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 مستخلص الدراسة 

الالتوافقى   السلوك  تعديل  إلى  الدراسة  هذه  المعرضين  هدفت  األطفال  من  عينة  لدى 

( من  الدراسة  عينة  وتكونت   ، األسرى  المعرضين    60للعنف  األطفال  من  طفالً   )

( ذكور  ،   16( تجريبية ، مقسمين إلى )  30للعنف األسرى مقسمين إلى مجموعتين )

(14  ( إلى  مقسمين  الضابطة  المجموعة   ، إناث   )18  (  ، ذكور   )12    . إناث   )

( سنوات ، واعتمدت الدراسة على أدوات كانت    11  –  9ا بين )  تراوحت أعمارهم م

: قائمة البيانات األولية ) إعداد الباحثة ( ، السؤال المقترح لمقياس السلوك الالتوافقى  

ال  ومقياس   ،   ) الباحثة  إعداد  الباحثة)  إعداد   ( الالتوافقى  البيئة سلوك  مقياس   )

نف األسرى ) إعداد الباحثة( وبرنامج لتعديل  المدرسية ) إعداد الباحثة ( ، ومقياس الع

السلوك الالتوافقى لدى األطفال المعرضين للعنف األسرى ) إعداد الباحثة ( وتوصلت  

النتائج إلى أثبتت تحقق الفروض فى أن توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  

والبعدى لصالح  القبلى  القياسين  فى  التجريبية  المجموعة  اطفال  ، ال    درجات  البعدى 

توجد فروق ذات داللة أحصائية بين متوسط درجات اطفال المجموعة الضابطة على  

داللة  ذات  فروق  توجد   ، والبعدى  القَبلى  القياسين  فى  الالتوافقى  السلوك  مقياس 

القياس   فى  الضابطة  والمجموعة  التجريبية  المجموعة  درجات  متوسط  بين  إحصائية 

التجر المجموعة  الالتوافقى  البعدى لصالح  السلوك  تعديل  فى  البرنامج  فاعلية    ، يبية 

 لدى عينة الدراسة من األطفال المعرضين للعنف األسرى ) المجموعة التجريبية ( .   

 key word          الكلمات األفتتاحية

 Counseling program البرنامج اإلرشادى 

 Non - adjective behavior              السلوك الالتوافقى 

 School environment سية البيئة المدر

 Familial violence       العنف األسرى
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Abstract 

This study aimed at modifying the inconsistent behavior of a 

sample of children exposed to domestic violence. The study 

sample consisted of (60) children exposed to family violence, 

divided into two (30) experimental groups, divided into (16) 

males, (14) females, the control group. Divided into (18) males, 

(12) females. Their ages ranged between (9-11) years, and the 

study relied on tools that were: the primary data list ( by 

Researcher), the proposed question for the inconsistent 

behavior scale ( by Researcher ), and the inconsistent behavior 

scale ( by Researcher) the school environment scale ( by 

Researcher ), And the domestic violence scale (the researcher's 

preparation) and a program for modifying inconsistent behavior 

among children exposed to domestic violence ( by Researcher ). 

The results concluded that the hypotheses were correct in that 

there were statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental group children in the pre and post 
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measurements in favor of the post. Statistical significance 

between the average scores of the children of the control group 

on the inconsistent behavior scale in the pre and post 

measurements. There are statistically significant differences 

between the mean scores of the experimental group and the 

control group in the post measurement in favor of the 

experimental group, the program’s effectiveness in modifying 

the inconsistent behavior of the study sample of children 

exposed to domestic violence (Experimental group). 
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 مقدمة :

هذه          أهم  ومن  المراحل  من  بالعديد  الحياتية  صيرورته  عبر  األنسان  يمر 

هذه   فى  األنسان  لبناء  األساس  حجر  بأنها  تتسم  التى  الطفولة  مرحلة   ، المراحل 

الطفل يعتمد  سنوات  التسع  وحتى  الوالدة  منذ  تبدأ  التى  األفراد    المرحلة  على  فيها 

الذين يتولون رعايته سواء أكان الوالدين او األخوة أو األقارب فى تطوير وتكوين  

مفاهيمه عن ذاته وعن العالم المحيط به فالطفل يسلم أموره لوالديه والكبار من حوله 

الوالدان   والسلوكيات المختلفة وفى هذه المرحلة يتولى  المفاهيم  ليكتسب من خاللهم 

يستخدم  مسئولي وقد   ، ومخاطرها  الحياة  سلبيات  عن  وتوجيههم  األطفال  تنشئة  ة 

التوجيه   حدود  تتعدى  قد  التى  األساليب  من  العديد  التنشئة  عملية  خالل  الوالدان 

واألرشاد اإليجابى لتصل إلى حد اإلساءة ، كأستخدام العنف بأشكاله المختلفة كنوع 

 من ضبط السلوك والتنشئة . 

 ( .  2006)منظمة الصحة العالمية ،                                          

تكوين                                      فى  كبرى  أهمية  ذات  الطفولة  مرحلة  وتعتبر 

شخصية الفرد وذلك ألن فيها توضع البذور األولى لشخصيتة ، فعلى ضوء ما يلقى  

ألنه مازال كائن قابل للتشكيل    الفرد من خبرات فى هذه المرحلة يتحدد إطار شخصيتة

مما يسهل من تعديل سلوكياته غير التوافقية ، ولذلك ينبغى األهتمام بالطفل خالل هذه  

المرحلة على وجه الخصوص وتوفير البيئة الصحية للطفل وتقديم الرعاية الالزمة له  

 والعمل على إشباع حاجاته وتعديل سلوكياته .  
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                                                   .    ( 162:  1993) عبدالرحمن العسيوى ،                              

وهى المرحلة التى تظهر فيها الدوافع والميول الفطرية والسلوكيات التى يمكن         

تعديلها وتهذيبها من خالل قيام األسرة بعملية التنشئة األجتماعية ألبنائها حيث  

         . كائن بيولوجى إلى كائن إجتماعى نيحول الطفل م

 (. 139- 138: ص 2000) عبدالصبور ابراهيم سعدان    

الدينية           المعايير  ويكتسب  منه  متوقع  هو  ما  الطفل  يتعلم  األسرة  خالل  ومن 

واألخذ   والتعاون  الطاعة  يتعلم  وكذلك   ، وأفعاله  سلوكياته  تشكل  التى  واألخالقية 

بالمسئولية وغيرها من السمات اإلجتماعية اإليجابية .   فاألسرة لها والعطاء والشعور  

  ، اإلجتماعية  التنشئة  عملية  خالل  من  وذلك  أبنائها  شخصية  تكوين  فى  كبير  تأثير 

الشخصى   المستوى  على  النفسى  بالتوافق  يتمتع  الذى  الطفل  ان  نجد  ذلك  وعلى 

وهادئ ، ويتعرض ألسلوب  واإلجتماعى هو الطفل الذى ينشأ فى مناخ أسرى مستقر  

سليم فى التنشئة األجتماعية ، كما نجد أن الطفل الذى يتعرض للحرمان من الرعاية 

الخالفات   يشوبه  الذى  المناخ   : مثل  مستقر  غير  أسرى  مناخ  فى  والعيش  األسرية 

المستمرة بين الوالدين ، أو أنفصال الوالدين أو الحرمان من أحدهما بالوفاة أو الطالق  

نفصال أو السفر أو غير ذلك من مواقف يتعرض لها الطفل نجد أن هذا الطفل  أو األ

 ينحرف عن السلوك السوى المرغوب فيه إجتماعيا 

 (.  952 – 951:  ص  1997)شاكر عطيه قنديل                       

كما أن ممارسة العنف ضد األطفال ينتج عنها العديد من العواقب            

: المشكالت العصبية ، والعقلية ، التربوية ، والسلوكية والعاطفية  واألثار تشمل 

        وتعتمد شدة هذه المشكالت على مرحلة نمو الطفل ، وفترة شدة اإلساءة .       

