قد
 .بيـوترم فـ  مـالواإله للعنـ  يتعرضـو  والعالمـات األعـرا  هـا  عليرم ت رر الاي  األطفال

 وسـو  للعنـ  يتعر  الطفل بث  احتمال فرنا  , التالية والعالمات األعرا  الح ت ,إاا لك 
 :األسر  العن  أو لمشاهد لألا  ُيعرض  محيط داخل المعاملة
 .الطهس أحوال تالئم الت  المالبس يرتد  وال ,قاروو  جائع دائماً  الطفل -0
 .البيت ف  وحد  الصفير الطفل تر  -7
 ب خوانـ  االعتنا  ميل الكبار برا يهوم الت  والمسؤوليات واألعبا  بالمرام الطفل مقيا -6

 .المنزلية باألشفال والهيام من , األصفر أخوات  أو
 .والنشاط الحيوية إل  يفتهر الطفل -7
 أو الـز  ارتـدا  يـرف  أو والرياضـية البدنيـة األنشـطة فـ  ةكالمشـار  يـرف  الطفـل -2

 .برا الخاص الرندام
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 تجـا  والعدوانية الفض  مشاعر علي  وتطف  عدوانية, بطريهة يتصر  ما غالبا لالطف -3
 .ا خري 

صـابات كـدمات -4  ال عـادة التـ  الطفـل جسـم مـ  أجـزا  فـ  خصوصـاً  لرـا, تفسـير ال واا
 .واإلصابات الكدمات ها  بميل الطفل فيرا يصا 

 وطبيعـة نـةالمعل أسـبابرا بـي  تنـاق  وجـود علـ  تـدل التـ  اإلصـابات أو الكـدمات -2
 .الحهيهية اإلصابات

 فـ  تسـببت أو اسـتعملت ربمـا أداة شـكل علـ  عالمـة تتـر  التـ  الحـروق أو الكـدمات -1
 .العلوية الفر  عيو  أو مكواة, أو سيجارة, ميل بحروق اإلصابة

 فـ  األطفـال لـد  معروفـة تكـو  ال عـادة الجـنس عـ  ومعلومـات أشـيا  يعـر  الطفـل -01
 .الس  نفس

 .ا خري  األطفال أو الكبار األشخاص أمام للجنس مييرة هةبطري يتصر  الطفل -00
 .الجنس  واالعتدا  العن  ع  صراحة يتكلم أو يوح  الطفل -07
 .وتكراراً  مراراً  بيوترم م  يرربو  الاي  الشبا  أو األطفال -06
 .المخدرات يتعاطو  أو الكحول يشربو  الاي  الشبا  أو األطفال -07

 .Khamis V, 2005, P: 85)) 
 السج  ة سجتالدرا : 

تــــثيير التعــــر  إلــــ  العنــــ  Moses N.A, (0111 )موســــيز : تبحــــث دراســــة 
طالبــــًا مــــ  مــــدارس نيويــــور  ( 664)شــــملت الدراســــة , األســــر  علــــ  شــــبا  المدرســــة 

ـــارهم مـــ   ـــراوح أعم ـــر تعرضـــًا ( . ســـنة01-07)تت ـــاكور أكي ـــ  أ  ال ـــائ  إل ـــد أشـــارت النت وق
ي  التعــــر  للعنـــ  األســــر  والمعانـــاة مــــ  وجـــود عالقــــة ايجابيـــة بـــ, للعنـــ  مـــ  اإلنــــاث 
أ  التعـــــر  للعنــــــ  األســـــر  يــــــؤد  إلـــــ  التنبــــــؤ بالمعانـــــاة مــــــ  , االكتئـــــا  والعــــــدوا  

أ  العنــــ  األســــر  لألطفــــال ,العــــدوا  لكــــاًل مــــ  الجنســــي  والتنبــــؤ باالكتئــــا  لــــد  اإلنــــاث 
 .يمتد إل  مرحلة المراههة

ــام مــاتريو وآخــرو   بالكشــ   Matthew W, et al,(7110) فــ  حــي  ق
عـــــ  العالقـــــة بـــــي  االكتئـــــا  واحتـــــرام الـــــاات لـــــد  األطفـــــال المعرضـــــو  للعنـــــ  األســـــر  

ــــــي  الجنســــــي  ــــــروق ب ــــــة ( 72)وشــــــملت الدراســــــة , والف ــــــدارس االبتدائي ــــــ  الم ــــــاًل  م طف
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ـــــراوح أعمـــــارهم مـــــ  ,( انيـــــ 77 -اكـــــر 70)مـــــنرم ,والروضـــــة  وقـــــد ( . ســـــنة00-2)تت
ـــر تعر  ـــ  أ  الـــاكور أكي ـــائ  إل ـــاث أشـــارت النت ـــ  اإلن ـــ  األســـر  م وجـــود عالقـــة , ضـــًا للعن

ــــاات  ايجابيــــة بــــي  التعــــر  للعنــــ  األســــر  والمعانــــاة مــــ  االكتئــــا  وانخفــــا  احتــــرام ال
ــــد  الجنســــي  ــــاات , ل ــــرام ال ــــ  احت ــــاث ف ــــاكور واإلن ــــي  الجنســــي  ال ــــروق ب عــــدم وجــــود ف

 .واالكتئا 
عـــ  تـــثيير  Angel M, et al (7113)كمـــا كشـــفت دراســـة انجـــل وآخـــرو  

تعــــر  إلــــ  العنــــ  األســــر  قــــ  الطفولــــة علــــ  المعانــــاة مــــ  اضــــطرا  االكتئــــا  لــــد  ال
مراههــــًا أمريكيــــًا تتــــراوح أعمــــارهم ( 21)شــــملت الدراســــة , الــــاكور فــــ  مرحلــــة المراههــــة 

وقـــــد أشـــــارت النتـــــائ  إلـــــ  وجـــــود عالقـــــة ايجابيـــــة بـــــ  التعـــــر  ( . ســـــنة04-07)مـــــ  
ــــا  والعــــدوا  ــــاة مــــ  االكتئ ــــؤد  ,  للعنــــ  األســــر  والمعان ــــ  األســــر  ي وأ  التعــــر  للعن

ـــاكور  ـــد  ال ـــا  ل ـــاة مـــ  االكتئ ـــ  المعان ـــة , إل ـــ  مرحل ـــد إل ـــال يمت ـــ  األســـر  لألطف وأ  العن
 .المراههة

ــــــة  ــــــ  ( 7113)وهــــــدفت دراســــــة عمــــــر محمــــــود الفراي ــــــ  العن ــــــ  التعــــــر  عل إل
األســـــر  الموجـــــ  نحـــــو األبنـــــا  وعالقتـــــ  بالشـــــعور بـــــاألم  لـــــد  الطلبـــــة المـــــراههي  فـــــ  

ـــــة الدراســـــة مـــــ  , ة الكـــــر محاف ـــــ ـــــت عين ـــــة( 0772)وتكون ـــــًا وطالب ـــــد أ رـــــرت , طالب وق
ـــ  األســـر  ـــاألم  وأشـــكال العن ـــي  الشـــعور ب ـــة عكســـية ب ـــا  عالق ـــائ  أ  هن ـــث أ  , النت حي

, الشـــعور بـــاألم  يتـــدن  لـــد  أفـــراد العينـــة بازديـــاد درجـــة تعرضـــرم ألشـــكال العنـــ  األســـر 
 .ًا ألشكال العن  األسر  م  اإلناثكما توصلت إل  أ  الطلبة الاكور أكير تعرض

عــــ   Fugen N, et al (7113)كمــــا كشــــفت دراســــة فيــــوج  وآخــــرو  
ـــد  مرضـــ  الوســـواس الهرـــر  واضـــطرا  تشـــو   ـــة ل ـــ  األســـر  وســـو  المعامل معـــدالت العن

لمضــــــطرب   21)مهســــــمي  إلـــــ  مجمــــــوعتي  ( 011)شـــــملت الدراســــــة , صـــــورة الجســــــم 
ــــائ  وجــــود (. رة الجســــملمضــــطرب  تشــــو  صــــو  21 -الوســــواس الهرــــر  ــــد أ رــــرت النت وق

ــــد  مضــــطرب  تشــــو  صــــورة الجســــم  ــــة والجنســــية ل ــــة مــــ  العنــــ  العاطفي مســــتويات عالي
ولـــم توجـــد فـــروق بـــي  المجمـــوعتي  فـــ  العنـــ  ,بالمهارنـــة بمضـــطرب  الوســـواس الهرـــر  

لـــاا قـــد يكـــو  العنـــ  وســـو  المعاملـــة مـــ  العوامـــل التـــ  تســـرم فـــ  اضـــطر  . الجســـد 
 .جسمتشو  صورة ال
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ــــي  مشــــاهدة ( 7114)وهــــدفت دراســــة نســــيمة داود  ــــة ب ــــ  الكشــــ  عــــ  العالق إل
وتكونـــــت , األطفـــــال للعنـــــ  األســـــر  وشـــــعورهم بـــــالتوتر واالكتئـــــا  وتحصـــــيلرم المدرســـــ 

وأ رــــرت النتــــائ  وجــــود معــــامالت ارتبــــاط اات , طالبــــًا وطالبــــة( 622)عينــــة الدراســــة مــــ  
يل الطالـــ  صـــتئـــا  والتـــوتر ومعـــدل تحداللـــة بـــي  مشـــاهدة العنـــ  األســـر  وكـــل مـــ  االك

 . ف  المدرسة
ــام ســوبيا وآخــرو   بالكشــ  عــ   Sobia H, et al,(7101) فــ  حــي  ق

وشـــــملت الدراســـــة , العالقــــة بـــــي  االكتئـــــا  والعنـــــ  األســـــر  لـــــد  الســـــيدات المتزوجـــــات 
مـــــ  النســـــا  المتزوجـــــات المتـــــرددات علـــــ  عيـــــادات الطـــــ  النفســـــ  فـــــ  جامعـــــة ( 040)

مـــــ  العينـــــة الكليـــــة % 3192وقـــــد أشـــــارت النتـــــائ  إلـــــ  أ  ,كراتشـــــ  ا غـــــا خـــــا  فـــــ  
 7290و, تعرضــــــو للصــــــرا  6797وأ  ,تعرضــــــوا لواحــــــدة مــــــ  أشــــــكال العنــــــ  األســــــر  

ترديــــــــــد % 292و, للركــــــــــل% 07و, تعرضــــــــــو للصــــــــــفع% 7192, للترديــــــــــد بالضــــــــــر 
ــــدير  وصــــلت . بالســــالح وكــــال  وجــــود عالقــــة ايجابيــــة بــــي  %.37وأ  نســــبة االكتئــــا  ل

 .ر  للعن  األسر  والمعاناة م  االكتئا التع
إلـــــ  الكشـــــ  عـــــ  العالقـــــة ( 7101)وآخـــــرو  , وهـــــدفت دراســـــة محمـــــود طيـــــو 

ــــديرم فــــ  مدارســــرم مــــ   ــــا  ونشــــو  الســــلو  العــــدوان  ل ــــ  األســــر  تجــــا  األبن بــــي  العن
طالبــــًا  وأســــفرت النتــــائ  عــــ  ( 071)وتكونــــت عينــــة الدراســــة مــــ  , خــــالل عــــدة متفيــــرات

ـــة مو  ـــدوان  وجـــود عالق ـــ  األســـر  ونشـــو  الســـلو  الع ـــي  العن ـــة إحصـــائية ب ـــة اات دالل جب
وجــــــود عالقــــــة ســــــالبة اات داللــــــة إحصــــــائية بــــــي  المســــــتو  التعليمــــــ  , لــــــد  األبنــــــا 

 . والمستو  االقتصاد  للوالدي  والعن  األسر 
ــــت محمــــد الصــــبا   ــــر بن ــــ  ( 7100)وهــــدفت دراســــة عبي ــــرات إل الكشــــ  عــــ  خب

ــــ ــــ  األســــر  والمدرســــ  ل ــــة فــــ  العن ــــة المتوســــطة واليانوي ــــ  طالبــــات المرحل د  عينــــة م
, طالبـــــــة( 231)وتكونـــــــت العينـــــــة مـــــــ  , مــــــدارس التعلـــــــيم العـــــــام بالعاصـــــــمة المهدســـــــة

وتوصــــلت نتــــائ  الدراســــة إلــــ  أ  طالبــــات المرحلــــة المتوســــطة واليانويــــة يتعرضــــ  للعنــــ  
مــــ   وأ  التعــــر  للعنــــ  مــــ  المدرســــة أكيــــر, مــــ  األســــرة والمدرســــة بصــــورة منخفضــــة

 .األسرة
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ــ  حــي  قــام دســوق  وآخــرو    بدراســة  Dessoki H, et al,(7100) ف
العنـــــ  األســـــر  لـــــد  مرضـــــ  االكتئـــــا  واألمـــــرا  العصـــــبية مـــــ  الســـــيدات المتزوجـــــات 

