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األمن النفسي وعالقته بالعنف األسري لدى عينة من تالميذ مرحلة التعليم 

 .األساسي في مدارس مدينة دمشق وريفها
 

 *ضحى عبود. د
 

 الملخص
مىد  اتشاى ر هى هرل العاىس ا سىرا بىد ا كاى ع قتاىس    شهى   ةعرفىمتهدف هذه الدراسة إلى  

تّكىى م ممش ىىد الدراسىىة مىىن مم   ىىة حلةىىة مىىن مرسلىىة الشعلىى   ا س سىىل ق  من الافسىىل لىىد ه   كىى  
الراكىىدو قالمىى ماو قالسىى  او مىىن الىىذت ر قا تىى   فىىل  ةكصىىف فه  الة  ىى( الحلقىىة ا قلىى  قالة ت ىىة)

 اى اي    مىن  تحةس ىتل  ذ قتل  ذل ( 033)را  الع اة ق د كلغ  د  أف. مدارا مد اة  ماق قر فه 
ق ىىىد . مىىىن  ماىىىق قر ىىىس  ماىىىق    إت  ىىى( 053) ق ا  ذتىىى ر ( 053)مىىىدارا  ماىىىق قر فهىىى  قت ىىى ات 

ش لت الع اة تسة   مشك فئة ك لع ر قالصس من ح ب مرسلة الشعل   ا س سل فل تل مدرسة قالذ ن 
ق غىىرا   (.الراكىىدو قالمىى ماو قالسىى  ا)قمىىن الصىىف ف       مىى( 01-03)تراقسىىت أ  ىى ره  كىى ن 

( إ دا   ةد  ال حسن كن   ى ر ال ي ىرا)ك  ش    اسشة ته العاس بد ا كا ع  الة سةة الدراسة   مت
و فىى رقع  ةىىد السىى يو  ح ىى  مح ىىد (إ ىىدا  فهىىد الىىد ل )ك ل ق كىىل اسىىشمدي مق ىى ا ا مىىن الافسىىل 

قت ىىت مع لمىى ب الة  تىى ب ك سىىشمداي حىىرع إسصىى ي ة ت ةلىىت فىىل الاسىىال ال ئ  ىىة قمع مىىل ا رتةىى    
ارتفى   : أههرب الدراسة الاشى ي  الش ل ىةق د  .ش سي ب الحس ك ة قا تحراف ب ال ع  ر ةف     ن ال 

كىى ن العاىىس ا سىىرا قا مىىن     إسصىى ي  ل   اققجىى   ارتةىى   و تسىىةة العاىىس ال عاىى ا اللفجىىل قالمسىىدا
ل الافسل لد    اة من ت م ذ الشعل   ا س سل ق دي قج   فىرقع  الىة إسصى ي    كى ن أفىرا  الع اىة فى

مسش   العاس ا سرا قفق مشغ ر الماا ت   أم الاش ي   لىت  لى  قجى   فىرقع  الىة إسصى ي    كى ن 
ف ى    ىن ذلىب تةّى ن . مشغ ر المىاا لصى لا ا تى  إل      أفرا  الع اة فل مسش   ا من الافسل قفق

قذلب لصى لا قج   فرقع  الة إسص ي    ك ن اليلةة فل العاس ا سرا قفق   إل  مشغ ر مك م السكن 
قتىىذلب قجىى   فىىرقع  الىىة إسصىى ي    كىى ن أفىىرا  الع اىىة فىىل العاىىس ا سىىرا قفىىق مشغ ىىر و أكاىى ع ال د اىىة

قأخ را  أش رب الاش ي  إل  قج   فرقع . ال سش   الشعل  ل لألهل لص لا ال سش   الشعل  ل ال رتفد
إلى  مشغ ىر ال سىش   الشعل  ىل   الة إسص ي    فل مسش   ا مىن الافسىل لألكاى ع كى ن أفىرا  الع اىة قفقى   

 .لل الد ن لص لا أكا ع ال سش   الشعل  ل ال رتفد
 
 .سورية –جامعة دمشق  –كلية الرتبية * 
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 :مقدمة -1
من أهم احلاجات النفسية لدد  الففدو وهومفمدو    Psychological Securityيعّد األمن النفسي

والقددر  , والرضدا عدن الدذات, والسال  الذايت, واألمن, واحلب, نفسي مركب ينفوي على شعور بالفمأنينة
وحتقيق املفمو  اإلجيايب للذات, وهوحالة يكون فيما إشباع احلاجات النفسدية ممدموناو و د  , على التكيف

واألمدن النفسدي ينب دي إشدباعر مندذ . معرض للخفر, وهدورر  الفدرد لتحقيدق أمندر ودرخ املخدايتر الد   ددد 
 .كون عرضة لالضفرابات النفسية واملشكالت االنفعالية الففولة وإال فإن الففو سي

واالسدتقرار مشدبعة , حالة تكون فيما حاجات الففو إىل األمن واحلدب"فاألمن النفسي لد  الففو هو
و   معرضة للخفر, األمر الذي يبعد الففو عن اخلوف والقلق والكآبة, وسو  ذلك من االنفعاالت    

جمالددر النفسددي ابمددن بالوعوعددة وعددد  االسددتقرار, وحتددوق بالتددا  دون حتقيددق  ددو  السددار  الدد  أكددن أن  دددد 
 (.5ص,3002األمحد,) و  ها.... الجتماعية واألخالقيةالسوي على كافة املستويات النفسية وا

كما كان رور تركيو , فلذلك يعترب مفمو  األمن النفسي شامالو تناولتر نظريات علم النفس بشكو عا 
 النظريةصاحب   فرويد ير فمثالو النظر,  وجمات وتعددت. ات والسيما دراسات الصحة النفسيةالدراس

 : هي مسات ثالث يف تتمثو بالصحة النفسية واملتمتعة املتوافقة للشخصية األساسية السمات التحليلية أن
 كدت هذ  النظريةأ فيما بعد(. 23, 3002عس ي, ) احلب على والقدر  العمو, على والقدر  األنا, قو 
األنا حيث اعتقد يونغ أن مفتاح التواُفق والصحة النفسية  العوامو االجتماعية مثو آدلر, وفاعلية أمهية على

كمدا أكدد علدى أمهيدة اكتشداف الدذات احلقيقيدة,  ,تعفو الشخصي دون توقف أو يكمن يف استمرار النمو
 .(821, 3002ي, النابلس) ازن يف الشخصية السوية املتوافقةوأمهية التو 

أوق من حتدث عن مصفلح األمن النفسي كمفمو  أساسي يف هر  احلاجدات وفدق نظريتدر  ويعد ماسلو
ويعرفر على أنر ردور أساسدي مدن رداور الصدحة النفسدية ليقدو  تصدور األمدن النفسدي عندد أصدحا  النظريدة 

بالتمديددد عنددد عددد  قدرتددر علددى  علددى حتقيددق الفددرد لذاتددر وإن الفددرد يشددعر....( , ماسددلو,روجددرز)اإلنسددانية 
للحاجدات ددد أندر قدد  ووفقداو ردر  ماسدلو.  وبالتا  يفقدد أمندر النفسدي, إشباع حاجاتر ومواجمة مشكالتر

احلاجددات الفيسدديولوجية الدد  تددأيت يف قاعددد  هددر  احلاجددات   احلاجددة ل مددن   : رتددب احلاجددات كمددا يلددي
والدد  تددأيت يف , وأخدد او احلاجددة لتحقيددق الددذات, لتقدددير الددذاتاحلاجددة للحددب   احلاجددة لالنتمدداخ   احلاجددة 

الدذي يسديفر علدى الشدعور  وتعتدرب هدذ  احلاجدات مرتبدة ترتيبداو هرميداو متددرجاو وأكثرهدا إحلاحداو هدو. قمة اردر 
وبددذلك دددد أن احلاجددة ل مددن جدداخت يف املرتبددة الثانيددة عنددد , الفريددق املناسددب إلشددباعما وحيددر  الفددرد  ددو

 .(33ص,8222,سعد) ى إشباعما بقية احلاجات يف ارر وهذا جيعلما حاجة أساسية يبىن عل وماسل
وبالتددا  عندددما نتحدددث عددن األمددن النفسددي نكددون قددد أشددرنا إىل أنددر عامددو أساسددي مددن عوامددو الصددحة 

خ النفسدي والشدعور بارددو , ومد  بيتتدر, ألنر أيو قددر  الفدرد علدى التوافدق النفسدي السدليم مد  نفسدر, النفسية
وبالتدا  الوصدوق إىل الصدحة النفسدية والدد  تتمثدو بالقددر  علدى حتقيددق الدذات واالسدت الق األمثدو للقدددرات 

 . والعيش يف أمن وسالمة, وحتقيق شخصية متكاملة سوية, واإلمكانات ومواجمة مفالب احليا 
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لفددرد منددذ يتفولتددر والسددديما يف فالبيتددة االجتماعيددة تلعددب دوراو هامددداو وأساسددياو يف حتقيددق األمددن النفسدددي ل
فإذا نشأ الففدو يف أجدواخ أسدرية تتسدم باحلدب واالسدتقرار واألمدان يكدون عنددها الففدو قدد , مرحلة املراهقة

األسري متسماَ بالرفض وعدد  االسدتقرار والقلدق والتدوتر عنددها سديفقد  خرب األمن النفسي أما إذا كان اجلو
للشعور باالضفرابات النفسية فاحلاجة إىل األمن تعين من هذا  الففو شعور  باألمن النفسي ويصبح عرضة

املنفلددق وجددود بيتددة اجتماعيددة صددديقة وإحسدداا الفددرد بددأن ابخددرين يتقبلونددر وحيرتمونددر داخددو اجلماعددة الدد  
وتظمدر هدذ  . النفسدي والصدحة النفسدية للفدرد  وهي من أهم احلاجات األساسية الالزمة للنمدو.. ينتمي را
فشددعور الففددو واملراهددق والراشددد بدداألمن داخددو . ضددحة عنددد انددب اخلفددر واملخددايتر وا دداذ احلددذراحلاجددة وا

واحلدددب ويتعدداون معمدددم ويفمدددتن أسددرتر يدددىلدي إىل تعمدديم هدددذا اإلحسدداا إىل التمددد  فدد   يف النددداا اخلدد  
تددة لثددو يف خددوف دا ددم ويعدديش يف حالددة مددن عددد  الرضددا ويددر  أن البي أمددا الشددخ   دد  ابمددن فمددو. إلدديمم

أن األمدددن النفسدددي يتدددأثر بشدددكو كبددد  بنوعيدددة ( ديفيدددو وكين يدددو)كمدددا أكدددد كدددو مدددن .  ديدددداو خفددد ا لذاتدددر 
ومن هنا فإن الصراعات واخلالفات املستمر  بني الوالدين وال  . العالقات بني الوالدين وبينمم وبني أيتفارم

العدايتفي للوالددين كدو ذلدك  جود املادي أوفقدان الو  أكن أن تتفور حلدوث التفكك العا لي كالفالق أو
يعمو على  ديد األمن النفسي للففو والذي يىلدي إىل إصابتر باالضدفرابات واملشدكالت النفسدية يتويلدة 
 األمدددد كمدددا جيعلدددر ذلدددك يسدددلك سدددلو  الدددرفض والعنددداد ورفدددض يتاعدددة الوالددددين والقلدددق والصدددراع املسدددتمرين

 .(843ص,3005,الوعيب)
أهدم عوامدو األمدن النفسدي الشدعور باحلدب والقبدوق فمدالو عدن االسدتقرار العدايتفي  ومما سبق دد أن من

ومددن جمددة أخددر  هنددا  عوامددو تسددبب فقدددان األمددن النفسددي منمددا عددد  االسددتقرار الندداجم عددن اخلالفددات 
 الصحة النفسدية للوالددين وتلعدب إسداخ  معاملدة الففدو دوراو حامسداو  وفا  الوالدين أو أو, كالفالق, الوالدية

أوالنبددذ , كاحلرمددان مددن احلددب)يف الشددعور بالتمديددد النفسددي واملتمثلددة باإلسدداخ  اجلسدددية واإلسدداخ  العايتفيددة 
 (.33ص ,3002,األمحد ( )فرط احلماية أو, السخرية النقد و أو, واإلمهاق
 وهندا نفددرح مسددألة مممددة لل ايددة مددن خددالق الددربمل مدا بددني العنددف املمددارا علددى الففددو مددن قبددو األسددر   
 يا  األمن النفسي الذي يىلثر تأث او   أو  االقتصادي أو اجلنسي أو العايتفي, أو اجلسدي, بالعنف املتمثو