 (.  2002) ايمان سمرين                                          

إلى          يؤدى  قد  األطفال  العنف ضد  ممارسة  أن  وقلقين  كما  خائفين  األطفال  يصبح  إن 

وينظرون إلى العالم وما حولهم نظرة خوف وفزع ، كما يصبح سلوكهم عدوانيا مما 



تتملكهم   انطوائيين  ويصبحون  عليهم  واألعتداء  األخرين  األطفال  تهديد  إلى  يدفعهم 

  مشاعر الخزن منعزليين عن اآلخرين ، مما يدفعهم الى األعتقاد الى أنهم غير قادريين 

على تغيير أى جانب من جوانب حياتهم وكذلك قد يجدون صعوبة فى التعلم والدراسة 

فى   العيش  عن  الناتج  الضغط  مع  التعامل  فى  الفعلية  طاقاتهم  معظم  يسخرون  ألنهم 

أشخاص   أما  يصبحوا  أن  كبير  احتمال  هناك  يكبرون  وعندما   . عنيف  عائلى  وسط 

)منظمة الصحة   .    العنف أو كليهماعنيفيين ضد اآلخرين أو اشخاص يمارس عليهم  

                   .                                                   (2006العالمية 

 -مشكلة الدراسة : 

بغض  لألطفال  األساسية  األحتياجات  توفير  نحو  النطاق  واسع  عالمى  أتجاه  هناك 

ا الرعاية  بينهم وأهمية حصولهم على  الفوارق  السليم فى  النظر عن  لالزمة واألعداد 

 طار المختلفة التى يمكن أن تصيبهم أو تؤثر فيهمسن مبكر وحمايتهم من األخ

                               .(United nation 1990, p. 11)  

نسانى مهما كان ظروفه األسرة هى الحماية التربوية األساسية فى أى مجتمع ا

ك أشارت  كما   ، معيشته  مستوى  )نظرية أو  العلمية  والبحوث  الدراسات  من  ثير 

  ) مشبعة وتطبيقية  وغير  مضطربه  حياتية  خبرات  من  يعانى  الذى  الطفل  أن 

أن   عليه  يغلب  المكتسبة  اإلجتماعية  النفسية  أو  البيولوجية  األساسية  اإلحتياجات 

إجتماعى و  النفسى  بنائه  .    يتصف  دراسة مستقبالً  تؤكد   ,Leblance)   كما 

Monique Marie 2003   )   أن العنف األسرى ومهارات العالقات األسرية فى

التوافق   فى  تؤثر  وسيطة  عوامل  جميعهم  المدرسى  للعنف  والتعرض  المراهقة 

أن   الدراسات  معظم  تؤكد  كما   , النفسية  والضغوط  التوافق  ومهارات  الشخصى 

تعر الذين  عاألفراد  مباشر  تأثير  له  الطفولة  مرحلة  فى  األسرى  للعنف  لى  ضوا 

)   انحرافهم  العنف داخل  Becker, K. et al., (2002). كما فى  دراسة  أن   )

 األسرة فى مرحلة الطفولة له تأثير مباشر على إنحراف األبناء. 
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وث  ( أن التعرض لألساءة فى الطفولة منبئا لحد  2005ودراسة )سعاد عبدهللا          

   .فى مرحلة الرشد ضطرابات الشخصيةمشكالت نفسية كالقلق واألكتئاب وأ

 -تتلخص مشكلة الدراسة الحالية فى :

المعرضين                األطفال  لدى  المدرسية   البيئة  فى  الالتوافقى  السلوك  تعديل 

الطفل   شخصية  أساسها  على  تتحدد  عوامل  بعدة  يتأثر  بإعتباره  األسري   للعنف 

على  وسلوكيا حفاظاً  وأنهائها  منها  للحد  وذلك  المجتمع  تجاه  وتوضيح  ته    . األطفال 

بأساليب عملية ، وهذا ما دعا الباحثة للقيام بهذا    أهمية هذه الظاهرة وأهمية مواجهتها

فى   أثره  ومعرفة  األسرى  للعنف  المعرضين  لألطفال  أرشادى  برنامج  لتقديم  البحث 

 خفض السلوك الالتوافقى لديهم 

 ر مشكلة الدراسة األسئلة التالية :  وتثي

 ألسرى لدى األطفال والسلوك الالتوافقى لديهم ؟ ين إدراك العنف اما العالقة ب – 1

ما الفروق بين األطفال الذكور واألناث فى إدراكهم للعنف األسرى والسلوك الالتووافقى   –  2

 الناتج عنه ؟ 

لالتووافقى فوى البيئوة المدرسوية ما مدى فاعلية برنامج إرشادى لتعوديل السولوك ا  –  3

 معرضين للعنف األسرى .لدى عينة من األطفال ال

 أهداف الدراسة  

 تهدف الدراسة  الحالية  الى : 

 معرفة العالقة بين تعرض األطفال للعنف األسرى والسلوك الالتوافقى لديهم . – 1

سولوك الالتووافقى تعرف الفروق بين الذكور واألنواث فوى إدراكهوم للعنوف األسورى وال  –  2

 الناتج عنه . 

يل السوولوك الالتوووافقى لوودى عينووة موون برنووامج اإلرشووادى فووى تعوودالتحقووق موون فاعليووة ال –3

 األطفال المعرضين للعنف األسرى . 



 أهمية الدراسة  

 األهمية النظرية :  -أوالً 

وعالقته   -1 األسرى  للعنف  المعرضين  األطفال  فئة  عن  النظرى   األطار  إثراء 

 بات األخرى وبالتالى تقديم افادة للمكتبة العربية . باألضطرا 

 ه األنظار إلى العالقة بين العنف األسرى وبين السلوك الالتوافقى .  جيتو -2

الالتوافقى   -3 السلوك  تعديل  فى  العالجية  والبرامج  التدخل  بأهمية  األهتمام  توجيه 

 .  الرشدوخفض حدة األضطرابات قبل ان تتفاقم المشكلة فى مرحلة المراهقة او 

ة لما تحتوى عليه من أثار سلبية  تناول الدراسة ظاهرة على درجة كبيرة من األهمي -4

 ن ناحية ، وفى المجتمع مستقبال من ناحية أخرى . على األطفال م

 األهمية التطبيقية :   –ثانياً 

قد يمكن األستفادة من نتائج وتوصيات هذه الدراسة فى تقديم المقترحات الالزمة    –  1

ع  لتوجيه تساعد  التى  والبرامج  الخطط  لوضع  والمعلمين  السلوك  الوالدين  تعديل  لى 

للعن  المعرضين  األطفال  لدى  بعض  الالتوافقى  خفض  على  يساعد  مما   ، األسرى  ف 

 األنماط السلوكية غير المالئمة واألندماج مع أقرانهم  

كث   –  2 تعرف  فى  واإلجتماعيين  النفسيين  األخصائيين  الدراسة  نتائج  من  توجيه  ير 

 ال من خالل العنف األسرى . المشكالت السلوكية التى يمكن ان يتعرض لها األطف

 مساعدة األطفال فى التحكم فى سلوكهم العنيف والتعبير عن مشاعرهم بشكل مالئم .  – 3

 المفاهيم اإلجرائية للدراسة        

 التعريف األجرائى للبرنامج اإلرشادى : 

إعدادها قبل تنفيذها ويتضمن مجموعة من األنشطة    خطة منظمة ومحددة بوقت قد تم 

الالتوا  والقصص السلوك  تعديل  فى  تسهم  التى  الجماعية  من  واأللعاب  لمجموعة  فقى 

تالميذ المرحلة األبتدائية من التعليم االساسى ويتم تطبيقها أثناء جلسات البرنامج وكل 



   مروة محمد على على

ا  لتعديل  المستخدمة  وفنياتها  وأساليبها  أهدافها  لها  فى  جلسة  المتمثل  الالتوافقى  لسلوك 

  السلوك المضاد   –السلوك المتمرد    –السلوك  غير المؤتمن  –السلوك العنيف التدميرى  

سلوك     -للمجتمع   خفض   ، العنيفة  األفعال  ردود  فى  التحكم   ( النفسية  األضطرابات 

