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 .السيكوسوماتية باالضطرابات وعالقتها الوالدية اللفظية اإلساءة

 
 *منال الشيخ .د 

 الملخص
 ،هدف البحث إلى تعّرف العالقة بين اإلساءة اللفظية الوالدية واالضطرابات السيكوسوماتية

وتعّرف الفروق بين درجات أفراد العينة  ،ساءة اللفظيةوتعّرف الفروق بين األم واألب في توجيه اإل
 ،اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،على مقياس اإلساءة اللفظية تبعًا لمتغير الجنس

واستخدم مقياس  ،السابع والثامن نصفيالطالبًا وطالبة في ( 053)تكّونت عينة البحث من و 
 ،إعداد ديوب)مقياس االضطرابات السيكوسوماتية و  ،(1322 ،إعداد عسيلي)اإلساءة اللفظية 

 :وخلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية ،(1322
 .توجد عالقة ارتباط بين اإلساءة اللفظية واالضطرابات السيكوسوماتية. 2
 .توجد عالقة ارتباط بين اإلساءة اللفظية وبُعد اضطرابات الجهاز الهضمي. 1
 .اللفظية وبُعد اضطرابات النوم توجد عالقة ارتباط بين اإلساءة. 0
 .توجد عالقة ارتباط بين اإلساءة اللفظية وبُعد اضطرابات السلوك. 4
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األم واألب في توجيه اإلساءة اللفظية لدى أفراد عينة . 5

 .البحث لصالح األم
رض لإلساءة اللفظية لدى أفراد توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في التع. 6

 .عينة البحث لصالح اإلناث
 

 حلقطة" األساسطي التعلطي  طلبطة السيكوسطوماتية، االضططرابات، اللفظية اإلساءة: المفتاحية الكلمات
 ."ثانية

 .سورية -ة يالرتبكلية   - دمشقجامعة  -اإلشاد النفسييف قسم  مدرسة *
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 :بحثال مقدمة .1
طفل باهتمام جمتمعي متزايٍد، خاصة يف العقود الثالثة والدين للاملة الحظيت مشكلة إساءة مع

تنامي االهتمام حبقوق الطفل وإقرار هذه احلقوق يف وثائق دولية وتشريعات قانونية، ومن معامل مع املاضية، 
ص الرابطة األمريكية لعلم النفس يصختطورة ظاهرة سوء معاملة األطفال خبهذا االهتمام املتزايد 

(American Psychological Association (APA))  يف سان  (1002)يف مؤمترها لعام
وهي من املشكالت  ،(21، 1002منصور، )ظاهرة سوء معاملة األطفال لفرانسيسكو ثالثني جلسة 

والتصدي هلا أمر ضروري ملا هلا من آثار سلبية على  ،القدمية اليت عانت اجملتمعات منها وال تزال تعاين
، وإلساءة معاملة األطفال أشكال عدة إال أن العديد من البحوث ا  ونفسي ا  سديجو  ا  بناء اجتماعياأل

اإلساءة االنفعالية واإلساءة و اإلساءة اللفظية و  اإلساءة اجلسدية)والدراسات اتفقت على األشكال التالية 
تعد من اليت هي اإلساءة اللفظية و  وستتناول هذه الدراسة أكثر أمناط إساءة معاملة الطفل شيوعا  ( اجلنسية

 (.122، 1002سليم، )العوامل اهلامة اليت تؤثر يف شخصية األبناء وصحتهم النفسية 
 فيه مرغوب وغري بأنه مرفوض ذلك جراء يشعر والديه قبل من اإلساءة اللفظية يتلقى الذي فاالبن

 مشاعر تنتابه قدو  ،االكتئابو  كالقلق باضطرابات نفسية صابوي النفس،ب الثقة اخنفاض من يعاينف
 يتعرضون الذين أن األطفال الدراسات من العديد أفادت يف الفراش كما والتبول والكوابيس واألرق اخلوف
 سعادة أقل معاملتهم تساء الذين واألطفال ،املزاج يف ومشاكل واالكتئاب القلق لديهم يظهر للعنف

وهذه الصراعات العاطفية واإلحباطات املرتاكمة ، (22، 1020 عبد اهلل،) اآلخرين األطفال من وطموحا  
والتوترات االنفعالية املستمرة اليت يعاين منها االبن تؤدي به إىل املعاناة من االضطرابات النفسية واجلسمية 
ولعل االضطرابات السيكوسوماتية من أكثر هذه االضطرابات تأثرا  بتلك العوامل اليت تعرب عن االتصال 

 ، اجلسم والنفس أي تعرب عن أمراض جسدية تنشأ عن صراعات نفسية مكبوتة أو صرحةالوثيق بني
فكل معاناة نفسية شديدة ومزمنة ال يسمح هلا بالتعبري املباشر على املستوى  ،واألغلب أن تكون مكبوتة

، 1022ف، العار )النفسي تؤدي الحمالة إىل اختالالت جسدية وتظهر فيما بعد كاضطرابات جسمية 
ناول العالقة بني هذين املتغريين اإلساءة اللفظية من قبل الوالدين واالضطرابات يوهذا البحث ، (20

 . السيكوسوماتية
 
 
 



 9102  -العدد الثالث   -عشر  بعالمجلد السا. ….....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

919 

 :بحثالمشكلة  .2
عد اإلساءة اللفظية ظاهرة خطرية شائعة حتدث يف كل أمناط األسر بغض النظر عن اخلليفة ت

سات االجتماعية والرتبوية مواجهتها ما دفع الباحثني إلجراء املؤس وجب علىالثقافية واالجتماعية والعرقية ت
 من أكثر مشلت أمريكا يف هامبشري، نيو جامعة يف ويف دراسة هاف معدل انتشار األحباث والدراسات لتعر  

 جتاه اللفظي العدوان حاالت من أكثر أو واحدة حبدوث من اآلباء أفادوا %21 أن اتضح أسرة 1000
يف وتشري تقارير اليونيسيف حول الدراسات اليت أجريت على العنف األسري خالل  ،ممنازهل يف األطفال

 من أشكال العنف األسري مليون طفل حول العامل يشهدون شكال   122 إىل 1002-2892الفرتة 
أجريت يف سورية لتعرف أكثر أشكال اليت ( 1002بركات، )ويف دراسة  ،(29، 1002بنهريو، ) سنويا  
ا وتلميذة، والثانية عينة ( 21929) من خالل عينتني؛ األوىل تألفت منالطفل  ضد املوجه العنف تلميذ 

وتوصلت هذه الدراسة إىل أن العنف اللفظي أكثر أنواع العنف انتشار ا ( 21929)األهايل تألفت من 
اآلثار النفسية هذا االنتشار الواسع هلذا النوع من اإلساءة دفع الباحثة لدراسة هذه الظاهرة و ، و ضد الطفل

أن مجيع األحباث والدراسات السابقة اليت درست اإلساءة اللفظية واآلثار النامجة  إضافة إىلالنامجة عنها، 
 ؛ي حبث سابق إىل دراسة أثر هذا نوع من اإلساءة على املراهقنيأومل يتطرق  ،عنها تناولت فئة األطفال

تناولت الدراسات أشكال العنف األخرى كما ،  يهمدراسة أثر هذه الظاهرة عل إىللذلك عمدت الباحثة 
الحظت الباحثة اآلثار الناجتة عن اإلساءة اللفظية عند األبناء ومشاعر اخنفاض الثقة و كالعنف اجلسدي، 

لديهم وسوء التوافق، وبالتايل هم أكثر عرضة لإلصابة باالضطرابات الناجتة عن االنفعال الزائد مثل 
فإذا كانت خطورة هذه االنفعاالت أقوى من مقدرة املراهق على رد الفعل الغضب واخلوف واإلحباط، 

فإنه غالبا  يتصرف تصرفا  غري عادي، وقد يطور ذلك إىل سلوك مرضي يؤدي إىل اضطرابات سيكوسوماتية 
 (.22، 2892عبد الرزاق، )

فظية الباحثة للقيام هبذا البحث لتعرف إن كانت هناك عالقة بني اإلساءة الل لذا سعت
ما العالقة بني : ومما سبق ميكن حتديد مشكلة البحث يف السؤال التايل ؛واالضطرابات السيكوسوماتية

التعليم اإلساءة اللفظية املوجهة من قبل الوالدين واالضطرابات السيكوسوماتية لدى طالب مرحلة 
 ؟"حلقة ثانية"األساسي 
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 :البحث أهمية .3
 :آلتيةتتمثل أمهية البحث يف النقاط ا

تنبع أمهية البحث من كونه يسلط الضوء على ظاهرتني من أهم الظواهر النفسية اإلساءة اللفظية . 2. 1
  .ضطرابات السيكوسوماتية ويقوم على دراستهما وحتليلهما ورصد نتائجهمااملوجهة من قبل األهل واال

من نفس الناحية والطريقة دراسة سابقة تناولت موضوع البحث  ليس هناكحبدود علم الباحثة . 1. 1
املستخدمة يف الدراسة احلالية فهي أول دراسة تناولت العالقة بني هذين املتغريين كما أهنا أول دراسة 

 .تناولت أثر اإلساءة اللفظية على املراهقني
ا يتناول البحث فئة من أهم فئات اجملتمع وهي فئة املراهقني فهم أساس اجملتمع وأمل األمة وقادهت. 1. 1

 .يف املستقبل يف شىت اجملاالت وعليهم مسؤولية بناء اجملتمع أكثر من غريهم
قد تسهم نتائج هذا البحث يف إعداد برامج إرشادية أسرية لتدريب الوالدين على أساليب الرتبية . 2. 1

جديدة األثر السليب لإلساءة اللفظية على شخصية األبناء وتدريبهم على أساليب ب اإلجيابية، وتوعيتهم
أكثر فعالية يف تربية األبناء، وتدريبهم على استخدام أسلوب التعزيز اإلجيايب إلثابة األبناء وعقاهبم عن 

 . طريق حرماهنم من هذا التعزيز كسلوك بديل
قد تسهم نتائج هذا البحث يف إعداد برامج إرشادية وقائية جتنب املراهقني اإلصابة باالضطرابات . 2. 1

  .السيكوسوماتية
قد تسهم نتائج هذا البحث يف إعداد برامج عالجية لعالج املراهقني الذين يعانون من . 2. 1

 .االضطرابات السيكوسوماتية
تزويد املكتبة العربية والباحثني واملتخصصني يف جماالت الدراسات النفسية بنتائج دراسة علمية عن . 2. 1