 .  كب او يف الصحة النفسية
 مسيخ يف حدود األسر , أو عنيف بشكو يتصرف الذي الشخ  مسىلولية من هو األسري العنف إن
 علدى أحدداو  جيدرب أن أي كدان بإمكدان لديسف, أدارا العندف عليدر الدذي الشدخ  مسدىلولية مدن لديس وإندر

 .آخر شخ  ضد العنف ممارسة
: منظمة الصحة العامليدة العندف األسدري بأندر ودد أن هنا  تعريفات كث   تش  إىل هذا املفمو  فتعرف

 ضدد( الفعلدي) احلقيقدي املدادي االسدتعماق أو بالتمديدد سدواخ القددر  املاديدة أو للقدو  املتعمدد االسدتعماق
 (حددوث رجحدان أو) حددوث إىل يدىلدي حبيدث جمتمد , أو جمموعدة ضدد أو شدخ  آخدر ضدد أو الدذات
 (.5ص ,3003 , العاملية الصحة منظمة)احلرمان  أو النماخ سوخ أو نفسية إصابة أو موت أو إصابة
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استجابة انفعالية مشوشة و اممدة تتسدبب يف سدلو  تددم ي : أما دا ر  معارف علم النفس فتعرفر بأنر
 , وتندت  عدن إحبايتدات يتعدرض ردا الفدرد, وتبددو(األشياخ واملوضدوعات)بيتتر املادية   و الفرد أو  وموجر 

هددذ  االسدددتجابات علدددى شددكو أعمددداق  ريبيدددة وإيددذاخ بددددين للدددذات ولل دد , وتددددم  للممتلكدددات واألشدددياخ 
 (.2, ص3001الشيخ محود, )

نددف والتسددرت عليددر, إال أن هنددا  الكثدد  مددن علددى الددر م مددن راولددة الكثدد  مددن األسددر إخفدداخ وجددود الع
الدراسات تىلكد انتشار ؛ حيث  تكشف الدراسة الويتنية ملعدالت حاالت العنف األسري املتمثلدة يف سدوخ 

وهى دراسدة تتبعيدة لدراسدات سدابقة أجريد   -8223صدرت عا   -املعاملة واإلمهاق ل يتفاق يف أمريكا 
سدددوخ املعاملدددة واإلمهددداق ل يتفددداق قدددد ازدادت سدددوخاو بشددددكو أن ظددداهر  ( 8213)وعدددا  ( 8210)يف عدددا  

تمدداعف عدددد حدداالت األيتفدداق الددذين يتعرضددون لسددوخ ( 8222, 8213)خفدد , ففددي الفددرت  بددني عددامي 
مليدددون يتفدددو, كمدددا أظمدددرت ( 3.1)مليدددون إىل ( 8.4)اإلمهددداق؛ حيدددث  ارتفعددد  معددددال ا مدددن  املعاملدددة و

صدددابات خفددد   قدددد ازداد ألربعدددة أضدددعاف؛ حيدددث  ارتفددد  مدددن الدراسدددة أن عددددد احلددداالت الددد  تعرضددد  إل
حندددا, )ألدددف يتفدددو يعدددانون مدددن إصدددابات خفددد   بسدددبب سدددوخ معددداملتمم ( 050)ألدددف يتفدددو إىل ( 842)

شدمد أربعدة ماليدني واقعدة عندف أسدري  8224وتشد  اإلحصدا يات يف أمريكدا إىل أن عدا  (. 32, 3005
٪  من العدا الت املشدرد  40فاق يرتكبما رجو البي , و٪ من حاالت االعتداخ على األيت00ضد املرأ , و

نسدددددددددباو متشدددددددددا ة  يف نيويدددددددددور  يفدددددددددرون مدددددددددن العندددددددددف األسدددددددددري والتقدددددددددارير عدددددددددن املددددددددددن األخدددددددددر  تسدددددددددجو
وأّن ثالث نساخ تقتدو يف أملانيدا كدو أربعدة أيّدا  وامدرأ  تقتدو يف إنكلدرتا كدو ثالثدة أيدا , (. 8222,2دلتافو,)

مدن عمليدات المدر  تدتّم بدني األزوام, وامدرأ  تقتدو يف ( 20.3)أيدا , وأّن  وامرأ  تقتو يف فرنسا كو مخسدة
امدددددددرأ  كدددددددو عدددددددا  مدددددددن جدددددددراخ العندددددددف الرجدددددددا  ( 84000)اسدددددددبانيا كدددددددو أربعدددددددة أيدددددددا , ويف روسددددددديا لدددددددوت 

  3002فدددي عدددا ( ٪45)ويف سويسددرا ارتفعدد  نسدددبة العنددف األسددري بندددسبة (. 8ص, 3001السددواحيي,)
, ويبدددني القسدددم األوق مددن تقريدددر مركدددو األرض حلقدددوق (84ص ,3005, القدددرين)لددر مقارنددة بالعددددا  الدددذي قب
( 21)بل دد  أهددم مظدداهر العنددف األسددري  3001خددالق النصددف الثدداين مددن عددا  اإلنسددان يف القدداهر  أنددر 

 ,3002مركددو األرض حلقددوق اإلنسددان, )يتفددالو ( 22)حادثددة عنددف مددن األسددر  ضددد الففددو أدت إىل قتددو 
أشار تقرير صادر عن مستشفى امللك فمد للحرا الويتين حوق إحصاخات حاالت  ويف السعودية, (8ص

وأن مدن كدان تعرضدمم لإليدذاخ مدن األيتفداق املدراجعني ( 8225-8224)املتعرضني لإليذاخ خالق العدامني 
مددن جممددوع املتعرضددني ألزمددات أسددرية ( ٪38)بلددغ عددددهم سددبعة أيتفدداق بنسددبة ( 8224)للمستشددفى عددا  
من جمموع املتعرضدني ألزمدات ( ٪30)للمستشفى, كما بلغ عددهم عشر  أيتفاق, أي نسبة من املراجعني 

, أمددا يف التمدد  السددوري فقددد (42,ص3003الشددمري,) (8225)أسددرية مددن املددراجعني للمستشددفى عددا  
 قامدد  اريتددة السددورية لشددىلون األسددر  ووزار  التعلدديم العددا  بدراسددة عددن سددوخ معاملددة األيتفدداق يف سددورية عددا 

 مددن أفددراد العينددة املشددمولة بالدراسددة هددم ضددحايا لشددكو أو( ٪12.3)وأظمددرت نتا جمددا أن نسددبة  3001
( ٪10)نوعدر,  ونسدبة  شدكلر أو قسدوتر أو بخر من أشكاق التعنيف اجلسدي ب ض النظدر عدن شددتر أو

 مدددنمم تعرضدددوا( ٪82.4)بخدددر مدددن أشدددكاق العندددف املعندددوي خدددالق يتفدددولتمم, ونسدددبة  تعرضدددوا لشدددكو أو
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تعرضددوا لإلمهدداق بالنسددبة لالحتياجددات األساسددية, وقددد تبددني أن هنددا  ( ٪82.3)للعنددف اجلنسددي, ونسددبة 
أيتفاق يف سورية يتعرضون لشكو ما من أشكاق إساخ  املعاملدة اجلسددية خدالق  80من كو  1على األقو 
تقريدر األمدني العدا   وتوصو(. 03ص ,3001اريتة السورية لشىلون األسر  ووزار  التعليم العا , ) يتفولتمم

ل مم املتحد  حوق العنف ضد األيتفاق إىل أن عدد األيتفاق الذين يتعرضون للعنف األسدري علدى نفداق 
 .(83,ص 3003األمم املتحد , )مليون يتفو  305 –822العامل مبا يرتاوح ما بني 

 علدى العنف اهذ يكون ال وقد األسري, العنف أشكاق من العديد ومن خالق ذلك تبني لنا أن هنا 
 العنف من النوع هذا أن يعين ال هذا أن إال مالحظتما, أكن ال نتا   ذا يكون وقد جسدية أضرار شكو
 ومدن أندواع ,مقبولدة  د  األسدري العندف أندواع مجيد  إن .لدر وجديدة سدلبية أو نتدا   أو أضدرار مدىلذي  د 

أو , الدف )منما متعدد  بأشكاق وهو سدياجل العنف هو والذي يأيت بالدرجة األوىل انتشاراو  األكثر العنف
أو , الذراع أو  , أو احلرق, أو اخلنق, أو اللكم, أو شد الشعر, أو السحب أو الشد, أو الصف , المر 
وهدو  العدايتفي وبالدرجدة الثانيدة يدأيت العندف(. اخل...أو باحلدا مل بداألرض الدرأا ضدر , السدالح اسدتعماق

أو  أو اإلحدرام والنقدد, أو اإلهاندة, العندف باسدتخدا  أو التمديدد, أو الشدتم, الصدرا (منمدا أشدكاق علدى
 أو التمديدددددد, الوا دددددد  أو ال ددددد  , بالبيددددد  أو احلجدددددو, األيتفددددداق بإيدددددذاخ أو التمديدددددد, املسدددددتمرد االنتقدددددا
و أ, بالقو  اجلنس ممارسة(منما  ال  أشكالر لر أيماو و  اجلنسي العنفوبالدرجة الثالثة يأيت (. اخل...بارجران
أو , اجلنسدية املمارسدة علدى اإلكدرا أو , الشدريك  دا ير دب ال جنسدية ممارسداتأو , املسدتحب  د  اللمدس
وهنالددك عنددف مددن نددوع آخددر أارسددر األهددو علددى أوالدهددم بتقريددر (.  دد  صددحي بشددكو اجلددنس ممارسددة

الففدددو أو العمدددو أو الدراسدددة وفدددق مدددا  ففدددر األهدددو ردددم دون مراعدددا  لر بدددات  مسدددتقبلمم وإجبدددارهم علدددى
اإلمهدددداق : اإلمهدددداق ويتخددددذ أسددددلو  اإلمهدددداق ثالثددددة أشددددكاق, عمالددددة األيتفدددداق) مواهبددددر ومنمددددا إمكانياتددددر أو

وهندا  أسدلو  التفرقدة , (825-824ص ,3004 ,بركات)واإلمهاق النفسي , واإلمهاق الرتبوي, اجلسدي
راو يف املعاملة أو العفاخ أويف العوايتف ص اراو أ  كبا, والذي يتمثو يف عد  املساوا  بني األيتفاق ذكوراو وإناثاو 

ترتيبر بدني أخوتدر  جنسر أو سنر أو والرعاية واالهتما  املوجر إليمم والتفميو بينمم بناخ على نوع الففو أو
 (.58-50ص,3002, ررز) أي سبب آخر أو

يشدد  بوجددر عددا  إىل سددوخ معاملددة شددخ  لشددخ  آخددر تربفددر بددر عالقددة وثيقددة مثددو فددالعنف األسددري 
صدديقما يف مرحلدة مدا  العالقة بني الدووم والووجدة وبدني اببداخ واألبنداخ وبدني األخدو  وبدني الفتدا  وخفيبمدا أو

ويتداخو مفمو  العنف األسري م  مفاهيم كث   قريبة منر مثو العنف , قبو اخلفبة وبني األقرباخ بوجر عا 
يتفاق و د  ذلدك مدن املفداهيم الد  تشدرت  يف املنو  أو سوخ معاملة أحد الووجني لآلخر أو سوخ معاملة األ

وتقددد  أعمدداق العندددف األسددري  البددداو مدددن األزوام ضددد زوجدددا م وإن كددان مدددن  ددد  . املعددىن الدددذي أشددرنا إليدددر
املستبعد أن لارا بعض الووجات أعماق عنف ضد أزواجمن أمدا األيتفداق فعداد  مدا تقد  علديمم ممارسدات 

بدددورمها يف حالددة  يددا  أحدددمها أوكليممددا وبالتددا  فددإن األيتفدداق قددد العنددف مددن األ  أو األ  أو ممددن يقددو  
يوجمون العنف إىل ذويمم يف شكو أعماق انتقامية ترمي إىل التخريب واإليذاخ للتنفيس عما يتعرضون إلير 
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وكذلك السمات الشخصية ال  يتسم  ا الففو قد تلعب , (253-258, ص3008, السيد) من عنف
  .  والنكد وعد  االستجابة, والبالد , واإلمهاق, مثو القدر  المعيفة على ضبمل النفس, ليردوراو يف اإلساخ  إ