ــــ  , ــــة ( 31)وشــــملت الدراســــة عل ــــ  يالي مــــ  النســــا  المصــــريات المتزوجــــات مهســــمي  إل
ـــــ  ـــــا  71)مجموعـــــات ه ـــــري  باالضـــــطر  71),( مريضـــــة باالكتئ  71),( ابات العصـــــبيةم
ــــ  أ ,( مجموعــــة ضــــابطة ــــائ  إل ــــد أشــــارت النت ــــ  األســــر   وق ــــ  نســــبة انتشــــار العن أعل

ـــــــة بالمجموعـــــــة  ـــــــات والمضـــــــطربات عصـــــــبيًا مهارن ـــــــات المكتئب ـــــــد  الســـــــيدات المتزوج ل
كــــــال  وجــــــود فــــــروق بــــــي  الســــــيدات المتزوجــــــات المكتئبــــــات والمضــــــطربات ,الضــــــابطة 

 .اتجا  المضطربات عصبياً عل  مهياس العن  األسر  ف   عصبياً 
ــــول  غنيمــــة  ــــا  أحمــــد مت ــــة ( 7100)وهــــدفت دراســــة هن ــــ  الكشــــ  عــــ  عالق إل

ــــاة ــــا  والرضــــا عــــ  الحي ــــ  األســــر  الموجــــ  ضــــد المســــني  باالكتئ ــــت عينــــة , العن وتكون
ـــ   ـــ  , مســـنًا ومســـنة( 776)الدراســـة م ـــة ارتباطي ـــائ  الدراســـة عـــ  وجـــود عالق وأســـفرت نت

اد عينــــة البحــــث علــــ  مهيــــاس العنــــ  األســــر  ودرجــــاترم دالــــة إحصــــائيًا بــــي  درجــــات أفــــر 
علــــ  كــــل مــــ  مهيــــاس االكتئــــا  ومهيــــاس الرضــــا عــــ  الحيــــاة وكانــــت العالقــــة األولــــ  

 .موجبة واليانية سالبة
ــــو زيــــد  ــــيم يوســــ  راشــــد أب ــــ  ( 7100)وهــــدفت دراســــة هي ــــة أيــــر العن إلــــ  معرف

وتكونــــت , األساســــ األســــر  علــــ  اضــــطرابات النطــــق والكــــالم لــــد  طلبــــة مرحلــــة التعلــــيم 
ـــــة الدراســـــة مـــــ   ـــــة( 71)عين ـــــ  وطالب ـــــة , طال وأ رـــــرت النتـــــائ  وجـــــود فـــــروق اات دالل

إحصــــائية لــــد  األطفــــال او  اضــــطرابات النطــــق والكــــالم فــــ  أبعــــاد العنــــ  األســــر  تعــــز  
ــــاكور ــــروق لصــــالح ال ــــت الف ــــر الجــــنس وكان ــــ  متفي ــــ  , إل ــــاكور يتعرضــــو  للعن أ  أ  ال

 .األسر  بشكل أكبر م  اإلناث
إلـــــ  قيـــــاس درجـــــة العنـــــ  ( 7107)وهـــــدفت دراســـــة دوخـــــ  الحنيطـــــ  وآخـــــرو  

األســـر  الـــا  تعـــر  لـــ  الطلبـــة العمـــانيي  الدراســـي  بجامعـــة مؤتـــ  فـــ  أينـــا  طفـــولترم 
ــــ  الســــلو  المنحــــر  ــــة الدراســــة مــــ  , عل ــــت عين وخلصــــت الدراســــة , طالبــــاً ( 021)وتكون

أينــــا  طفــــولترم أيــــر فــــ   إلــــ  أ  ألشــــكال العنــــ  األســــر  التــــ  تعــــر  لرــــا الطلبــــة فــــ 
ـــ  أشـــكال , ســـلوكرم المنحـــر  ـــر الجـــنس ف ـــة إحصـــائية لمتفي ـــروق اات دالل ـــي  وجـــود ف وتب

 .وكانت الفروق لصالح اإلناث, العن  الت  يتعر  لرا الطلبة أينا  طفولترم 
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ــون  وآخــرو   ــام ي ــة  Yong Z, et al,(7107) كمــا ق بالكشــ  عــ  العالق
ر  للعنـــــ  األســـــر  أينـــــا  الحمـــــل لـــــد  الســـــيدات بـــــي  اكتئـــــا  مـــــا بعـــــد الـــــوالدة والتعـــــ

تعرضــــــ  ( 702)مــــــ  النســــــا  الحوامــــــل مــــــنرم ( 273)وشــــــملت الدراســــــة ,الصــــــينيات 
وقـــد أشـــارت النتـــائ  إلـــ  أ  نســـبة انتشـــار اكتئـــا  مـــا ,للعنـــ  األســـر  أينـــا  فتـــرة الحمـــل 

ــــر  ــــة والعنــــ  األســــر  خــــالل فت ــــوات  تعرضــــ  لســــو  المعامل ــــوالدة بــــي  النســــا  الل ة بعــــد ال
ــــ  ( ٪7290)الحمــــل  ــــم تتعرضــــ  للعن ــــاي  ل ــــ  ال ــــي  أولئ ــــ  ب ــــة ,( ٪391)م ووجــــود عالق

 .ايجابية بي  التعر  للعن  األسر  أينا  الحمل والمعاناة م  االكتئا  بعد الوالدة
علـــــ  العنـــــ  إلـــــ  التعـــــر   (7107 ) عبـــــد الناصـــــر الســـــويط  وهـــــدفت دراســـــة

م  لــــد  عينــــة مــــ  طلبــــة الصــــ  األســــر  الموجــــ  نحــــو األبنــــا  وعالقتــــ  بالشــــعور بــــاأل
وأ رــــرت , طالبــــًا وطالبــــة( 11)وتكونــــت عينــــة الدراســــة مــــ  , التاســــع فــــ  مدينــــة الخليــــل

ـــي  الشـــعور بـــاألم  وأشـــكال العنـــ  األســـر  حيـــث , نتـــائ  الدراســـة وجـــود عالقـــة عكســـية ب
أ  الشـــــعور بـــــاألم  يتـــــدن  لـــــد  أفـــــراد العينـــــة بزيـــــادة درجـــــة تعرضـــــرم ألشـــــكال العنـــــ  

توصـــلت إلـــ  أ  الطلبـــة الـــاكور أكيـــر تعرضـــًا ألشـــكال العنـــ  األســـر  مـــ   كمـــا, األســـر 
 .األناث

أبــــــو المجــــــد إبــــــراهيم الشــــــوربج  , وهــــــدفت دراســــــة نــــــاي  بــــــ  محمــــــد الحربــــــ 
إلـــــ  الكشـــــ  عـــــ  أيـــــر العنـــــ  األســـــر  علـــــ  كـــــل مـــــ  الرنـــــا  الشخصـــــ  ( 7107)

مـــــاط الســـــلو  ومكوناتـــــ  كثحـــــد أنمـــــاط الســـــلو  اإليجـــــاب  والعدوانيـــــة ومكوناترـــــا كثحـــــد أن
ــــــ  , الســــــلب  ــــــة الدراســــــة م ــــــت عين ــــــام ( 121)وتكون ــــــانو  الع ــــــًا بالصــــــ  األول الي طالب

ـــة المنـــورة ـــ  العنـــ  األســـر  ارتفـــع الرنـــا  , بالمدين ـــ  أنـــ  كلمـــا انخف وأشـــارت النتـــائ  إل
 . وكلما أرتفع العن  األسر  ارتفعت العدوانية ومكوناترا, الشخص  ومكونات 

ــــدفت دراســــة صــــالح الــــدي  وتــــد ــــدرا  بــــدير , وه إلــــ  التعــــر  علــــ  ( 7106)وب
ــــد  أســــر األوالد  ــــ  األســــر  بالمســــتو  االقتصــــاد  والدراســــ  لألهــــل ل ــــاط العن ــــد  ارتب م

وتكونـــــت عينـــــة , فـــــ  المـــــدارس اليانويـــــة الخاصـــــة والحكوميـــــة فـــــ  محاف ـــــة بيـــــت لحـــــم
ـــ   ـــاً ( 0047)الدراســـة م ـــة إحصـــائية , طالب ـــروق اات دالل ـــائ  الدراســـة وجـــود ف وأ رـــرت نت

وتبــــي  أ  متوســــطات , مســــتو  العنــــ  األســــر  حســــ  المســــتو  االقتصــــاد  لألســــرةفــــ  
العــــال  وكــــال  , والمــــنخف  نوعــــًا مــــا, األســــر اات المســــتو  االقتصــــاد  المــــنخف  جــــداً 
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كمـــــا , جـــــدًا هـــــ  أكيـــــر عنفـــــًا مـــــ  األســـــر اات المســـــتو  االقتصـــــاد  المتوســـــط والعـــــال 
ـــــة إحصـــــائية ـــــروق اات دالل ـــــ  وجـــــود ف ـــــائ  إل ـــــز   أشـــــارت النت ـــــ  األســـــر  تع ـــــ  العن ف

 (.لألم دو  األ  ) للمستو  الدراس  للوالدي  
إلـــ  الكشـــ  عـــ  العالقـــة بـــي  ( 7106)وهـــدفت دراســـة ربـــ  نعمـــا  أحمـــد فهـــرا 

وتكونــــت عينــــة , العنــــ  األســــر  والوســــواس الهرــــر  لــــد  المــــراههي  فــــ  منطهــــة الناصــــرة
  وجــــود عالقــــة إيجابيــــة وكشــــفت نتــــائ  الدراســــة عــــ, طالبــــًا وطالبــــة( 642)الدراســــة مــــ  

دالـــــة إحصـــــائيًا بـــــي  العنـــــ  األســـــر  والوســـــواس الهرـــــر  لـــــد  المـــــراههي  فـــــ  منطهـــــة 
وكــــال  وجــــود فــــروق اات داللــــة إحصــــائية فــــ  العنــــ  األســــر  وفــــ  الوســــواس , الناصــــرة

وجـــــا ت الفـــــروق , الهرـــــر  لـــــد  المـــــراههي  تعـــــز  أليـــــر الجـــــنس فـــــ  جميـــــع المجـــــاالت
 . لصالح الاكور

ــــة ( 7107)ســــر  محمــــد رشــــد  ســــالم وهــــدفت دراســــة ــــ  العالق ــــر  عل ــــ  التع إل
ـــي  العنـــ  األســـر  ـــ  معاهـــد وبـــرام  التربيـــة , ب ـــدوان  لـــد  التالميـــا الصـــم ف والســـلو  الع

إلــــ   وتوصـــلت نتــــائ  الدراســـة, تلميـــاًا أصــــم( 22)وتكونـــت عينــــة الدراســـة مــــ  , الخاصـــة
ـــي  درجـــات التالم ـــة إحصـــائيًا ب ـــة دال ـــ  موجب ـــة ارتباطي ـــاس العنـــ  وجـــود عالق ـــ  مهي ـــا عل ي

  .األسر  ودرجاترم عل  مهياس السلو  العدوان 
( 7107)جولتـــــا  حســـــ  حجـــــاز  , وهـــــدفت دراســـــة عطـــــا  محمـــــود أبـــــو غـــــال 

إلـــ  فحـــص العالقـــة بــــي  العنـــ  األســـر  وقـــوة األنــــا لـــد  األحـــداث الجـــانحي  المــــودعي  
نـــــة الدراســـــة مـــــ  وتكونـــــت عي, بـــــدار األمـــــل للمالح ـــــة والرعايـــــة االجتماعيـــــة فـــــ  رام ا 

ـــــاكور تتـــــرواح أعمـــــارهم مـــــابي  ( 71) وأ رـــــرت النتـــــائ  , عامـــــاً  02 – 07حـــــديًا مـــــ  ال
كمــــا بينــــت نتــــائ  , وجـــود عالقــــة ارتباطيــــة عكســــية دالـــة بــــي  العنــــ  األســــر  وقـــوة األنــــا

 .الدراسة ارتفاع مستو  العن  األسر 
ة بــــي  إلــــ  معرفــــة العالقــــ( 7107)وهــــدفت دراســــة عبــــد ا  علــــ  محمــــود بنيــــا  

العنـــــ  األســـــر  الموجـــــ  ضـــــد األبنـــــا  المعـــــوقي  ســـــمعيًا والســـــلو  التكيفـــــ  فـــــ  مدينـــــة 
مـــــنرم (07 – 4)طالـــــ  وطالبـــــة أعمـــــارهم بـــــي  ( 77)الطــــائ  علـــــ  عينـــــة تكونـــــت مـــــ  

وقــــد أشــــارت نتــــائ  الدراســــة إلــــ  وجــــود ارتباطــــًا , مــــ  الصــــم( 71)ضــــعا  ســــمع و( 77)
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ـــ ـــا  يمارســـ  ا ب ـــ  األســـر  ال ـــي  العن ـــائرمســـالبًا ب ـــد  أبن ـــ  ل ـــا أ  , ا  والســـلو  التكيف كم
 . األمرات أكير استخدامًا للعن  األسر  م  ا با 
إلــــ  الكشــــ  عــــ  العالقــــة بــــي  ( 7102)وهــــدفت دراســــة ســــليم عــــودة الزبــــو  

ـــة ـــة األردني ـــة الجامع ـــد  طلب ـــ  األســـر  والوســـواس الهرـــر  ل ـــة الدراســـة , العن ـــت عين وتكون
ائ  الدراســــة عــــ  وجـــــود عالقــــة إيجابيــــة دالـــــة وكشـــــفت نتــــ, طالبــــًا وطالبــــة( 471)مــــ  