  .وء بعض املتغرياتاإلساءة اللفظية واالضطرابات السيكوسوماتية يف ض
 :البحث أهداف .4
 .ف العالقة بني اإلساءة اللفظية واضطرابات اجلهاز اهلضمي لدى أفراد عينة البحثتعر  . 2. 2
 .ف العالقة بني اإلساءة اللفظية واضطرابات اجلهاز التنفسي لدى أفراد عينة البحثتعر  . 1. 2
 .ت اجلهاز القليب لدى أفراد عينة البحثف العالقة بني اإلساءة اللفظية واضطراباتعر  . 1. 2
 .ف العالقة بني اإلساءة اللفظية واضطرابات اجلهاز العضلي لدى أفراد عينة البحثتعر  . 2. 2
 .ف العالقة بني اإلساءة اللفظية واضطرابات النوم لدى أفراد عينة البحثتعر  . 2. 2
 .وك لدى أفراد عينة البحثف العالقة بني اإلساءة اللفظية واضطرابات السلتعر  . 2. 2
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 .ف العالقة بني اإلساءة اللفظية واضطرابات العمليات العقلية لدى أفراد عينة البحثتعر  . 2. 2
 .ف العالقة بني اإلساءة اللفظية وبعد اضطرابات االنفعالية لدى أفراد عينة البحثتعر  . 9. 2
 .ظية لدى أفرد عينة البحثف الفروق بني األم واألب يف توجيه اإلساءة اللفتعر  . 8. 2
 :البحث فرضيات. 5

 :البحث من الفرضيات التالية ينطلق
ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني اإلساءة اللفظية واالضطرابات السيكوسوماتية ويتفرغ من 

 :الفرضية الرئيسة فرضيات فرعية
اضطرابات اجلهاز اهلضمي  وبنيءة اللفظية ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني اإلسا. 2. 2

 .لدى أفراد عينة البحث
اضطرابات اجلهاز التنفسي  وبنيال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني اإلساءة اللفظية . 1. 2

 .لدى أفراد عينة البحث
بات اجلهاز القليب اضطرا وبنيال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني اإلساءة اللفظية . 1. 2

 .لدى أفراد عينة البحث
اضطرابات اجلهاز العضلي لدى  وبنيال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلساءة اللفظية . 2. 2

 .أفراد عينة البحث
اضطرابات النوم لدى أفراد عينة  وبنيال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلساءة اللفظية . 2. 2

 .البحث
اضطرابات السلوك لدى أفراد عينة  وبنيتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلساءة اللفظية  ال. 2. 2

 .البحث
اضطرابات العمليات العقلية لدى  وبنيال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلساءة اللفظية . 2. 2

 .أفراد عينة البحث
االضطرابات االنفعالية لدى أفراد  وبنيلفظية ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلساءة ال. 9. 2

 .عينة البحث
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني األم واألب يف توجيه اإلساءة اللفظية لدى أفرد عينة . 8. 2

 .البحث
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 :البحث حدود. 6
لتعليم من مرحلة ا منوالثا سابعجرى تطبيق البحث على عينة من طلبة الصفني ال: احلدود البشرية. 2. 2

 .يف مدارس حمافظة دمشق احلكومية يف اجلمهورية العربية السورية" حلقة ثانية"األساسي 
 (.10/22/1022 – 12/2/1022)طُبق البحث بتاريخ : احلدود الزمانية. 1. 2
 .مبحافظة دمشق" حلقة ثانية"ساسي مدارس التعليم األ: دود املكانيةاحل. 1. 2
 .اإلساءة اللفظية، االضطرابات السيكوسوماتية" ات البحثمتغري : "احلدود املوضوعية. 2. 2
 :لبحثا أدوات. 7
عبارة تقيس اإلساءة ( 12)ويتألف االستبيان من ؛ "عسيال"من إعداد : استبيان اإلساءة اللفظية. 2. 2

؛ ....(السخرية ،اللوم ،متين املوت ،الدعاء باملرض ،التشبيه باجلماد ،التشبيه باحليوانات ،السب)اللفظية 
  (.نادرا  )إىل ( قليال   (إىل (كثريا  )من  اإلجابات عليها وتتدرج

 ؛"ديوب"السيكوسوماتية من إعداد  االضطرابات استبانة: استبيان االضطرابات السيكوسوماتية. 1. 2
 بعد اهلضمي، اجلهاز بعد هي أبعاد عشرة على موزعة ا  بند( 28) من النهائية صورهتا يف االستبانة تكونت

السلوك، البعد  بعد النوم، اضطرابات بعد القليب، اجلهاز بعد التنفسي، اجلهاز جلهاز العضلي، بعدا
وتتم اإلجابة على بنود ( بعد التبول الالإرادي بعد العمليات العقلية بعد اضطرابات اجلسد،، االنفعايل

 .(صفر)وال ينطبق ( درجة واحدة)املقياس ينطبق 
 :وعينته البحث مجتمع. 8
يف مدارس  1022/ 22/ 12مت تطبيق هذا البحث يف يوم الثالثاء الواقع يف  :حدود البحث. 2 .9

 .على عينة من طالب احللقة الثانية من التعليم األساسي" حلقة ثانية"دمشق للتعليم األساسي 
حلقة "ي يتألف اجملتمع األصلي من مجيع الطلبة املسجلني يف مرحلة التعليم األساس :جمتمع البحث. 1. 9

 .1022/1022يف حمافظة دمشق للعام الدراسي " ثانية
وطالبة سحبت بطريقة عشوائية من مدارس  طالبا  ( 120)ضمت عينة البحث : عينة البحث. 1. 9

لتحقيق أهداف البحث . مع مراعاة تقسيم احملافظة إىل أربع جهات واملركز" احللقة الثانية"التعليم األساسي 
ومن خالهلا ُقسمت مدارس حمافظة دمشق  (Luster Sample)وائية العنقودية اعُتمدت العينة العش

، وسحبت عينة (الغرب ،الشرق ،الوسط ،اجلنوب ،الشمال)إىل عناقيد فرعية حبسب التوزع اجلغرايف 
مت سحب عينة من طلبة هذه  اعشوائية من هذه العناقيد الفرعية، إذ اختريت مدرستان من كل منطقة، كم

ملختارة أيضا  بالطريقة العشوائية، مع مراعاة متغري اجلنس، واختريت شعبة دراسية واحدة من كل املدارس ا
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السابع والثامن يف املدارس  نيطالبا  وطالبة من الصف( 120)مدرسة، ويكون العدد اإلمجايل للعينة املختارة 
 .إناثا  ( 280)و ا  ذكور ( 220) منهمالرمسية 

 :اإلجرائية وتعريفاته مصطلحات البحث. 9
 قبل من ومعتادة مستمرة لفظية مضايقة بأهنا (:Skuse) "سكوس" عرفها: اإلساءة اللفظية. 2. 8

 منه، السخرية أو هتديده أو نقده أو قدره من التقليل طريق عن وذلك به، احمليطني أو الطفل والدي
 مثال أو كالنبذ فظيةل وغري لفظية وسائل استخدام خالل من جتاهه مشاعر احلب يف التقلب وكذلك
على  ومستخفة مضحكة أمساء إطالق ذلك مضايقته ويتضمن أو إغاظته احتقاره أو أو إزعاجه أو ختويفه
 أو الراشدين مشكالت على ولومه الطفل على املسؤولية وإلقاء والدفء واحلنان، احلب ونقص ،الطفل
 هب واالستخفاف باآلخرين، السلبية ارناتواملق والذنب باخلجل الطفل وتنمية إحساس هلم املالية احلالة

 (.122، 1002سليم، ) نهأمن ش والتقليل وازدرائه
  .بالدرجة اليت حصل عليها الطالب على مقياس اإلساءة اللفظية: وتُعر ف إجرائيا  

عرفها حجازي بأهنا نوع من االضطرابات واألمراض اجلسمية اليت ال  :االضطرابات السيكوسوماتية. 1. 8
واألغلب  ،ع إىل علة جرثومية أو اختالالت فيزيولوجية بل تنشأ عن صراعات نفسية مكبوتة أو صرحةترج

ومصدر املرض يف هذه احلالة الوحدة اجلدلية  ،ن تكون مكبوتة، فاملرض النفسي اجلسمي ذو أصل نفسيأ
 املباشر على املستوى فكل معاناة نفسية شديدة ومزمنة ال يسمح هلا بالتعبري ،الدائمة بني النفس واجلسم

فمن خصائص الطاقة  ،النفسي تؤدي الحمالة إىل اختالالت جسدية تظهر فيما بعد كاضطرابات جسمية
ولكن البد يف حالة  ،النفسية سواء أكانت سوية أم يف حالة تأزم أن تنصرف من خالل اجلسد ووظائفه

لذي ستظهر من خالله املرض النفسجسمي من تواطؤ جسمي على شكل ضعف شديد يف العضو ا
 (.129 -122، 2892 حجازي،)االضطرابات 

بالدرجة اليت حصل عليها الطالب على مقياس االضطرابات : وتعرفها الباحثة إجرائيا   
 .السيكوسوماتية

تعرف هبذا االسم يف معظم البالد العربية ومتتد هبا الدراسة  ":حلقة ثانية"مرحلة التعليم األساسي .1. 8
وهي أحرج مرحلة يف حياة الناشئ يبحث فيها  ،(22–21)ت حيث تكون املرحلة العمرية ثالث سنوا

فالتعليم  ،من ناحية ولينال القبول والرضا من ناحية أخرى ومهنيا   واقتصاديا   عن ذاته ليكون مستقال فكريا  
 (.212، 2880القذايف، )الثانوي له مركز خاص ووظيفة خاصة 
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الذين طبق عليهم السابع والثامن  نياملرحلة اليت تضم طالب الصف بأهنا :وتعرفها الباحثة إجرائيا  
 .مقياس اإلساءة اللفظية ومقياس االضطرابات السيكوسوماتية

هي مرحلة منو وتأه ب ملرحلة الرشد، متتد خالل العقد الثاين من حياة الفرد من الثالثة : املراهقة. 2. 8
ذلك بعام أو عامني أو بعد بعام، وقد يكون من السهل حتديد بداية  تقريبا  أو قبل ةإىل التاسعة عشر  ةعشر 

املراهقة لكن من الصعب حتديد هنايتها، نظرا  ألن بدايتها تتحدد بالبلوغ اجلنسي بينما تتحدد هنايتها 
وهناك مخسة مصاحبات عامة  ،(122، 1001فحول، )بالوصول إىل النضج يف مظاهر النمو املختلفة 

االنفعالية املتزايدة والنضج اجلنسي والتغريات اجلسدية والتغريات يف : حتدث يف املراهقة وهي للتغريات اليت
االهتمامات واألدوار االجتماعية والتغريات يف القيم وأخريا  املشاعر املتضاربة واألفكار املتناقضة حيال هذه 

 .(Kamal, 2009, 28)التغريات 
 .ئة العمرية اليت ينتمي إليها أفراد العينة اليت تناوهلا البحثالف بأهنا: وتعرفها الباحثة إجرائيا  

 :منهج البحث وأدواته. 23
يف الواقع  هياستخدم يف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد دراسة الظاهرة كما 