السرقة والكذب ، التقليل من سلوك إزعاج اآلخرين ، تقبل النقد من اآلخرين ، خفض  

 جابى والثقة بالنفس ( . لسلوك المتمرد ، نبذ السلوك السلبى وتدعيم السلوك اإلي ا

 التعريف األجرائى للسلوك الالتوافقى :       

المعرض       الطفل  عن  تصدر  التى  إجتماعيًا  المرغوبة  غير  السلوكية  األنماط  تلك  بأنه 

أو احيانًا فى العديد    للعنف األسرى سواء كان هذه األنماط تصدر منه بشكل دائم متكرر

التوا عن  تعوقه  التى  المواقف  مرغوبة من  غير  نتائج  عليها  يترتب  و  اآلخرين  مع  فق 

 من حوله .   لآلخرين

 :  وقد حددت الباحثة أنماط السلوك الالتوافقى لألطفال المعرضين للعنف األسرى فى هذه الدراسة

التدميرى   العنيف  للمجتمع    –) السلوك  السلوك   –السلوك  غير المؤتمن  –السلوك المضاد 

 سية ( .                        األضطرابات النف –المتمرد  

 التعريف األجرائى للبيئة المدرسية :  

هى تلك البيئة التى تقدم برامج تعليمية وتثقفية وتربوية للمتعلمين فى مراحلهم الدراسية .  

هوية و توفير المقاعد ونظافة  وذلك فى ضوء اإلمكانيات المادية المتاحة من أضاءة وت

على  سابهم مهارات التفكير السليم   بهدف تكوين جياًل قادًرادورات المياة  . من أجل أك

 التعايش مع اآلخرين . 

 التعريف األجرائى للعنف األسرى :

أحد   من  يصدر  اإلهمال  أو  النبذ  أو  العنف  أو  بالقسوة  يتسم  للطفل  موجه  فعل  أو  قول  أى 

ك أو  وسلالوالدين  التوافقية  آثار  عنه  ينتج  برعايته   يقوم  من  أو  الطفل الهما  هذا  على  بية 

لية ولمعرفة درجة السلوك الالتوافقى لألطفال بأنه الدرجة نفسية أم إجتماعية أم بدنية أم إنفعا



الجسدى    ( األسرى  العنف  مقياس  على  الطفل  عليها  يحصل    –النفسى    –اللفظى    –التى 

 الرمزى ( .   –اإلهمال  –اإلجتماعى 

 اإلطار النظرى للدراسة : 

 .  لبرنامج اإلرشادىالمحور األول : ا

 تعريف البرنامج اإلرشادى : 

اإلرشادية    الخدمات  لتقديم  علمية  أٌسس  فى ضوء  ومنظم  أنه مخطط  البرنامج على  يعرف 

السوى  النمو  تحقيق  على  مساعدتهم  بهدف  األفراد  من  لمجموعة  وجماعيًا  فرديًا  المباشرة 

 التوافق النفسىو

  ( .99ص  2005)حامد زهران:                                                    

  -أهداف اإلرشاد النفسى :

تتنوع أهداف اإلرشاد النفسي فيما بين نظريات اإلرشاد ، ولكنها في النهاية تسعى   

ل  النفسية  الصحة  بمستوى  واإلرتقاء  والتوافق   ، السوى  النمو  يلي لتحقيق  وفيما   ، الفرد  دى 

النف اإلرشاد  أهداف  إتاحة عرض موجز ألهم  النفسى يساعد على  إن اإلرشاد    . سى عامة 

لل الذاتي  الفرص  التوافق  لعملية  يمهد  تلقائيًا  نشاًطا  ليجده  . طفل                           واإلجتماعى 

                   ( .                       112:  ص1991) كاميليا عبد الفتاح ، 

تح   هو  النفسي  اإلرشاد  أهداف  أهم  والبي ومن  السلوك  تناول  أي   ، التوافق  ئة  قيق 

وهذا    ، والبيئة  الفرد  بين  توازن  يحدث  حتى   ، والتعديل  بالتغيير  واإلجتماعية  الطبيعية 

يتضمن إشباع حاجات الفرد ، ومقابلة متطلبات البيئة إلحداث التوافق النفسى المتوازن في 

 افة مجاالته . ك

   ( .35:  ص 1980هران ،  مد عبد السالم ز) حا                                   

إن هدف اإلرشاد هو هدف نمائى وقائي عالجى ، حيث إن أهداف اإلرشاد تدور   

حول تحقيق التوافق بأبعاده المختلفة ، وتحقيق الصحة النفسية للفرد ، من خالل تنمية قدراته 

 ، وتعديل وتغيير السلوك ، وزيادة مرونة السلوك. ومهاراته 



   مروة محمد على على

          (Rickey, C.L. (1981): P. 9.).  

 وفى هذه الدراسة يهدف البرنامج األرشادى إلى التالى : 

 ان يتحكم الطفل فى ردود األفعال العنيفة .  -1

 ان يتعلم الطفل أحترام األخرين . -2

 ان يتحكم الطفل فى سلوك الكذب . -3

 يتقبل الطفل النقد من األخرين . ان  -4

   -نظرية الذات : 

نظرية وتعتبر نظرية الذات من أحدث وأشمل نظريات  روجرز بهذه ال يرتبط اسم كارل

الذات في علم النفس ألنها ترتبط ارتباًطا وثيقًا بطريقة اإلرشاد والعالج الممركز حول 

ها في تحديد أنماط شخصية  العميل حيث إنها تقوم على العالقات االجتماعية وتأثير

أن لديه القدرة على حل مشاكله إذا ما أتيحت له  وسلوك الفرد ، وأن الفرد خي ِّر بطبعه ، و

بما فيها مفهومه عن نفسه وعن طريق اإلرشاد النفسي يكتسب   فرصة تعديل مدركاته

 الفرد سلوكيات جديدة تزيل التوتر بينه وبين اآلخرين فيسهل عليه تقبل ذلك . 

                  ( .                                       80: ص  1980امد زهران، ) ح

 المحور الثانى : السلوك الالتوافقى .   

 تعريف السلوك  الالتوافقى :

السلوك  الالتوافقى  هو السولوك الوذي ال يمكون صواحبه مون إقاموة عالقوة منسوجمة موع      

إشباع دوافعه المتعارضة وال يدل على أن صواحبه يودرك اآلخرين ، وال ينتهى بصاحبه إلى  

ا صوحيًحا ، وال يمثول أسولوب بنواء للعمول فوي البيئوة الفذاته والعالم ال يزيقيوة محيط بوه إدراكوً

 والبيئة اإلجتماعية.

                     (.                                     36: ص  1993) أحمد البهى ،                                      

 ناولتها الدراسة :مظاهر السلوك  الالتوافقى عند األطفال التى ت



السلوك العنيف أو التدميرى : ويعرف بأنه شكل من أشكال السلوك الموجه بقصد إيذاء أو -

 إلحاق الضرر بالكائن الحى الذى لديه الرغبة التامة في تحاشي مثل هذه المعاملة  . 

 (.  24: ص   1999) أسامة حسن   ،                                            

ويتسم األطفال المصابون بهذا اإلضطراب بأنهم غالبًا مجادلون للكبار   -لمتمرد :  وك ا السل

بل   ، اآلخرين  من  بسهولة  ويتضايقون  ويرفضون  ويغضبون  هدوءهم  يفقدون  ما  وكثيًرا 

و أوامرهم  ويرفضون  الكبار  قواعد  بتعمد.                                      ويتحدون  اآلخرين  يستفزون 

 (. 164: ص   1991ود حمودة  ،  ) محم

   : للمجتمع  المضاد  كل   -السلوك  فى  يوجد  وقد  للمجتمع  أذى  يسبب  الذى  السلوك  وهو 

المراهقة  منتصف  وفي   ، عشر  والحادية  السابعة  بين  شيوًعا  أكثر  ولكنه   ، العمر  مراحل 

أشياء   الهرب والتأخر خارج البيت وتدمير األشياء والعدوان على الغير وسرقةويأخذ شكل  

 تافهة في البداية ثم تتحول بعد ذلك إلى سرقة أشياء قيمة . 