 .إحصائيًا بي  العن  األسر  والوسواس الهرر 
ــــد الكــــريم محمــــد الكســــا  ــــ  عب ــــ  ( 7102)انتصــــار عشــــا, وهــــدفت دراســــة عل إل

معرفـــة واقـــع العنـــ  األســـر  ضـــد األطفـــال فـــ  المجتمـــع األردنـــ  مـــ  وجرـــة ن ـــر األطفـــال 
ــــ  األســــر  بدرجــــة , أنفســــرم ــــة الدراســــة للعن ــــراد عين ــــر  أف ــــائ  الدراســــة تع ــــرت نت وأ ر

      .مكا  السك  ومتفير تعليم األ  ومتفير ووجود فروق تعز  لمتفير الجنس, كبيرة
إلــــ  التعــــر  ( 7102)ســــرير محمــــد محمــــد توفيــــق عبــــد الرــــاد   وهــــدفت دراســــة

واضــــطرابات اللفــــة التعبيريــــة لــــد  , علــــ  العالقــــة بــــي  العنــــ  األســــر  والســــلو  العــــدوان 
وكشــــفت النتــــائ  , طالبــــة( 021)وتكونــــت عينــــة البحــــث مــــ  , طالبــــات جامعــــة الطــــائ 

ات علــــ  مهيــــاس عــــ  وجــــود عالقــــة ارتباطيــــ  موجبــــة دالــــة إحصــــائيًا بــــي  درجــــات الطالبــــ
وبـــي  درجـــاترم علـــ  مهيـــاس , العنـــ  األســـر  ودرجـــاترم علـــ  مهيـــاس الســـلو  العـــدوان 

 . العن  األسر  ودرجاترم عل  مهياس اضطرابات اللفة التعبيرية أيضاً 
 التعليق عل  الدراسجت السج  ة: 

ة فـ  الطفولـة إلـ  مرحلـ العنـ  األسـر أشارت بع  الدراسات السابهة إلـ  امتـداد تـثيير  -0
عبيــر بنــت  ودراســة, Angel M, et al. (7113)  يوآخــر  انجــل دراســةالمراههــة ميــل 
 (7107)ودراسة دوخ  الحنيط  وآخرو  , (7100)محمد الصبا  

 ميــل المتفيــرات النفســية بــبع  عالقــة العنــ  األســر  اهتمــت  مع ــم الدراســات بدراســة  -7
 ,Moses N.A, (0111) زموسـيمـ   عالقة العن  األسر  باالكتئا  كما ف  دراسة كالً 

 Angel M, et al وآخـرو  انجـل ,Matthew W, et al,(7110)  وآخـرو  مـاتريو
 ,Dessoki H  وآخرو  دسوق , Sobia H, et al,(7101)  وآخرو  سوبيا, (7113)

et al,(7100) , وآخـرو  يـون , (7100)هنـا  أحمـد متـول  غنيمـة  Yong Z, et 

al,(7107),  مــ  فيــوج  دراســة كــالً بالوســواس الهرــر  كمــا فــ   وعالقــة العنــ  األســر 
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ســليم عــودة , (7106)ربــ  نعمــا  أحمــد فهــرا , Fugen N, et al (7113) وآخــرو 
 موســـيزمـــ   وعالقـــة العنـــ  األســـر  بالعـــدوا  كمـــا فـــ  دراســـة كـــالً  ,(7102)الزبـــو  

Moses N.A, (0111), وآخـرو  انجـل Angel M, et al (7113) , محمـود طيـو ,
ســرير محمـد محمــد توفيـق عبــد , (7107)ســر  محمـد رشــد  سـالم, (7101)وآخـرو  
 مـاتريو وعالقة العن  األسر  بانخفـا  احتـرام الـاات كمـا فـ  دراسـة, (7102)الراد  
وعالقـة العنـ  األسـر  بانخفـا  الشـعور , Matthew W, et al,(7110)  وآخـرو 

ودراســـة عبـــد الناصـــر , (7113)بـــاألم  النفســـ  كمـــا فـــ  دراســـة عمـــر محمـــود الفرايـــة 
ــا  , (7107) الســويط   وعالقــة العنــ  األســر  بالرضــا عــ  الحيــاة كمــا فــ  دراســة هن

وعالقة العن  األسـر  باضـطرابات النطـق والكـالم كمـا فـ  , (7100)أحمد متول  غنيمة 
وعالقــة العنــ  األســر  بالرنــا  الشخصــ  , (7100)دراســة هيــيم يوســ  راشــد أبــو زيــد 

ـــة كمـــا فـــ   ـــ والعدواني ـــ  محمـــد الحرب ـــاي  ب ـــراهيم الشـــوربج  , دراســـة ن ـــو المجـــد إب أب
, وعالقــة العنــ  األســر  بهــوة األنــا كمــا فــ  دراســة عطــا  محمــود أبــو غــال , (7107)

وعالقة العن  األسـر  بالسـلو  التكيفـ  كمـا فـ  دراسـة , (7107)جولتا  حس  حجاز  
    (.   7107)عبد ا  عل  محمود بنيا  

 جج         
, العنـ  األسـر  تفق نتائ  الدراسات حول الفروق بي  الجنسي  فـ  التعـر  لخبـراتلم ت -6

 وجود فروق بـي  الجنسـي  لجانـ  اإلنـاث كمـا فـ  دراسـة فهد أشارت بع  الدراسات إل 
ــ  وجــود , (7107)دوخــ  الحنيطــ  وآخــرو   بينمــا أشــارت بعــ  الدراســات األخــر  إل

ــ  در  ــ  الــاكور كمــا ف ــروق بــي  الجنســي  لجان  ,Moses N.A موســيزاســة كــل مــ  ف
عمــر محمــود الفرايــة , Matthew W, et al,(7110)  وآخــرو  مــاتريو ,(0111)
ربـ  , (7107) عبـد الناصـر السـويط  , (7100)هييم يوس  راشد أبو زيـد , (7113)

 (.7106)نعما  أحمد فهرا 
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 الدراسة ف وض : 

صياغة فرو  الدراسة كما ف  ضو  مشكلة الدراسة وأهدافرا والدراسات السابهة تم 
 :يل 

يوجد ارتباط دال إحصائيًا بي  أشكال العن  األسر  الموجة م  جان  الوالدي  ف   -1
 .  المراههةواضطرابات النوم فالطفولة واالكتئا  والوسواس الهرر  

 للعن  المعرضي  المراههي  درجات متوسط بي  إحصائية داللة اات فروق وجدت -2
 المراههي  ف  اتجا  االكتئا  مهياس عل  المعرضي  وغير لةالطفو  مرحلة ف  األسر 

 .األسر  للعن  المعرضي 

 للعن  المعرضي  المراههي  درجات متوسط بي  إحصائية داللة اات فروق وجدت -3
 الهرر  الوسواس اضطرا  مهياس عل  المعرضي  وغير الطفولة مرحلة ف  األسر 

 .للعن  المعرضو  المراههي  ف  اتجا 

 للعن  المعرضي  المراههي  درجات متوسط بي  إحصائية داللة اات فروق وجدت -4
 – األرق"  النوم اضطرابات مهياس عل  المعرضي  وغير الطفولة مرحلة ف  األسر 
 ف  اتجا "   الكوابيس –النوم أينا  التنفس نهص – النوم غفوات –النوم فرط

 .للعن  المعرضي  المراههي 

م  الجنسي   المراههي  درجات متوسط بي  إحصائية داللة اات فروق وجدال ت -5
 ساييمه عل المعرضو  للعن  األسر  م  الوالدي  ف  الطفولة  (اإلناث-الاكور)

 – النوم غفوات –النوم فرط – األرق"  النوم اضطراباتو  و الوسواس الهرر  االكتئا 
 ." الكوابيس – النوم أينا  التنفس نهص

م  الجنسي   المراههي  درجات متوسط بي  حصائيةإ داللة اات فروق وجدال ت -6
 .العن  األسر  م  الوالدي  ف  الطفولة مهياس عل  (اإلناث-الاكور)

 الدراسة عينة : 

. الفرقـة األولـ  بكليـة التربيـةم  طال  " ًا ومراههةمراهه (742) م  الدراسة عينة تتكون
ــة فــ  للعنــ  معرضــو ( 24) مــنرم ــة مرحل   معرضــو  للعنــ  األســر غيــر ( 702)و, الطفول
 ".سنة01 – 02"  م  أعمارهم تتراوح

 :كيفية استخالص العينة 
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 –الوسواس الهرر  –االكتئا   –مهياس العن  األسر )تم تطبيق أدوات الدراسة  -0
الفرقة األول  بكلية عل  عينة م  المراههي  م  طال  وطالبات ( اضطرابات النوم

 .مراههًا ومراههة( 611)نة وصل قوامرا س01-02تراوحت أعمارهم بي  , التربية

( 72)تم استبعاد بع  المشاركي  ن رًا لعدم استكمالرم أدوات الدراسة وصل عددهم  -7
 70)مراههًا عل  درجات مرتفعة عل  مهياس العن  األسر  منرم  24حصل , مشاركًا 

 .وه  تميل المجموعة األول  المعرضو  للعن  األسر ( أني  03-اكر

 :التعر  للعن  األسر  كما يل , الجنس , العينة م  حيث الس  وكا  وص  
 :للعينة( العمر الزمن )متفير الس   -أ

ــة مــ        وانحــرا  معيــار  , ( 02926)ســنة بمتوســط  01-02تراوحــت أعمــار العين
 ( سنة 19711)

 :للعينة( النوع)متفير الجنس  -ب

  ( أني  072 -راك 074) ههًا منرم مرا( 742)تكونت عينة الدراسة م      
 :متفير التعر  للعن  األسر  ف  الطفولة -ج

غيـــر  702 -معرضـــو   24) مراههـــًا مـــنرم ( 742)تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــ          
  .الوالدي  ف  الطفولة  جان  للعن  األسر  م ( معرضو 

 : الدراسة أدوات

  الباحث/  إعداد                      األسر  العن  مهياس -أ
 (0111) غري  الفتاح عبد غري /  إعداد                           الكتئا ا مهياس  -ب

 (7111) حنورخليل  عبد  قط /  إعداد                       مهياساضطراباتالنوم  -ج

 (7101) قط  عبد  خليل حنور/  إعداد        الهرر  الوسواس اضطرا  مهياس  -د

 الباحث / إعداد      مهياس العن  األسر   -أ 

 :وص  امل يجس -1

ــ  األســر   ــاس التعــر  للعن ــ  قي ــاس إل ــا هــد  المهي ــ  الطفولــة  الموجــ  نحــو األبن , ف
وتكـو  مــ  ياليــة مهــاييس فرعيــة تميــل أشــكال العنــ  األســر  مــ  الوالــدي  فــ  الطفولــة وهــ  

كــل بعــد مــ  األبعــاد الياليــة يتكــو  مــ  , (العنــ  اللف ــ  –العنــ  النفســ  -العنــ  الجســد )
ـــار ( 07) ـــاس , ة عب ـــارات المهي ـــال  فمجمـــوع عب ـــارة63)وبالت يجيـــ  عليرـــا المفحـــوص ,  (عب



 م7104يناير ( 74)ـــــــــــــ العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 713 - 
 

ــدًا )باســتجابات خمســة هــ   ــادرًا  –أب ــًا  –أحيانــا  –ن ــاً  –غالب تثخــا المســتويات الخمــس  (دائم
ــوال   ــ  الت ــة عل ــدرجات التالي ــة تشــير "  2" , "  7" , "  6" , "  7" , "  0" ال و الدرجــة العالي

 .  األسر  م  الوالدي  ف  الطفولةإل  شدة التعر  للعن
 : صدق امل يجس -2

 : وقد تم حسا  صدق المهياس ف  الدراسة الحالية كما يل 
تـــم عـــر  المهيـــاس بصـــورت  األوليــة علـــ  أســـاتاة فـــ  علـــم الـــنفس :  صــدق المحكمـــي  -أ 

, وتم حا  وتعديل العبـارات التـ  لـم تلـق موافهـة مـ  جانـ  المحكمـي  , والصحة النفسية 
 .صبح ف  صورت  النرائية المشار إليرا سابهاً حت  أ

تــم باســتخدام مهيــاس اإلســا ة واإلهمــال لألطفــال العــاديي  وغيــر :  صــدق المحــ  الخــارج  -  
والـ  كمحـ  خـارج  للتثكـد مـ  صـدق (  7112)آمـال عبـد السـميع با ـ  /العـاديي  إعـداد

ط بـي  درجـات المهياس وصـالحيت  كـثداة تشخيصـية والـ  مـ  خـالل حسـا  معامـل االرتبـا
وكـا  معامـل االرتبـاط , علـ  المهياسـي   كلية التربيةطالبًا م  طال  (  11) عينة قوامرا 

ممــا يشــير إلــ  صــدق , وهــو معامــل ارتبــاط دال إحصــائياً , علــ  الدرجــة الكليــة( 19377)
 .مرتفع للمهياس