تابعة لتاريخ الوالددين مدن إسداخ  املعاملدة ردم  أسبا  ذاتية أسبا  سلو  العنف املوجر ضد األبناخومن 
ر إذا أساخ األ  معاملة تعرف هذ  الظاهر  بانتقاق العنف عرب األجياق والفكر  األساسية هنا أنو  يف الص ر

ابندددر فددددإن هددددذا االبدددن بدددددور  سددددوف يسدددديخ معاملدددة أوالد  ولكددددن لدددديس بالمدددرور  أن حيدددددث ذلددددك يف كددددو 
فقدد تتدداخو عوامدو كثد   أخدر  توقدف العجلدة الددا ر  أو تكسدر احللقدة املفر دة كدالتعليم أو ت د  , احلاالت

عددن األ  أو األ  إىل األفمددو أو   هددا مددن  واالجتمدداعي أو اخددتالف يتبدداع األبندداخ, املسددتو  االقتصددادي
والكثد  مدن النداا ير بدون اندب أوالدهدم املدرور بتجدار  سديتة أو قاسدية مدن احلرمدان أو الفقدر أو , العوامو

 .سوخ املعاملة يف الص ر
ويتبددد  األسدددبا  الذاتيدددة األسدددبا  االقتصدددادية ففدددي رددديمل األسدددر  ال يدددرو  األ  للحصدددوق علدددى منددداف  

من وراخ استخدامر العنف إزاخ أسرتر, وإ ا يكون ذلك تفري او لشحنة اخليبة والفقر الذي تنعكس اقتصادية 
قدد أما يف    العنف األسري فإن اردف من وراخ استخدا  العنف , آثار  بعنف من قبو األ   و األسر 
 (43, 22ص, 8222, عبد الرمحن) يكون للحصوق على النف  املادي

من أسبا  ذاتية واقتصادية فاألسبا   الثقافية وعالقتما بالعادات والتقاليد را دور أيماو ووفقاو ملا تقد  
فكلما كان املستو  الثقايف ل سر  منخفض كلما جلأت األسر  إىل العنف على أيتفارا وهذا يعود إىل عد  

و بتصددرف خددايتج يلجددأ معددرفتمم الكافيددة بأسدداليب التنشددتة الصددحيحة يف تربيددة أيتفددارم  فعندددما يقددو  الففدد
األ  إىل المر  وليس هذا فوفق بو يعتقد بعض هدذ  األسدر أن تعلديم األيتفداق لدن جيلدب نفعداو أو فا دد  

وإذا كددان وضدد  األسددر  متدددنياو تددراهم  رجددو م مددن املدددارا أو حددب اليرسددلو م إليمددا أبددداو فددالعلم , خاصددة
 (823ص, 3008,البصري) ممأصبح شبر عدورم يمر بأيتفارم بدالو من أن ينفع

السديما أن هدذ  العدادات تتناسدب يتدرداو مد  و كما تلعدب العدادات والتقاليدد دوراو يف العندف علدى األبنداخ 
ثقافة التم  والسيما الثقافة األسرية ,فكلما كان التم  على درجة عالية من الثقافة والوعي, كلمدا تراجد  

تقدمددة, وعلددى العكددس مددن ذلددك يف التمعددات الناميددة, إذ دور هددذ  العددادات حددب ينعددد  يف التمعددات امل
, عبددددددد ا سددددددن) رجددددددة تددددددأخر الواقدددددد  الثقددددددايف للمجتمدددددد  تلددددددف درجددددددة تددددددأث  هددددددذ  العددددددادات بدددددداختالف د

 .(85, 84,ص3003
فنجدد تدار  يف  ,وأخ او جيب اإلشار  إىل أن مقياا الثقافة يف تربية األيتفاق قد  تلف بني أسر  وأخدر 

ا تقو  على تربية أيتفارا استناداو إىل ثقافة معينة أال وهي احلوار الواعي ال  تراها هذ  األسر بعض األسر أ 
بينمدا ددد تدار  أخدر  أسدر تنسداق وراخ العدادات والتقاليدد يف عمليدة , كأسدلو  مدن أسداليب الرتبيدة احلديثدة

وهدي الرتبيدة التقليديدة  فتلجدأ , اصالرتبية بداف  الم مل االجتماعي وال  تراها هذ  األسدر مدن منظورهدا اخلد
وكدو هدذا . إىل المر  والقسو  والعنف يف الرتبيدة, ألن هدذا كلدر  ينصدب حتد  صداا األيتفداق ومسدتقبلمم

وكدذلك وفدق نوعيدة العندف , ممارسة العنف ضد األبناخ  تلف تأث ها من شخصدية إىل أخدر  يدق على أن
ارا من الشخ  األقو  بااا  األضعف الذي  الباو ما املمارا والشخ  الذي يقو  بر ويكون العنف مم
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لكدن يف معظدم احلداالت فدإن المدحية يصدبح , يكون الففو, إضافة إىل جنس الففو إن كان ذكراو أ  أنثى
يتعرضدون للعندف  البداو مدا يكدون لدديمم اسدتعداد ملمارسدة العندف  فاأليتفاق الدذين. فرداو ذا شخصية رفمة
 .واال راف, واإلجرا , واالكتتا , إضافة إىل حدوث حاالت االنتحار, خريناب ذاتر ضد أنفسمم أوضد

إن العندددف املمدددارا ضدددد الففدددو يف حددددود األسدددر  الددد  ينتمدددي إليمدددا يدددىلثر تدددأث او كبددد او علدددى شخصددديتر 
املسددددددتقبلية مددددددن خددددددالق تفددددددوير مشدددددداعر ضددددددعف الثقددددددة بددددددالنفس والشددددددعور باإلحبدددددداط والقلددددددق فمددددددالو عددددددن 

فشدددد  العقدددا  واإلمهددداق الدددذي يوقعدددر الوالددددين علدددى الففدددو يثددد  مدددن عدوانيدددة الففدددو , العدوانيدددة املشددداعر
 .وشراستر وقد يكون رد فعو الففو اإلمعان يف سلو  العدوان على ابخرين

وأخدد او نتحدددث عددن املشددكالت النفسددية والسددلوكية الفويلددة األمددد الدد  كشددف  نتددا   دراسددات أجريدد  
واإلمهداق عدن صدور  إكلينيكيدة واضدحة املعدامل تكمدن بىلر دا يف , خ املعاملدةعلى األيتفاق ضحايا العنف وسو 

صدددمة اإلسدداخ  الدد  قددد تتبددد  آثارهددا فيمددا يعددرف باضددفرا  ضدد وط مددا بعددد الصدددمة عنددد األيتفدداق وهددو 
أو  د  املسدتقر , والسدلو  املمدفر , وارلد , اضفرا  يظمر يف متالزمة من األعراض مثو اخلوف الشديد

أثنداخ ( الكدوابيس)أو ذكريات متكرر  وملحدة عدن الصددمة واألحدال  املوعجدة , ذهنية أو أفكار ووجود صور
وإنَّ هدذ  املشدكالت . وصدعوبات الندو , وصدعوبة الرتكيدو, واالسدتثار  الوا دد , واالنسدحا , والسدلو , النو 

النفسدية للففدو أل دا  النفسية والسلوكية النااة عن صددمة اإلسداخ  تظدو قا مدة ونشدفة التدأث  علدى الصدحة
 . بقي  كخرب  والصدمة تعيش م  الففو والففو يعيش معما

 :مشكلة البحث -2

تعد سدنوات الففولدة مممدة جدداو يف مسد   حيدا  اإلنسدان إذ أن اخلدربات واألحدداث الد  أدر  دا الففدو 
لدى بنداخ  الشخصدي تدرت  انفباعا دا ع, واحليا  االجتماعية بشكو عدا , ضمن احليا  األسرية بشكو خاص

فجميعنا يعرف بأن األسر  هي املىلسسة االجتماعيدة األوىل الد  ينمدو فيمدا الففدو ويكتسدب ,  يف املستقبو
فاألسر  من أهم املىلسسدات الرتبويدة والتنمويدة . من خالرا املعاي   ال  حتدد ما هو صحيح وما هو خايتج

, واملعدريف, حيدث تسدعى إىل تنميدة البنداخ النفسدي, لففدووال  حتمو يف يتيا ا أساليب التنشتة االجتماعية ل
, وهدي مرحلدة الففولدة, وتسمم يف دعم الصحة النفسدية  الد  تتقدرر يف أوىل مراحدو العمدر, والسلوكي للفرد

 تة الففدددددو يف جواندددددب  دددددو  املختلفدددددةفقدددددد أكددددددت املنظمدددددات الدوليدددددة علدددددى الددددددور املمدددددم ل سدددددر  يف تنشددددد
 .(83ص,3005,الوعيب)

لوق  الراهن دد أن هنا  سىلاالو ملحاو يفرح نفسر وهو كيف لو حتول  هدذ  األسدر   إىل مسدرحاو ويف ا
ملمارسددة لتلددف أنددواع  العنددف اجلسدددي واللفظددي واملعنددويش إذاو سددتكون أشددبر مددا تكددون بددالنوا   املثقلددةو يف 

تصددددرفات والسددددلوكيات والمدددد وط االنفعاليددددة الدددد  تددددرتجم بال, مدددددارا ا  مبجموعددددة مددددن الصددددراعات النفسددددية
.  لتصدددبح قنبلدددة موقوتدددة قابلدددة لالنفجدددار يف أي حلظدددة وعندددد أي موقدددف حدددرم يتعدددرض لدددر الفدددرد, املمدددفربة

فالتصرفات  العنيفة والقمعية املمارسة من قبو الوالدين على األبناخ ترت  آثاراو وإن كان  ال تظمر يف املد  
وراو تنموم  الوق  لتبدث فديمم روح التسدلمل والعدداخ أحياندا القريب إال أ ا ال  تفي بو ددها تورع فيمم بذ
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وعد  املسىلولية أحياناو أخر  و   ذلك من السدلوكيات املمدفربة الد  اعلمدم يشدعرون وكدأ م , والالمباال 
أناا عدأي الفا د  و   مر و  بوجودهم يف هذا التم  فيمدفرون إىل إثبدات أنفسدمم بأشدكاق متنوعدة 

ولتبددأ برفد  ال فداخ عدن وجممدا معر فددةو ,  د  السدوية قدد تصدو إىل حدد االعتدداخ علدى األهدو مدن السدلوكيات
ومنبمدددةو يف الوقددد  نفسدددر إىل مشدددكلة األمدددن الشخصدددي والنفسدددي املرتبفدددة , عدددن نفسدددما بل دددة رقميدددة رهيبدددة

تسدبب فقددان  فاجلدير بالذكر أن هنا  عوامدو. واالستقرار العايتفي, واملتداخلة م  الشعور باحلب والقبوق
واخلالفدات الوالديدة لتمتدد إىل تسداوق حدوق , األمن النفسي منما عد  االستقرار الناجم عن العنف األسري

ممدداو يف تفعيددو الشددعور بالتمديددد محبيددث لثددو أكددرب  ديددد للففددو وتلعددب دوراو , الصددحة النفسددية للوالدددين
ة والنقددد والسددخري, والنبددذ واإلمهدداق, تعددايتفعددد  ال)النفسددي واملتمثلددة بددالعنف اجلسدددي والتجددريح العددايتفي 

 (. والتمكم
 بأشكاق منوهنا املوضوع يف  اية األمهية من حيث يترح العنف املمارا على الففو من قبو األسر   

,  وبيتدي أسدري, جمدة حيدث يظمدر كمت د  نفسدي  واالقتصادي مدن ,واجلنسي والعايتفي, اجلسدي, العنف
ا اإىل مت   كسلو   من  زعوعة األمن النفسي  الذي يىلثر تدأث او كبد او ما يرتتب على هذ, ومن جمة أخر 
 .  يف الصحة النفسية

ف هددذ  الظدداهر  كمحاولددة لفمممددا وفمددم أسددبا ا وانعكاسددا ا   معرفددة كيفيددة التصدددي رددا وكشددف تعددرّ ف
سدر وذلدك حدب يدىلدي أبعادها وأثارها على األمن النفسي ل بناخ والذي يعترب مفلدب مجيد  األفدراد وكدو األ

فحالددة الففددو النفسددية تددنعكس علددى تصددرفاتر وسددلوكياتر ومسددتو  ,الففددو دور  مسددتقبالو علددى أكمددو وجددر 
 .أدا ر فكلما كان الففو آمناو نفسياو وانفعالياو ارتف  مستو  حتصيلر ومستو  صحتر النفسية بشكو عا 