-  : المؤتمن  غير  رغم    -السلوك  متعلم  إجتماعى  سلوك  كالهما  األمانة  وعدم  األمانة  وهو 

الس أنماط  من  كغيره  ينمو  أن  يمكن  لكن  متضادان  قبل أنهما  ما  سن  وفي   ، األخرى  لوك 

سنوات لكن بتطور النمو واستمرار   8ا حتى سن  المدرسة ويعتبر سلوك السرقة أمًرا عارضً 

يعتبر جنوًحا والسرقة هي استحواذ الطفل على ما ليس له فيه حق   سنة  15:    10السرقة من  

 وبإرادة منه ، وأحيانًا باستغفال مالك الشيء المراد سرقته أو تضليله. 

زييف المتعمد  لكذب هو إخبار اآلخرين بما يعرف الشخص أنه مخالف للحقيقة أو هو التا

 ( .      25: ص1994)زكريا الشربيني            والخداع .                   بقصد الغش

اإلضطرابات النفسية : اضطرابات عالقات الفرد موع الوسوط االجتمواعي الوذي يعويش فيوه 

لك من أنواع الخبرات المؤلمة التي تعورض لهوا الفورد فوي ماضوي ويتفاعل معه إلى غير ذ

 اصة في طفولته المبكرة .  حياته وخ

 (.26: ص1983)عبد الستار إبراهيم    

 



   مروة محمد على على

 نظريات التعلم:  

وتأكيده    (scaner)يمكن اإلشارة إلى نظريتين مهمتين في هذا األتجاه وهما نظرية سكنر  

اإلنسان متعلم وأن الفرد يتعلم السلوك السوي وغير على السلوك اإلجرائي وأن معظم سلوك  

كن السلوك المتوافق وغير المتوافق ، ويتضمن ذلك أن السلوك المتعلم يم  السوي ، أي يتعلم 

، ونظرية باندورا ل تفاعله مع البيئة ومع اآلخرينتعديله وأن الشخص يتعلم السلوك من خال

ي تكافئ تقوي أداؤه سواء أكانت سلوكيات تكيفية أو المتمثلة بالنمذجة )التقليد( فالسلوكيات الت

فال  ، تكيفية  أو  غير  الصراع  أو  باإلحباط  تتصف  لمواقف  تعرضه  عند  اإلجتماعي  سلوك 

خالل التنا من  سلوكه  ينمذج  والطفل  والتمييز  التوازن  على  القدرة  عدم  إلى  يؤدي  قد  قض 

                                                        (  .                                                        106: ص 1980)زهران ،            مالحظة سلوك النموذج .       

 المحور الثالث : البيئة المدرسية .

  WHO ” ))حسب منظمة الصحة العالمية " -تعريف البيئة المادية المدرسية : 

يئة المادية المدرسية تشمل المبانى المدرسية بما فيها الهيكل المادى , والبيئة التحتية, بأن الب

ث, وموقع المدرسة والبيئات المحيطة. بما فى ذلك من الهواء والماء والمواد التى  األثا

 The) .طفال. كذلك المناطق المجاورة والطرق وأى عناصر خطرة .     يتعامل معهااأل

world health organization 6, 2012 ) 

   -أهمية البيئة المدرسية : 

الثان        المرتية  المدرسية  البيئة  , وهى تختلف  تحتل  الطفل  بعد األسرة  فى حياة  عن ية 

بنفس  ليست  فيها  العالقات  أن  إال  تعقيداَ  وأكثر  أتساعا,  أكثر  أنها تحتل مجتمع  األسرة  فى 

التلميذ نفسه فى العمق والحرارة واألستمرارية كما فى األ سرة  ، ففى البيئة المدرسية يجد 

خليط   مع  نفسه  ويجد  بالتغير  تتسم  جديدة  إجتماعية بيئة  مستويات  من  يأتون  الرفاق  من 

التالميذ أنفسهم فى حاجة ماسة لأل  الفراغ ،  واقتصادية متباينة ويجد  صدقاء لتمضية أوقات 

تظهر المهارات اإلجتماعية كالتعاون   واشباع الحاجات لألمن واألستقالل وعن طريق الرفاق

 لتعليمية خاصة .   وتظهر معه أهمية البيئة المدرسية على الفرد عامة وقدرته ا



 (.   33، ص   2002)  مدحت سمير ،                                            

 المحور الرابع : العنف األسرى .

سرى  على أنه كل عنف يقع فى إطار  تعريف العنف األسرى  : ويُعرف أيضا العنف األ

 سلطة أو والية أو عالقة بالُمعنف.  العائلة ومن قبل أحد افراد العائلة كاألب، األخ، بما له من 

                                                      (  .                                                          18( ، ص 2008)رجاء مكى وآخرون )                                        

 أشكال العنف األسرى  ضد األطفال .

 لعنف الجسدى )البدنى( :: اأوالً 

يشير العنف الجسدى أو سوء المعاملة الجسدية عامة إلى األذى الجسدى الذي يلحق بالطفل 

بالضرورة عن رغبة م ينجم  ذويه ، وهو ال  أو  والديه  يد أحد  الحاق األذى على  تعمدة في 

 بالطفل.  

 (. 67( ، ص 2004ى )) سلوى الشرف                                                

 -ثانياً: العنف النفسى : 

ويتمثل في استخدام الوالدين لألساليب التي تعتمد على اثارة األلم النفسى، ويكون ذلك         

طأ، كما يكون ذلك عن طريق تحقير الطفل، والتقليل  عن طريق اشعار الطفل بالذنب كلما اخ

اليه في سلو الذي يصل  المستوي  كان  أيا  اإلباء واالمهات من شأنه  أدائه، كما يوجه  أو  كه 

ه، ويعوده التردد والجبن والخوف من النقد الالذع والهدام لسلوك الطفل، مما يفقده ثقته بنفس

الكبار في حال انه يجب   ان يحدث التوجيه برفق، وليس في صورة  حرمانه من نيل رضا 

 .(91( ،  ص 1991تأنيب نفسى عنيف.              )هدى قناوى )

 -ثالثا : العنف اإلجتماعى :

بالطفل و ذلك من خالل ممارسة سلوك ضد         النفسى و اإلجتماعى  إلحاق الضرر  هو 

نمو   فى  قصور  إلى  يؤدى  بما   ، النفسية  لصحته  تهديداً  يشكل  و الطفل   . لديه  الشخصية 

المعام و  الحنان  و  الحب  من  الحرمان  مثل  باآلخرين  اإلجتماعية  عالقته  فى  لة إضطراب 

 القاسية و الحرمان من التعليم



   مروة محمد على على

 ( .  29( : ص  1999) اجالل اسماعيل )                                         

 -رابعاً: العنف اللفظى : 

اآلخرين عن طريق استخدام بعض األلفاظ الحادة والنابية  يقصد بالعنف اللفظى الحاق األذى ب

بحي  الصوت  ارتفاع  أو  السخرية  أو  السب  إلى  مثل  يصل  الكالميةث  المشادة                              .         مرتبة 

 ( .173( ، ص 2002)سميحة نصر )

 -خامساً العنف الرمزى : 

التسلطي، وذلك للقدرة التي يتمتع بها الفرد    هذا النوع من العنف يسميه علماء النفس بالعنف

خدام طرق رمزية تحدث نتائج نفسية الذي هو مصدر هذا النوع من العنف والمتملكة في است 

يشم وهو  العنف  من  النوع  هذا  إليه  الموجة  لدي  وإجتماعية  غير وعقلية  بطرق  التعبير  ل 

النظر ألى الشخص الذي يكن له    لفظية كإحتقار األخرين أو توجيه اإلهانة لهم كاألمتناع عن 

 العداء )تجاهل وجوده( .  