يصف لنا الظاهرة  ، فالتعبري الكيفيكميا   أو تعبريا   كيفيا    ويعرب عنها تعبريا   ،دقيقا   ويهتم بوصفها وصفا  
يوضح مقدار هذه الظاهرة، أو حجمها  رقميا   ويوضح خصائصها، أما التعبري الكمي فيعطينا وصفا  

 (.122، 1001 عبيدات،) ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى
 :دراسات سابقة. 22

ا ببعض املتغريات، العديد من الدراسات اليت تناولت االضطرابات السيكوسوماتية وعالقته تُأجري
 :ومن هذه الدراسات

 :دراسات عربية. 2. 22
من قبل الوالدين يف حمافظة الكرك  اإلساءة اللفظية ضد األطفال": (1002 ،املصري)دراسة 

حصر األلفاظ الشائعة اليت : هدف الدراسة، "بالوالدين وعالقتها ببعض املتغريات الدميوغرافية املتعلقة
اللفظية وعالقة  الفروق بني الطالب الذكور باإلساءة عرفةاللفظية وم اإلساءةيستخدمها الوالدان يف 

، طفل وطفلة يف حمافظة الكرك 100مكونة من : العينة ،استعمال اإلساءة اللفظية مبتغريات أسرية معينة
تعرضا   أن األطفال اإلناث أكثر تأثرا  باإلساءة اللفظية من الذكور واألطفال الذكور أكثر :أهم النتائج

 .لتكرار اإلساءة اللفظية من اإلناث
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عالقة األعراض السيكوسوماتية بالعنف املدرسي والتوافق النفسي لدى (: 1002 ،العتييب)دراسة 
أجريت الدراسة على عينة من التالميذ مبدارس الكويت ذكورا  وإناثا  ومشلت أدوات ، الطالب املراهقني

كوسوماتية، واستبيان العنف املدرسي، واستبان للتوافق النفسي، اختبار كورنل لألغراض السي)الدراسة 
ودلت النتائج على وجود فروق دالة بني الذكور واإلناث لصاحل اإلناث يف بعض متغريات الدراسة مثل 

، كما بينت الدراسة (لفظي، جسدي)األعراض السيكوسوماتية والعالقة بالعنف املدرسي املوجه إليهن 
كلما ارتفعت درجة اإلصابة و لة بني األعراض السيكوسوماتية والتوافق النفسي وجود ارتباطات دا

 .باالضطرابات السيكوسوماتية اخنفضت درجة التوافق لدى التالميذ
إساءة املعاملة املدرسية وعالقتها باألمن النفسي لدى عينة من تالميذ (: 1008 ،الشهري)دراسة 

فت الدراسة للكشف عن العالقة بني إساءة املعاملة املدرسية واألمن املرحلة االبتدائية مبحافظة الطائف، هد
استخدم  ،موضوع الدراسة( لفظية، جسدية، إمهال)النفسي والفروق بني متوسطات أنواع اإلساءة املدرسية 

 ،(2881)الباحث مقياس إساءة املعاملة املدرسية من إعداده، ومقياس األمن النفسي من إعداد الدليم 
نتائج على وجود عالقة ارتباطية موجبة بني الدرجة الكلية إلساءة املعاملة املدرسية، واألمن النفسي ودلت ال

 .لدى أفراد عينة البحث
لدراسة العوامل النفسية املرتبطة ببعض االضطرابات  تاليت هدف(: 1008 ،عبد املعطي)دراسة 

ة اليت تقوم على أساس تشخيص العوامل السيكوسوماتية لدى املراهقني واستخدم الباحث يف هذه الدراس
النفسية املرتبطة ببعض االضطرابات السيكوسوماتية لدى املراهقني املنهج اإلكلينكي وتكونت العينة من 

حالة من طالب املدارس نصفها يعاين من مرض الربو السيكوسومايت والنصف اآلخر ال يشكو من " 10"
ت داللة إحصائية بني املراهقني السيكوسوماتيني واملراهقني وانتهت الدراسة إىل وجود فروق ذا ضر مأي 

 ،العوامل االنفعالية الوجدانية ،احلاجات النفسية غري املشبعة ،احلاجات النفسية املشبعة :األسوياء يف
كما أوضحت الدراسة أن املراهقني ،  "جسدية/ إساءة لفظية"الضغوط البيئية وسوء املعاملة الوالدية 

ني خيتلفون عن املراهقني األسوياء يف صورة الذايت، حيث أظهر السيكوسوماتيون صورة السيكوسوماتي
 .سلبية وأنا ضعيفة

هذه  تهدف، العنف األسري وعالقته باألمن النفسي لدى املراهقني(: 1020، مصطفى)دراسة 
سري املمارس أشكال العنف األر ف ف أشكال العنف األسري املمارس بني الوالدين، وتعالدراسة إىل تعر  

على األبناء املراهقني والكشف عن العالقة بني ممارسة العنف األسري، ومستوى تعليم الوالدين طُب ق 
طالبا  وطالبة من طالب الثانوي يف مدينة دمشق، وأهم النتائج اليت توصلت إليها ( 182)البحث على 
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سري تبعا  ملستوى تعليم األم، ووجود الدراسة، وجود فروق ذات داللة إحصائية يف ظهور أشكال العنف األ
 .تبعا  ملتغري اجلنس( اجلسدي، اللفظي)فروق ذات داللة إحصائية يف ظهور أشكال العنف 

املفردات العدوانية للطفل وعالقتها باإلساءة اللفظية املوجهة : العنوان: (1022 ،عسيال)دراسة 
ني املفردات العدوانية للطفل واإلساءة اللفظية ف على العالقة بتعر  : هدف الدراسة، إليه من قبل األهل

ملتغري اجلنس ومستوى تعليم  ف الفروق يف استخدام املفردات العدوانية تبعا  املوجهة إليه من قبل األهل تعر  
 إلساءةا يف استخدامهما األب واألم بني الفروق فالوالدين ومتغري عدد األخوة ومتغري عمر الطفل وتعر  

 بلغ وقد دمشق مدينة مدارس يف يف مرحلة التعليم األساسي 21-20 عمر من التالميذ: العينة، اللفظية
طبق مقياس املفردات العدوانية ومقياس اإلساءة اللفظية من : األدوات ،(191) البحث عينة أفراد عدد

 لفظيةلإلساءة ال األهل استخدام بني إحصائية داللة ذات توجد عالقة: نتائج الدراسة. إعداد الباحثة
 للمفردات الذكور واإلناث استخدام يف إحصائية داللة ذات ال فروق، و عدوانية ملفردات الطفل واستخدام
 .اللفظية لإلساءة يف استخدامهما األب واألم بني إحصائية داللة ذات فروق الو العدوانية، 

، ينة دمشقالعوامل اجملتمعية للعنف املدرسي دراسة ميدانية يف مد(: 1022 ،بركات)دراسة 
هتدف هذه الدراسة ملعرفة أهم العوامل املؤثرة يف ممارسة العنف ضد األطفال يف املدارس، وتقصي األسباب 

بلغ عدد أفراد  ،األسرية املسببة للعنف داخل املدارس، ومعرفة نتائج العنف بأنواعه املمارس على الطفل
التعليم األساسي، وأداة مجع البيانات استبيان طالبا  يف مدارس احللقة الثانية من مرحلة ( 220)العينة 

ن أسلوب العنف أ: وأهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، موجه للمعلمني واستبيان آخر موجه للتلميذ
ينعكس سلبا  على شخصية التالميذ ويشكل  الذي اللفظي الشائع بني التالميذ االستهزاء أو السخرية

لضرب باليد هو األسلوب األكثر شيوعا  يف املدارس اليت تناولتها الدراسة مع عائقا  أمام منوهم السوي، وا
 .خطورة هذا األسلوب نفسيا  وانعكاسه على أمراض أو اضطرابات جسدية ونفسية املنشأ

واإلمهال من  ةالسلوك العدواين لدى الطفل وعالقته باإلساءة اللفظي(: 1022 ،أمساء)دراسة 
إىل معرفة العالقة بني السلوك العدواين للطفل وسوء معاملة األم اللفظية هتدف الدراسة ، طرف األم

( 22)تكونت عينة البحث من و واإلمهال وكذلك معرفة الفروق بني اجلنسني يف مستوى السلوك العدواين، 
سنة، استخدمت الدراسة مقياس السلوك العدواين لألطفال ومقياس ( 21-22)ترتاوح أعمارهم بني  طفال  
وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  بني اإلساءة اللفظية : ة معاملة الطفل لوالديه، وتوصلت النتائج إىلإساء

ووجود فروق دالة إحصائيا  يف  ،الوالدية والسلوك العدواين وبني اإلمهال والسلوك العدواين لدى األطفال
 .السلوك العدواين لدى األطفال لصاحل الذكور



 9102  -العدد الثالث   -عشر  بعالمجلد السا. ….....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

911 

أحداث احلياة الضاغطة وعالقتها مبستوى االضطراب النفسي اجلسدي  :(1022 ،سعود)دراسة 
ف العالقة بني مستوى الضغط النفسي الناتج عن أحداث احلياة تعر  : هدف الدراسة، (السيكوسومايت)

 مريضا   210من العينة وقد تألفت ، (السيكوسومايت)الضاغطة ومستوى االضطراب النفسي اجلسدي 
 اختيارهم بطريقة قصدية من مراجعي مستشفى األمراض اجللدية والزهرية اجامعة بأمراض جلدية خمتلفة مت

 مقياس كورنيل لنواحي العصابية والسيكوسوماتية الذي عربه حممود السيد أبو النيلف: األدوات، أما دمشق
توجد عالقة بني مستوى الضغط النفسي الناتج عن أحداث احلياة الضاغطة : أهم النتائج( 2882)

وجود عالقة بني مستوى الضغط النفسي الناتج عن أحداث احلياة و ستوى االضطراب السيكوسومايت وم
الضاغطة واجلوانب االنفعالية وجود عالقة بني مستوى الضغط النفسي الناتج عن أحداث احلياة الضاغطة 

 .واجلوانب البدنية
ضطرابات السيكوسوماتية اليت هتدف إىل الكشف عن العالقة بني اال(: 1022 ،خبتاوي)دراسة 

طالب وطالبة نصفهم  292والتوافق والضغوط النفسية واالجتماعية واألسرية، وتكونت عينة الدراسة من 
مها لالضطرابات السيكوسوماتية احدإن امن األسوياء ونصفهم اآلخر من املرضى، طب ق عليهم استبانت

وق دالة إحصائيا  بني الطلبة األسوياء والطلبة لتوافق مع الضغوط وانتهت النتائج إىل وجود فر ل ىخر واأل
املضطربني سيكوسوماتيا  يف التوافق النفسي واالجتماعي لصاحل الطلبة األسوياء وعدم وجود فروق دالة 

 .إحصائيا  بني الطلبة يف التوافق النفسي تبعا  الختالف أنواع االضطرابات السيكوسوماتية اليت يعانون منها
إساءة املعاملة الوالدية والطمأنينة النفسية واالكتئاب لدى عينة من (: 1022 ،قري)دراسة 