سددوية أو املمددفربة والعنددف وجمددان لعملددة وبندداخ علددى مددا تقددد  فإنددر أكددن القددوق بددأن السددلوكيات  دد  ال
و   مقبولة اجتماعياو, ودا ماو تعاقب بالعوق واإلبعاد دون القيا  , واحد  أال وهي خلق شخصية    سوية

ددد أن ظداهر  العندف األسدري  إذ. ولو مبحاولة واحد  لفمم العوامو ال  أدت إىل تفورها على هدذا النحدو
دد أمن الففو النفسي الذي يعد اللبنة األوىل يف التم  والذي يعد األمو ضد األبناخ هي ظاهر  خف    

 .الواعد يف أن يكون موايتن قادراو على اإلنتام وبناخ املستقبو
مددا هددي العالقددة بددني العنددف األسددري : د أن مشددكلة البحددث تتمحددور حددوق السددىلالني التددالينيدددهكددذا و 

 .ار أشكاق العنف بني األبناخشواألمن النفسي لد  األبناخش وما نسبة انتش
 :تساؤالت البحث -3
 ما نسبة انتشار أشكاق العنف بني أفراد العينةش -0-0
 هو توجد عالقة دالة إحصا ياو بني العنف األسري واألمن النفسي لد  األبناخش -0-1
 :أهمية البحث -4

 م والسيما الصحة النفسية, من خالق ة هذا البحث يف دراسة أحد أهم موضوعات علددددددددددددن أمهيددددددتكم
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 دراسددة العالقددة بددني العنددف األسددري واألمددن النفسددي لددد  األبندداخ والدد  رددا مكانتمددا وأمهيتمددا وتأث هددا يف  ددو
األسددر  وتفددور التمدد  بشددكو عددا  وتكمددن أمهيددة  شخصددية األبندداخ  ددواو سددليماو والددذي يددرت  تددأث   علددى  ددو

  الظاهر  ارامة  دف رصد العوامو الكامنة وراخها وأشكارا وتأث ا ا على البحث يف إلقاخ الموخ على هذ
تربيدددة األبنددداخ وسدددلوكيا م يف املسدددتقبو,  ددددف اإلفددداد  مدددن نتدددا   هدددذا البحدددث مدددن قبدددو األسدددر  واملدرسدددة 

 .والتم 
 :يمدف هذا البحث إىل معرفة :أهداف البحث -5
 .لنفسي لد  األبناخالعالقة بني العنف األسري واألمن ا -5-0
 .الفروق يف العنف األسري واألمن النفسي بني الذكور واإلناث -5-1
 .الفروق يف العنف األسري واألمن النفسي بني أبناخ املدينة وبني أبناخ الريف -5-0
  .الفروق يف العنف األسري واألمن النفسي وفقاو للمستو  التعليمي ل هو -5-4
 : فرضيات البحث -6

 توجددد عالقددة دالددة إحصددا ياو بددني العنددف األسددري واألمددن النفسددي لددد  األبندداخ عنددد مسددتو  ال -6-0
0,05 ٪. 
 .٪0,05ال توجد فروق دالة إحصا ياو يف العنف األسري وفقاو إىل مت   اجلنس عند مستو   -6-1
 .٪0,05ال توجد فروق دالة إحصا ياو يف األمن النفسي وفقاو إىل مت   اجلنس عند مستو   -6-0
ال توجددد فددروق دالددة إحصددا ياو يف العنددف األسددري بددني أبندداخ املدينددة وأبندداخ الريددف عنددد مسددتو   -6-4
0,05٪. 
ال توجددد فددروق دالددة إحصددا ياو يف األمددن النفسددي بددني أبندداخ املدينددة وأبندداخ الريددف عنددد مسددتو   -6-5
0,05٪. 
 تو  التعليمدي ل هدو عندد مسدتو ال توجد فروق دالة إحصا ياو يف العندف األسدري وفقداو للمسد -6-6
0,05٪. 
ال توجدد فددروق دالددة إحصددا ياو يف األمددن النفسددي وفقداو للمسددتو  التعليمددي ل هددو عنددد مسددتو   -6-7
0,05٪. 
 :مصطلحات البحث النظرية واإلجرائية -7

وينفدوي , يعرفر فرم على أنر سلو  يصدر  فرد من األسر    و فرد آخدر فيمدا :العنف األسري -7-1
أملتددر مواقددف ال مددب أو اإلحبدداط أو , لددى االعتددداخ بدددنياو عليددر بدرجددة بسدديفة أو شددديد  بشددكو متعمدددع

وقددد يرتتددب عليددر , الر بددة يف االنتقددا  عددن الددذات أو اإلجبددار علددى اإلتيددان بأفعدداق معينددة أو منعددر مددن إتيا ددا
 (.ص2, 3003,فرم)  والنفسي أو كليمما معاو إحلاق األذ  البدين
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بأنر جمموع الدرجات ال  حيصو عليما املفحوص من خالق تفبيق استبيان " :إجرائيًا ويعرف -7-2
 ".العنف األسري

حالة تكون فيما حاجدات الففدو إىل األمدن واحلدب والفمأنيندة واالسدتقرار مشدبعة و د  : ا من الافسل -
النفعدداالت  دد  معرضددة للخفددر األمددر الددذي يبعددد الففددو عددن اخلددوف والقلددق والكآبددة, وسددو  ذلددك مددن ا

السددار  الدد  أكددن أن  دددد جمالددر النفسددي ابمددن بالوعوعددة وعددد  االسددتقرار, وحتددوق بالتددا  دون حتقيددق  ددو  
 ( 5ص,3002,األمحد.)و  ها.... السوي على كافة املستويات النفسية واالجتماعية واألخالقية

و ابخدرين ونددر  شدعور  بداخلفر هو شعور الفدرد بأندر ربدو  ومقبدوق ومقددر مدن قبد: ا من الافسل -
والتمديد وإدراكر بدأن ابخدرين الدذين ردم أمهيدة نفسدية يف حياتدر والسديما الوالددين واملوجدودين معدر جسدمياو 

 & Kerns, Kathryn &  Aspelmneier, J)   تددر ومحايتددر ومسدداندتر وقدد  األزمدداتونفسددياو لرعاي

Gentzler , A& Grabill , C .2001.69) 

هوجمموع الدرجات ال  حيصو عليمدا املفحدوص علدى مقيداا األمدن النفسدي املعدد : "جراي    ق عرف إ -
 ".رذا ال رض

 : الدراسات السابقة -8
 :الدراسات العربية -8-1

 : راس ب س ل العاس بد ا كا ع -8-0-0
 :(3003)دراسة الفراية  -

الشعور باألمن لدد  الفلبدة املدراهقني يف العنف األسري املوجر  و األبناخ, وعالقتر ب: عنوان الدراسة -
 . رافظة الكر 

العندددف اجلسددددي, )التعدددّرف إىل العندددف األسدددري املوجدددر  واألبنددداخ والدددذي يشدددمو : أهدددداف الدراسدددة -
 ., وعالقتر بالشعور باألمن لد  الفلبة املراهقني يف رافظة الكر (والعنف النفسي, واإلمهاق

النددوع االجتمدداعي, )شددكاق العنددف األسددري املوجددر  ددو األبندداخ وفقدداو لدددالتعددّرف إىل درجددة االخددتالف يف أ
 (.ومستو  تعليم األ  واأل 

يتالبددداو ويتالبدددة مدددن يتلبدددة الصدددف العاشدددر األساسدددي يف رافظدددة ( 8341)مىللفدددة مدددن : عيندددة الدراسدددة -
 .الكر 
لددد  املددراهقني ومقيدداا ماسددلو للشددعور بدداألمن , مقيدداا اإلسدداخ  الوالديددة ل يتفدداق: أدوات الدراسددة -

 .واملراهقات
بددرجات ( اجلسددي, والنفسدي, واإلمهداق)الفلبدة يتعرضدون ألشدكاق العندف األسدري : نتا   الدراسدة -

لتلفة؛ فدرجة تعرضمم للعنف النفسي احتل  املرتبة األوىل, وكان  بدرجة متوسفة   تدال ذلدك تعرضدمم 
 .سدي قد جاخ بدرجة قليلةلإلمهاق ثانياو وبدرجة متوسفة أيماو,   إن العنف اجل
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هنا  عالقة عكسية بني الشعور باألمن وأشكاق العنف األسري, فالشعور باألمن يتدد  لدد  أفدراد  -    
 .العينة بازدياد درجة تعرضمم ألشكاق العنف األسري

حصدا ياو الفلبة الذكور أكثر تعرضداو ألشدكاق العندف األسدري مدن اإلنداث, كمدا أن هندا  فروقداو دالدة إ -    
 .ملستو  تعليم األ , واأل  على درجات وجود أشكاق العنف األسري

  :(3000) دراسة داود  -
عالقدددددة مشدددداهد  العندددددف األسدددددري بدددددالتوتر واالكتتددددا  والتحصددددديو الدراسدددددي لدددددد  : عنددددوان الدراسدددددة -

 . األيتفاق
بددددالتوتر  استقصدددداخ العالقددددة بددددني مشدددداهد  األيتفدددداق للعنددددف األسددددري, وشددددعورهم: أهددددداف الدراسددددة -

واالكتتددا  وحتصددديلمم الدراسدددي, ومعرفدددة مدددا إذا كانددد  مشددداهد  العندددف األسدددري  تلدددف بددداختالف جدددنس 
 .الففو وصفر الدراسي ومستو  تعليم األ  ومستو  تعليم األ  ومستو  الدخو

 .يتالباو ويتالبة اخت وا عشوا ياو من مدارا عمان( 255)مىللفة من : عينة الدراسة -
 .قا مة بيك لالكتتا , قا مة التوتر,  مقياا العنف األسري :أدوات الدراسة -
بدني إدرا  الففدو للعندف األسدري  او إحصدا ي ق  اارتباط موجدب متوسدمل القدو  ود وجود: نتا   الدراسة -

ومسددتو  االكتتددا , والتددوتر الددذي يعدداين منددر؛ حيددث  بلددغ معامددو االرتبدداط بددني العنددف األسددري واالكتتددا  
, كما وجد معامو ارتباط سالب وداق  بني العنف األسري (0.52)األسري, والتوتر , وبني العنف(0.54)

 .ومعدق عالمات الففو يف املدرسة
 :(3000)ن األسر  واليونيسف دراسة اللس الويتين لشىلو  -

 .العنف ضد األيتفاق يف األردن: عنوان الدراسة -
 .واملدرسة واحلي بي ال يف األيتفاق ضد العنف ظاهر  واق  فمم :أهداف الدراسة -
 .أسر  (3313)و ,(أنثى 8510)يتفالو منمم  (2820)مىللفة من : عينة الدراسة -
 العندف ادا  األهو معتقدات قياا الفردي, أدا  التقومي التشاركي, أدا  التقومي أدا : أدوات الدراسة -
 .ونسبتما املثبتة احلاالت عدد األيتفاق,  اذم ضد
 األمدور وأوليداخ الوالددين مدن اللفظيدة اإلسداخ  إىل األيتفداق ثلثدي مدن كثدرأ تعدرض :نتدا   الدراسدة -

 إىل األيتفداق ثلدث تعدرض كمدا اإلخدو , مدن نفسدما اإلسداخ  إىل تقريبداو ( ٪42)نصدفمم  وتعرض ,(00٪)
 تعرضدوا الدذين األيتفداق نسدب تتجداوز ومل األمدور واألخدو , أو أوليداخ الوالددين مدن لفظيدة  د  إسداخات
 .الوالدين وأولياخ األمور قبو من معظمما يف وكان  ,(٪3) ديما الست الق
 مدن قلديالو  أعلدى كاند  اللفظيدة و د  اللفظيدة اإلساخ  ضدهن مورس  اللوايت اإلناث نسب أن لوحظ
 .واإلخو  األمور الوالدين وأولياخ اإلساخ  مصدر كان الذكور, والسيما عندما األيتفاق

-احلون, واألمل والبكداخ  يف لثل  البي  يف يواجمونر الذي للعنف األيتفاق فعو بين  النتا   أن ردود
, (٪ إنداث42٪ ذكدور, و35( )٪50)واالعتدذار والندد  واخلجدو -(٪ إنداث03٪ ذكدور و30( )33٪)

, (٪ إندددددداث48٪ ذكددددددور, و42) (٪ 43), واالرتبددددددا  (٪ إندددددداث42٪ ذكددددددور, و45( )٪40) وال مددددددب
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 ,(٪ إناث44٪ ذكور, و21) (٪ 48)واخلوف ,(إناث ٪45٪ ذكور, و22( )٪43)واجلرح  واإلصابة,
 (.٪ إناث48٪ ذكور و22) (٪ 40) واالكتتا 