 ( . 10( ، ص 1991)اجالل إسماعيل حلمى )                                         

 : سادساً: اإلهمال

يقصد باإلهمال ترك األبناء دون تشجيع على السلوك المرغوب به، كذلك ترك الطفل       

ه أو يقوم به أو أى ما ينبغى أن يجنيه ومن صور اإلهمال دون توجيه إلى ما يجب أن يفعل

السلوك الخاطىء، وعدم انصات الوالدين الى حديث عدم اثابة اإلباء واألمهات أبنائهم على  

ع أو  الشخصية  أبنائهم  حاجات  في  واإلهمال  ونصحهم.                            األبناء  توجيههم  دم 

                                            ( . 43( ، ص 1979)مصطفى فهمى )

 الدراسات السابقة : 

 ( : _2013دراسة زينب أبو سريع إبراهيم )

بعنوان "فاعلية برنامج لخفض بعض السلوكيات الالتكيفية باستخدام إجوراءات إدارة  

 الذات لدى عينة من أطفال المدرسة األبتدائية .  "



اعلية برنامج لخفض بعض السولوكيات الالتكيفيوة َهدفت الدراسة إلى التعرف على ف 

ضواد للمجتموع ( باسوتخدام إجوراءات السولوك الم  –سلوك التمرد    –)السلوك المدعى العنيف  

ه الوذات (. وتكونوت عينوة توجيو –تعزيز الوذات  –تقويم الذات  –إدارة الذات )مراقبة الذات  

ضوابطة ( وتراوحوت  –تجريبيوة )وطفلة ، منقسمين إلى مجموعتين  ( طفالً 24الدراسة من )

ولى على مقياس السولوك ( سنوات ، وتم أختيار العينة وفقًا للربيع األ  10:    8أعمارهم من )  

المضواد للمجتموع ( قبول تطبيوق البرنوامج السلوك  –سلوك التمرد    –ك المدمر  التكيفى ) السلو

( وصوفيات 1983استخدمت الدراسة مقياس رسم الرجل لجولدنف ) تقنوين: فاطموة حنفوى ،  

( ، وتحليول المحتووى بيانوات السوجالت المدرسوية 1985السلوك التكيفى )فواروق صوادق ،  

تخدمت الدراسووة الحاليووة الموونهج التجريبووي ، وإجووراءات القياسووين القبلووي والبُعوودي علووى اسوو

تجريبيووة أو الضووابطة ، لتحقيووق فاعليووة برنووامج لخفووض بعووض السوولوكيات المجموووعتين ال

سوتخدام إجوراءات إدارة الووذات. وجواءت نتوائج الدراسوة: توجوود فوروق دالوة فووي الالتكيفيوة با

لمودمر والتمورد والسولوك المضواد للمجتموع بوين المجمووعتين متوسط رتب درجات السلوك ا

مج ، توجد فوروق دالوة فوي متوسوط رتوب درجوات التجريبية والضابطة للقياس البعدي للبرنا

د للمجتموع بوين القياسوين القبلوى والبُعودى للمجموعوة السلوك المدمر والتمرد والسلوك المضوا

فروق دالة احصائيا بين متوسطى رتب درجوات   التجريبية في اتجاه القياس البُعدى ، ال يوجد

 مج فى السلوكيات الالتكيفية .الذكور و األناث المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنا

 Linares , Oriana (2006 دراسة اورباتا ليناريس  ) 

ألسرى وسلوك العنف األخوى  هدفت الى التعرف على بعض أشكال العنف ا 

مراهقا   3343والعدوان وسبل الوقاية منه وأثره على التوافق النفسى .وعينة الدراسة من 

سنة .اعتمدت أدوات الدراسة على   17الى  13من الذكور واألنثى تتروح أعمارهم من 

ط سلبى مقياس العنف األسرى والتوافق النفسى والعدوان . اشارات النتائج ألى وجود ارتبا

بين كال من العنف األسرى والتوافق النفسى . فكلما انخفض العنف األسرى زاد التوافق  



   مروة محمد على على

النفسى . كما اشارت الى وجود فروق بين الذكور واألنثى فى ممارسة العنف لصالح  

 .   الذكور

 فروض الدراسة 

علوى  توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجوات اطفوال المجموعوة التجريبيوة  -  1

 أبعاد مقياس السلوك الالتوافقى فى القياسين ) القبلى والبعدى ( لصالح القياس البعدى .

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات أطفال المجموعة الضابطة علوى   -  2

 أبعاد مقياس السلوك الالتوافقى فى القياسين القبلى والبعدى .

بين متوسط درجات المجموعوة التجريبيوة والمجموعوة  ةتوجد فروق ذات داللة احصائي  -   3

الضووابطة علووى أبعوواد مقيوواس السوولوك الالتوووافقى فووى القيوواس البعوودى لصووالح المجموعووة 

 .التجريبية

أنواث ( للقيواس  –يختلف السلوك الالتوافقى لدى األطفال بإختالف جونس العينوة ) ذكوور -  4

 البعدى . 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة :

 : منهج الدراسة :  الً أو

و     التجريبية  المجموعتين  ذى  التجريبي  المنهج  على  الدراسة  هذه  فى  الباحثة  أعتمدت 

الباحثة عدة خطوات فى األجراءات التجريبية  الضابطة والقياس القبلى والبعدى وقد اتبعت 

مقياس   بيقلهذه الدراسة حيث تم اختيار العينة من األطفال المعرضين للعنف األسرى بعد تط

 . درجات لمقياس السلوك الالتوافقى العنف األسرى عليهم وذلك لحساب نتائج أعلى

 ثانياً : عينة الدراسة . 

• ( من  الدراسة  عينة  )  60بلغت  لمجموعتين  بطريقة عشوائية  مقسمين   ، (    30( طفال 

مقسمين    التجريبية  للمجموعة  و  (16)طفال  )  (14)الذكور  و  طفال     30األناث   )

مقسمين  عة  للمجمو و  (18)الضابطة  أعراض اضطراب    (12)الذكور  ولديهم  األناث 

   السلوك الالتوافقى لألطفال المعرضين للعنف األسرى .



 : ان تتوافر بينها الشروط التالية   شروط أختيار العينة : راعت الباحثة عند اختيار العينة     

 ( سنة . 11 – 9أن تتراوح أعمار العينة بين )  

من األطفال الذين يعانون من السلوك الالتوافقى وهذا ما سبق األشارة إليه بعد وا  أن يكون  –

من  األبتدائية  المرحلة  تالميذ  على  العينة  تشتمل  وان  األسرى  العنف  مقياس  اختبار  تطبيق 

 تالميذ الصف الخامس والسادس  وتم اختيارهم من مدرسة الفتح األبتدائية محافظة الشرقية .

 دراسة :  ال ثالثاً :حدود 

  2019/2020الحدود الزمنية : طبقت الدراسة فى الفصل الدراسى األول للعام الدراسى 

تلميذ وتلميذة    30تلميذ وتلميذة ، مقسمين إلى    60الحدود البشرية : تكونت عينة الدراسة من  

 وعةتلميذ وتلميذة من الذكور واألناث للمجم  30من الذكور و األناث للمجموعة التجريبية ،  

 الضابطة . 

 الحدود المكانية : تم تطبيق أدوات الدراسة بمدرسة الفتح األبتدائية بالشرقية . 