هتدف الدراسة إىل معرفة العالقة بني إساءة  ،مبدينة مكة املكرمة( 21-22)ائية تلميذات املرحلة االبتد
فروق يف املعاملة الوالدية واإلمهال الوالدي وكل من الطمأنينة النفسية واالكتئاب، كما هتدف إىل معرفة ال

والتلميذات متوسط درجات كل من الطمأنينة النفسية واالكتئاب بني التلميذات الاليت تعرضن لإلساءة 
سنة، ( 21-22)طالبة ترتاوح أعمارهن بني ( 221)وتكونت عينة الدراسة من  ،الاليت مل يتعرضن هلا

، ومقياس إساءة (2001ن، الدليم وآخرو )مقياس الطمأنينة النفسية : استخدمت الباحثة ثالثة مقاييس
إمساعيل )عودية ، ومقياس اكتئاب األطفال املقنن على البيئة الس(2882إمساعيل، )معاملة الطفل وإمهاله 

 لمهااإلعاملة الطفل و املتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة دالة إحصائيا  بني إساءة ، (1000والنفيعي، 
مهال وبني اإلعاملة و املجود عالقة دالة إحصائيا  بني إساءة واالكتئاب لدى تلميذات املرحلة االبتدائية وو 

 .الطمأنينة النفسية
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 :أجنبيةدراسات . 1. 22
الواليات املتحدة  (Williams & Vantress, 2000) "ويليامز وفانرتيس"دراسة 

ن هدفت الدراسة إىل الكشف ع (.العالقة بني مركز الضبط الداخلي واخلارجي والعدوان) :األمريكية
طالبا  وطالبة، وقد ( 112)العالقة بني موضع الضبط والعدوان لدى عينة من الطالب تكونت العينة من 

 Buss)، وقائمة العدوان (L, E Scale, Rotter)استخدم الباحث مقياس موضع الضبط 
Durkee) وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  بني موضع الضبط اخلارجي : وتوصلت الدراسة إىل

بط اخلارجي حصلوا على درجات أعلى من األفراد ذوي الضبط الداخلي ضال وعدوان، فاألفراد ذو وال
 .االستياء، العدوان اللفظي، الشك، املخادعة، االستثارة: بفروق ذات داللة إحصائية يف األبعاد التالية

وهتدف إىل دراسة الفهم  :(Kimbarly & Janice, 1998) "كيمربيل وجانيس"دراسة 
سنة من ( 21-2)من األمهات املسيئات بدنيا  ولفظيا ، وأطفاهلن من  11نفعايل أو الوجداين لدى اال

كشف عن إساءة املعاملة يف النمو العاطفي لدى تخالل جمموعة ضابطة متطابقة لتحديد الطرق اليت 
فال املساء تعاملهم الطفل، وأشارت النتائج إىل أن األمهات املسيئات أقل اندماجا  مع أمهاهتن وأظهر األط

مستويات أقل من الفهم االنفعايل مؤكدين أمهية السياق االجتماعي يف منو مهارات الفهم االنفعايل لدى 
 .األطفال

م هطفال  تعددت لدي( 12)أجريت الدراسة على  :(Tellblott, 2001) "تلبوت"دراسة 
وأظهرت الدراسة أن اإلساءة اللفظية . نسياإلساءة ما بني العقاب البدين واللفظي واإلمهال واالعتداء اجل

لديه التقدير للذات وينجم عن اإلساءة  انإدراك الذات عند الطفل وخيفض يفسلبا   انواإلمهال يؤثر 
مليات املعرفية وعدم القدرة على التحكم عاضطرابات العالقات الشخصية وتشويه املؤثرات البيئية وال

 .شاملاالنفعايل وتأخر يف عمليات النمو ال
قام كل منهم بفحص العالقة بني  :(Bifulco, et. Al., 2002) "بيفلوكو وآخرون"دراسة 

مت تطبيق بعض و اإلساءة النفسية يف الطفولة واالكتئاب الرئيسي والسلوك االنتحاري الذي يظهر يف الرشد 
النفسية من  تعرضن يف طفولتهن لإلساءة اتسيد( 102)املقاييس اخلاصة باالضطرابات السابقة على 

بني التعرض لإلساءة وكل من االكتئاب الرئيسي  يأشارت النتائج إىل وجود ارتباط داخلو  ،الوالدين
 .والسلوك االنتحاري
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 :دراسات السابقةالأوجه الشبه بني الدراسة احلالية و . 1. 22
يكوسوماتية االضطرابات الس ةسااتفقت الدراسة احلالية مع دراسة عبد املعطي، يف در . 2. 1. 22

 .والعوامل املرتبطة هبا
الفروق يف اإلساءة  اسةاتفقت هذه الدراسة مع دراسة كل من العتييب ودراسة الشهري يف در . 1. 1. 22

 .اللفظية تبعا ملتغري اجلنس
اتفقت هذه الدراسة مع دراسة عسيال يف دراسة الفرق بني األم واألب يف توجيه اإلساءة . 1. 1. 22

 .اءاللفظية لألبن
 :ما متيزت به الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة. 2. 22
متيزت الدراسة احلالية عن مجيع الدراسات السابقة يف أهنا الدراسة الوحيدة اليت تناولت . 2. 2. 22

 .العالقة بني اإلساءة اللفظية واالضطرابات السيكوسوماتية يف البيئة السورية
تناولت دراسة االضطرابات ا ة عن مجيع الدراسات السابقة يف أهنمتيزت الدراسة احلالي. 1. 2. 22

جميع الدراسات السابقة درست االضطرابات السيكوسوماتية لدى ف السيكوسوماتية لدى املراهقني
 .الراشدين

 :اإلطار النظري. 21
نفسية  يفلبية س ن وترتك آثارا  اهي تلك الكلمات واأللفاظ اليت يصدرها الوالد: اللفظية اإلساءة. 2. 21

الشقريات، )وسلوك األبناء وتؤدي إىل حدوث ثغرات يف الشخصية وينتج عنها قسوة نفسية الطفل 
1002 ،12 .) 

 عنه وينتج نفسيا أملا وتسبب طفاهلمأ مع الوالدان يستخدمها اليت والكلمات لفاظاأل كل هيو 
الطفل  على املكروهة األمساء القإطو  لشتمواالصراخ  مثل والسلوكية االضطرابات النفسية من جمموعة
 .الغري مع السلبية واملقارنة

 الطفل من والسخرية -التحقري أساليب كل على الطفل وتشتمل جتاهإ اإلساءة أنواع أهم من هيو 
 مستمرة مواقف الطفل يف تضع اليت التصرفات تتضمن أهنا كما،واإلهانات والشتائم الالئقة غري واأللفاظ

 .واخلوف التهديد من ودائمة
 باأللقاب زالقيمة والتناب وتقليل وازدراء سخرية يتضمن وقاس عنيف سلوك أي هيإذن 
 التفاعل أثناء نفسي الطفل اجرح إصابة عنه ينتج مما والديه من الطفل ضد هوجي بالتلميذ واالستخفاف
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 ا  مقصود خطأ مأ إمهال السلوك نتيجة هذا كانأ سواء حريته، وتقييد حقوقه من الطفل حرمان شأنه ومن
 .عقابه أو الطفل هتذيب هبدف

 والتهديد النابية األلفاظ استخدامو  الشتائمو  الغضبو  الصياحو  العالية األصوات من اإلكثار وهي
 (.22، 2882 الشربيين،)والوعيد 

 من وأكثر الوقت طوال مالزمة تكون ورمبا ،للطفل اإلساءة أشكال أحد اللفظية اإلساءة د  تع
 األطفال، وترتك يف تؤثر الفظة، واملشاعر واإلحباط الغضب بسبب تقال كلمات بأهنا رفوتع العادة،
 وبالتايل والشتائم، للطفل واحملقر املسيء والكالم بالتجريح تبدأ ة، والضار  النفسية اآلثار من الكثري لديهم
 (.92، 1001 الشربيين،) الدائم بالتهديد الطفل تشعر

 عرفها كما ،للحياة الطفل نظرة على خطرية آثار ا ترتك يتال اإلساءة أشكال إحدى وهي
 وذلك به، احمليطني أو الطفل والدي قبل من ومعتادة مستمرة لفظية مضايقة بأهنا (:Skuse) "سكوس"

 من جتاهه مشاعر احلب يف التقلب وكذلك منه، السخرية أو هتديده أو نقده أو قدره من التقليل طريق عن
 أو إغاظته احتقاره أو أو إزعاجه أو ختويفه مثال أو كالنبذ لفظية وغري لفظية وسائل استخدام خالل

 وإلقاء والدفء واحلنان، احلب ونقص ومستخفة، مضحكة بأمساء الطفل استدعاء ذلك مضايقته ويتضمن
 باخلجل الطفل وتنمية بإحساس هلم املالية احلالة أو الراشدين مشكالت على ولومه الطفل على املسؤولية
، 1002سليم، ) نهأمن ش والتقليل هءوازدرا بالطفل واالستخفاف باآلخرين، السلبية واملقارنات والذنب
122.) 

 :العوامل املؤثرة يف اإلساءة اللفظية للطفل. 1. 21
إن صفات املرتكب لإلساءة تساهم بدرجة كبرية يف اإلساءة  :العوامل املتعلقة الوالدين. 2. 1. 21

اق االختالل الوظيفي يف التفاعالت العائلية والظروف االجتماعية الرديئة، واألدب وذلك يف سي ،للطفل
ومراجعة هذا األدب يشري إىل أن  ،املتعلق بصفات الشخص املسيء للطفل واسع جدا  ومتغري يف النوعية

 : وأهم هذه العوامل؛ اص الذين يلجؤون للعنف واإلساءةاما  وتشاهبا  يف خصائص األشخظهنالك ن
ن ان املضطهدافخربات اإلساءة اليت مر هبا الوالد(: العصبية النفسية)العوامل البيولوجية . 2. 2. 1. 21

" فرانزيك"أثناء خضوعهم يف طفولتهم لعملية التنشئة االجتماعية تشكل يف رأي  يف ألطفاهلم
(Franczek)   تبدو يف امليل  ،تلمشكالت الشخصية اليت توجد عند هؤالء اآلباء واألمهالمؤشرا  هاما

 (.22، 2882 بركات،)إىل الغضب والتوتر االنفعايل وعدم القدرة على ضبط االنفعال 
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معطيات تشري إىل وجود اضطرابات نوعية يف  مثة :العوامل اإلدراكية والعمليات املعرفية. 1. 2. 1. 21
الفهم السطحي لسلوك األطفال اجملال املعريف عند اآلباء العدوانيني، ختص قدرهتم على التفكري اجملرد و 