 :(3000)البفوش  دراسة -
عالقة العنف األسدري والتدوتر النفسدي لدد  الووجدات املعنفدات واألبنداخ املسداخ إلديمم : عنوان الدراسة -

 .م  بعض املت  ات الدأ رافية
 عالقة العنف األسري لد  الووجات املعنفات واألبناخ املساخ إليمم م  التعرف إىل :أهداف الدراسة -

 .بعض املت  ات الدأ رافية
مددن أبندداخ األسددر املعنفددة يف رافظددة الكددر  الددذين ( 300)زوجددة, و( 300)مىللفددة مددن : عينددة الدراسددة -

 .سنة واملسجلني يف مركو محاية األسر ( 33-84)ترتاوح أعمارهم بني 
ومقيداا العندف األسدري الدذي د إعدداد  , (8223)مقياا التوتر النفسي للوواوي  :دراسةأدوات ال -

 .وتفوير  من قبو الباحثة
وجددود عالقددة دالددة إحصددا ياو بددني املسددتو  االقتصددادي ومجيدد  أشددكاق العنددف األسددري : نتددا   الدراسددة -

ي والتددوتر النفسددي لددد  الووجددات املوجددر للووجددات واألبندداخ, كمددا تبددني وجددود عالقددة بددني املسددتو  االقتصدداد
 .املعنفات

 :(3001) ر  التعليم العا  دراسة اريتة السورية لشىلون األسر  ووزا -
 .سوخ معاملة األيتفاق يف سورية: عنوان الدراسة -
 : أهداف الدراسة -
 .التعرف إىل األشكاق املختلفة لظاهر  سوخ معاملة األيتفاق -
 .التعرف إىل املت  ات املسببة حلدوث هذ  الظاهر  -
 .الكشف عن اخلصا   املختلفة للذين يستخدمون العنف يف معاملة األيتفاق -
عامدداو ( 81و85)يتفدو  ويتفلدة تقدد  أعمدارهم بدني ( 4000)تألفدد  عيندة الدراسدة مددن  :عيندة الدراسدة -

 .من عمو  ا افظات يف اجلممورية العربية السورية
 .استخدم  الدراسة استبانر تمم ستة راور: وات الدراسةأد -
 :توصل  الدراسة إىل النتا   ابتية: نتا   الدراسة -

هدم ضدحايا لشدكو أو بخدر مدن أشدكاق التعنيدف ( ٪12.3)معظم األيتفاق الذين كانوا عينة البحدث 
 .اجلسدي ب ض النظر عن شدتر أو قسوتر أو شكلر أو نوعر

جلسدي املمارا ضد األيتفاق مل ترت  أثراو مادياو مباشراو أو أذ و جسدياو يتدذكر  بعض أشكاق التعنيف ا
الففدددو, لكددددن النتددددا   دلددد  علددددى أن التعنيددددف اجلسددددي أد  إىل أذ  مباشددددر وواضددددح علدددى األقددددو لددددد  

مدن جممدوع أفدراد ( ٪21.5)من جمموع من تعرض من األيتفاق للعنف اجلسددي أي مدا يعدادق ( 43.2٪)
 .العينة الكلي
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لثلدد  اجلمددات املسددببة لدد ذ  اجلسدددي ل يتفدداق, سددواخ أكددان ذلددك يف أوق مددر  تعرضددوا فيمددا للعنددف 
( الذكور حتديداو )املىلذي جسدياو أ  يف آخر مر , يف أقر  املقربني رم, ابتداخو بآبا مم   مدرسيمم وإخو م 

 .  أمما م
شدددكاق العنددددف املعندددوي خددددالق تعرضددددوا لشدددكو أو بخدددر مددددن أ( ٪10)معظدددم األيتفددداق عينددددة البحدددث 

 .يتفولتمم, علماو أن حوا  ثلثيمم تعرضوا ملثو هذا النوع من االعتداخ لس  مرات فأكثر
لسددوخ املعاملددة املعنويددة مددن قبددو األ  واأل  بالدرجددة األوىل, سددواخ أكددان البحددث يتعددرض األيتفدداق عينددة 

 .ذلك يف أوق مر  تعرض فيما الففو إلساخ  معنوية أ  يف آخر مر 
 :(3001) دراسة املفوع  -

 .العالقة بني العنف األسري اا  األبناخ, والسلو  العدواين لديمم: عنوان الدراسة -
الكشف عن العالقة بني العنف األسري اا  األبناخ, والسلو  العدواين لدديمم يف :  أهداف الدراسة -

 .مدارسمم الثانوية
ة, والعندددف األسددري اددا  األبندداخ, وهددو توجددد فددروق دالدددة الكشددف عددن العالقددة بددني املت دد ات الدأ رافيدد

 .إحصا ياو بني الفلبة العدوانيني و   العدوانيني وفقاو إىل مستو  العنف األسري
ممن ( 851)يتالباو سعودياو من يتال  املرحلة الثانوية الددذكور منمم ( 230)مىللفة من : عينة الدراسة -

 .عدوانيونصنفمم املرشدون واملعلمون على أ م 
األوق خددداص بالبيانددددات األوليدددة, والثددداين خددداص : اسددددتبانة مكوندددة مدددن ثالثدددة أجددددواخ: أدوات الدراسدددة -

 .مبقياا العنف األسري, والثالث خاص مبقياا السلو  العدواين املدرسي
لد   وجود عالقة ارتبايتية موجبة دالة إحصا ياو بني العنف األسري والسلو  العدواين: نتا   الدراسة -

وجددود فددروق دالددة إحصددا ياو بددني األبندداخ العدددوانيني و دد  العدددوانيني يف العنددف األسددري . األبندداخ يف مدارسددمم
وجددود عالقددة ارتبايتيددة سددالبة بددني بعددض املت دد ات والعنددف األسددري, وهددي تعلدديم . لصدداا األبندداخ العدددوانيني

األ  )األ  ودخلمدا, وبدني عمدو األبدوين ال توجد عالقة ارتبايتية بني كو من مسدتو  تعلديم . األ  ودخلر
 ., والعنف األسري اا  األبناخ(واأل 
 :دراسات حول األمن النفسي -8-1-2

 :(3002)دراسة ليمر -
 .إدرا  األيتفاق ل من النفسي من الوالدين وعالقتر بالقلق واليأا: عنوان الدراسة -
را  األيتفاق ل من النفسي من الوالدين وكو  دف الدراسة إىل معرفة العالقة بني إد: هدف الدراسة -

 . من القلق واليأا
سدنة وبلدغ  83-2يتفلة تراوح  أعمارهم بني  804يتفالو و 803تكون  العينة من : عينة الدراسة -

 (.الوقازيق)سنة يف مصر  80-3بينما بلغ متوسمل اإلناث من  80-4متوسمل عمر الذكور من 
يددداا األمدددن النفسدددي إعدددداد ك ندددو وآخدددرون , ومقيددداا القلدددق اسدددتخد  الباحدددث مق: أدوات الدراسدددة -

 .الصريح ل يتفاق إعداد كاستينر, ومقياا قلق األيتفاق إعداد كاردين
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كان  هنا  فروق دالة بني متوسمل درجات الذكور واإلناث يف القلق لصاا اإلناث : نتا   الدراسة -
ا توجدد فدروق بدني متوسدمل الدذكور واإلنداث يف بينم, حيث يوداد شعور القلق لد  اإلناث أكثر من الذكور

إدرا  األمدن النفسددي مدن األ  ومددن األ  وكدذلك اليددأا كمددا أشدارت النتددا   إىل وجدود ارتبدداط سددالب داق 
بددني درجددات أفددراد العينددة مددن الددذكور واإلندداث يف إدرا  األمددن النفسددي مددن األ  واأل  وبددني كددو مددن القلددق 

 .واليأا
 :(3004) دراسة عبد اليد -

 إساخ  املعاملة واألمن النفسي لد  عينة من تالميذ املدرسة االبتدا ية: عنوان الدراسة -
 دددف الدراسددة إىل دراسددة كددو مددن إسدداخ  املعاملددة واألمددن النفسددي لددد  عينددة مددن : هدددف الدراسددة -

 . تالميذ املدارا االبتدا ية احلكومية واخلاصة
ميدددذاو وتلميدددذ  مدددن التعلددديم االبتددددا ي احلكدددومي واخلددداص تل 228تكونددد  العيندددة مدددن : عيندددة الدراسدددة -

 .مبحافظ  دمياط والدقملية يف مصر
 .استخد  الباحث مقياا األمن النفسي ومقياا سوخ املعاملة من إعداد : أدوات الدراسة -
 .أشارت النتا   إىل وجود عالقة إرتبايتية سلبية بني سوخ املعاملة واألمن النفسي: نتا   الدراسة -

كمددا أشددارت النتددا   إىل وجددود فددروق يف سددوخ املعاملددة بددني تالميددذ املدددارا احلكوميددة واخلاصددة لصدداا 
يف األمدن النفسدي لدد  عيندة الدراسدة تعدو   تالميذ املدارا احلكومية يف حني ال توجد فروق دالة إحصدا ياو 

 .إىل مت   اجلنس
 :الدراسات السابقة األجنبية -8-2

 :ويلو Davies and jenniver   (3003 )ريدراسة دافيس وجينيف -
استجابات الففو للخالفات بني الوالدين مقارنة لدور األمدن النفسدي وعمليدات الدتعلم : عنوان الدراسة

 .االجتماعي
الكشددف عددن دور األمددن النفسددي وعمليددات الددتعلم االجتمدداعي يف اسددتجابات الففددو : هدددف الدراسددة

 . للخالفات بني الوالدين
يف الصددف ( إندداث 831ذكددور  و 852)يتفددو ويتفلددة  230تكوندد  عينددة الدراسددة مددن : اسددةعينددة الدر 

 . سنة 88.0سنة مبتوسمل عمري  85و 88السادا االبتدا ي ترتاوح أعمارهم بني 
 .استخد  الباحث املالحظة واملقابلة املباشر  للففو: أدوات الدراسة
ات بدددني الوالدددين والسددديما تلددك الددد  تتعلدددق إن األيتفدداق يتدددأثرون بشددكو سدددليب باخلالفدد: نتددا   الدراسدددة

بدددأمنمم النفسدددي كمدددا تدددأثرت اسدددتجابات األيتفددداق باخلالفدددات بدددني الوالددددين بفرضدددية األمدددن النفسدددي ولددديس 
بفرضدددية الدددتعلم االجتمددداعي يف حددددني أظمدددر األيتفددداق جمموعدددة مددددن االسدددتجابات للخالفدددات بدددني الوالدددددين  

لفقددان الشدعور بداألمن النفسدي بينمدا مل يظمدر األيتفداق كاخلوف وال مب واحلون ومجيعمدا مىلشدرات هامدة 
 ,p32, Davies) لددين وفدق نظريدة الدتعلم االجتمداعيردود فعدو عدوانيدة كاسدتجابة للخالفدات بدني الوا

Patrick t & Forman evan M,2004,.) 
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 :t etal. Gordn (3004)دراسة جوردن  -
 .لففو حوق العالقات العا لية وتكيف الففواخلالفات الووجية واألمن النفسي ل: عنوان الدراسة
 دددف هددذ  الدراسددة إىل معرفددة العالقددة بددني اخلالفددات الووجيددة وتكيددف الففددو النفسددي : هددف الدراسددة

 . من خالق الكشف عن األمن النفسي للففو داخو األسر 
 .سنة 83و 88وترتاوح أعمارهم بني  03واإلناث  885أسر  وأيتفارم الذكور  818: عينة الدراسة
شدمر باإلضددافة للتقددارير  83اسددتخد  الباحدث أسددلو  املالحظدة مددن خددالق الفيدديو ملددد  : أدا  البحدث

 .املأخوذ  من الوالدين واأليتفاق
أشدارت النتددا   إىل أن اخلالفدات الووجيدة تددىلثر سدلباو علدى شددعور الففدو بداألمن النفسددي : نتدا   الدراسدة

عددن شددعور  بدداخلوف وال مددب واحلددون واالنسددحا  والتجنددب  وبالتددا  تظمددر أعددراض المدديق النفسددي فمددالو 
 االجتمددداعي وبالتدددا  يفقدددد القددددر  علدددى التكيدددف النفسدددي السدددليم نتيجدددة لفقداندددر الشدددعور باألمدددان واألمدددن