 رابعاً : أدوات الدراسة :  

 اعتمدت الباحثة لتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من صدق فروضها على األدوات التالية : 

االسرى ، برنامج تعديل نف مقياس السلوك الالتوافقى ، مقياس البيئة المدرسية ، مقياس الع

 ) إعداد : الباحثة (              السلوك الالتوافقى فى البيئة المدرسية            

 مقياس السلوك الالتوافقى :  – 1

الذى   الالتوافقى  السلوك  أضطراب  تشخيص  بهدف  الباحثة  المقياس  هذا  أعدت 

الس   ( أبعاد  التدميرى  يتكون من خمسة  العنيف  ا  –لوك  للمجتمع  السلوك    –لمضاد 

بعض األضطرابات النفسية ( . وقد كان   –السلوك المتمرد    –السلوك  غير المؤتمن

( النهائية  فى صورته  المقياس  عبارات  المقياس  50مجموع  أبعاد  على  موزعين   )

من قربًا  وأكثر  وبسيطة  وواضحة  سهلة  العبارات  تكون  ان  الباحثة  أهتمت   وقد 

األطفال استجأباتهم وفقا لألختبارات الثالثة ) نعم  الطفل ومستوى خبرته ،  ، يدلى  
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احيانا  3  – ابدا    2-،  األسرى على   1-،  العنف  مقياس  بتطبيق  الباحثة  .وقامت   )

الفتح األبتدائية بالشرقية وذلك لحساب أعلى  100عينة ) ( طفل وطفلة من مدرسة 

 ينة الدراسة (  درجات لمقياس السلوك الالتوافقى )ع

 ترية لمقياس السلوك الالتوافقى :  الخصائص السيكوم

 صدق المقياس :   – 1

( من األساتذه   8صدق المحكمين : تم عرض المقاييس فى صورته األولية على )

فى علم النفس واالجتماع فى معهد البيئة للدراسات والبحوث ، كلية االداب ، كلية  

بعض  ة عين شمس وفى ضوء ذلك تم تلقى الطفولة للدراسات والبحوث جامع

المالحظات المتعلقة بالصياغة اللغوية لعبارات المقياس . . حيث وصلت نسسبة  

 % جيد بعد عرضها على المحكمين .  75األتفاق على 

( صدق األتساق الداخلى العالقة بين درجة كل بعد والعبارات  1جدول رقم )

 لموقوياس السلوك الالتوافقى  

 لة المعنويةالدال معامل ارتباط بيرسون  مقياسأبوعواد ال

 0.03 * 0.353 التدميري العنيف السلوك

 0.004 ** 0.608 للمجتمع المضاد السلوك

 0.001 ** 0.710 المتمرد السلوك

 0.003 ** 0.622 مؤتمن الغير السلوك

 0.001 ** 0.712 االضطرابات النفسية

ألرتباط دالة داة الدراسة وجد أن قيم معامل ايوضح الجدول السابق صدق األتساق الداخلى أل 

 ( ، مما يؤكد على صدق االتساق الداخلى .  0.05إحصائياً عند مستوى معنوية ) 

 ثبات المقياس :          



 ( ثبات عبارات ألبعاد مقياس السلوك الالتوافقى  2جدول رقم  )

 قيمة ألفا  عدد العبارات  األبوعواد

 0.889 14 التدميرى  العنيف  السلوك

 0.909 10 للمجتمع  المضاد السلوك

 0.890 11 المتمرد  السلوك

 0.757 5 مؤتمن الغير السلوك

 0.733 10 االضطرابات النفسية 

 0.952 60 إجمالى مقياس السلوك الالتوافقى 

ا ألفا كرونباخ يتبين من الجدول  الباحثة معادلة  ثبات األستبيان أستخدمت  لسابق للتحقق من 

ث بلغت قيم معامل ألفا  قيم جميعها تؤكد على ثبات أدوات الدراسة ثبات أبعاد اإلتجاهات حي 

 (  0.5لكونها أعلى من )

 مقياس العنف األسرى .  – 2

للعنف   األطفال   قياس تصور  استهدفت  التى  المقاييس  من  األطالع على عدد  بعد 

ا أو  العربية  الدراسات  فى  المختلفة  بأشكاله  عبدهللا  األسرى  مقياس  مثل  ألجنبية 

والمشابهه للمقياس     , Rosana 2012   Jo, Ann(2013)،    2005وسف  الي

على   األسرى  العنف  تناولت  التى  الدراسات  على  األطالع  تم   ، تصميمه  المراد 

أطفال المدارس األبتدائية الخاصة والحكومية .و من خالل ما تم األطالع عليه من 

يوجد ال  انه  لوحظ  ال  مقاييس   عينة  مع  يتناسب  ان  يمكن  من ما  انه  وجد  دراسة 

بالمرحلة   العاديين  لألطفال  األسرى   بالعنف  خاص  مقياس  بعمل  القيام  األفضل 

 .( سنة  التى استهدفتها الدراسة الحالية وهى  11  –  9من سن )   األبتدائية الحكومية

العنف    –ظى  العنف اللف  –العنف اإلجتماعى    –العنف النفسى    –) العنف الجسدى   

(    –الرمزى   المقياس من عدد )األهمال  المقياس  55ويتكون  أبعاد  ( عبارة  على 

الستة  . قامت الباحثة بوضع عبارات للمقياس على شكل جمل من مواقف تحدث  
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لألطفال فى بيئتهم المدرسية و األسرية وقد أهتمت الباحثة ان تكون العبارات سهلة  

ا  من  قربا  وأكثر  وبسيطة  األطوواضحة  يدلى    . خبرته  ومستوى  فال  لطفل 

 (.  3-، ابدا   2-، احيانا 1 –استجاباتهم وفقا لألختبارات الثالثة ) نعم  

 الخصائص السيكومترية  

 صدق المقياس:  

 صدق اإلتساق الداخلي لمقياس العنف األسرى:  

( صدق اإلتساق الداخلى العالقة بين درجة كل بعد والعبارات  لمـقـياس  3جدول ) 

 العنف األسرى 

 الداللة المعنوية امل ارتباط بيرسون مع أبوعواد المقياس

 0.001 ** 0.775 العنف الجسمانى )البدنى(

 0.001 ** 0.886 العنف النفسى

 0.001 ** 0.816 العنف االجتماعى

 0.001 ** 0.650 العنف اللفظى 

 0.001 ** 0.748 العنف الرمزى 

 0.001 ** 0.717 اإلهمال

الجدول ألدا   يوضح  الداخلي  االتساق  صدق  معامل السابق  قيم  أن  وجد  حيث  الدراسة  ة 

 (، مما يؤكد على صدق االتساق الداخلى .0.01االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى معنوية )

 ثبات المقياس :  

 ( ثبات عبارات ألبعاد مقياس العنف األسرى  4جدول )                    

 ة ألفا قيم عدد العبارات  األبوعواد 

 0.929 9 العنف الجسماني )البدنى(

 0.890 10 العنف النفسى 



 0.907 10 العنف االجتماعي

 0.879 9 العنف اللفظى 

 0.838 7 العنف الرمزى 

 0.886 10 اإلهمال

 0.953 55 إجمالي مقياس العنف األسرى 

ألفا معادلة  الباحثة  استخدمت  االستبيان  ثبات  من  )  للتحقق   Cronbachكرونباخ 

Alphaيتبين ألفا   (،  معامل  قيم  بلغت  حيث  االتجاهات  أبعاد  ثبات  السابق  الجدول  من 

)العنف  0.953،  0.886،  0.838،  0.879،  0.907،  0.890،  0.929) من  لكل   )

 ، الرمزى  العنف  اللفظي،  العنف  اإلجتماعي،  العنف  النفسي،  العنف  )البدني(،  الجسماني 

مق  ،  اإلهمال، إجمالى  التوالى  العنف األسرى( على  ثبات  ياس  قيم جميعها تؤكد على  وهي 

 (. 0.5أدوات الدراسة لكونها أعلى من )

 نتائج الدراسة وتفسيرها  : 

ينص على يوجد فروق دال إحصائياً بين متوسطى  نتائج التحقق من الفرض األول  – 1

التطبيق القبلى و درجات  المجموعة التجريبية من األطفال المعرضين للعنف األسرى  

 لمقياس السلوك الالتوافقى لصالح التطبيق البعدى .  التطبيق البعدى  

( اختبار ت لتوضيح الفروق بين متوسطى درجات التطبيق القبلي والتطبيق  5جدول )   

 البعدى لمقياس السلوك الالتوافقى

 األبعووواد

 التطبيق البعدي  التطبيق القبلي
 قيموة 

 "ت" 