 : بجت امل يجس -3

ــ ــم حســا  يب ــة بطريهــة إعــادة ـت ــاس فــ  الدراســة الحالي ــ  مــ  خــالل ات المهي ــق وال التطبي
طالبــًا (  11) , علــ  عينـة قوامرـا ( يومـا02)تطبيـق المهيـاس مـرتي  متتــاليتي  بفـارق زمنـ  

يجاد معامل االرتبـاط باسـتخدام معامـل ارتبـاط بيرسـو  بـي  التطبيهـي  لتربية م  طال  كلية ا واا
العنــ  -العنــ  الجســد )علــ  األبعــاد الياليــة ( 19476,19210, 19272)مســاو   وجــد أنــ
 .عل  التوال  وهو ارتباط دال إحصائيا( العن  اللف   –النفس  

تــم حســا  االتســاق الــداخل  مــ  خــالل حســا  معامــل االرتبــاط بــي   :االتســاق الــداخل  -6
طالبًا مـ  طـال  كليـة التربيـة (  11) قوامرا المهاييس الفرعية والدرجة الكلية عل  عينة 

 :كما ف  الجدول التال 
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(4)جدول

وضححساباالتساقالداخليحيثارتباطالدرجةعلىالمقياسالفرعيةوالدرجةالكليةوي

لمقياسالعنفاألسري

 العنفاللفظي العنفالنفسي العنفالجسدي المقاييسالفرعية

   - العنفالجسدي

  - )**(784.0 العنفالنفسي

 - )**(78004 )**(784.5 العنفاللفظي

 )**(78.77 )**(78.22 **().7801الدرجةالكلية

 1910دالة عند مستو  داللة  )**( 
 .باالتساق الداخل  الجيد يتميز المهياس أ  السابق الجدول م  ويتضح  
 ( 0111)غري  عبد الفتاح غري  / إعداد          BDI(د )مهياس االكتئا   -  

 :وص  امل يجس  -1

مجموعـة مـ   06كـو  مـ  يعد هـاا المهيـاس الصـورة المختصـرة للمهيـاس الكامـل و يت
 -7الحـز   -0: والمجموعـات الياليـة عشـر التـ  يتكـو  منرـا المهيـاس هـ  , العبارات فهـط 

 -4عـدم حـ  الـاات   -3الشـعور بالـان    -2عـدم الرضـا  -7الشعور بالفشل  -6التشاؤم 
صــعوبة  -00تفيــر صــورة الــاات  -01التــردد   -1االنســحا  االجتمــاع   -2إيــاا  الــاات  

 .فهدا  الشرية -06التع   -07 النوم
 :صدق امل يجس -2

االرتبـاط بـي  مهيـاس استخدم معد المهياس طريهة الصدق التالزم  م  خالل إيجاد معامـل 
باســتخدام ( (MMPIومهيــاس االكتئــا  مــ  مهيــاس الشخصــية متعــدد األوجــ  ( د)االكتئــا  
و وهــ( 1931)مســاوية ووصــل معامــل االرتبــاط بــي  درجــات المهياســي  ( شخصــاً  76)درجــات 

 .معامل ارتباط موج  دال إحصائيا
 الخـارج  المحـ  صـدق خـالل مـ  المهيـاس الباحث ف  الدراسة الحالية بحسا  صدق وقام
الرقيـ   عبـد/ إعــداد (SCL90)االكتئـا  فـ  قائمـة مراجعـة األعـرا   مهياس باستخدام وال 

 وكـا  لتربيـة جامعـة كفـر الشـيخ,ا كليـة طـال  م  طالبًا وطالبة( 11) عل  (0127) البحير 
 صـــدق علـــ  يـــدل ممـــا, وهـــو معامـــل ارتبـــاط دال احصـــائياً  (19477) مســـاو االرتبـــاط معامـــل
 .المهياس
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 : بجت امل يجس  -3

ــة بطــريهتي  همــا الهســمة النصــفية و  ــات الصــورة العربي ــاس حســا  يب اســتخدم معــد المهي
( زوجيـة –فرديـة ) المهياس إل  جزئي  ف  طريهة الهسمة النصفية تم تجزئة . إعادة التطبيق 

وهــو دال  1944ووصــل معامــل االرتبــاط , وبعــد الــ  طبــق علــ  خمســي  فــردًا مــ  العــاملي  
وهـو دال  1924وصـل معامـل االرتبـاط إلـ   " بـراو   –سـبيرما  " إحصائيا وباستخدام معـادل 

صـــًا مـــ  شخ 66اســـتخدمت درجـــات , وفـــ  طريهـــة إعـــادة التطبيـــق,  19110إحصـــائيا عنـــد 
وهـو  1944ووصـل معامـل االرتبـاط , وتم التطبيق مرتي  بفارق زمن  شـرر ونصـ , البالفي  

 .دال إحصائيا
مـ  خـالل , الباحث ف  الدراسة الحالية بحسا  يبات المهيـاس بطريهـة إعـادة التطبيـق وقام

ينــة ب يجــاد معامــل االرتبــاط بــي  تطبيهــي  للمهيــاس بفاصــل زمنــ  ياليــة أســابيع علــ  نفــس الع
ممـا يـدل , معامـل دال إحصـائيا وهـو( 19260)ووصل معامل االرتباط بـي  التطبيهـي  , الصدق

 .عل  يبات المهياس
 (7101) قط  عبد  خليل حنور/ إعداد  OCDTمهياس اضطرا  الوسواس الهرر  

 :وص  امل يجس -1

خمــس بنــدًا و تهــع اإلجابــة عليرــا فــ  "  71" يتكــو  المهيــاس فــ  صــورت  النرائيــة مــ  
و تثخـا المســتويات الخمــس " تمامــًا " , " غالبـًا " , " أحيانــًا " , " نـادرًا " , " إطالقــا "مسـتويات 

والدرجـة العاليـة تشـير إلـ  , " 2", "  7" , "  6" , "  7" , "  0" الدرجات التالية علـ  التـوال 
 .المعاناة م  اضطرا  الوسواس الهرر 

 :صدق امل يجس -2

حســا  صــدق المهيــاس مــ  خــالل صــدق المحــ  الخــارج  والــ  ب اس قــام معــد المهيــوقــد 
, (0117)أحمـــد محمــد عبـــد الخـــالق / س العـــرب  للوســـواس الهرـــر  إعـــدادباســتخدام المهيـــا

( 11)علــ  ( 7112)آمــال عبــد الســميع با ــ  / ومهيــاس اضــطرا  الوســواس الهرــر   إعــداد 
ــــــة مســـــاو وكـــــا  معامـــــل االرتبـــــاط بـــــي ,التربيـــــةطالبـــــًا مـــــ  طـــــال  كليـــــة    الدرجـــــة الكليـ

 .وهما داال  إحصائيا مما يدل عل  صدق المهياس, عل  التوال ( 19477),(19472)
 الخـارج  المحـ  صـدق خـالل مـ  المهيـاس الباحث ف  الدراسة الحالية بحسا  صدق وقام
 (0117) الخـالق عبـد محمـد أحمـد/ إعــداد الهرـر  للوسـواس العـرب  المهياس باستخدام وال 
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 االرتبــاط معامــل وكــا  التربيــة جامعــة كفــر الشــيخ, كليــة طــال  مــ  طالبــًا وطالبــة( 11) علــ 
 .المهياس صدق عل  يدل وهو معامل دال احصائيًا مما (19403) مساو

 :  بجت امل يجس -3

والتجزئـة حسا  يبات المهياس بطريهتي  همـا إعـادة التطبيـق وقد قام معد المهياس  ب
بعـد عـادة التطبيـق ب يجـاد معامـل االرتبـاط بـي  تطبيهـي  للمهيـاس وتم حسـا  يبـات إ, النصفية

أمـا طريهـة , (19260)ووصل معامـل االرتبـاط بـي  التطبيهـي  , يالية أسابيع عل  نفس العينة
التجزئــة النصــفية تــم حســابرا مــ  خــالل إيجــاد معامــل االرتبــاط بــي  مجمــوع العبــارات الفرديــة 

وهـاا يميـل يبـات نصـ  المهيـاس , وبـالتعوي  ( 19436)وصـل معامـل االرتبـاط  , والزوجية 
 يميـل يبـات المهيـاس كلـ  وهـو وهـو( 19203)مسـاو  وجد أن( براو   -سبيرما  )ف  معادلة 
 .مما يدل عل  يبات المهياس,دال إحصائيا
مـ  خـالل , الباحث ف  الدراسة الحالية بحسا  يبات المهياس بطريهة إعادة التطبيق وقام

بفاصــل زمنــ  ياليــة أســابيع علــ  نفــس العينــة الرتبــاط بــي  تطبيهــي  للمهيــاس ب يجــاد معامــل ا
ممـا يـدل , معامـل دال إحصـائيا وهـو( 19277)ووصل معامل االرتباط بـي  التطبيهـي  , الصدق

 .عل  يبات المهياس
 (7111)قط  عبد  خليل حنور /إعداد          SDTالنوم  اضطرابات مهياس -  

 :وص  امل يجس -1

أبـدًا )يجي  عليرا المفحوص باستجابات خمسة هـ  ( عبارة 76)هياس م  يتكو  الم
ويشـمل هـاا المهيـاس مجموعـة مـ  اضـطرابات النـوم هـ  , (دائمـًا  –غالبًا  –أحيانا  –نادرًا  –
 (.الكوابيس –نهص التنفس أينا  النوم  –غفوات النوم  –فرط النوم  –األرق )
 : صدق امل يجس -2

مــ  خــالل صــدق المحــ  الخــارج   المهيــاسحســا  صــدق ب وقــد قــام معــد المهيــاس 
( 7110)ســعد عبــد  , ألفــت حســي  كحلــةأطــارق / مهيــاس اضــطرابات النــوم إعــدادباســتخدام 

والـ  كمحــ  خــارج  للتثكــد مــ  صــدق المهيــاس وصــالحيت  كــثداة تشخيصــية والــ  مــ  خــالل 
  كليــة التربيــة علــ  طالبــًا مــ  طــال(  11) حسـا  معامــل االرتبــاط بــي  درجــات عينــة قوامرـا 

ممــا يشـير إلــ  , وهـو معامــل ارتبـاط موجـ  دال( 19407)وكـا  معامــل االرتبـاط . المهياسـي  
 .صدق المهياس
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ــام ــة بحســا  صــدق وق ــ  الدراســة الحالي ــاس الباحــث ف  المحــ  صــدق خــالل مــ  المهي
مـ  خـالل صـدق المحـ  الخـارج  باسـتخدام  المهياسصدق  المهياس باستخدام وال  الخارج 

والـ  كمحـ  خـارج  للتثكـد مـ  ( 7111)زينـ  محمـود شـهير/ بطارية اضـطرابات النـوم إعـداد
صدق المهياس وصالحيت  كثداة تشخيصية وال  م  خالل حسا  معامل االرتباط بـي  درجـات 

. جامعة كفـر الشـيخ علـ  المهياسـي  -طالبًا وطالبة م  طال  كلية التربية( 11)عينة قوامرا 
ــ ــاط موجــ  دال احصــائيا( 19467)اط وكــا  معامــل االرتب ممــا يؤكــد صــدق , وهــو معامــل ارتب

 .المهياس
 : بجت امل يجس 

ــام معــد المهيــاس ب ــوقــد ق ــ  مــ  خــالل ـحســا  يب ات المهيــاس بطريهــة إعــادة التطبيــق وال
يجــاد معامــل ( يومــا 02)تطبيــق المهيــاس مــرتي  بفــارق زمنــ   علــ  نفــس عينــة الصــدق , واا

ممـا يـدل , (19267) مسـاو  ارتبـاط بيرسـو  بـي  التطبيهـي  وجـد أنـاالرتباط باستخدام معامل 
 .عل  يبات المهياس

مـ  خـالل , الباحث ف  الدراسة الحالية بحسا  يبات المهيـاس بطريهـة إعـادة التطبيـق وقام
بفاصــل زمنــ  ياليــة أســابيع علــ  نفــس العينــة ب يجــاد معامــل االرتبــاط بــي  تطبيهــي  للمهيــاس 

, دال إحصــائيا ارتبــاط معامــل وهــو( 19277)الرتبــاط بــي  التطبيهــي  ووصــل معامــل ا, الصــدق
 .مما يدل عل  يبات المهياس

 ومنجقشتهج الدراسة نتج ا  : 

  الف ض األو: 

فـ   نحـو األبنـا يوجد ارتباط دال إحصائيًا بي  أشـكال العنـ  األسـر  الموجـة " ينص عل  
 "ف  المراههة  واضطرابات النوم الطفولة واالكتئا  والوسواس الهرر 

 : يل  كما النتائ  وكانت"معامل ارتباط بيرسو  " اختبار استخدم السابق الفر  صحة الختبار
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(1)جدول