 (.,p33, Davies, Patrick t & Forman evan M,2004) النفسي
 :منهج البحث وإجراءاته -9

وصفي التحليلي الدذي يعتمدد علدى دراسدة الظداهر  بشدكو دا  املنم  الخ  استُ  :منهج البحث -9-1
واقعي والذي يسمم بوصفما وصفاو دقيقاو ويوضح خصا صدما عدن يتريدق مجد  املعلومدات وحتليلمدا وتفسد ها 

ول  معاجلات البيانات باستخدا  يترق إحصا ية لثل  يف النسب املتوية . ومن   تقدمي النتا   يف ضو ما
 . عن املتوسفات احلسابية واال رافات املعياريةومعامو االرتباط  فمالو 

ومدن خصددا   هددذا املددنم  أنددر ال يقددف عنددد حدد مجدد  املعلومددات املتعلقددة بظدداهر  تربويددة معينددة وتبويبمددا 
وتنظيممددا مددن أجددو استقصدداخ جوانددب الظدداهر  املختلفددة وإ ددا يعمددد إىل الوصددوق إىل اسددتنتاجات تسددمم يف 

لدددك الظددداهر  الرتبويدددة أو املشدددكلة التعليميدددة وتفسددد ها ومدددن   التوصدددو إىل فمدددم الواقددد  مدددن خدددالق حتليدددو ت
 تعليمات ذات م و  تويد  ا الدراسة رصيد املعرفة عن تلك الظاهر  وتسمم يف تفوير الواق  وحتسينر 

 .يشمو التم  األصلي للبحث مجي  مدارا دمشق وريفما :جمتمع البحث وعينته -9-2
( احللقددددة األوىل والثانيددددة)متيسددددر  اشددددتمل  علددددى يتلبددددة مرحلددددة التعلدددديم األساسددددي أمددددا العينددددة فمددددي عينددددة 

 .بصفوفما الثالث الراب , واخلامس , والسادا,  من الذكور واإلناث يف مدارا مدينة دمشق وريفما
يتالدددب ويتالبدددة مدددن مددددارا دمشدددق وريفمدددا وتمدددمن  ( 200) وقدددد بلدددغ العددددد النمدددا ي ألفدددراد العيندددة 

الصف مدن يتدال  مرحلدة التعلديم  –وقد مشل  العينة نسباو متكافتة بالعمر . إناثاو ( 850)ذكوراو و( 850)
الرابدددد , ) عددددا  ومددددن الصددددفوف ( 83 - 80) األساسددددي يف كددددو مدرسددددة والددددذين تراوحدددد  أعمددددارهم بددددني 

 (.واخلامس, والسادا
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متسداوية يف أن  او عينة البحث بالفريقة العشوا ية حبيث يكدون لكدو فدرد مدن أفدراد العيندة حظوظد  حبسُ 
. وأن ال يدددىلثر اختيدددار أي صدددور  مدددن الصدددور يف اختيدددار الفدددرد ابخدددر, جيدددري اختيدددار  مدددن بدددني أفدددراد العيندددة

 (.82-81, 8228, محصي)
   اة ال دارا قما حقه 

 املنفقة املدارا يف مدينة دمشق وريفما 
 دمشق القدأة الكاملية
 امليدان املقدسي

 القنوات عدنان ناصر
 امليدان العابدين التونسيزين 

 حرستا إمساعيو الريس
 حرستا رمود محو 
 مسرابا مسرابا للبنني

 :اعتمدت الدراسة على: أدوات البحث -8-3
 .اسددددددددددددددددددتبان العنددددددددددددددددددف ضددددددددددددددددددد األبندددددددددددددددددداخ إعددددددددددددددددددداد عبددددددددددددددددددد ا سددددددددددددددددددن بددددددددددددددددددن عمددددددددددددددددددار املفدددددددددددددددددد ي -

تقابلمدددا ( أبدددداو  -ندددادراو  -او أحيانددد -دا مددداو ) وتمدددمن اإلسدددتبيان عشدددرين بندددداو , وكانددد  إمكاندددات اإلجابدددة بدددد  
 (. 8-3-2-4) األوزان التدرجيية 

 : استخد  الباحث نوعني من الصدق مها :صدع ا  ال -
قدا  الباحدث بعدرض األدا  يف صدور ا األوليدة علدى عددد مدن ا كمدني املختصدني  :الصدع الجى هرا -

ف للعلو  األمنية للتأكد من صدقما يف علم النفس وعلم االجتماع من أعماخ هيتة التدريس يف جامعة ناي
الظاهري  دف معرفة مد  وضوح صيا ة كو فقر  وتصحيح ما ينب ي تصحيحر ومدد  مال مدة كدو فقدر  
للموضوع املراد قياسر ويف ضوخ التوجيمات ال  أبدداها ا كمدون قدا  الباحدث بالتعدديالت الد  اتفدق عليمدا 

 .٪  من ا كمني00
 30قا  الباحث بتفبيق أدا  الدراسة على عينة عشوا ية أوليدة عددد أفرادهدا : الصدع الةا يل لأل ال -

لتحديد مد  التجانس الداخلي وذلك حبسا  معامو إرتباط ب سون واتمح أن معامو االرتباط كان داالو 
 .مما يىلكد صدق األدا  0,08عند مستو  

الثبات باإلعاد  حيث يتبدق االختبدار للتأكد من ثبات األدا  استخد  الباحث يتريقة  : ة ب ا  ال -
علددى العينددة االسددتفالعية السددابقة مددرتني والفاصددو بينممددا شددمر وقددا  حبسددا  معامددو االرتبدداط عنددد مسددتو  

 .مما يدق على ثبات جيد ل دا  0,131وكان معامو االرتباط  0.08
حسدا  معامدو الثبدات كمدا قدا  الباحدث بالتأكدد مدن ثبدات األدا  باسدتخدا  يتريقدة ألفدا لكرونبدا  ود 

وهدو معامدو مرتفد  ممدا  0,204باستخدا  معامدو االرتبداط ألفدا لكرونبدا  حيدث بلدغ معامدو الثبدات الكلدي 
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يش  إىل إمكانية إثبات النتا   ال  أكدن احلصدوق عليمدا مدن خدالق أدا  الدراسدة عندد تفبيقمدا مدر  أخدر  
 (.04, 3003,املف ي )

 : فهد الد ل  و ف رقع  ةد الس ي و  ح   مح دمق  ا ا من الافسل من إ دا   -
 ا األوزان ددددددوتقابلم( ادراو , أبداو ددددددددداو , نددددددددددا ماو , أحيان) بنداو وإمكانات اإلجابة  30وتكون املقياا من 

 : م  األخذ باالعتبار العبارات السلبية وهي( 8,  3,  2, 4) التدرجيية 
8-3-4-3-83-82-85-80-30-35-33-30-31-20-28-24-20-40-42 . 
قا  الديلم وآخرون حبسا  صدق ا تو  والصدق الظاهري  للمقيداا وللتأكدد مدن : صدع ا  ال -

ف العبددارات الدد  تددرتبمل بدرجددة  التحليددو العدداملي لتعددرّ  يجددر إذ أ ,صدددق املقيدداا اسددتخد  التحليددو العدداملي
منخفمدة مدد  جمموعددات أخددر  مددن البنددود واسددتخرج  تددرتبمل بدرجددة  كبد   مدد  بعمددما ولكنمددا التددرتبمل أو

معامالت اإلرتباط املتبادلة بني بنود املقياا وحلل  بفريقة املكونات األساسية رو يتيلين  واستخد  رك 
جيتمددان للحدددود الدددنيا وذلددك لتحديددد عدددد العوامددو   أديددرت األبعدداد املسددتخرجة تدددويراو متعامددداو بفريقددة  

٪  مددن  23,40ليدو العداملي للبندود  ددن اسدتخرام مخسدة عوامدو أو أبعداد اسدتوعب  كداريو وقدد أسدفر التح
 . التباين الكلي

اسددددتخد  الباحددددث يتريقددددة الثبدددات باإلعدددداد  حيددددث قددددا  بتفبيدددق االختبددددار علددددى عينددددة :  ةىىى ب ا  ال -
ان وكد 0.05يدو  وقدا  حبسدا  معامدو االرتبداط عندد مسدتو   85استفالعية وعلى فرتتدني الفاصدو بينممدا 

 .مما يدق على أن املقياا يتمت  بثبات جيد 0.0181معامو االرتباط 
كرونبا  على عينة حبسا  معامو الثبات بفريقة ألفا  قا   إذ( 0.24)كرونبا  كما استخد  يتريقة ألفا  

 (.12ص, 3000,السملي) 0.28موظفاو وقد بل   قيمة معامو الثبات  822قوامما 
 .تقو هو العنف األسري, وإىل مت   التاب  هو األمن النفسيإىل مت   املس: مشغ راب الةحث -
 :سدق  الةحث -

 .  3080-3002د إجراخ البحث يف العا  الدراسي  :الحدق  الزم ت ة
 .د إجراخ البحث يف مدينة دمشق وريف دمشق :الحدق  ال ك ت ة

 :نتائج البحث وتفسريها -9

ر كددو مددن العنددف اللفظددي واجلسدددي واملعنددوي بددني مددا مددد  نسددبة انتشددا :سددىلاق البحددث ناإلجابددة عدد -
بندود تقديس العنددف  1السديما بددالعنف األسدري إىل و السددىلاق د تقسديم االسدتبانة  نعدأفدراد العيندة ش لإلجابدة 

تقيس العنف املعنوي, كما د حسا  متوسمل الدرجات لكو  0بنود تقيس العنف اللفظي و 5اجلسدي و
 : وفق ابيتف املختلفة وكان  النتا   بني مستويات العن قسم من االستبانة كمعيار للمقارنة

 ٪ 33نسبة العنف املعنوي بني أفراد العينة 
 ٪  33نسبة العنف اللفظي  بني أفراد العينة 
 ٪  55نسبة العنف اجلسدي بني أفراد العينة 
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ن العندددف أن ابثددار الناادددة عددد والسددبب يف ارتفددداع العندددف املعنددوي علدددى كدددو مدددن اللفظددي واجلسددددي هدددو
اجلسدي تكون ظاهر  أما  ابخرين لذلك أيو األهو الستخدا  العنف املعندوي بشدكو أكدرب حتسدباو لنظدر  

وددد باإلضدافة لدذلك تراجد  اسدتخدا  العندف اجلسددي . التم  واعتقاداو منمم بأنر أكثر تأث او على األبناخ
 .يف الرتبية

عالقددة دالددة إحصددا ياو بددني العنددف األسددري  ال توجددد :نتااائج الفرضااية األوف وتفسااريها  -9-1
 .٪ 0.05واألمن النفسي لد  عينة الدراسة عند مستو  

بينددد  النتدددا   وجدددود عالقدددة ارتبددداط عكسدددية بدددني العندددف األسدددري واألمدددن النفسدددي, وهدددذ  العالقدددة دالدددة 
 : واجلدوق التا  يوضح ذلك. ٪ 0.05إحصا ياو عند مستو  

 ( 8) اجلدوق
 بني العنف األسري واألمن النفسيب سون  يبني معامو ارتباط

 معامو ب سون N املتوسمل االرتباط مستو  الداللة القرار
 دالة عند مستو 

(0.05) 
عينددددددددددددددددددة  العنف األسري 200 33.2300 -313-** .000

 األمن النفسي 200 855.5030 الدراسة
ارتبددداط عكسدددي وسدددليب داق عندددد وهدددو ( -313-)**أنَّ معامدددو االرتبددداط ( 8) ظ مدددن اجلددددوق رقدددمحدددنال

وبالتا  نرفض الفرضية الصفرية ونقبو الفرضية البديلة القا لة بوجود عالقة دالة إحصا ياو ( 0.05)مستو  
أي كلما زاد العنف األسري , (0.05)بني العنف األسري واألمن النفسي لد  عينة الدراسة عند مستو  

 .اخنفض األمن النفسي وبالعكس
 .العالقة بني العنف األسري واألمن النفسي( 8)يبني الشكو 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الع  ة ك ن العاس ا سرا قا من الافسل( 0)الاكل 
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ن العنف األسري بأشكالر املختلفة يعد من العوامو الر يسية إذ إوهذ  النتيجة تتفق م  اإليتار النظري, 
دراسدة عبدد اليدد الد  أظمدرت وجدود ارتبداط لفقدان األمن النفسي لد  األبناخ كما تتفق هذ  النتيجدة مد  
 .سليب بني سوخ املعاملة الوالدية  واألمن النفسي لد  األبناخ