 مستوى 

ند  الداللة ع

(0.05) 
 ع م ع م

 دالة 0.001 14.04 2.72 18.10 4.67 30.87  عنيف التدميرىالسلوك ال

 دالة 0.001 14.613 1.96 13.73 3.03 22.73  السلوك المضاد للمجتمع
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 األبعووواد

 التطبيق البعدي  التطبيق القبلي
 قيموة 

 "ت" 

 مستوى 

ند  الداللة ع

(0.05) 
 ع م ع م

 دالة 0.001 17.173 2.00 15.50 3.45 26.23  السلوك المتمرد

 دالة 0.001 9.343 1.04 6.50 1.83 10.80 السلوك  غير المؤتمن

 دالة 0.001 15.326 2.30 14.40 2.53 23.73  االضطرابات النفسية 

السلوك   الدرجة الكلية لمقياس

  الالتوافقى
 دالة 0.001 15.326 6.31 68.23 12.36 114.37

والتطبيق    القبلى  التطبيق  درجات  متوسطى  بين  للفروق  السابق  الجدول  من  تبين 

 ى البعدى لمقياس السلوك الالتوافق

: توجد فروق دالة احصائياً بين متوسطي المجموعة مما سبق ثبت تحقق  الفرض األول

لصالح  الالتوافقي  السلوك  لمقياس  البعدي  والتطبيق  القبلي  التطبيق  درجات  التجريبية  

  ( جدول  نتائج  بينت  حيث   ، البعدي  المجموعة   5التطبيق  درجات  متوسط  انخفاض   )

يق البرنامج على مقياس ن متوسط درجات القياس القبلى لتطب التجريبية فى القياس البعدى ع

، و تحسن أطفال  الفرض األول  مما يؤكد على تحقق صدق   ، لألطفال  الالتوافقى  السلوك 

المجموعة التجريبية بعد تعرضهم لجلسات البرنامج . يالحظ من نتائج الفرض األول وجود  

 المعرضين للعنف األسرى على الدرجة فروق دالة بين الدرجات التى حصل عليها األطفال  

الكلية لمقياس السلوك الالتوافقى وجميع ابعاده لصالح التطبيق البعدى لبرنامج تعديل السلوك 

الالتوافقى ، وهذا يدل على ان البرنامج الذى تم تدريب العينة التجريبية عليه كان له أثر فى 

ذى تم  ذلك إلى ان البرنامج اإلرشادى ال  تعديل السلوك الالتوافقى بأبعاده المختلفة . ويرجع

الذات  فهم  فى  مهاراتهم  تحسين  إلى  أدى  التجريبية  المجموعة  فى  عليه  األطفال  تدريب 

هم على فهم مشاعرهم والتحكم  وتقديرها وتنمية مهاراتهم اإلجتماعية المختلفة كما حسن قدرت

قات اإلجتماعية وتأثيرها فى ، وهذا ما يتفق مع نظرية الذات حيث انها تقوم على العالفيها

انماط الشخصية وسلوك الفرد ، وان الفرد لديه القدرة على حل مشاكله اذا ما اتيحت    تحديد



يكتسب  النفسى  اإلرشاد  طريق  وعن  نفسه  عن  مفهومه  فيها  بما  مدركاته  تعديل  فرصة  له 

ذلك   تقبل  عليه  فيسهل  اآلخرين  وبين  بينه  التوتر  تزيل  جديدة  سلوكيات  وايضا  الفرد    .

استخدام تم  التى  احترام  لألنشطة  قصة  خالل  من  ابعادة  فى  الالتوافقى  السلوك  لتعديل  ها 

العنف   سريع  يوسف  الطفل  قصة  مثل  العنيفة  األفعال  ردود  فى  التحكم  وكيفية   ، اآلخرين 

السلوكية من  و  القصص اإلجتماعية  تعد  الحكيم  ، حيث  استفاد من نصائح األرنب  وكيف 

األنشطة   التفأحب  من  تنشأ نوعاً  فأنها   ، القصة ) محمد  للطفل  بطل  بين  الطفل و  بين  اعل 

الطفل   156:    1998الشناوى و محمد عبدالرحمن   (  كما لها دور فعال فى السمو بذات 

 (   2005: ) هشام الخولى                                    نفسيًا وعقلياً إجتماعياً           

: وهى الفيديو  أفالم  استخدام  الباحثة على  اعتمدت  تؤثر    كما  التى  التدريبية  الوسائل  احدى 

بشكل كبير على األطفال حيث أنها وسيلة محببة لألطفال وتكون ذات تأثير نتيجة لمؤثرات  

المعقدة التى تقوم عليها ، حيث يمكن اكتساب األنماط السلوكية    الحركة والصوت واأللوان 

األنفعالية فاألستجابات  المناسبة  النماذج  اداء  مالحظة  خالل  بالمالحظة   من  تعليمها  يمكن 

 2008وذلك من خالل مشاهدة ردود األفعال األنفعالية ألشخاص اخرين  )طه عبدالعظيم :  

( . وهذا ما يتفق مع نظرية التعلم حيث انها ترى ان معظم سلوك األنسان متعلم وان   269،  

متوافق يتضمن م السلوك السوى وغير السوى ، أى يتعلم السلوك المتوافق وغير الالفرد يتعل

البيئة  تعديله وان الشخص يتعلم السلوك من خالل تفاعله مع  المتعلم يمكن  السلوك  ذلك ان 

ومع اآلخرين ، وان النمذجة ) التقليد ( فى السلوكيات التى تكافؤ وتقوى ادائه سواء اكانت 

باط و غير تكيفية ، فالسلوك اإلجتماعى عند تعرضه لمواقف تتصف باألحسلوكيات تكيفية أ

وكه  أو الصراع أو التناقض قد يؤدى إلى عدم القدرة على التوازن والتمييز والطفل ينمذج سل

 .  من خالل مالحظة سلوك النموذج

القي  التى ساعدت فى نمو بعض  اليدوية  ايضاً على عدد من األنشطة  الباحثة  م  كما اعتمدت 

لألطفال وتثير فى نفسيتهم   اإليجابية حيث  وراعت الباحثة ان تكون األنشطة المقدمة محببة

 البهجة والسعادة حتى تكون دافع ألستمرارهم بالجلسات و محفزة على األنجاز . 
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كما راعت وجود معززات تقدم لهم والتى ساعدت على تدعيم السلوكيات اإليجابية و كانت  

 ت الثناء والشكر والتحفيز و معززات مادية كالحلوى و اللعب . معززات معنوية ككلما

ا راعت الباحثة التقويم المستمر المباشر بكل جلسة مما مكن الباحثة من معرفة مدى تحقق كم

ادائهم  و  لها  تمثيلهم  و  القصص  فى  األطفال  مناقشة  خالل  من  وذلك   ، نشاط  كل  هدف 

 اجعة فى نهاية كل جلسة .  للمواقف و استخدام استراتيجية التغذية الر 

، كما المقبلة من خالل الواجب المنزلى  حتى الجلسة  وراعت استمرار أثر النشاط مع األطفال

اهتمت الباحثة بتنوع األنشطة وادوار األطفال حسب ما يتطلبه النشاط فأحيانا يكون منصتا  

لفيديو ، واحيانا يلعب ادوار بعض المواقف الحياتية   ، وفى اوقات اخرى لقصة أو مشاهداً 

ا فى  لمشاركته  باألضافة  نشاط  فى  زمالئه  هذا  يشارك  نتائج  وتتفق   . بالجلسات  لمناقشات 

سليمان  السيد  أحمد  دراسة  مثل  السابقة  الدراسات  من  العديد  إليه  توصلت  ما  مع  الفرض 

هالة احمد    2002، مريم عبده فرج    2001 ابراهيم    2007،  ابوسريع  ،   2013، زينب 

راسات قد عدل  نتائج هذه الدراسات إلى فاعلية برامج تعديل السلوك فى هذه الد  حيث أشارت

درجة بعض المشكالت السلوكية الالتوافقية ، وهذه البرامج اإلرشادية يمتاز بأستمرارية أثر 

 فاعليته اإلرشادية .  