 (.22، 2880بركات، )ونقص القدرة على إتباع اسرتاتيجيات مناسبة يف التعامل مع الطفل 
هناك شواهد وإثباتات تشري إىل أن اآلباء املسيئني : التفاعالت بني اآلباء واألطفال. 1. 2. 1. 21

طفاهلم، فهم يفتقرون إىل إقامة عالقات من مناذج الكراهية والبغض يف التفاعالت مع أ عندهم قدر عالٍ 
أن آباء وأمهات األطفال الذين  (Bentuvim)" بنتوفم" ويرىودية معهم وهم سلبيون يف الغالب، 

يف  تساء معاملتهم غالبا ما يتجنبون التعامل مع الطفل كما أهنم عادة  يتحدثون عن أخطائه وال يهتمون به
دم النضج االنفعايل والعزلة والعجز عن االستمتاع باحلياة واخنفاض و غذائه، وإن آباء ويتصفون بعأملبسه 

 (.19، 1000ياسني، )األمومة و األبوة و تقدير الذات وجهلهم مبفاهيم الطفولة 
يرى أصحاب االجتاه االجتماعي أن اإلساءة ميكن أن تنجم عن : العوامل االجتماعية .2. 2. 1. 21

حماوالهتما اليومية للتعامل مع البيئة االجتماعية، كما يرون أن نظام بناء  اإلحباطات اليت يقابلها الوالدان يف
األسرة والعالقات األسرية ومصدر املساندة االجتماعية والبطالة وظروف املعيشة القاسية والدخل احملدود 

اءة معاملة هذه وحجم األسرة والنسق البنائي هلا والعزلة االجتماعية وعالقات األسرة باجملتمع هلا دور يف إس
 . األسرة ألطفاهلا

 اختيار يف املهمة العوامل أحد لآلباء التعليمي املستوى إن  : للوالدين التعليمي املستوى. 2. 2. 1. 21
 كأسلوب العنف استخدام وجدواإذ  (وآخرون الدفراوي (ذلك ويؤكد أبنائهم مع اآلباء تعامل أسلوب
 بنسبة بتدائياإل التعليم على احلاصالتو  21% بنسبة ةالقراء ال جتدن الاليت بني األمهات عقاب

% 22 بنسبة اجلامعي التعليم على واحلاصالت %22 بنسبة املتوسط التعليم على واحلاصالت، 82%
  السوري اجملتمع يف (األخرس) دراسة أوضحت كما ،(28، 1002 الرمحن، عبد)

اك جمموعة من الصفات اخلاصة بالطفل تزيد هن :العوامل املتعلقة خبصائص الطفل املساء له. 1. 1. 21
من تعرضه لإلساءة فعمر الطفل وجنسه ومنوه اجلسدي والعقلي واالجتماعي والعاطفي قد يزيد أو ينقص 

 .عوامل اخلطورة املوجودة لدى الوالدين معمن احتمال تعرضه لإلساءة، اعتمادا  على تفاعل هذه الصفات 
أن صغر سن الطفل عامل  إىل( Jackson)" جاكسون"راسة أشارت د: عمر الطفل. 2. 1. 1. 21

من املساء إليهم حتت سن مخس سنوات %( 28)مساعد يف زيادة فرصة تعرضه لإلساءة، فقد وجد أن 
، 2888الطراونة،)سنة ( 22-20)هم من الفئة العمرية %( 18)سنوات، و( 8-2)ما بني %( 11)و

21.) 
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إىل أن الذكور أكثر عرضة لإلساءة من ( Gill) "جل"تشري دراسة : جنس الطفل. 1. 1. 1. 21
إىل أن  2888أشارت نتائج دراسة توفيق،  كمامن املساء إليهم من الذكور  %( 21)أن و اإلناث، 

 (.90، 2888توفيق،)اإلساءة الواقعة على الذكور أعلى من تلك الواقعة على اإلناث 
 يف به خاصة صفات طفل لكل أن فيه كال ش مما: شخصيته خبصائص تتعلق عوامل. 1. 1. 1. 21
 لإلساءة تعرضه من تصرفالطفل ال بسلوك الصفات اخلاصة هذه تزيد قدو  وسلوكه احلياة مناحي كل

 احتمال من تنفص وقد تزيد قد والعاطفي والعقلي واالجتماعي اجلسدي ومنوه الطفل فعمر ،واإلمهال
 املشاكل بعض ظهور للطفل الشخصية صائصاخل الطفل، ومن هذا صفات تفاعل مبوجب لإلساءة تعرضه

 املزاج ذوي من يكون أو والديه، ألوامر مذعن غري أو يكون عدوانية، بطريقة يتصرف كأن سلوكه يف
 لإلساءة يعرضهم قد األطفال لدى النمو يف التأخر أن إىل والبكاء، باإلضافة للصراخ مييلون الذين الصعب

 (.20، 1009 حسني،)النضج  عدم بسبب الغضب من عا  مستوى مرتف األطفال هؤالء يظهر حيث
" أمريمان"سلوك الطفل املنحرف كثريا  ما يهيئ إلساءة املعاملة، فقد افرتض عموما  جند و 

Amerman وتضيف إىل املستوى الكلي  ،أن مسات معينة لدى الطفل تؤدي إىل إحباط الوالدين
: ور إساءة املعاملة اجلسدية، ومن هذه اخلصائصسفر عن زيادة احتمال ظهتللضغط األسري مشقة أكثر 

النشاط الزائد، الفوضوية، عدم الرتتيب، اضطراب العادات كمص اإلهبام وقضم األظافر والتبول الالإرادي 
، 1000 ياسني،)والعدوانية وسلوك املعارضة والسلوكات االجتماعية كالعصيان والكذب وإشعال احلرائق 

الطفل تشكل عوامل مثرية للضغط والتوتر لآلباء الذين لديهم استعداد  فالصفات اليت حملها، (20
 .وميول عدوانية وبالتايل فاحتمال اإلساءة ملثل هؤالء األطفال أمر أكيد

 :اللفظية أشكال اإلساءة. 1. 21
 بعض أن (داود) تذكر  :إطالق أمساء على الطفل أو استخدام لغة سوقية وانتقاده باستمرار. 2. 1 .21
 ،منه للسخرية اآلخر بعضها يلجأ وقد ،األفضل للعمل طفلها لدفع األساليب هذه مثل تستعمل سراأل
 ثقته غريه تضعف من أقل بأنه الطفل تشعر األساليب هذه مثل إنف" األهل أهداف عن النظر بغضو 

 ديوتؤ  عقدة نقص إىل هذه تتحول قدو " وضيق اضطرابات نفسية من له تسببه ما إىل إضافة بذاته،
 (.21، 1002 داود،)بالعظمة  يتظاهر أو ذليال ا  خانع فيبدو املتطرف السلوك من أمناط إىل بصاحبها

 تأنيب :إلقاء اللوم الدائم على الطفل الذي جيعله يشعر بأنه سيء يفعل اخلطأ باستمرار. 1. 1. 21
 هفوة كل على نفسه بةيف حماس فيسرف بالذنب شعوره إىل يؤدي قد خمطئ بأنه وإشعاره باستمرار الطفل

ا تزداد املشكلة وقد العقاب، يستحق بأنه شعوره بالذنب شعوره ويالزم يرتكبها،  هذا يقرتن عندما تعقيد 
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 صاحبها يذل حيث الذنب، عقدة إىل هبذا فتتحول، هلم كراهيته أو أهله من االنتقام يف رغبته مع الشعور
 التفكري إىل األمر به يصل وقد الطعام، عن يعرض نأاملمكن  ومن األظافر، بقضم نفسه ويعاقب نفسه

 (.121، 1002 الكايف، عبد)ر باالنتحا
أو متين عدم ( التهديد بالضرب اجلسدي - العزل، ترك الطفل وحيدا   باحلبس،)الطفل  هتديد. 1. 1. 21

فأفأة والأتأة،تكاحلادة   الطفل انفعاالت األساليب هذه مثل تثري: وجوده وجعله يشعر بأن األسرة ال تريده
 هذه مثل تكون النطق قد يف عيوب إىل تؤدي وقد واحملاكمة، التذكر على قدرته وتضعف تفكريه فيضعف

  .(جسدية وآالم وجسمية نفسية وأمراض صداع،) نتيجة
 الكثري أن (داود) دراسة مثل الباحثني بعض الحظ: استخدام السخرية والتهكم على الطفل. 2. 1. 21
 املواقف هذه وبتكرار ،منهم ومن أفكارهم املبادرة ويسخرون من روح يبدونه ملا أطفاهلم ونيكبح اآلباء من

 بنفسه، نفسه يوجه أن من وميتثل بدال   ينقاد أن يف اخلري ويرى املتاعب له تسبب أفكاره أن الطفل يتعلم
 األطفال رغبات يلغي عام بشكل والتسلط ،تأملها حىت أو هلا مناقشةبال  األفكار يلتقط أن بالتايل ويتعلم

 .غريهم مع فيمارسوهنا ذاهتا ، ويكسبهم األساليب..واإلبداعات واملبادأة احلرية من وحرمهم
 أسباب دون توضيح( ، ال تلعبا  كن هادئ)أوامر شكل على يلقى الذي اجلاف السلوك. 2. 1. 21
 عكس قد ينفذ أو اجلاف، هماسلوك وحتقر والديه حنو والكراهية احلقد مشاعر الطفل لدى يولد :ذلك

 داوود،)وتقاليد  معايري من اجملتمع يسود ما على هذا ينسحب وقد هطلب مني مبا يهتم فال منه، املطلوب
1002 ،22). 

  :اآلثار السلبية لإلساءة اللفظية. 2. 21
 ويتعرض الديهو  قبل من اإلساءة اللفظية يتلقى الذي الطفل نإ: النفسية أو االنفعالية اآلثار. 2. 2. 21

 يصابو  النفسب الثقة اخنفاض من يعاينف فيه مرغوب وغري بأنه مرفوض ذلك جراء يشعر للعنف
يف الفراش  والتبول والكوابيس واألرق اخلوف مشاعر تنتابه ما وكثريا   واالكتئاب كالقلق باضطرابات نفسية

 واالكتئاب القلق لديهم هريظ للعنف يتعرضون الذين األطفال أن   الدراسات من العديد أفادت كما
 عبد اهلل،) اآلخرين األطفال من وطموحا   سعادة أقل معاملتهم تساء الذين املزاج واألطفال يف ومشاكل
1020 ،22.) 