ن ازدياد العنف األسري يىلدي إىل فقدان إذ إودد أن هذ  النتيجة تىلكد على ما هو موجود يف التم , 
ال  ا  بالسدلو  اجليدد أ  السديج,األمن النفسي لد  األبنداخ, فالففدو الدذي يتعدرض للعندف األسدري سدواخ قد

يستفي  التمييو بني السلو   ال لمل والسلو  الصحيح وبالتا  يرتدد بأي عمو يقو  بدر ويفقدد ثقتدر بنفسدر 
 .      وبابخرين ويقو تقدير  لذاتر وهذ  كلما عوامو تىلثر على األمن النفسي لد  األبناخ وانتما مم ألسرهم

ال توجدد فدروق دالدة إحصدا ياو علدى متوسدمل درجدات  :تفساريها نتائج الفرضية الثانية و -9-2
حيث بين  النتا   عد  وجود فروق . ٪ 0.05عند مستو   مقياا العنف األسري وفقاو إىل مت   اجلنس

 : دالة إحصا ياو بني الذكور واإلناث يف التعرض للعنف األسري كما هوموضح يف اجلدوق التا 
 ( 3)اجلدوق 

 للفرضية( T-  test)ودن  اختبار ستي نتا  
 القرار مستو  الداللة درجات احلرية قيمة ت اال راف املعياري املتوسمل العدد املت   الاق

العنددددددددددددددددددددددددف 
 األسري

 دددددددددددددددددددددد   382 321 8.342 0.30084 32.4022 850 ذكور
 1.05232 33.2330 850 إناث دالة

ودرجددددات احلريددددة ( 8.342=ت)  سددددوبةأنَّ قيمددددة مىلشددددر االختبددددار ا(: 3)نالحددددظ مددددن اجلدددددوق رقددددم 
القا لدة بعدد  وجدود , , وهذا يعين قبدوق الفرضدية الصدفرية(0.05)أكرب من ( 382)عند مستو  , (321)

فروق دالة إحصا ياو على متوسمل درجات مقياا العنف األسري وفقاو إىل مت   اجلنس عند مستو  الداللة 
ن إذ إ تربيدددة األبنددداخ ب دددض النظدددر عدددن جدددنس االبدددن  وهدددذا يعدددود السدددتخدا  نفدددس األسددداليب يف(. 0.05)

أسدداليب الثددوا  والعقددا  هددي نفسددما املسددتخدمة مدد  كددال اجلنسددني وهددذا مددا يددىلدي إىل اخنفدداض الفددروق أو 
انعدددامما يف العنددف األسددري وكمددا أن الددذي يقددو  بالسددلو  العنيددف ال أيددو ماهيددة املوضددوع الددذي يقدد  عليددر 

 .  ر بتر بالعنف والتخل  من الم وط العنف إ ا يسعى فقمل إلشباع
ال توجدد فدروق دالدة إحصدا ياو علدى متوسدمل درجدات  :نتائج الفرضية الثالثة وتفساريها  -9-3

 . ٪0.05عند مستو   مقياا األمن النفسي وفقاو إىل مت   اجلنس
مت   اجلنس  وجود فروق دالة إحصا ياو بني أفراد العينة يف مستو  األمن النفسي وفقعلى دل  النتا   

 :لصاا اإلناث, كما يوضح ذلك اجلدوق التا 
 للفرضية( T-  test)اختبار ستيودن   نتا   ( 2) اجلدوق

درجددددددددددددات  قيمة ت اال راف املعياري املتوسمل العدد املت   الاق
 احلرية

مسددددددددددددددتو  
 القرار الداللة

 40.40084 838.3300 850 إناث دالة 044 321 -3.030- 50.88822 842.0222 850 ذكور األمن النفسي
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ودرجددات احلريددة ( -3.030-=ت) أنَّ قيمددة مىلشددر االختبددار ا سددوبة(: 2)نالحددظ مددن اجلدددوق رقددم 
وقبددوق الفرضددية , , وهددذا يعددين رفددض الفرضددية الصددفرية(0.05)أصدد ر مددن ( 044)عنددد مسددتو  , (321)

جات مقياا األمن النفسي وفقاو إىل مت   اجلنس البديلة القا لة بوجود فروق دالة إحصا ياو على متوسمل در 
 (.0.05)عند مستو  

وهذ  النتيجة تتفق م  دراسة ليمر ال  أظمرت وجود فروق بدني الدذكور واإلنداث لصداا اإلنداث وهدذا 
األيتفداق الدذكور املبكدر   يعود للمسىلوليات ال  تلقى على عداتق الدذكور يف جمتمعندا العدريب باإلضدافة لعمالدة

 .  مم يف زياد  الم وط ال  يتعرض را الذكور وبالتا  يىلدي ذلك الخنفاض األمن النفسي تسال 
ال توجدد فدروق دالدة إحصدا ياو علدى متوسدمل درجدات  :نتائج الفرضية الرابعة وتفسريها -9-4

 . ٪ 0.05عند مستو   مقياا العنف األسري وفقاو إىل مت   مكان السكن
الددة إحصددا ياو بددني الفلبددة يف العنددف األسددري وفقدداو إىل مت دد  مكددان السدددكن تبددني النتددا   وجددود فددروق د

 :وذلك لصاا أبناخ املدينة كما يوضح ذلك اجلدوق التا 
 ( 4) اجلدوق

 (T-  test)اختبار ستيودن   نتا  
ا تحراف  ال ش سط العد  ال شغ ر ال م ل

 رج ب     ة ب ال ع  را
 الحر ة

مسش   
 القرار الد لة

اىىىىىىىىىىىىىىىىس الع
 ا سرا

 الىىىىىىىىىىىىىىة  اىىىىىىىىىىىىىىد  333 108 038608- 7860108 5888833 053 مد اة
 5815571 6680633 053 ر س 3835مسش   

ودرجددات احلريددة ( -80.321=ت)قيمددة مىلشددر االختبددار ا سددوبة  نَّ أ(: 4)نالحددظ مددن اجلدددوق رقددم 
وقبددوق الفرضددية  , وهددذا يعددين رفددض الفرضددية الصددفرية(0.05)أصدد ر مددن ( 000)وعنددد مسددتو  , (321)

البديلددة القا لددة بوجددود فددروق دالددة إحصددا ياو علدددى متوسددمل درجددات مقيدداا العنددف األسددري وفقدداو إىل مت ددد  
 .وهوفرق جوهري وداق والفرق لصاا عينة املدينة( 0.05)السكن عند مستو  

ية املولددد  هددذا يتفددق مدد  اإليتددار النظددري الددذي يعددد العددادات والتقاليددد االجتماعيددة مددن األسددبا  األساسدد
للعنف األسري مثو األساليب القدأة والصارمة املستخدمة يف تربية األبناخ وارتفاع حجدم األسدر  يف الريدف 
ممددا يددىلدي الزديدداد المدد وط علددى الوالدددين وبالتددا  تفريددغ المدد وط عددن األبندداخ وهددذا عامددو مسدداعد الزديدداد 

بالنسددبة لسدداكين املدددن يرجدد  الرتفدداع يف  ومددن جمددة أخددر  دددد أن اخنفدداض العنددف نسددبياو . العنددف األسددري
نسبة الوعي بأساليب الرتبية السليمة يف املدن وإيتالعمم أكثر على عمو املنظمات يف هدذا الشدأن وتراجد  
وجددود األسددر  املمتددد  الدد  قددد تددىلثر نسددبياو بشددكو سددليب مددن حيددث التدددخو الددذي حيدددث يف هددذا النددوع مددن 

 . اخاألسر والذي ينعكس على تربية األبن
ال توجد فروق دالة إحصا ياو على متوسدمل درجدات  :نتائج الفرضية اخلامسة وتفسريها -9-5

 .مقياا األمن النفسي وفقاو إىل مت   مكان السكن
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بيندد  النتددا   عددد  وجددود فددروق جوهريددة بددني الفلبددة مددن أبندداخ الريددف واملدينددة يف مسددتو  األمددن النفسددي 
        : وفق اجلدوق التا 

 للفرضية( T-  test)اختبار ستيودن   نتا  ( 5) اجلدوق

ا تحراف  ال ش سط العد  ال شغ ر ال م ل
 رج ب     ة ب ال ع  را

 الحر ة
مسش   
 القرار الد لة

ا مىىىىىىىىىىىىىىىن 
 الافسل

 40814463 05080333 053 مد اة
 48868550 05087000 053 ر س غ ر  الة 008 108 -08488-

ودرجددات احلريددة ( -8.411-=ت)  أنَّ قيمددة مىلشددر االختبددار ا سددوبة (5)نالحددظ مددن اجلدددوق رقددم 
, وهدذا يعدين قبدوق الفرضدية الصدفرية القا لدة بعدد  (0.05)أكدرب مدن ( 821)ومستو  الداللة هدو, (321)

وجود فروق دالة إحصا ياو على متوسمل درجات مقياا األمن النفسي وفقاو إىل مت   السدكن عندد مسدتو  
بالبيتددة تسدداعد  صددةاختوجددد عوامددو  ,تفددق مدد  يتبيعددة التمدد  ففددي كددو مددن الريددف واملدينددةوهددذا ي(. 0.05)

وباملقابددو اردددوخ وقلددة  ,علددى زيدداد  األمددن النفسددي علددى سددبيو املثدداق الدد  تددوفر اخلدددمات املختلفددة يف املدددن
يىلكدد بدأن  ,الم وط يف الريف وال  تعد عوامو هامة مساعد  على حتسن األمدن النفسدي فالتفسد  النفسدي

يف إيتار األسر  والفرق الرتبوية املستخدمة يف التعدايتي مد  األبنداخ وشدعورهم  نفسي يشعر بر األفراداألمن ال
 . بأ م أفراد آمنني من الناحية النفسية وهذا يعود إىل مد  انتما مم را

رجدات ال توجد فروق دالة إحصدا ياو علدى متوسدمل د :نتائج الفرضية السادسة وتفسريها -9-6
 .٪ 0.05عند مستو   مقياا العنف األسري وفقاو إىل مت   املستو  التعليمي ل هو

بينددد  النتدددا   وجدددود فدددروق دالدددة بدددني أفدددراد العيندددة يف العندددف األسدددري وفدددق مت ددد  املسدددتو  التعليمدددي إذ 
 .ل هو, وذلك لصاا املستو  التعليمي املرتف , فمنا األبناخ أقو تعرضاو للعنف

 ( 3)اجلدوق 
 للفرضية( T-  test)اختبار ستيودن   نتا  

ا تحراف  ال ش سط العد  ال شغ ر ال م ل
 رج ب     ة ب ال ع  را

 الحر ة
مسش   
 القرار الد لة

 العاس ا سرا
ال سىىىىىىىىىىىىىىىش   -

- الشعل  ل

 7860108 5888833 053 مرتفد
-038608- 108 333 

 الىىىىىىىىىىة  اىىىىىىىىىىد 
مسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىش   

3835 
 5815571 6680633 053 مامفض

ودرجددات احلريددة ( -80.321=ت)أنَّ قيمددة مىلشددر االختبددار ا سددوبة (: 3)نالحددظ مددن اجلدددوق رقددم 
, وهددذا يعدددين رفددض الفرضدددية الصددفرية وقبدددوق الفرضدددية (0.05)أصدد ر مدددن ( 000)عنددد مسدددتو  , (321)

 ددد  مت البديلددة القا لددة بوجددود فددروق دالددة إحصددا ياو علدددى متوسددمل درجددات مقيدداا العنددف األسددري وفقدداو إىل
وهددددو فددددرق جددددوهري وداق والفددددرق لصدددداا العينددددة ذات املسددددتو  ( 0.05) مسددددتو  املسددددتو  التعليمددددي عنددددد

 .التعليمي املرتف 
 ق م  اإليتار النظري الذي يعد املستو  التعليمي املنخفض للوالدين من أهم األسبا  ال  دددددذا يتفددددددددوه
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تعليمددي املرتفدد  أيلددون السددتخدا  أسدداليب الرتبيددة السددليمة تددىلدي للعنددف األسددري فالوالدددين ذوي املسددتو  ال
 . الدأقرايتية واالبتعاد عن التسلمل والعنف يف تربية األبناخ واستخدا  أساليب احلوار بدرجة أكرب

 :نتائج الفرضية السابعة وتفسريها -9-7

ت ددد  املسدددتو  ال توجدددد فدددروق دالدددة إحصدددا ياو علدددى متوسدددمل درجدددات مقيددداا األمدددن النفسدددي وفقددداو إىل م
 .٪ 0.05عند مستو   التعليمي ل هو