ال  )ذكوريختلف  :  ثانى   الفرض  العينة  جنس  بإختالف  األطفال  لدى  الالتوافقي   -السلوك 

 إناث( للقياس البعدى  

توسطي درجات الذكور واإلناث  ( اختبار ت لتوضيح الفروق بين م6جدول )

 لمقياس السلوك الالتوافقي للمجموعة التجريبية في التطبيق البعدى  

 األبعووواد 

 اإلناث  الذكور
 قيموة 

 "ت"

 مستوى 

الداللة عند  

(0.05) 
 ع م ع م

 دالة  0.002 3.298 4.9 28.9 3.3 32.5  السلوك العنيف التدميري

 دالة  0.02 2.438 3.6 21.9 1.8 23.7  السلوك المضاد للمجتمع

 غير دالة  0.2 1.255 3.9 25.6 2.8 26.7  السلوك المتمرد



 األبعووواد 

 اإلناث  الذكور
 قيموة 

 "ت"

 مستوى 

الداللة عند  

(0.05) 
 ع م ع م

 غير دالة  0.4 0.937 2.3 10.6 1.1 11.0 السلوك  غير المؤتمن 

 غير دالة  0.4 0.789 2.4 24.1 2.5 23.6  االضطرابات النفسية

السلوك   لدرجة الكلية لمقياسا

 الالتوافقى 
 دالة  0.04 2.119 14.4 111.0 8.2 117.4

لمقياس    واإلناث  الذكور  درجات  متوسطي  بين  للفروق  السابق  الجدول  من  تبين 

 السلوك الالتوافقى للمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى اآلتى:

• ( معنوية  مستوى  داللة إحصائية عند  ذات  فروق  متوسطي درجات  0.05توجد  بين   )

التدمي العنيف  لبعد السلوك  قيمة )ت( )الذكور واإلناث  بلغت  ( وهي 3.298ري حيث 

 ( لصالح اإلناث. 28.9( ومتوسط اإلناث )32.5قيمة دالة معنوياً وبلغ متوسط الذكور )

• ( معنوية  مستوى  داللة إحصائية عند  ذات  فروق  متوسطي درجات  0.05توجد  بين   )

ل واإلناث  )الذكور  قيمة )ت(  بلغت  للمجتمع حيث  المضاد  السلوك  ( وهي 2.438بعد 

 ( لصالح اإلناث. 21.9( ومتوسط اإلناث )23.7دالة معنوياً وبلغ متوسط الذكور ) قيمة

( بين متوسطي درجات  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) •

( وهي قيمة غير  1.438ت( )حيث بلغت قيمة )  الذكور واإلناث لبعد السلوك المتمرد

 دالة معنوياً. 

( بين متوسطي درجات  0.05إحصائية عند مستوى معنوية )  ال توجد فروق ذات داللة •

( وهي قيمة  1.255الذكور واإلناث لبعد السلوك  غير المؤتمنحيث بلغت قيمة )ت( )

 غير دالة معنوياً. 

• ( معنوية  مستوى  داللة إحصائية عند  ذات  فروق  بي0.05توجد  متوسطي درجات  (  ن 

( وهى قيمة  0.789غت قيمة )ت( )حيث بل الذكور واإلناث لبعد االضطرابات النفسية

 غير دالة معنوياً. 
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• ( معنوية  مستوى  داللة إحصائية عند  ذات  فروق  متوسطي درجات  0.05توجد  بين   )

لمقياس الكلية  للدرجة  واإلناث  الالتوافقي الذكور  )ت(   السلوك  قيمة  بلغت  حيث 

(2.119  ) ( الذكور  متوسط  وبلغ  معنوياً  دالة  قيمة  اإلنا 117.4وهى  ومتوسط  ث  ( 

 ( لصالح اإلناث. 111.0)

ال   الفرض  تحقق   ثبت  سبق  األطفال  يختلف  امس:  خمما  لدى  الالتوافقى  السلوك 

 إناث( للقياس البعدى .  -بإختالف جنس العينة )ذكور

ن األطفال ذكوراً  و أناثاً فى اتضح من خالل نتيجة هذا الفرض وجود فروق داله احصائيا بي

بأبعاد الالتوافقى  السلوك  العنيف  مقياس  السلوك   ( المختلفة  للمجتمع    –ه  المضاد   –السلوك 

اإلضطرابات النفسية ( ، وقد اثبتت النتائج تحقق    –السلوك المتمرد    –السلوك  غير المؤتمن

الذكور عن عليه  ما حصل  أرتفع متوسط  األبعاد حيث  بعد   الفرض على بعض  االناث فى 

األضط  ، للمجتمع  المضاد  السلوك   ، العنيف  طبيعة السلوك  ذلك  يعود  وقد  النفسية  رابات 

و  الذكور  من  لكل  والتربية  التنشئة  أساليب  الى  باألضافة  الذكر  طبيعة  عن  تختلف  االنثى 

األناث وخاصة فى بيئتنا العربية حيث ينظر إلى األنثى نظرة خاصة و أن لها دور يختلف  

األنث  عن وطبيعة   ، تصرفاتها  فى  تحفظا  أكثر  تكون  ان  يجب  فهى  تكون الذكر  قد  التى  ى 

و  باأليدى  المشاجرة  فى  واضح  بشكل  العنيف  السلوك  عن  الذكور  تعبير  جانب  إلى  هادئة 

الشتائم و الضرب و الركل بينما قد يكون لدى األطفال األناث سلوك عنيف كامن غير ظاهر 

 ة كاترين كوكين كما اتفقت مع نتائج دراس

   (Kaukinen Cakhuine (2004)    وجود مشاعر عدوانية وسلوك التى اشارت إلى

عنيف مباشر نحو اآلخرين لدى الذكور ، فى حين كان عدوان األناث نحو اآلخرين أقل حده  

 وعنفاً أقل تكراراً من عدوان الذكور ، وتميزت األناث بمشاعرهن العنيفة غير المباشرة. 

ا الومالحظة  أثناء  احتفاظهن  و  بالهدوء  البحث  عينة  األناث  ألهتمام  حسن  لباحثة  و  حديث 

األصغاء ، مما يعنى تطابق هذه النتيجة مع ما تم مالحظتة أثناء تطبيق الجزء الميدانى كما 

، بينما اختلفت نتائج هذا الفرض  2015أتفقت نتائج هذا الفرض مع دراسة نبيل محمد حسن 



ابوس زينب  دراسة  متوسطى رتب    2013ريع  مع   بين  احصائيا  دالة  فروق  يوجد  ان ال   .

السلوكيات    درجات فى  البرنامج  تطبيق  بعد   ) التجريبية  المجموعة   ( األناث  و  الذكور 

 الالتكيفية . 

 توصيات الدراسة .  •

اعداد برامج ارشادية لتوعية األخصائيين النفسيين و اإلجتماعيين وكيفية توجيه األباء   –  1

 . مجتمعللتعامل مع األقران و مع اللعنف داخل األسرة ، وكيفية تأهيلهم  للحد من ا 

زيادة مراكز األرشاد األسرى و العمل على تفعيل دورها و تطوره بما يتماشى مع   –  2

 المتغيرات فى مجال األسرة و المجتمع .

ض  –  3 العنف  ألستخدام  السلبية  األثار  حول  المجتمع  افراد  بين  مجتمعية  ثقافة  د  نشر 

 األطفال و مخاطره على سالمتهم وخاصا سالمتهم النفسية . 

 وث المقترحة .البح

تنشئة    –  1 فى  المستخدمة  المختلفة  العنف  أشكال  بين  مقارنة  ودراسات  أبحاث  إجراء 

 األطفال و أكثرهم تأثيراً عليهم .

 إجراء المزيد من الدراسات المتصلة بالعنف األسرى على فئات عمرية مختلفة .  – 2

 . عمل برامج إرشادية لتخفيف اثار العنف النفسية على األطفال – 3
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