 للعنف اللفظي يتعرضون الذين األطفال أن الدراسات من العديد أفادت: السلوكية اآلثار. 1. 2. 21
 ،للعنف اللفظي يتعرضوا مل أطفال مع مقارنة للمجتمع معاديةو  عدوانية أكثر سلوكية ا  أمناط يظهرون
 ارتفاع وجد طفال   881 قوامها ضابطة أخرى مبجموعة مقارنة الشباب سن حىت األطفال هؤالء ومتابعة
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بنسبة  الضابطة مبجموعة مقارنة% 82بنسبة  األوىل الفئة بني املضادة للمجتمع الشخصية انتشار معدل
اهلروب  :مثل السلوكية املشكالت من كثري يظهرون املراهقة مرحلة إىل األطفال ءيصل هؤال وعندما ،2%

 (.21، 1002 الرمحن، عبد) والكحول املخدرات وتعاطي املنزل من
مرغوب  غري ا  سلوك يظهرون للعنف اللفظي يتعرضون األطفال الذين إن: االجتماعية اآلثار. 1. 2. 21

 الكفاءة يف يظهرون نقص كما اآلخرين مع االجتماعي التفاعل يف ةصعوب جيدونو  األقران مع اجتماعيا  
 النشاطات يف يشارك وال باآلخرين، صلته يقطع ،(1002عبد القادر، ) انعزاليا   الطفل يصبحف االجتماعية
 السليمة الشخصية احلدود ضبط يف اجملتمع وجيد صعوبة مع االجيايب التعامل على القدرة ويفقد اجلماعية،

 .(22، 1008 عالم،(املشكلة  حلل املناسبة الوسائل ما يتعلم ونادرا   خريناآل حدود غالبا  رتم ال حو 
كثريا  ما تصاحب األمراض (: Psychosomaticdisorders)االضطرابات السيكوماتية  .2. 21

ه العصابية أو الذذهانية أعراض جسمية؛ هذه احلالة يطلق عليها األمراض السيكوسوماتية وتنشأ هذ
األمراض عادة من شدة القلق الذي جيد جماال  للتنفيس عنه خالل أعضاء اجلسم املختلفة، لذلك جيب 
عند دراسة هذه األمراض معرفة شخصية الفرد يف جماهلا الكلي من حيث مشاكله التكيفية املختلفة؛ ميعىن 

، 1001العقرباوي، )فحسب وإمنا أيضا  مبشكالت الفرد االنفعالية أن يهتم الطبيب ال باحلالة اجلسمية 
مبعىن الروح أو ( Psycho" )سيكو"، ترجع كلمة سيكوسوماتية يف أصلها إىل كلمتني يونانيتني (12

مبعىن اجلسم، ويشري هذا الربط فيما بينهما إىل أن وظائق اإلنسان كل ( Soma" )سوما"العقل، وكلمة 
كوفيل )الوظائف السيكولوجية والفسيولوجية باستمرار ويعتمد كل منها على األخرى  متكامل تتدخل فيه

 القلب أمراض :منها ؛أمراض بعدة ترتبط اإلنسان على الضغوط أن واحلقيقة، (212، 2898وآخرون، 
عي وارتفاع ضغط الدم وبعض اآلالم الروماتيزمية، كذلك فإن ضعف اجلهاز املنا والربو والقولون والسرطان

العيسوي، )يف اإلنسان يرتك جسده عرضه للبكرتيا والفريوسات وتلك قد تسبب له العديد من األمراض 
1002 ،12.) 

االضطرابات اجلسمية املألوفة لألطباء اليت  :د األمراض السيكوسوماتية بأهنايعرف حممود السي
نتيجة اضطرابات انفعالية  حدث هبا تلف يف جزء من أجزاء اجلسم، أو خلل يف وظيفة عضو من أعضائه

مزمنة نظرا  الضطراب حياة املريض اليت ال يفلح العالج اجلسمي الطويل وحده يف شفائها شفاء تام 
، (12، 2882السيد، " )الستمرار االضطراب االنفعايل وعدم عالج أسبابه إىل جانب العالج اجلسمي

الكيمياء ) توازن هيموستازي يف واالضطراب السيكومايت حدث نتيجة اضطراب شديد أو مزمن يف
 (.122، 1008جاسم، ( )الفسيولوجية للجسم نتيجة لضغط سيكولوجي
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بأهنا نوع من االضطرابات واالمراض اجلسمية اليت ال ترجع إىل علة  (:مصطفى حجازي)عرفها و 
ن أغلب جرثومية او كلمية أو اختالالت فيزيولوجية بل تنشأ عن صراعات نفسية مكبوتة أو صرحة واأل

ومصدر املرض يف هذه احلالة الوحدة اجلدلية  ،فاملرض النفسي اجلسمي ذو أصل نفسي ،تكون مكبوتة
فكل معاناة نفسية شديدة ومزمنة ال يسمح هلا بالتعبري املباشر على املستوى  ،الدائمة بني النفس واجلسم

فمن خصائص الطاقة  ؛جسميةالنفسي تؤدي الحمالة إىل اختالالت جسدية وتظهر فيما بعد اضطرابات 
النفسية سواء أكانت سوية أم يف حالة تأزم أن تنصرف من خالل اجلسد ووظائفه ولكن البد يف حالة 
املرض النفسجسمي من تواطؤ جسمي على شكل ضعف شديد يف العضو الذي ستظهر من خالله 

بأهنا استجابات  وتعرفها دائرة املعارف الربيطانية، (129-122، 2892 حجازي،)االضطرابات 
جسمية للضغوط االنفعالية تأخذ شكل اضطرابات جسمية مثل الربو وقرحة املعدة وضغط الدم املرتفع 

 (.11، 1001 شقري،) والتهاب املفاصل الروماتزمي وقرحة القولون وغريها
 :أهم العوامل يف حدوث االضطرابات السيكوسوماتية .2 .2. 21
االضععطراب السيكوسععومايت يف عضععو  يعتمعد تععأثريا  : األمععراض العضععويةالضععف التكععويين و  .2 .2. 2. 21

وعلععى القيمععة الععيت يعطيهععا  ،وعلععى التععاريخ املرضععي للفععرد ،معععني علععى الضعععف التكععويين احملتمععل هلععذا العضععو
وقعد  ،كمعا يتعأثر أيضعا بعاألمراض داخعل أسعرة املصعاب  ،وما يععول عليعه يف تكيفاتعه ،املريض للعضو املصاب

التكععوين بسععبب الوراثععة الععيت يشععري إليهععا بعععض املختصععني علععى أهنععا العامععل األسععاس يف وجععود  يكععون ضعععف
 .(112 ،2882 سعد ونعامة،) أو جزئيا   عضوية معرضة لإلصابة كليا  

ينشأ االنفعال يف الظروف احلرجة عندما يصبح الشخص غري قادر على إجيعاد : االنفعال .1. 2. 2. 21
وتبقى االستجابات االنفعالية يف ذاكرتنا ال ألن املوقف قد يكون سارا أو  ،خطرياملخرج املالئم من موقف 

، حساسعععات اجلسععمية والعضعععوية الععيت تعرتينعععا أثنععاء احلالعععة االنفعاليعععةغععري سعععار فقععط لكعععن حععدث بسعععبب اإل
وعلعى ذلعك نعرى أن العدماغ واجلسعم يعمعالن مععا بطعرق   ،االحساسات اجلسمية مظعاهر ضعرورية لالنفععالف

ن العجز عن التحكم يف االنفعاالت قد يؤدي ، إ(119، 2892 مرسي،)رية خالل اخلربات االنفعالية كث
ية والعقليعة واجلسعمية وذلعك ألن احلالعة االنفعاليعة قعد تكعون معن سعإىل ضروب متنوعة معن االضعطرابات النف

فعاالت عن احلد املطلعوب فعندما تشتد بعض االن ؛التفكري والتوافق السليمني منالقوة حبيث متنع اإلنسان 
فاشعتداد  ؛ويأخذ االضطراب الشعكل العذي يتناسعب معع نعوع االنفععال املسعيطر ،للتوافق تكثر االضطرابات

اخلوف يرتبط بالقلق واملخاوف املرضية واشعتداد احلعزن يعرتبط باالكتئعاب واشعتداد احلاجعة للحعب واالهتمعام 
ه مدة أطول مما يتطلبه املوقف يؤدي إىل ؤ االنفعال وبقافاستمرار  ؛يساهم يف تشكيل االضطرابات اهلستريية
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حعععععاالت معععععن التعععععوتر العععععدائم العععععذي تظهعععععر آثعععععاره يف شعععععكل اخعععععتالالت يف الوظعععععائف اجلسعععععمية والعالقعععععات 
ن أي انفعععال نفسععي إأي  ويكععون ذلععك بدايععة للقرحععة ،متهيجععة فالغضععب جيعععل املعععدة دائمععا   ؛االجتماعيععة

ويتضععح ذلععك مبععا تقععوم  ،ل فععوري وسععريع علععى التععوازن الععداخليخععارجي يععؤثر حسععب درجتععه وشععدته بشععك
جهزة الفيزيولوجية كاملعدة والرئتني من ردود فعل غريبة مشرية إىل خلل يف التوازن الكيمائي للجسم يبدو األ

 .(21، 2892 عمارة،)على هيئة مرض يف النهاية 
صععية ألنععه مينععع األنععا مععن التمثيععل علععى الشخ ليععات الدفاعيععة خطععرا  اآلهععو أكثععر : الكبععت .1. 2. 2. 21

وميثععل جععوهر الكبععت يف عجععز نزعععة معينععة عععن اإلفععالت مععن النظععام الالشعععوري والععدخول يف  ،السععلم لععدافع
وبعذلك تظعل النزععة ال شععورية وتوصعف بأهنعا كبتعت وحعدث الكبعت معن الصعراعات  ،النظام قبعل الشععوري

احلشععوية املكبوتععة مععن االنطععالق يف سععلوك خععارجي  – يععت الطاقععة النفسععيةفعأبععني النزعععات املتعارضععة فععإذا 
د يععز فين اهلععرب يف حالععة اخلععوف أو الععدفاع يف حالععة الغضععب عععمناسععب بالعمععل أو اللفععظ كععأن ميتنععع الفععرد 

االضععطرابات والتععوترات احلشععوية مععا قععد حععدث للفععرد أعراضععا مععن الصععداع أو  تزيععدشععتد وطأهتععا فتتراكمهععا و 
ة أخععرى إذا مل منكععن انفعاالتنععا مععن التعبععري الظععاهر عععن نفسععها بصععورة مالئمععة وبعبععار  ؛القععيء أو سععوء اهلضععم

 (.112، 2882 سعد ونعامة،)جسامنا التعبري عنها مبا تستهلكه من حلم ودم أتولت 
التععععوتر يصععععل بالعضععععوية إىل حالععععة معععن االسععععتنفار الععععداخلي جتعععععل الفععععرد مسععععتعدا : التعععوتر .2. 2. 2. 21

خياف مواجهته يؤدي إىل زيادة إفراز األدرينالني يف حالة الشععور بعاخلطر األمعر  ملواجهة أي خطر يهدده أو
الععععذي يععععؤدي إىل زيععععادة نسععععبة السععععكر يف الععععدم أو يف حالععععة اخلجععععل يععععؤدي إىل امحععععرار الوجععععه نتيجععععة إفععععراز 