أشارت النتا   إىل وجود فروق دالة إحصا ياو يف مستو  األمن النفسي ل بناخ بني أفراد العينة وفقداو إىل 
 :مت   املستو  التعليمي للوالدين لصاا أبناخ املستو  التعليمي املرتف  كما يوضح ذلك اجلدوق التا 

 للفرضية( T-  test)اختبار ستيودن     نتا( 0) اجلدوق
اال دددددددددددددددددددددددددددددددددددددراف  املتوسمل العدد املت   الاق

درجددددددددددددات  قيمة ت املعياري
 احلرية

مسددددددددددددددتو  
 القرار الداللة

 األمن النفسي
املسددددددددددددددددددددددتو  -

- التعليمي

 43.25180 803.2430 850 مرتف 
-80.321- 321 000 

دالدددددددددددددددددة عندددددددددددددددددد 
مسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتو  

0.05 
 42.35323 821.3330 850 منخفض

ودرجددددات احلريددددة ( 3.230=ت(أنَّ قيمددددة مىلشددددر االختبددددار ا سددددوبة (: 0)نالحددددظ مددددن اجلدددددوق رقددددم 
وقبدددوق الفرضدددية , وهددذا يعدددين رفددض الفرضدددية الصددفرية (0.05)أصدد ر مدددن ( 000)مسدددتو  عنددد , (321)

  د فدددروق دالدددة إحصدددا ياو علدددى متوسدددمل درجدددات مقيددداا األمدددن النفسدددي وفقددداو إىل مت دددو جدددبو البديلدددة القا لدددة 
وهددددو فددددرق جددددوهري وداق والفددددرق لصدددداا العينددددة ذات املسددددتو  ( 0.05)املسددددتو  التعليمددددي عنددددد مسددددتو  

وهدذا يعدود إىل أن الوالددين ذوي املسدتو  التعليمدي املرتفد  يسدعون دا مداو ملراعدا  متفلبدات . التعليمي املرتف 
. ق االتدوان واالسدتقرار النفسدي ل بنداخأبنا مم النفسية واالنفعالية من حب وشعور باالنتماخ واألمهية مما حيقد

باإلضافة أ م يتمتعون بفرص وظيفية تعود عليمم مبستو  مادي مقبدوق أو مرتفد  والدذي يدىلثر مدن الناحيدة 
فمددالو عددن أ ددم  0االقتصددادية بشددكو عددا  وهددذا بدددور  يددنعكس بشددكو إجيددايب علددى األمددن النفسددي ل بندداخ

عددد   مددن عوامددو المدد وط املاديددة واالقتصددادية قددد تكددون عددامالو ف, قددادرين علددى تددأمني سددبو العدديش اليسدد 
 .االستقرار النفسي وأمنر وال  تكمن يف عد  إمكانية تلبية احلاجات املعنوية واملادية وإشباعما ل بناخ

 :ابتيةبحث أكن تقدمي املقرتحات من خالق نتا   ال: مقرتحات البحث -11
 . واملرشدين يف التم تفعيو عمو األخصا يني النفسيني -03-0
 .  إنشاخ مراكو  تم برعاية األبناخ املعنفني من الناحية القانونية والنفسية واالجتماعية -03-1
تفعيدددو الددددور اإلعالمدددي يف التوعيدددة للنتدددا   السدددلبية للعندددف األسدددري علدددى شخصدددية وصدددحة  -03-0

 .األبناخ النفسية واجلسدية واألسر  يف نفس الوق 
 .على إجراخ املويد من األحباث والدراسات حوق العنف األسري العمو -03-4
زياد  مراكو االستشارات النفسية األسرية والعمو على تفعيو دورها وتفويرها مبا يتماشى م   -03-5

 . الت  ات السريعة يف األسر  والتم 
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 املراجع

 :املراجع العربية

ملىللر كلية حبث مقد   .ببعض املت  ات الشخصيةالعنف األسري وعالقتر  (.3002. )أمو, األمحد -
 .دمشق, سورية .الرتبية
 .دار املعرفة اجلامعية. علم اجتماع األسر (. 3008. )أمحد , السيد , وآخرون -
تقرير اخلب  املستقو املعين بإجراخ دراسة ل مم املتحد  بشأن العنف ضدد (. 3003. )األمم املتحد  -

 . من جدوق األعماق املىلق , اجلمعية العامة 33ية والستون, البند , الدور  احلاداأليتفاق
دراسددة مسددحية يف مرحلددة التعلدديم األساسددي,  .العنددف املوجددر ضددد الففددو(. 3004. )بركددات, مفدداع -

 .وزار  الشىلون االجتماعية ووزار  الرتبية بالتعاون م  مكتب اليونيسف يف دمشق
 . دار ا بة :ب وت, (8ط) ي الدواف  واحللوقالعنف األسر (.  3008. )حيدر, البصري -
عالقدددة العنددددف األسدددري والتددددوتر النفسدددي لددددد  الووجدددات املعنفددددات (. 3000. )البفدددوش, رمي رمددددد -

رسددالة ماجسددت   دد  منشددور , قسددم اإلرشدداد والرتبيددة . واألبندداخ املسدداخ إلدديمم مدد  بعددض املت دد ات الدأ رافيددة
 .جامعة مىلتة, األردن اخلاصة, عماد  الدراسات العليا,

 آثدار العنددف وإسدداخ  معاملددة األيتفداق علددى الشخصددية املسددتقبلية(. 3002. ) اجللديب, سوسددن شدداكر -
 .colleges.ksu.edu.sa/Papers/Papersدراسة يف زمن احلصار االقتصادي واحلرو  على العراق, 

يف حتسني مفمدو  الدذات لدد   فاعليددة بعض األنشفة الرتوحيية (.3005. )حندا, نانسي نبيدو فممي -
, رسالة ماجسدت   د  منشدور , كليدة البندات للعلدو  وابدا  والرتبيدة, جامعدة عدني األيتفاق املساخ معاملتمم

 .مشس
عالقددة مشدداهد  العنددف األسددري بددالتوتر واالكتتددا  والتحصدديو الدراسددي  (.3000. )داود , نسدديمة -

 (.20) 1, , القاهر جملة الففولة العربية, لد  األيتفاق
 .دار املد  :, دمشق(نواق اليقة: مرتجم. )العنف العا لي(. 8222. ) دلتافو, أليسا -
 .دار الفكر: دمشق .مشكالت األيتفاق السلوكية والدراسية والنفسية(. 3005. )أمحد, الوعيب -
, جملدددة جامعدددة دمشدددق. مسدددتويات األمدددن النفسدددي لدددد  الشدددبا  اجلدددامعي(. 8222. )علدددي,سدددعد  -
8(8) ,2-42. 

جامعدة نددايف , رسدالة ماجسدت . األمدن النفسدي وعالقتدر بدداألداخ الدوظيفي. 3000. ماجدد, السدملي -
 .  السعودية, للعلو  األمنية

مىلّسسدة كرامدددة و ا اميدات  .العندف األسدري يف التمد  امل اربدي(. 3001. )السواحيي, منجية النفوي -
 ".املسلمات من أجو حقوق اإلنسان

, (8ط) .العنددددف األسددددري قددددراخ  يف الظدددداهر  مددددن أجددددو جمتمدددد  سددددليم(. 3000. )شددددبيب, كدددداظمال -
 .املركو الثقايف العريب: ب وت
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 .العنف املوجر ل يتفاق نظريات تفس  الظاهر  وأساليب مواجمتما(. 3001. )الشيخ محود, رمد -
 (.8) 38, وزار  الرتبية, سورية جملة املعلم العريب

 .دار قباخ, : , القاهر علم األمراض النفسية والعقلية(.  8222. )رمد السيد, عبد الرمحن -
العنف األسدري وعالقتدر بدا راف األحدداث لدد  ندوالخ (.  3003. )املف ي, عبد ا سن بن عمار -

رسدددالة ماجسدددت  منشدددور , جامعدددة ندددايف العربيدددة للعلدددو  األمنيدددة . دار املالحظدددة االجتماعيدددة مبديندددة الريددداض
 .رياضال

 كو لد  ذهنيوا املعاقني األيتفاق اا  اإلساخ  أبعاد (.3000. )العجمي, فيصو رمد  ار مناحي -
رسدالة ماجسدت   د  منشدور , كليدة الدراسدات العليدا, جامعدة . الكويد  دولدة يف األمدور وأولياخ من املعلمني

 .اخللي  العريب, مملكة البحرين
عالقدددة تشدددكو هويدددة األندددا بكدددو مدددن مفمدددو  الدددذات (. 3002. )عسددد ي, عبددد  بنددد  رمدددد حسدددن -

رسدالة ماجسدت   .والتوافق النفسي واالجتماعي والعا  لد  عينة من يتالبات املرحلة الثانوية مبديندة الفدا ف
 .   منشور ,كلية الرتبية, جامعة أ  القر , السعودية

ر بالشددعور بدداألمن لددد  الفلبددة األبندداخ وعالقتدد العنددف األسددري املوجددر  ددو(. 3003. )الفرايددة, عمددر -
 .رسالة ماجست , جامعة مىلتة, األردن .املراهقني يف رافظة الكر 

, استكشدددددافية, دراسدددددة نفسدددددية العندددددف يف األسدددددر  املصدددددرية(. 3003). يتريدددددف شدددددوقي رمدددددد, فدددددرم -
ة للعندف يف مىللر األبعاد االجتماعيدة واجلنا يدحبث ألقي يف  .اخلالصات والدالالت واأليتروحات املستقبلية

 .املركو القومي للبحوث االجتماعية واجلنا ية, التم  املصري
 .مكتبة االدلو املصرية: , القاهر (8ط) .رعاية األبناخ ضحايا العنف. (3000. )فميم, كل  -
مدددد  تدددأث  العندددف األسدددري علدددى السدددلو  اال دددرايف لفالبدددات (. 3005. )القدددرين, رمدددد بدددن مسدددفر -

, عدددد خدداص جملددة جامعددة أ  القددر  للعلددو  الرتبويددة واالجتماعيددة واإلنسددانية. ة مبكددة املكرمددةاملرحلددة املتوسددف
 .مبناسبة اختيار مكة عاصمة للثقافة اإلسالمية

: , عمدددانالعنددف ضددد األيتفدداق يف األردن (.3000. ) اليونيسددف -اللددس الددويتين لشددىلون األسددر   -
 .مكتب اليونيسف

املعاملددددة الوالديددددة وعالقتمدددا بتوافددددق الففددددو االجتمدددداعي يف ريدددداض أسدددداليب (. 3004. )ردددرز, ددددداح -
 .رسالة دكتورا     منشور , كلية الرتبية, جامعة دمشق .األيتفاق
الدرباعم املصددرية حتتدام للرعايددة واحليدا  ابمنددة حدق األيتفدداق (. 3002. )مركدو األرض حلقدوق اإلنسددان -

 .3002-2-85, نشر  إعالمية, القاهر . يف النمو السليم والصحي
العندف األسدري وعالقتدر بدا راف األحدداث لدد  نددوالخ (. 3003. )املفد ي, عبدد ا سدن بدن عمدار -

رسدددالة ماجسدددت   ددد  منشدددور ,  قسدددم العلدددو  االجتماعيدددة, كليدددة . دار املالحظدددة االجتماعيدددة مبديندددة الريددداض
 .الدراسات العليا , جامعة نايف العربية للعلو  األمنية, الرياض
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العالقددة بددني العنددف األسددري اددا  األبندداخ والسددلو  العدددواين (. 3001. )املفددوع, رمددد بددن عبددد اه -
جملس  ,جملة العلو  االجتماعية .لديمم دراسة ميدانية على عينة من يتال  املرحلة الثانوية يف مدينة الرياض

 .(8)23. النشر العلمي, جامعة الكوي 
املكتب اإلقليمي يف الشرق  .التقرير العاملي حوق العنف والصحة(. 3003. )منظمة الصحة العاملية -

 .األوسمل
املسددداند  االجتماعيدددة وعالقتمدددا بالمددد مل النفسدددي والتوافدددق مددد  احليدددا  (. 3002. )النابلسدددي, حيدددا  -

 .رسالة ماجست     منشور , كلية الرتبية, جامعة دمشق اجلامعية,
سدددوخ معاملدددة األيتفددداق يف سدددورية, (. 3001. )لتعلددديم العدددا وزار  ا - اريتدددة السدددورية لشدددىلون األسدددر  -
 . دمشق .(81-85)ة ميدانية للفتة العمرية دراس
 .وزار  الرتبية: مشق ,نظا  محاية الففو يف املدرسة(. 3002. )اليونيسف –وزار  الرتبية  -
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