معامالتاالرتباطبينأشكالالعنفاألسريمنالوالدينفيالطفولةواضطراباتالنومواالكتئاب

فيالمراهقةوالوسواسالقهري


 المجموعالكلي لعنفاللفظيا العنفالنفسي العنفالجسدي

 )**(78375 )**(78267 )**(78304 ..787 االكتئاب

 )**(78523 )**(.7846 )**(78552 )**(78260 الوسواسالقهري

 )**(78457 )**(78300 )**(78423 )**(78340 األرق

 )**(..785 )**(78571 )**(78601 )**(78251 فرطالنوم

 )**(78634 )**(.7853 *()*78503 )**(78514 غفواتالنوم

نقصصاالتصصنفسأ نصصا 

 النوم
784..)**( 784.1)**( 78514)**( 78502)**( 

 )**(.7856 )**(78552 )**(78554)**(.7837 الكوابيس

 1910دالة عند مستو  داللة )**(  
 : يل  ما السابق الجدول م  يتضح

للعنـ  األسـر   التعـر  بـي ( 1910)عند مسـتو  داللـة  اوجود ارتباط موج  دال إحصائي -
االكتئــا   واضــطرا والدرجــة الكليــة ( اللف ــ  –النفســ  ) الموجــة مــ  الوالــدي  فــ  الطفولــة

وعـدم وجـود ارتبـاط دال بـي  العنـ  ,ف  المراههة حيث جا ت جميع معامالت االرتباط دالة 
ط األسـر  الجسـد  فـ  الطفولــة واضـطرا  االكتئـا  فـ  المراههــة حيـث جـا  معامـل االرتبــا

 .وهو معامل ارتباط غير دال إحصائياً ( 19121)مساو  
للعنـ  األسـر   التعـر بـي  ( 1910)عند مسـتو  داللـة  اوجود ارتباط موج  دال إحصائي -

ــة فــ  ( اللف ــ  –النفســ  -الجســد )الموجــة مــ  الوالــدي  بثشــكال  الياليــة  والدرجــة الكلي
جميــع معــامالت االرتبــاط  الوســواس الهرــر  فــ  المراههــة حيــث جــا ت واضــطرا  الطفولــة

 .دالة
للعنـ  األسـر   التعـر بـي  ( 1910)عند مسـتو  داللـة  اوجود ارتباط موج  دال إحصائي -

والدرجــة ( اللف ــ  –النفســ  -الجســد )الموجــة مــ  الوالــدي  فــ  الطفولــة بثشــكال  الياليــة 
–النـوم  نهـس التـنفس أينـا  -غفـوات النـوم –فـرط النـوم –األرق )ات النوم واضطرابالكلية 

 .ف  المراههة حيث جا ت جميع معامالت االرتباط دالة( الكوابيس
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  وآخــرو  مــاتريو ,Moses N.A, (0111) موســيزمــ  تتفــق هــا  النتــائ  مــع دراســة كــاًل 

Matthew W, et al,(7110), وآخــرو  انجــل Angel M, et al (7113) ,ســوبيا 
هنـا  , Dessoki H, et al,(7100)  وآخرو  دسوق , Sobia H, et al,(7101)  وآخرو 

 وآخـرو  فيـوج  ,Yong Z, et al,(7107)  وآخـرو  يـون , (7100)أحمـد متـول  غنيمـة 
Fugen N, et al (7113) , (.7102)سليم عودة الزبو  , (7106)رب  نعما  أحمد فهرا 

زيـد مـ  المعانـاة للعنـ  األسـر  مـ  الوالـدي  يجا ت النتائ  تؤكد عل  أ  التعر  و 
أ  أ  تعــر  المــراههي  . فــ  المراههــةواضــطرابات النــوم  كتئــا  والوســواس الهرــر اال مــ  

فــ  مرحلــة الطفولــة يجعــل ( اللف ــ  –النفســ  –الجســد  )للعنــ  األســر  بثشــكال  المختلفــة 
شخصـية المراهـق ضــعيفة وعرضـ  لشصــابة بـبع  االضــطرابات النفسـية خاصــة المعانـاة مــ  

  أسـالي  المعاملـة الوالديـة ويتضـح مـ  الـ  أ, بات النـومواضـطراالكتئا  والوسواس الهرر  ا
ومعاناتـ  مــ  بعـ  االضــطرابات شخصـية المراهــق  اات تــثيير كبيـر علــ فـ  مرحلــة الطفولـة 

 .النفسية ف  مرحلة المراههة
 ن الثج الف ض : 

 المعرضـي  المـراههي  درجـات متوسـط بـي  إحصـائية داللـة اات فـروق وجدت" ينص عل  
 المعرضـي  فـ  اتجـا مهياس االكتئا   عل  المعرضي  وغير الطفولة مرحلة ف  األسر  للعن 
 "األسر   للعن 

 المجموعـــات بـــي  الفـــروق لداللـــة" ت" اختبـــار اســـتخدم الســـابق الفـــر  صـــحة الختبـــار
 :  يل  كما النتائ  وكانت , المستهلة

(3)جدول

وداللتهااإلحصائيةبينمتوسطدرجاتالمراهقين"ت"قيمة

للعنفاألسريفيالطفولةعلىمقياساالكتئاب(غيرالمعرضون–المعرضون)

اضصصصصصصصطراب

 النفسية

االنحصصرا  المتوسط العنفاألسري

 المعياري

 مستوىالداللة "ت"قيمة

 االكتئاب

غيرالمعرضون

 .21=ن
487413 385616 

48300 

دالصصصصصصصصصةعنصصصصصصصصصد

70771 

المعرضصصصصصصصصصصصصصون

 50=ن
68.5.6 684.50 

 : يل  ما السابق الجدول م  يتضح
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غيـر  –المعرضـو  )وجود فروق اات داللـة إحصـائية بـي  متوسـط درجـات المـراههي  
لجانـــ  المعرضـــو  للعنـــ   االكتئـــا  علــ  مهيـــاسللعنـــ  األســـر  فـــ  الطفولـــة  (المعرضــو 

وبالكشـــ  عـــ  داللترـــا ( 79644)مســـاوية " ت"قيمـــة  جـــا تحيـــث ,  األســـر  فـــ  الطفولـــة
مما يشير إل  أ  المـراههي  . (19110)إحصائية عند مستو  داللة را دال  اإلحصائية وجد أن

الاي  تعرضوا إلـ  العنـ  األسـر  مـ  الوالـدي  فـ  مرحلـة الطفولـة قـد يتعرضـو  للمعانـاة مـ  
ــ  فــ   ــم يتعرضــوا للعن ــاي  ل ــالمراههي  ال ــة بالمهارنــة ب ــة المراهه ــ  مرحل ــا  ف اضــطرا  االكتئ

 .طفولترم
أيضـا مشـكالت ا يـار وتشـمل  ,األسـر ا يار الطويلة األمـد للعنـ  ويعد االكتئا  م  

, النـومواضـطرابات  وتعـاط  المخـدرات, اضـطرابات األكـل,و  أخر  اات صلة ميل الهلق والـاعر,
ــو   .ومحــاوالت االنتحــار ــ  وربمــا يك ــد  المعرضــو  للعن ــثس والشــعور ل مشــاعر العجــز والي

 (Morris,K,2010). بالان  المفرط
 Moses موســيزمــ   كــالً النتــائ  الســابهة متفهــة مــع نتــائ  دراســة هــا  ت جــا وقـد 

N.A, (0111), وآخرو  ماتريو  Matthew W, et al,(7110), وآخـرو  انجـل Angel 

M, et al (7113) ,وآخــرو  ســوبيا  Sobia H, et al,(7101) , وآخــرو  دســوق  

Dessoki H, et al,(7100) , وآخـرو  يـون  ,(7100)هنـا  أحمـد متـول  غنيمـة  Yong 

Z, et al,(7107),  الموجـ  مـ  الوالـدي   األسـر  للعنـ  التعـر  أ التـ  أوضـحت نتائجرـا و
أ  , ف  مرحلة المراههـة  االكتئا  م  المعاناة إل  يؤد بثشكال  المختلفة  ف  مرحلة الطفولة

ل يمتـد تـثيير  أ  تثيير العن  األسـر  الموجـ  مـ  الوالـدي  ال يـؤير فـ  مرحلـة الطفولـة فهـط بـ
 .إل  مراحل النمو األخر  خاصة مرحلة المراههة

 ثجلثالف ض ال : 

 المــــراههي  درجــــات متوســــط بــــي  إحصــــائية داللــــة اات فــــروق وجــــدت "يــــنص علــــ 
 الوسـواس اضـطرا  مهياس عل  المعرضي  وغير الطفولة مرحلة ف  األسر  للعن  المعرضي 
 "األسر  للعن  المعرضو  ف  اتجا  الهرر 

لداللــة الفــروق بــي  المجموعــات " ت"تبــار صــحة الفــر  الســابق اســتخدم اختبــار الخ
 : المستهلة , وكانت النتائ  كما يل  
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(4)جدول

درجاتالمراهقينوداللتهااإلحصائيةبينمتوسط"ت"قيمة

الوسواسالقهريعلىمقياسللعنفاألسريفيالطفولة(غيرالمعرضون–المعرضون)

اضطراب

 يةالنفس
 المتوسط العنفاألسري

االنحرا 

 المعياري
 مستوىالداللة "ت"قيمة

الوسواس

 القهري

غيرالمعرضون

 .21=ن
35857.2 108..3. 

68525 

دالصصةعنصصدمسصصتوي

70771 

 3184316 5682632 50=نالمعرضون

 : يل  ما السابق الجدول م  يتضح
غيـر  –المعرضـو  )لمـراههي  وجود فروق اات داللـة إحصـائية بـي  متوسـط درجـات ا

لجانـــ   اضـــطرا  الوســـواس الهرـــر  علـــ  مهيـــاسللعنـــ  األســـر  فـــ  الطفولـــة  (المعرضـــو 
وبالكشـ  ( 39272)مسـاوية " ت"قيمـة  جـا تحيـث ,  المعرضو  للعن  األسر  ف  الطفولـة
ممـا يشـير إلـ  . (19110)عنـد مسـتو  داللـة  اً إحصـائيع  داللترا اإلحصائية وجد أنرا دال  

  المراههي  الاي  تعرضوا إل  العن  األسـر  مـ  الوالـدي  فـ  مرحلـة الطفولـة قـد يتعرضـو  أ
للمعانــاة مــ  اضــطرا  الوســواس الهرــر  فــ  مرحلــة المراههــة بالمهارنــة بــالمراههي  الــاي  لــم 

 .يتعرضوا للعن  ف  طفولترم
 :كما يل  ويمك  تمييل نتائ  الفرضا  السابها  بيانياً 
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 (6)شكل رقم

لعنف األسري ل (غير المعرضون -المعرضون)سين نسم بياني يوضح الفروق بين المراهقين من الجر
 .االكتئاب والوسواس القهري اضطرابي في  من الوالدين في مرحلة الطفولة

 ,Fugen N وآخـرو  فيـوج كـال مـ  جا ت النتائ  السابهة متفهة مع نتائ  دراسـة 

et al (7113) , التـــ   , (7102)ســـليم عـــودة الزبـــو  , (7106)ربـــ  نعمـــا  أحمـــد فهـــرا
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بثشـــكال   الموجـــ  مـــ  الوالـــدي  تجـــا  األبنـــا  األســـر  للعنـــ  التعـــر  أ أوضـــحت نتـــائجرم 
اضــطرا  الوســواس الهرــر  فــ  مرحلــة  مــ  المعانــاة إلــ  يــؤد المختلفــة فــ  مرحلــة الطفولــة 

فـ  مرحلـة الطفولـة فهـط بـل أ  أ  تثيير العن  األسر  الموج  م  الوالدي  ال يؤير , راههةالم
 .يمتد تثيير  إل  مراحل النمو األخر  خاصة مرحلة المراههة

 ا عال الف ض  : 

 المـــراههي  درجـــات متوســـط بـــي  إحصـــائية داللـــة اات فـــروق يوجـــد" ينننعل   ننن 
"  النـوم اضـطرابات مهيـاس علـ  المعرضـي  وغيـر الطفولة مرحلة ف  األسر  للعن  المعرضي 

 اتجــا  فــ "   الكــوابيس – النــوم أينــا  التــنفس نهــص – النــوم غفــوات –النــوم فــرط – األرق
 "األسري للعن  و المعرض

لداللــة الفــروق بــي  المجموعــات " ت"الختبــار صــحة الفــر  الســابق اســتخدم اختبــار 
 : المستهلة , وكانت النتائ  كما يل  

(2)جدول

للعنفاألسري(غيرالمعرضون–نالمعرضو)وداللتهااإلحصائيةبينمتوسطالمراهقين"ت"قيمة

فيالطفولةعلىمقياساضطراباتالنومفيالمراهقة

اضطرابات

 النوم
 المتوسط العنفاألسري

االنحصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصرا 

 المعياري

قيمصصصصصصصصصصصصصصة

 "ت"

مسصصصصصصصصصصصتوى

 الداللة

 األرق

 

غيصصصصصصصرالمعرضصصصصصصصون

 .21=ن
2684312 580305 

.812. 

دالصصصصصةعصصصصصن

مسصصصصصصصصصصصتوى

 178.210 3587351 50=المعرضونن 78771

 فرطالنوم

غيصصصصصصصرالمعرضصصصصصصصون

 .21=ن
108545. 58424 

.821. 

دالصصصصصةعصصصصصن

مسصصصصصصصصصصصتوى

 82.62. 2583.6 50=المعرضونن 78775

 

غفصصصصصصصصصصوات

 النوم

غيصصصصصصصرالمعرضصصصصصصصون

 .21=ن
16802.36 4875665 

178... 