 إن هععذا االسععتنفار يسععتنزف مصععادر الطاقععة النفسععية الععيت ،األدرينععالني مععع مععا يرافععق ذلععك مععن سععرعة النععبض
يرتتعب عليهعا زيعادة عمعل األعضعاء احلشعوية حلمايععة العضعوية واحملافظعة علعى توازهنعا إال أن طعول معدة التهععيج 

وهناك أعضاء تستجيب للتوتر أكثر من غريها  ،الداخلي يصل بالعضوية إىل حالة اإلعياء واملرض العضوي
شععخص آخععر فععإن  ولععدىحيععان مععن األعضععاء مععثال قرحععة االثععين عشععر تنععتج عععن التععوتر العقلععي يف بعععض األ

بينمعععا شععخص ثالعععث رمبعععا يسعععتجيب هلععذا التعععوتر حبالعععة معععن  ،نفععس التعععوتر رمبعععا يسععبب احلساسعععية أو األكزميعععا
 .(22، 1002 توفيق،)اإلسهال املتقطع 

حسععععاس متثععععل السععععبب الععععرئيس وراء اإلصععععابة بععععاألمراض العضععععوية واإل :الضععععغوط النفسععععية .2. 2. 2. 21
ويعععرى بععععض البععاحثني وجعععود اختالفعععات  ،نفسعععية واالجتماعيعععة الععيت تصعععيب الفععردبععالكثري معععن املشععكالت ال

تكوينية يف طريقة استجابة األفراد للضغوط فلكعل إنسعان أسعلوب مميعز يف اسعتجابة جهعازه العصعيب املسعتقل 
وذلك  ،آخر يستجيب بطريقة خمتلفة ا  حدهم جند شخصأففي الوقت الذي تسرع ضربات قلب  ،للضغوط
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ولععذا جنععد أن الشععخص الععذي يتععأثر  ،ادة معععدل التععنفس دون حععدوث زيععادة يف ضععربات القلععبعععن طريععق زيعع
جسععععمه بتلععععك التغععععريات بشععععكل كبععععري الوحيععععد مععععن بععععني عععععدة أشععععخاص يتعععععرض لإلصععععابة باالضععععطرابات 
السيكوسعوماتية فالععذي يسععتجيب للضععغوط بعإفراز كميععة مععن األمحععاض املعديعة قععد يتعععرض لإلصععابة بالقرحععة 

 القعذايف،) يستجيب هلا برفعع مععدل ضعخ العدم قعد يتععرض لإلصعابة بضعغط العدم املرتفعع وهكعذابينما الذي 
2888 ،102).  

 :السيكوسوماتية األمراض عالج .1. 2. 21
لعععالج األعععراض اجلسععمية يف حالععة قرحععة املعععدة يتبععع املععريض نظامععا  معينععا  : العععالج الطععيب. 2 .1. 2. 21

ويف حالععععة البدانععععة يسععععتعان باألدويععععة املنظمععععة وتنظععععيم الغععععذاء وتسععععتخدم لألكععععل بتنععععاول األدويععععة الالزمععععة، 
 (.كلوربرومازين، ليربيوم، فاليوم: )املسكنات واملهدئات للتخلص من التوتر والقلق؛ ومن أمهها

الذي يتناول النواحي االنفعالية وحل مشعكالت  العالج النفسي املركز على سبب املرض. 1 .1. 2. 21
العقبات وحل الصراعات االنفعالية والتنفيس االنفعايل إلزالة القلق املعزمن وإععادة الثقعة يف الشخصية وإزالة 

  .النفس وتنمية البصرية وتنمية الشخصية حنو النضج االنفعايل بصفة خاصة
العالج النفسي التدعيمي املرن الذي يهدف إىل تعديل منط حياة املريض ونصعح املعريض . 1 .1. 2. 21

 .االنفعال الشديد واإلجهاد العقلي املتواصل بتجنب مواقف
لتخفيف الضغوط عن املريض يف األسرة والعمل واجلماعة ولتحسني حياة : العالج البيئي. 2 .1. 2. 21

 .املريض بتعديل طروفها ويستخدم العالج بالعمل
 (.228، 1002زهران،  حامد) األزواج وإرشاد واألسرة للمريض النفسي اإلرشاد. 2 .1. 2. 21
ويتضمن تصحيح ظروف املريض احلياتية االجتماعية اليت من شأهنا : العالج االجتماعي. 2 .1. 2. 21

 .أن تعوق أو متنع حسن توافقه
أمعا  ،إخل...ة األعراض مثل السعمنة والقرحعةالعالج النفسي اجلماعي مع احلاالت املتشاهب. 2 .1. 2. 21

وعععالج الشععرح  ،إخل، فتحتععاج إىل عععالج نفسععي فععردي...نسععيود اجلاالضععطرابات اجلنسععية مثععل العنععة والععرب 
وإععععادة تعلعععيم املعععريض خبصعععوص األفكعععار  ،والتفسعععري لشعععرح العالقعععة بعععني االنفععععال ورد الفععععل الفسعععيولوجي

 .وقد يستعان بالتنومي اإلحائي كما يف حاالت الربو والتهاب اجللد والتهاب القولون ،اخلاطئة
االضعععطراب النفسعععي اجلسعععمي لعععدى األطفعععال يوجعععه الععععالج النفسعععي إىل يف حالعععة وجعععود . 9 .1. 2. 21

-112، 1002 البنععا،) الوالعدين وخاصعة األم وقعد يسععتدعي احلعال ععالج األسعرة كلهععا يف بععض احلعاالت
111.) 
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 :نتائج البحث. 20
اسعععتخدم يف هعععذا البحعععث املعععنهج الوصعععفي التحليلعععي العععذي يعتمعععد علعععى دراسعععة : معععنهج البحعععث. 2. 21

، فععالتعبري كميععا    أو تعبععريا   كيفيععا  ويعععرب عنهععا تعبععريا    دقيقععا   رة كمععا توجععد يف الواقععع ويهععتم بوصععفها وصععفا  الظععاه
يوضعح مقعدار هعذه  رقميعا   الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، أمعا التعبعري الكمعي فيعطينعا وصعفا  

 (.122 ،1001 بيدات،ع) الظاهرة، أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى
مرحلععة التعلععيم األساسععي يتععألف اجملتمععع األصععلي مععن مجيععع الطلبععة املسععجلني يف : جمتمععع البحععث. 1. 21

 .1022/1022يف حمافظة دمشق للعام الدراسي  "حلقة ثانية"
مععن طععالب مرحلععة التعلععيم األساسععي وطالبععة  طالبععا  ( 120)ضععمت عينععة البحععث : عينععة البحععث. 1. 21

 .يف مدارس دمشق" ةحلقة ثاني"
 :إجراءات الصدق والثبات ألدوات البحث. 2. 21
 :مقياس اإلساءة اللفظية ؛األداة األوىل. 2. 2. 21
عبعارة تقعيس اإلسعاءة ( 12)ويتألف االستبيان من  ؛"عسيال"من إعداد : وصف املقياس. 2. 2. 2. 21

....( السعخرية ،اللعوم ،متعين املعوت ،بعاملرض العدعاء ،التشعبيه باجلمعاد ،التشبيه باحليوانعات ،السب)؛ اللفظية
 :اآليت وفق الدرجة العبارة تعطى حبيث (نادرا  )إىل ( ليال  ق) إىل (كثريا  )اإلجابات من  وتتدرج

 نادرا   قليال   كثريا  
1 1 2 

 ؟ات هل تتبع التوزع الطبيعي أو الالتأكُّد من البيان جيبقبل البدء بإجراء التحليالت اإلحصائية 
كانعت البيانعات تتبعع التعوزع الطبيععي، جيعب اسعتخدام االختبعارات املعلميعة، أمنعا إذا كانعت ال   فإذا

 .تتبع التوزع الطبيعي، فإنه جيب استخدام االختبارات الالمعلمية
ععد مععن اتبععاع البيانععات للتوزيععع الطبيعععي عععن طريععق احتسععاب معامععل االلتععواء، وجيععب أن  ويععتم التأكُّ

حىت تتبع البيانات التوزع الطبيعي؛ واجلدول رقم +( 2.82 -2.82)واء واقعة بني تكون قيمة معامل االلت
 :يبني نتائج هذه االختبارات( 2)
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 2جدول 
معامل االلتواء للتأكُّد من أنن البيانات تتبع التوزع الطبيعي يف مقياس اإلساءة اللفظية ومقياس االضطرابات 

 السيكوسوماتية
 لتواءمعامل اال مقياسي البحث

- 0.292 مقياس اإلساءة اللفظية الوالدية
 0.222 مقياس االضطرابات السيكوسوماتية

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر*
 .مما سبق نرى أنن البيانات تتبع التوزع الطبيعي، وبالتايل سيتم استخدام االختبارات املعلمية

 قياس صدق أدوات البحث من خالل الصدق الظاهري، وصدق االتساق مت وبناء  على ما تقدنم
، وثباهتا من خعالل حسعاب مععامالت ألفعا كرونبعاخ، والتجزئعة النصعفية، (معامل االرتباط بريسون)الداخلي 

وكانت مجيع املؤشرات جيدة ومقبولة ومطمئنة وميكن الوثوق هبا، وتعطي مؤشرا  جيدا  على صدق األدوات 
 :يوضح توزع البيانات( 2)يف البحث احلايل وثباهتا؛ والشكل رقم  املستخدمة

  2شكل 
 الدراسة بياناتتوزع 
مت عرض االستبيانني بصورهتما األولية على جمموعة من  :صدق احملكمني؛ صدق املقياس. 1. 2. 2. 21

تغطيععة  للتحقععق مععن صععدق مضععمون عبععارات االسععتبيانني واتسععاقهما ومععدى احملكمععني املتخصصععني، وذلععك
لقبعول العبعارة  ٪ وما فعوق معن السعادة احملكمعني معيعارا   20اعتمدت الباحثة موافقة،  البنود ملوضوع البحث

 .وبناء على هذا مت حذف عدد من عبارات االستبيانني
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 1 جدول
 لباحثة وفق أراء السادة احملكمنيالتعديالت اليت قامت هبا ا

 البنود بعد التعديل البنود قبل التعديل
 العايل يؤنبين والداي بالصراخ بالصوت العايل يؤنبين والداي بألفاظ الزجر والصراخ والصوت العايل
يشبهين والداي بأمساء اجلماد يصفين والداي بأمساء 

 اجلماد
يشبهين والداي بأمساء احليوانات يشتمين والداي بأمساء 

 احليوانات املزعجة
 ىل أن األداة تقععيس مععا وضعععت لقياسععه، وبالتععايل أصععبحوبالنتيجععة أشععار مجيععع السععادة احملكمععني إ

 .خيص استخدام اإلساءة اللفظية من قبل األهل بندا  / 12/من  ا  املقياس بصورته النهائية مؤلف
  :استخدمت الباحثة حلساب الثبات ما يلي :املقياسثبات . 1. 2. 2. 21
وذلك عن طريق حساب  :ا كرونباخحساب االتساق الداخلي باستخدام معادلة ألف. 2. 1. 2. 2. 21