دالصصصصصةعصصصصصن

مسصصصصصصصصصصصتوى

 0815.56 .2485.64 50=المعرضونن 78771

نقصصصصصصصصصصصصصصصس

التصصصصصصصصصصنفس

 أ نا النوم

غيصصصصصصصرالمعرضصصصصصصصون

 .21=ن
1586755 38.046 

.8611 

دالصصصصصةعصصصصصن

مسصصصصصصصصصصصتوى

 68.000 21864.1 50=المعرضونن 78771

 الكوابيس

غيصصصصصصصرالمعرضصصصصصصصون

 .21=ن
128233. 384635 

.8.36 

دالصصصصصةعصصصصصن

مسصصصصصصصصصصصتوى

 580305 2684312 50=المعرضونن 7871

 :يتضح م  الجدول السابق ما يل  
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غيـر  –المعرضـو  )رجـات المـراههي  وجود فروق اات داللـة إحصـائية بـي  متوسـط د
 –النــوم فـرط – األرق)اضـطرابات النــوم  علـ  مهيــاسللعنـ  األســر  فـ  الطفولــة  (المعرضـو 

لجانـ  المعرضـو  للعنـ  األسـر  فـ  ( الكـوابيس – النـوم أينـا  التـنفس نهص – النوم غفوات
ـــة ـــث , الطفول ـــ( 29163, 019222, 29701, 29072)مســـاوية " ت"قيمـــة  جـــا تحي   عل
 عنـد مسـتو  داللـة اً إحصـائيوبالكش  ع  داللترـا اإلحصـائية وجـد أ  جميعرـا دالـة , التوال  

مما يشير إل  أ  المراههي  الـاي  تعرضـوا إلـ  العنـ  األسـر  مـ  . (19110 -19112) م 
 فــرط – األرق)الوالـدي  فـ  مرحلـة الطفولـة يتعرضـو  للمعانـاة مـ  اضـطرابات النـوم المختلفـة 

فـ  مرحلـة المراههـة بالمهارنـة ( الكـوابيس – النـوم أينـا  التـنفس نهـص – النـوم اتغفـو  –النوم
 .بالمراههي  الاي  لم يتعرضوا للعن  ف  طفولترم

 :ويمك  تمييل نتائ  الفر  السابق بيانيا كما يل 
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 (5)شكل رقم
لعنف ل (غير المعرضون -عرضون الم)سين نرسم بياني يوضح الفروق بين المراهقين من الج

 في اضطرابات النوم األسري من الوالدين في مرحلة الطفولة

 ,Haj Yahiaجـــا ت النتـــائ  الســـابهة متفهـــة مـــع نتـــائ  دراســـة حـــا  يحـــ  وزويســـا  
Zoysa (7112) , التــــ  أشــــارت نتائجرــــا إلــــ  أ  التعــــر  للعنــــ  األســــر  فــــ  الطفولــــة

ــــ  المعانــــاة مــــ  االكتئــــا  واضــــط ــــة المراههــــةيــــؤد  إل ــــق فــــ  مرحل وأ  , رابات النــــوم والهل
 .العن  األسر  الموجة لألطفال يمتد تثيير  إل  مرحلة المراههة
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 –النفســـ  –الجســـد  )معنـــ  الـــ  أ  تعـــر  المـــراههي  للعنـــ  األســـر  بثشـــكال  المختلفـــة 
ـــبع  ( اللف ـــ  ـــل شخصـــية المراهـــق ضـــعيفة وعرضـــ  لشصـــابة ب ـــة يجع ـــة الطفول ـــ  مرحل ف

 –فــرط النــوم  –األرق )النفســية خاصــة المعانــاة مــ  بعــ  اضــطرابات النــوم ميــل  االضـطرابات
فــ  الطفولــة  خبــرات العنــ حيــث أ  ( الكــوابيس –نهــص التــنفس أينــا  النــوم  –غفــوات النــوم 
كـوابيس أينـا  النـوم ال لـ  حـدوثاألم واأل  يؤرق نوم المراهـق ويسـب   قبل م   خاصة الموج

 .وصعوبة التنفس أينا  النوم
وكيـرة التملمـل  واالكتئـا  وصـعوبة النـوم,  رـور الهلـق والتـوتر اأُلسر  إلـ  العن  يؤد حيث 

والحرمــا  مــ  التعــر  لمراحــل النــوم العميهــة بصــفترا المراحــل األهــم فــ  إعــادة  أينــا  الليــل,
واالسـتيها  فـ  وقـت  بدايـة النـوم,فـ  رق حـدوث األ فضال ع   تثهيل الجسم واستعادة عافيت ,

ممــا  ,مــرة أخــر  وعــدم الهــدرة علــ  العــودة للنــوم أســبا  واضــحة,وجــود أيــة جــدا دو  مبكــر 
إلــ  خـــُمول  الجســد  بــدور  ويــؤد   علــ  النشــاط الــاهن  للُمعثناــ  أينــا  النرــار, يــنعكس ســلباً 

أ  بعــ  الُمتعرضــي  للتعنيــ   كمــا أنــ  يالحــ  فــ  بعــ  األحيــا  والنفســ  علــ  حــد ســوا ,
 . للعن  األسر  وما يصاحب  م  اضطرابات مختلفة ة فعليصابو  بفرط النوم كرد

تؤكـد علــ  تـثيير خبـرات التعـر  للعنــ  لوقـد جـا ت نتـائ  الفــرو  الياليـة السـابهة 
ضـطرابات النفسـية االالوالـدي  فـ  مرحلـة الطفولـة علـ  المعانـاة مـ  بعـ   جانـ  األسر  مـ 

للعن  بثشكال  المختلفـة مـ  جانـ  حيث أشارت النتائ  إل  أ  التعر  , ف  مرحلة المراههة 
اضــطرا  االكتئــا  واضــطرا  الوســواس الطفولــة تــؤد  إلــ  المعانــاة مــ   مرحلــة الوالــدي  فــ 

ــاة مــ   ,الهرــر  ــوم وكــال  المعان ــوم –األرق )اضــطرابات الن ــرط الن ــوم  –ف نهــص  –غفــوات الن
أ  التعـر  للعنـ  وقـد يرجـع الـ  إلـ  . فـ  مرحلـة المراههـة( الكـوابيس –التنفس أينا  النوم 

فـــ  مرحلـــة الطفولـــة مـــ  جانـــ  ( اللف ـــ  -النفســـ  –الجســـد  )األســـر  بثشـــكال  المختلفـــة 
سلبيًا عل  شخصية الطفل فيؤد  إلـ  سـو  التوافـق النفسـ  والمعانـاة مـ  تثييرًا الوالدي  يؤير 

لـــ  االضـــطرابات الســـلوكية ميـــل العدائيـــة والعنـــاد والعـــدوا  واالنحـــرا  الســـلوك  ممـــا يـــؤد  إ
انخفـا  مســتو  الصـحة النفســية لديــة والتـ  يمتــد تثييرهـا إلــ  المراحــل العمريـة األخــر  ميــل 
 المراههة فتجعل  عرض  للوقوع ف  براي  االضطرابات النفسية ميل االكتئـا  والوسـواس الهرـر 

 .واضطرابات النوم
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 : الف ض اخلجمس 

مــ   المــراههي  جــاتدر  متوســط بــي  إحصــائية داللــة اات فــروق وجــدال ت" يــنص علــ 
 مهـاييس علـ المعرضـو  للعنـ  األسـر  مـ  الوالـدي  فـ  الطفولـة  (اإلناث-الاكور)الجنسي  
 نهــص – النــوم غفــوات –النــوم فــرط – األرق"  النــوم اضــطراباتو والوســواس الهرــر   االكتئــا 
 "  الكوابيس – النوم أينا  التنفس

لــة الفــروق بــي  المجموعــات لدال " ت"الختبــار صــحة الفــر  الســابق اســتخدم اختبــار 
 : المستهلة , وكانت النتائ  كما يل  

(5)جدول

المعرضونللعنفاألسري(اإلناث–الذكور)وداللتهااإلحصائيةبينمتوسطالمراهقين"ت"قيمة

منالوالدينفيالطفولةعلىمقياساالكتئابواضطراباتالنومواضطرابالوسواسالقهري

 المتوسط الجنس اضطراباتالنفسية
االنحصصصصصصصصصصصصرا 

 المعياري

قيمصصصصصصصصصصصصصصة

 "ت"

مسصصصصصصصصصصصتوى

 الداللة

االكتئاب

 580363 85366. 41=الذكورن
58.44

دالصصصصصةعصصصصصن

مسصصصصصصصصصصصتوى

78771
 183671 78.05 16=اإلناثن

الوسواسالقهري

558.05 41=الذكورن

6 
3081.63 

غيردالة.7817

 28.2.4 50 16=اإلناثن

 األرق

 

318536 41=الذكورن

6 
11875.2 

4864. 

دالصصصصصةعصصصصصن

مسصصصصصصصصصصصتوى

 54..28 448625 16=اإلناثن 78771

 فرطالنوم

2087.0 41=الذكورن

6 
178571. 

283.. 

دالصصصصصةعصصصصصن

مسصصصصصصصصصصصتوى

 1823.3 27805 16=اإلناثن 78775

 

 غفواتالنوم

.25867 41=الذكورن

6 
.8245.4 

 غيردالة 18.56

 .187645 21805 16=اإلناثن

نقصصسالتصصنفسأ نصصا 

 النوم

1.8.51 41=الذكورن

2 
084631 

38216 

دالصصصصصةعصصصصصن

مسصصصصصصصصصصصتوى

 44..78 26 16=اإلناثن 78775

 الكوابيس

1.8512 41=الذكورن

2 
082.4 

 غيردالة .1836

 44..78 16 16=اإلناثن

 :يتضح م  الجدول السابق ما يل  
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( اإلنــاث –الــاكور )ي  متوســط درجــات المــراههي  وجــود فــروق اات داللــة إحصــائية بــ
مســاوية " ت"حيــث جــا ت قيمــة ,علــ  مهيــاس اضــطرابات االكتئــا  لجانــ  المــراههي  الــاكور 

وبالكشــ  عــ  داللترــا اإلحصــائية وجــد أنرــا دالــة إحصــائيًا عنــد مســتو  داللــة , (29177)
كتئـا  فـ  مرحلـة المراههـة مما يشير إل  أ  الاكور أكير معاناة م  اضطرابات اال (. 19110)

 .ف  حي  ال توجد فروق بينرم ف  المعاناة م  اضطرا  الوسواس الهرر , ثبالمهارنة باإلنا
 –الــاكور )وكــال  وجــود فــروق اات داللــة إحصــائية بــي  متوســط درجــات المــراههي  

انـ  لج( نهـص التـنفس أينـا  النـوم –فرط النوم –األرق )عل  مهياس اضطرابات النوم ( اإلناث
حيـث , المراههي  الاكور فـ  فـرط النـوم ولجانـ  اإلنـاث فـ  األرق ونهـص التـنفس أينـا  النـوم

وبالكشــــ  عــــ  ,علــــ  التــــوال  ( 6,703,  7,612,  79371)مســــاوية " ت"جــــا ت قيمــــة 
ــة  ,  19112, 19110)داللترــا اإلحصــائية وجــد أ  جميعرــا دوال إحصــائيًا عنــد مســتو  دالل

الاكور أكير معاناة م  اضطرابات فرط النـوم فـ  مرحلـة المراههـة  مما يشير إل  أ (. 19112
فـ  حـي  تشـير النتـائ  أ  اإلنـاث أكيـر معانـاة مـ  اضـطرا  األرق ونهـص ,بالمهارنة باإلنـاث 

فـ  حـي  ال توجـد فـروق بيـنرم فـ  ,التنفس أينا  النوم ف  مرحلة المراههة بالمهارنـة بالـاكور 
 ابيس وه  م  اضطرابات النومالمعاناة م  غفوات النوم والكو 

 :ويمك  تمييل النتائ  السابهة بيانيًا كما يل 
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 (7)شكل رقم

لعنف األسري ل المعرضون( اإلناث-الذكور)سين نرسم بياني يوضح الفروق بين المراهقين من الج
 .القهريفي االضطرابات االكتئاب والنوم والوسواس  من الوالدين في مرحلة الطفولة
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المعرضـو  ( اإلنـاث–الـاكور )أسفرت النتائ  السابهة ع  وجود فروق بـي  الجنسـي  
 النـوم أينـا  التنفس نهص للعن  األسر  م  الوالدي  ف  مرحلة الطفولة ف  اضطرا  األرق و

وقـد ترجـع هـا  الفـروق بـي  . لجان  اإلناث وف  اضطرا  فرط النـوم واالكتئـا  لجانـ  الـاكور
درجة االستجابة للتعر  للعن  األسر  ف  الطفولة وامتداد  إل  مرحلـة  ف ( إلناثا–الاكور )

فاالعتمـاد الكبيـر علــ   ,للجنســي  فـ  مرحلـة المراههـة ةمعاملـالالمراههـة إلـ  اخـتال  أسـالي  
الاكور يجعلرم عرضة أكير للمعاناة م  بع  االضطرابات النفسية الت  تهـوم علـ  االنسـحا  

عد ع  مواجرة المشكالت وتحمل المسئولية ولاا ي رر النوم الكييـر أكيـر مـ  م  المجتمع والب
كـال  الحـز  الشـديد واالنطـوا  والبعـد عـ  ا خـري  كمـا ,الطبيع  كما ف  اضطرا  فرط النـوم 

 .ف  االكتئا 
والتـ  ت رـر فـ  أعـرا  الهلـق  ,اسـتجابة اإلنـاث مختلفـة عـ  الـاكورف  حـي  تـثت  
وكـال  الشـعور الـدائم , وقلة كمية النوم وساعات  كما ف  أعرا  األرق العال  وصعوبة النوم 

بعدم استهرار النوم وصعوبة المحاف ة علية والشعور باالختناق وصعوبة التـنفس لتـاكر خبـرات 
 .األمر الا  يؤرق نومر  العن  ف  الطفولة والخو  الشديد م  األيام المهبلة

  الف ض السجدس : 

مـــ   المـــراههي  درجـــات متوســـط بـــي  إحصـــائية داللـــة اات وقفـــر  وجـــدال ت" يـــنص علـــ 
 "العن  األسر  م  الوالدي  ف  الطفولة  مهياس عل  (اإلناث-الاكور)الجنسي  

لداللــة الفــروق بــي  المجموعــات " ت"اختبــار صــحة الفــر  الســابق اســتخدم اختبــار  ل
 : المستهلة , وكانت النتائ  كما يل  

(6)جدول

عليمقياسالعنفاألسري(اإلناث–الذكور)ااإلحصائيةبينمتوسطالمراهقينوداللته"ت"قيمة

"منالوالدينفيالطفولة

 المتوسط الجنس العنفاألسري
االنحصصصصصصصصصصرا 

 المعياري

قيمصصصصصصصصصصصصة

 "ت"
 مستوىالداللة

 الجسدي

 

 38741 158.252 140=الذكورن
 غيردال 78441

 385475 15805 .12=اإلناثن

 النفسي
 687323 2781.75 140=الذكورن

48566 
دالةعنمسصتوى

 380543 108305 .12=اإلناثن 78771

 

 اللفظي

 485545 1585304 140=الذكورن
28244 

دالةعنمسصتوى

 38.575 148305 .12=اإلناثن 7875

 الدرجةالكلية
 1287055 5186531 140=الذكورن

38141 
دالةعنمسصتوى

 84500. 4085 .12=اإلناثن 78775
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 :يتضح م  الجدول السابق ما يل  
 (اإلنــاث –الــاكور )وجــود فــروق اات داللــة إحصــائية بــي  متوســط درجــات المــراههي  

 - اللف ـ  –النفسـ  )العنـ  األسـر  مـ  الوالـدي  فـ  الطفولـة  عل  مهيـاسم  العينة الكلية 
( 69070, 79777, 79233)مسـاوية " ت"قيمـة  جـا تحيـث , لجان  الـاكور( الدرجة الكلية
عنــد مســتو   اً إحصــائيوبالكشــ  عــ  داللترــا اإلحصــائية وجــد أ  جميعرــا دال , علــ  التــوال  

ــة  ــائ  تؤكــد عــدم وجــود . علــ  التــوال  (1,112, 19110,1912)دالل ــ  حــي  جــا ت النت ف
العنـ   علـ  مهيـاس مـ  العينـة الكليـة (اإلناث –الاكور )متوسط درجات المراههي  فروق بي  

, (19770)مســـاوية " ت"قيمـــة  جـــا تحيـــث , الجســـد  الموجـــ  مـــ  الوالـــدي  فـــ  الطفولـــة 
ممـا يشـير إلـ  أ  المـراههي  , اً إحصـائيوبالكش  ع  داللترـا اإلحصـائية وجـد أنرـا غيـر دالـ  

م  الاكور أكيـر تعرضـًا إلـ  العنـ  النفسـ  واللف ـ  مـ  الوالـدي  فـ  مرحلـة الطفولـة مهارنـة 
 .ف  حي  ال توجد فروق بينرم ف  العن  الجسد . باإلناث

 :ويمك  تمييل النتائ  السابهة بيانيًا كما يل 
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 (8)شكل رقم
في العنف األسري من ( اإلناث-الذكور)سين نرسم بياني يوضح الفروق بين المراهقين من الج

 .الوالدين في مرحلة الطفولة

 Moses موسـيزفـ  دراسـة كـل مـ  دراسـة  ة متفهـة مـع نتـائ جا ت النتائ  السابه
N.A, (0111), وآخـرو  مـاتريو  Matthew W, et al,(7110) , عمـر محمـود الفرايـة

ربـــ  , (7107) عبـــد الناصـــر الســـويط  , (7100)هيـــيم يوســـ  راشـــد أبـــو زيـــد , (7113)
جنسـي  المعرضـو  توجـد فـروق بـي  ال  أنالت  أوضحت نتائجرا  (. 7106)نعما  أحمد فهرا 
الطفولـة  فـ  اتجـا   مرحلـة الوالـدي  فـ  التعـر  للعنـ  األسـر  فـ  جانـ  للعن  األسر  م 
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ــاكور ــائ  دراســة . ال ــائ  مــع نت دراســة دوخــ  الحنيطــ  وآخــرو  فــ  حــي  تتعــار  هــا  النت
والتـ  أســفرت نتائجرــا عــ  وجـود فــروق بــي  الجنســي  فـ  التعــر  للعنــ  األســر   (7107)

 .ث أ  أ  اإلناث أكير عرضة للعن  األسر  م  الاكور لصالح اإلنا
جــا ت النتــائ  فــ  هــا  الدراســة تؤكــد علــ  وجــود عالقــة موجبــة بــي  وبصــفة عامــة 

االكتئـا  واضـطرا  التعر  للعن  األسر  م  جان  الوالدي  ف  مرحلة الطفولة والمعاناة م  
نهـص التـنفس أينـا   -فـوات النـومغ -فرط النوم  –األرق )اضطرابات النوم الوسواس الهرر  و 

 .ف  مرحلة المراههة( الكوابيس -النوم
ــثيير العنــ  األســر   ــداد ت ــائ  امت ــا كمــا أوضــحت النت ــة فــ  م الموجــ  نحــو األبن رحل

حيــث أشــارت النتــائ  إلــ  وجــود فــروق بــي  المعرضــو  للعنــ  , الطفولــة إلــ  مرحلــة المراههــة
اضــطرابات و  الوسـواس الهرــر و االكتئــا   سيياألسـر  فــ  الطفولـة وغيــر المعرضـو  علــ  مهـا

أ  أ  , (الكــوابيس -نهــص التــنفس أينــا  النــوم -غفــوات النــوم -فــرط النــوم  –األرق ) النــوم
الوالدي  ف  مرحلـة الطفولـة يكونـو  أكيـر عرضـة  جان  األطفال المعرضو  للعن  األسر  م 

 . للمعاناة م  ها  االضطرابات النفسية ف  مرحلة المراههة
 وصيجت الدراسةت: 

يمكــ  االســتفادة مــ  نتــائ  الدراســة الحاليــة بوضــع مجموعــة مــ  المهترحــات التــ  قــد 
 :وه  كما يل للعن  األسر  تسرم ف  الحد م  مشكلة التعر  

 . توضيح ا يار السلبية لحدوث العن  األسر  عل  األبنا  واألسرة والمجتمع-0
سـالي  معـاملترم ألبنـائرم بمـا يتناسـ  مـع وضع برام  إرشادية متخصصـة للوالـدي  لتعـديل أ-7

 .المرحلة العمرية والجنس
للحــد مــ  تفــاقم للعنــ  األســر  عــال  وحمايــة األطفــال المعرضــو  ل متخصصــةإنشــا  مراكــز -6

 .المشكلة
وضــع بــرام  إرشــادية للمــربي  وخاصــة الوالــدي  الهــائمو  أو المهبلــو  علــ  رعايــة األطفــال -7

 .  فاللكيفية التعامل السليم مع األط
 والـــد  التثكيـــد علـــ  أســـالي  التنشـــئة االجتماعيـــة الســـوية الهائمـــة علـــ  الحـــ  والعطـــ  -2

 .واالحترام لألطفال
  الطفولة لما لـمرحلة وجود قانو  يجرم العن  تجا  األبنا  ف  أ  مرحلة عمرية خاصة  -3

 سلب  عل  األسرة والمجتمعم  تثيير 
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 امل اجع

ـــد الســـميع با ـــ   -1 ـــ. (7112)آمـــال عب ـــو ,الهـــاهرة , ار اضـــطرا  الوســـواس الهرـــر  اختب األنجل
 .المصرية

, مهياس اإلسـا ة واإلهمـال لألطفـال العـاديي  وغيـر العـاديي   .(7112)آمال عبد السميع با    -2
 .األنجلو المصرية,الهاهرة 

دراسـة ميدانيـة ) العن  األسر  وعالقت  بـانحرا  األحـداث  .(7106)آمنة حسي  مسعود أحمد  -3
مــ  , مصــر, مجلــة عــالم التربيــة, (بمدينــة طــرابلس –ربيــة وتوجيــ  األحــداث تــاجورا  فــ  دار الت

 .741 – 720ص ص , 76ع , 07
 .دار صادر, لبنا   –,  بيروت 1لسا  العر ,   . (0132) اب  من ور -4
دور اإلرشــاد النفســ  األســر  المســتند علــ  مبــادئ العــال  األولــ  عنــد  .(7107)أحمــا  لبنــ   -5

Arthur janov  جامعــة الجلفــة, مجلــة دراســات وأبحــاث,رعايــة التالميــا ضــحايا العنــ  فــ ,
  . 36 – 21ص ص , 1ع , الجزائر

ـــ  للوســـواس الهرـــر  .(0117)  أحمـــد محمـــد عبـــد الخـــالق -6 دار , اإلســـكندرية, المهيـــاس العرب
 .المعرفة الجامعية

ترـا بكـل مـ  عالق الوسـاوس الهرـر  و .( 0111) أحمد محمد عبد الخالق ومايس  أحمد النيـال -0
-27 ص ص,  62مجلـد , مجلـة كليـة ا دا  جامعـة اإلسـكندرية , الهلق والمخاو  واالكتئا 

42  . 
جامعــة الــزعيم  –مجلــة العلــوم اإلنســانية , العنــ  األســر (. 7107)الســيد محمــد عبــد الــرحم   -.

 .071 – 11ص ص , أغسطس, 0ع , 0م  , السودا , األزهر 
العن  األسر  ضد المرأة م  وجرة ن ر طلبـة جامعـة  .(7102)عمر الريماو  , أميرة الريماو  -.

ص ,03ع , 1مـ  , العـراق, جامعـة الكوفـة, مجلة كلية التربية للبنات للعلـوم اإلنسـانية, الهدس
 .773 – 712ص 

مسـتويات ضـفط مـا بعـد الصـدمة لـد  عينـة مـ   .(7102)يائر أحمد غبار  , جالل كايد ضمرة -17
ــراتضــحايا العنــ  األســر  مــ  النســ ــ  ضــو  عــدة متفي ــات ف ــة , ا  المعنف ــوم التربوي ــة العل مجل

 . 733 – 764ص ص , مارس, 0ع , 03م  , البحري  –والنفسية 
العنــ  األســر  نــواة لجنــوح األحــداث دراســة ميدانيــة فــ  مدرســة  .(7107)جميــل حامــد عطيــة  -11

 .623 – 711, 012ع , العراق, مجلة العلوم النفسية والتربوية, تثهيل الصبيا 
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, الهـاهرة, الطبعـة الرابعـة , الصحة النفسية والعـال  النفسـ   .(7112)حامد عبد السالم زهرا   -12
 .عالم الكت  

, الريــا , العنــ  األســر  أســباب  وم ــاهر  وآيــار  وعالجــ  .(7111)خالــد بــ  ســعود الحليبــ   -13
 .مدار الوط  للنشر, المملكة العربية السعودية

مجلـــة اإلرشـــاد , ت النـــوم وعالقترـــا بـــالتفكير الالعهالنـــ اضـــطرابا .(7102)داليـــا نبيـــل حـــاف   -14
 .073 – 010ص ص , 76ع , مركز اإلرشاد النفس , النفس 

أيـر العنـ  األسـر  الواقـع  .(7107)حميـد بـ  ناصـر الحجـر  , حسـ  العـورا , دوخ  الحنيط  -15
جامعـة  عل  األطفال وعالقت  بسلوكرم المنحر  م  وجرـة ن ـر الطلبـة العمـانيي  الدارسـي  فـ 

 .772 – 717ص ص  , 7ع , 2م  , األرد , المجلة األردنية ف  العلوم االجتماعية, مؤت 
, العنــ  األســر  وعالقتــ  بالوســواس الهرــر  لــد  المــراههي (. 7106)ربــ  نعمــا  أحمــد فهــرا  -16

 .األرد , جامعة عما  العربية, كلية العلوم التربوية والنفسية , رسالة ماجستير
قياس العنـ  األسـر  لـد  طالبـات المرحلـة  .(7106)هنا  عبد النب  , ة هاد زهرا  عبد الحمز  -10

 – 722ص ص , 0ع , 62مــ  , العــراق, (العلــوم اإلنســانية)مجلــة أبحــاث البصــرة , اإلعداديــة
613. 

 . مكتبة األنجلو المصرية, الهاهرة, بطارية اضطرابات النوم(. 7111)زين  محمود شهير -.1
ر برنـام  تـدريب  معرفـ  فـ  تحسـي  التفكيـر العهالنـ  ومفرـوم أي .(7100) سام  محمد ملحم -.1

مجلـة , الاات وخف  مستو  االكتئا  لد  المراههي  المكتئبي  المحرومي  م  الرعايـة الوالديـة
 . 21 – 62ص ص , يوليو, 6ع , 01م  , مصر, العلوم التربوية

المرضـ  واالكتئـا  لـد   العالقة بـي  نهـد الـاات .(7101)سامية محمد صابر محمد عبد النب   -27
ــة كليــة التربيــة , عينــة مــ  طــال  وطالبــات الجامعــة دراســة ســيكومترية كلينيكيــة جامعــة , مجل

 . 23 – 77ص ص , 70ع , طنطا
العن  األسر  وعالقت  بالسلو  العدوان  لد  التالميا الصـم  .(7107)سر  محمد رشد  سالم  -21

مؤسســة التربيــة الخاصــة , الخاصــة والتثهيــل مجلــة التربيــة, فــ  معاهــد وبــرام  التربيــة الخاصــة
 .711 – 020ص ص , 7ع , 0م  , مصر, والتثهيل

العنــ  األسـر  وعالقتـ  بالوسـواس الهرــر  لـد  طلبـة الجامعــات  .(7102)سـليم عـود  الزبـو   -22
مــ  , األرد , جامعــة الزرقــا  الخاصــة – مجلــة الزرقــا  للبحــوث والدراســات اإلنســانية, األردنيــة

  .033 – 023ص ص , 7ع , 02
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العنــ  األســر  وعالقتــ  بالســلو  العــدوان   .(7102)ســرير محمــد محمــد توفيــق عبــد الرــاد   -23
مركـز المعلومـات , مجلـة التربيـة الخاصـة, واضطرا  اللفة التعبيرية لد  طالبات جامعـة الطـائ 

 . 020 – 43ص ص , 07ع , جامعة الزقازيق, التربوية والنفسية والبيئية بكلية التربية
ــد الفنــ , صــبر  محمــد علــ   -24 , الصــحة النفســية والتوافــق النفســ   (.7117) أشــر  محمــد عب

 . دار المعرفة الجامعية , اإلسكندرية 
ـــدي  وتـــد  -25 العنـــ  األســـر  وعالقتـــ  بالمســـتو  االقتصـــاد   .(7106)وبـــدرا  بـــدير , صـــالح ال

امعـة النجـاح للعلـوم مجلـة ج, والدراس  لد  أهال  طلبة المدارس اليانوية ف  محاف ة بيـت لحـم
 .0762 – 0702ص ص , 4ع , 74م  , فلسطي , اإلنسانية

 نفسـية استكشـافية, المصـرية, دراسـة األسـرة فـ  العنـ . (7117) محمـد فـر  شـوق  طريـ  -26
 االجتماعيـة مـؤتمر األبعـاد فـ  ألهـ  بحـث , المسـتهبلية واألطروحـات والـدالالت الخالصـات
 .الهاهرة, والجنائية للبحوث االجتماعية الهوم  المركز المصر , المجتمع ف  للعن  والجنائية

العن  األسر  وآيار  علـ  األسـرة والمجتمـع فـ  ميـزا   .(7103)عائشة بنت سلطا  المرزوق   -20
 .727 – 772ص ص , فبراير, 3ع , 7م  , مصر –مجلة البحوث اإلسالمية , اإلسالم

عنـ  األسـر  نحـو المـرأة واألطفـال فـ  دراسـة اسـتطالعية لل .(7112) عبد الرحم  عـواد الفـواز -.2
 .772 – 022ص ص , 74ع , جامعة سوها , مجلة اليهافة والتنمية , األرد 

قائمــة مراجعــة األعــرا  وضــع ديروجســتس وآخــري , الهــاهرة, (. 0127)عبــد الرقيــ  البحيــر   -.2
 .مكتبة النرضة المصرية

األطفـال  ضـد الوالـدي  قبـل مـ  اللف يـة اإلسـا ة. (7112)الرمـص الفنـ  عبـد الفتـاح عبـد -37
الجامعة األسـالمية , استطالعية الفلسطينية دراسة البيئة ف  النفس  بالتوافق وعالقترا المعوقي 

 .غز , كلية التربية ’
العنـــ  األســـر  الموجـــ  ضــد األبنـــا  المعـــوقي  ســـمعيًا  .(7107)عبــد ا  علـــ  محمـــود بنيــا  -31

مركـز المعلومـات التربويـة , ة التربية الخاصةمجل, وعالقت  بالسلو  التكيف  ف  محاف ة الطائ 
 . 614 – 736ص ص , 2ع , جامعة الزقازيق, والنفسية والبيئية بكلية التربية

المــؤتمر الســنو  , العنــ  األســر  وأيــر  علــ  الطفــل .(7101)عبــد المحســ  بــ  محمــد الملحــم  -32
 . 212 – 221ص ص , 7م  , جامعة عي  شمس –الخامس عشر لمركز اإلرشاد النفس  

, اإلســـكندرية , األمـــرا  واالضــطرابات النفســـية  .(7113)عبــد المـــنعم عبــد الهـــادر المــيالد   -33
 .مؤسسة شبا  الجامعة 
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العنـ  األسـر  الموجـ  نحـو األبنـا  وعالقتـ  بالشـعور بـاألم   .(7107)عبد الناصر السـويط   -34
سلسـلة العلـوم , فـزةمجلـة جامعـة األزهـر ب, لد  عينة م  طلبة الص  التاسع ف  مدينـة الخليـل

 . 601-720ص ص  , 0ع , 07م  , فلسطي , اإلنسانية
خبــرات العنــ  األســر  والمدرســ  لــد  عينــة مــ  طالبــات  .(7100)عبيــر بنــت محمــد الصــبا   -35

مجلـة بحـوث التربيـة , المرحلة المتوسطة واليانوية فـ  مـدارس التعلـيم العـام بالعاصـمة المهدسـة
 .23 – 6ص ص  ,70ع , جامعة المنصورة, النوعية

العنـ  األسـر  وعالقتـ  بهـوة األنـا  .(7107)جولتـا  حسـ  حجـاز  , عطا  محمـود أبـو غـال  -36
مجلـة , لد  األحداث الجانحي  المـودعي  بـدار األمـل للمالح ـة والرعايـة االجتماعيـة فـ  رام ا 

 .17 – 20ص ص , 64ع , مركز اإلرشاد النفس , اإلرشاد النفس 
واقـع العنـ  األسـر  ضـد األطفـال فـ   .(7102)انتصـار عشـا , لكسـا عل  عبد الكريم محمد ا -30

ص , 03مـ  , الكويـت, مجلة الطفولة العربية, المجتمع األردن  م  وجرة ن ر األطفال أنفسرم
 .   37 – 66ص 

العن  األسر  الموج  نحو األبنا  وعالقت  بالشعور بـاألم  لـد   .(7113)عمر محمود الفراية  -.3
جامعــة , كليــة عمــادة الدراســات العليــا, رســالة ماجســتير, فــ  محاف ــة الكــر  الطلبــة المــراههي 

 .األرد , مؤتة
الخصــــائص  .(7111)أحمــــد محمــــد عبــــد الخــــالق , مايســــة أحمــــد النيــــال, غــــادة خالــــد عيــــد -.3

السيكومترية والتحليل العالم  التوكيد  لمهيـاس أعـرا  اضـطرا  الوسـواس الهرـر  لـد  عينـة 
ص ص , 7ع , 01مـ  , البحـري  , مجلـة العلـوم التربويـة والنفسـية ,م  طال  جامعـة الكويـت

000 – 071. 
األفكار الالعهالنية المنبئة باضطرا  االكتئا  لـد  عينـة مـ   (.7114) غادة محمد عبد الففار -47

تصــــدر عــــ  رابطــــة , الهــــاهرة ,  6ع ,  04مجـــــ, نفســــية  مجلــــة دراســــات, طــــال  الجامعــــة 
 . 322 -376ص ص , " رانم "األخصائيي  النفسيي  المصرية 

دار ,الهــاهرة ,العنــ  األســر  ضــد الطفــل فــ  المجتمــع األردنــ   .(0111)غريــ  الســيد أحمــد  -41
 .غري  للنشر والتوزيع

 .مكتبة األنجلو المصرية , الهاهرة , علم الصحة النفسية  .(0111)غري  عبد الفتاح غري   -42
  لد  عينة م  طالبات جامعـة الملـ   اهرة العن  األسر  .(7116)مشر  الفريدة عبد الوها   -43

 .36-01ص ص , الهاهرة , 36ع  ,71م  ,التربية المعاصرة  المجلة, فيصل باإلحسا  
 .غير منشور,مهياس اضطرابات النوم  .(7111)قط  عبد  خليل حنور  -44
 . غير منشور,مهياس اضطرا  الوسواس الهرر  .(7101)قط  عبد  خليل حنور  -45
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اضطرابات النوم ف  ضو  بعـ  مسـتويات االبتكاريـة  .(7100)الشاف  كريمة عبد المجيد عبد  -46
جامعـة عـي  , مجلـة كليـة التربيـة, إكلينيكيـة –لد  الفتيـات الكفيفـات بصـريًا دراسـة سـيكومترية 

 .703 – 636ص ص , 0  , 62ع , شمس
 –يـة الخلفيـة الن ر ) اضطرا  الوساوس واألفعال الهرريـة(.  7116)محمد أحمد إبراهيم سعفا   -40

 .مكتبة زهرا  الشرق, الهاهرة , ( العال  –التشخيص 
مـد  تـثيير العنـ  األسـر  علـ  السـلو  االنحرافـ  لطالبـات  .(7112)محمد بـ  مسـفر الهرنـ   -.4

, مجلة جامعة أم الهر  للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية ,المرحلة المتوسطة بمكة المكرمة
, م 7112/ هــ 0773لعـام  رمة عاصمة لليهافة اإلسـالميةعدد خاص بمناسبة اختيار مكة المك

 .27 – 1ص ص 
العن  األسر  الموج  نحو األبنا  وعالقت  بالوحدة النفسـية  .(7107)محمد عزت عرب  كاتب   -.4

مجلـة جامعـة , (دراسة ميدانية عل  عينة م  طلبة الص  األول اليانو  بمحاف ة ري  دمشـق)
 .013 – 34ص ص , 0ع , 72م  , سوريا, للعلوم التربوية والنفسية دمشق

عوامــل العنــ  األســر  وعالقتــ   .(7101)منــ  كامــل حســ  , شــكي  بشــمان , محمــود طيــو  -57
بنشو  السلو  العدوان  لد  األبنا  دراسة ميدانية عل  عينة م  طال  مرحلة التعليم األساس  

سلسـلة , سـات العلميـةمجلـة جامعـة تشـري  للبحـوث والدرا, ف  محاف ـة طرطـوس( حلهة يانية )
 .702 – 014ص ص , 7ع , 67م  , العلوم االقتصادية والهانونية

ــة األطفــال .(7102)معــ  خليــل العمــر  -51 ــة الفكــر , العنــ  األســر  المســتتر فــ  ســو  معامل مجل
 – 011ص ص , ينـاير, 17ع , 77مـ  , األمـارات –الشـارقة , مركز بحوث الشـرطة, الشرط 
767 . 

العنـ  األسـر  وأيـر  علـ  كـل  .(7107)أبو المجـد إبـراهيم الشـوربج   ,ناي  ب  محمد الحرب  -52
مجلـة دراسـات عربيـة فـ  التربيـة , م  الرنا  الشخص  والعدوانية لـد  األبنـا  بالمدينـة المنـورة

 .222 – 206ص ص , 7  , 77ع , السعودية, وعلم النفس
ئا  والتحصـيل الدراسـ  لـد  عالقة مشاهدة العن  األسر  بالتوتر واالكت .(7114)نسيمة داود  -53

 .71 – 2ص ص , 2م  , الكويت, مجلة الطفولة العربية, األطفال
العنــ  األســر  الموجــ  ضــد المســني  وعالقتــ  باالكتئــا   .(7100)هنــا  أحمــد متــول  غنيمــة  -54

, جامعة عـي  شـمس, المؤتمر السنو  السادس عشر لمركز اإلرشاد النفس , والرضا ع  الحياة
 .206 – 770ص ص , 0م  
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أيــر العنــ  األســر  علــ  اضــطرابات النطــق والكــالم لــد   .(7100)هيــيم يوســ  راشــد أبــو زيــد  -55
, جامعة األزهـر, مجلة كلية التربية, طلبة مرحلة التعلم األساس  ف  محاف ة عجلوا  ف  األرد 

 .072 – 010ص ص , 3  , 073ع , مصر
مجلــة الجامعــة , لمعنفــي  أســرياً البنــا  النفســ  لــد  األطفــال ا .(7101)يحــ  محمــود النجــار -56

 .212 -224ص ص , 7ع , 02م  , فلسطي , ( سلسلة الدراسات اإلنسانية) اإلسالمية 
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