 .معامالت االرتباط الثنائي
 1 جدول

 معامل الثبات الستبيان اإلساءة اللفظة
 الثبات بالتنصيف معامل ألفا كرونباخ االستبيان
 0،8022 0.0299 بنود األب
 0،8212 0.8228 بنود األم

علعى العينعة  يومعا   22ل زمعين قعدره متت دراسة الثبات باإلععادة بفاصع :إعادة التطبيق. 1. 1. 2. 2. 21
حلسعععاب درجعععة ( وتلميعععذة، وقعععد اسعععتخدم معامعععل االرتبعععاط، بريسعععون ا  تلميعععذ 12نفسعععها العععيت كعععان ععععددها 

، وبععذلك فاملقيععاس يتمتععع (0.892االرتبععاط بععني درجععات التالميععذ يف التطبيقععني وقععد بلععغ معامععل الثبععات، 
 .بقدر عاٍل من الثبات يوثق به

  2 جدول
 ميذ يف العينة االستطالعية ومعامل الثبات الستبيان اإلساءة اللفظيةعدد التال

 مستوى الداللة معامل ارتباط بريسون عدد تالميذ التطبيق األول 
 0،00 0،892 12 مج بنود إساءة األب
 0،00 0،822 12 مج بنود إساءة األم
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 :مقياس االضطرابات السيكوسوماتية ؛األداة الثانية. 1. 2. 21
 السيكوسععوماتية مععن إعععداد ثععراء مرسععل ديععوب تكونععت االضععطرابات: وصععف املقيععاس. 2. 1. 2. 21

ا موزععة( 28) من النهائية صورهتا يف االستبانة  ،2-2اهلضعمي  اجلهعاز ععدب) :هعي ؛أبععاد عشعرة علعى بنعد 
 بععد ،12-22القلعيب  اجلهعاز بععد ،22-21التنفسعي  اجلهعاز ، بععد22-9اجلهعاز العضعلي  بععد

، بععد االضعطرابات 12-11بععد العمليعات العقليعة  ،11-19 السعلوك بععد ،12-11النعوم  راباتاضعط
وتععتم اإلجابععة علععى  ،(28-22، التبععول الععالإرادي 22-12 ، بعععد اضععطرابات اجلسععد21-19االنفعاليععة 

 :كما يليوترتاوح الدرجات عليه  ( صفر)وال تنطبق ( درجة واحدة)بنود املقياس تنطبق هذه العبارة 
 .يعانون بدرجة قليلة من االضطرابات السيكوسوماتية21 -2الدرجات اليت ترتاوح بني   

 .يعانون بدرجة متوسطة من االضطرابات السيكوسوماتية 18-22الدرجات اليت ترتاوح بني 
 .يعانون بدرجة شديدة من االضطرابات السيكوسوماتية 28-20الدرجات اليت ترتاوح من 

 : سصدق املقيا. 1. 1. 2. 21
ععرض  إذعلى طريقة صدق احملكمني  اعتمد جراء صدق املقياسإل: صدق احملكمني. 2. 1. 1. 2. 21

املقياس على عدد من احملكمني ملعرفة آرائهعم وتسعجيل مالحظعتهم علعى بنعود املقيعاس ومعدى ومالءمتهعا ملعا 
وق معن السعادة فمعا فع%( 20)لقياسعه واختعارت الباحثعة العبعارات العيت حصعلت علعى نسعبة اتفعاق  وضعت

وتعععديل  ،وحععذف بعععض العبععارات ، إجععراء التعععديالت علععى العبععارات الععيت يععتم االتفععاق عليهععاومت ،احملكمععني
 .(2)رقم اجلدول  وفق ؛أخرى

 2جدول 
 لباحثة وفق أراء السادة احملكمنيالتعديالت اليت قامت هبا ا

 العبارات بعد التعديل العبارات قبل التعديل
 اإلصابة بصورة متكررة بالزكام ر بالزكاماإلصابة بشكل متكر 

 الرغبة باالستمرار بالنوم بصورة غري عادية الرغبة باالستمرار بالنوم بشكل غري عادي
 احللويات السكريات

 أمل تشنجي يف الظهر أمل يف الظهر
 أزمة قلبة اجللطة القلبية

 التعب (هبوط احليل)إعياء 
 الشرود السرحان
 ضبثورات الغ الغضب
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 العذي البععد ببنعود بنعد كعل   ارتبعاط درجعة ععن عبعارة وهعو: صدق التجعانس العداخلي. 1. 1. 1. 2. 21
االضطرابات  تطبيق استبانة جرى حيث( (0.01داللة،  مستوى لالستبانة عند الكلية وبالدرجة له ينتمي

 اسعتبانة بنعود معن بنعد يأ مل حذف عليه وبناء فردا   (82) من عينة استطالعية مؤلفة على السيكوسوماتية
 إليه تنتمي الذي البعد ببنود االستبانة بنود من كل بند بني لوجود ارتباط نظرا   السيكوسوماتية االضطرابات

 (.0.01) الداللة مستوى عند
 اختيعار بواسعطة الصدق من النوع هذا من التح قق جرى: صدق اجملموعات الطرفية. 1. 1. 1. 2. 21
متوسعط  بعني الفعروق حسعاب مت ذلعك بععد االسعتطالعية العينعة درجعات أفعراد نمع(  (% 25وأعلعى  أدىن

كما يبني اجلدول رقعم  ؛ستيودنت-ت اختبار بواسطة األدىن الربع درجات األعلى، ومتوسط الربع درجات
(2) 

 2جدول 
 ستيودنت-ت اختبار بواسطة األدىن الربع درجات األعلى، ومتوسط الربع متوسط درجات بني الفروق

 القسمة االحتمالية ح.د ت االحنراف املعياري املتوسط العدد الربع ملقياسا
االضطرابات 
 السيكوسوماتية

 10111 11- 810111 1011181 101111 11 االدىن
    1011111 110111 11 االعلى

معا ( 0،000)عنعد مسعتوى الداللعة  حصعائيا  إكانت دالة ( ت)أن قيمة  (2)يتضح من اجلدول 
ن إقدرة االستبيان على التميز بني األفراد ذوي الدرجات املنخفضة وذوي الدرجات املرتفعة أي  يدلنا على

  .لالستخدام ا  االستبيان يتمتع بالصدق بداللة اجملموعات الطرفية جيعله صاحل
 : ثبات مقياس االضطرابات السيكوسوماتية. 1. 1. 2. 21
لفا  أن قيمة معامل الثبات وفق معادلة إف :لفا كرونباخأثبات األداة باستخدام معادلة . 2. 1. 1. 2. 21

 .بالنسبة لدرجة الكلية الستبانة االضطرابات السيكوسوماتية( 0.89)نباخ قد بلغ رو ك
ة التجزئعععة قعععن قيمعععة معامعععل الثبعععات بطريإ: ثبعععات األداة باسعععتخدام التجزئعععة النصعععفية. 1. 1. 1. 2. 21 

علعى  جيعدا   يعطي مؤشعرا   ؛ وهذا(0،81)السيكوسوماتية قد بلغت  النصفية بالنسبة الستبيان االضطرابات
 .ثبات أدوات البحث

 :عرض فرضيات البحث ومناقشتها .01
اعتمعدت الباحثعة يف حتليعل نتعائج فرضعيات البحعث  :األساليب االحصائية املستخدمة يف البحعث. 2. 22

 :حيث استخدمت الباحثة ما يلي( SPSS)على الربنامج احلاسويب 
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بععععععاد مقيعععععاس أمعامعععععل االرتبعععععاط بريسعععععون حلسعععععاب العالقعععععة بعععععني متغعععععريي اإلسعععععاءة اللفظيعععععة و . 2. 2. 22
 .االضطرابات السيكوسوماتية

للتععععرف علعععى داللعععة الفعععروق بعععني األم واألب يف توجيعععه ( T test)اختبعععار ت سعععتودنت . 1. 2. 22
 .اءة اللفظيةف الفروق بني الذكور واإلناث يف التعرض لإلساإلساءة اللفظية وتعر  

ف داللعععة الفعععروق بعععني درجعععات أفعععراد عينعععة علعععى لتععععر  ( ANOVA)اختبعععار حتليعععل التبعععاين . 1. 2. 22
 .مقياس اإلساءة اللفظية تبعا  ملتغري املستوى االقتصادي

ال توجععد عالقععة ذات داللععة إحصععائية عنععد مسععتوى الداللععة بععني اإلسععاءة : الفرضععية األوىل الرئيسععة. 1. 22
 :ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية ؛يكوسوماتية لدى أفراد عينة البحثضطرابات الساللفظية واال

ال توجععد عالقععة ارتباطيععة ذات داللععة إحصععائية عنععد مسععتوى الداللععة : األوىلالفرعيععة الفرضععية . 2. 1. 22
 .بني اإلساءة اللفظية واضطرابات اجلهاز اهلضمي لدى أفراد عينة البحث( 0002)

ن هعذه الفرضعية قامعت الباحثعة حبسعاب معامعل ارتبعاط بريسعون بعني درجعات أفعراد عينعة للتحقق مع
البحععث علععى مقيععاس اإلسععاءة اللفظيععة وبععني درجععاهتم علععى بعععد اضععطرابات اجلهععاز اهلضععمي ونتععائج معامععل 

 (.2)االرتباط موضحة يف اجلدول رقم 
 2 جدول

قياسععي اإلسععاءة اللفظيععة واضععطرابات اجلهععاز علععى م معامععل ارتبععاط بريسععون بععني درجععات أفععراد عينععة البحععث
 اهلضمي

Correlations 
 اهلضمي اإلساءة 

 اإلساءة
Pearson Correlation 1 .680* 

Sig. (2-tailed)  .049 
N 350 350 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
للعالقعة بععني درجععات أفعراد عينععة البحععث  أن قيمععة معامععل ارتبعاط بريسععون( 2)يتضعح مععن اجلعدول 

وهعي قيمعة ( 00290)*على مقياس اإلسعاءة اللفظيعة وبعني درجعاهتم علعى بععد اضعطرابات اجلهعاز اهلضعمي 
 .(0002)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

توجعد عالقعة ارتباطيعة موجبعة بعني اإلسعاءة "نرفض فرضية العدم ونقبعل الفرضعية البديلعة هلعا : القرار
  ".فظية بعد اضطرابات اجلهاز اهلضميالل
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 اضععطرابات اجلهععاز اهلضععميو بععني اإلسععاءة اللفظيععة  توجععد عالقععة ارتباطيععة دالععة إحصععائيا  : النتيجععة
لدى أفراد عينة البحث وهذه العالقعة االرتباطيعة إجيابيعة أي كلمعا ازدادت اإلسعاءة اللفظيعة املوجهعة معن قبعل 

 .اهلضماألهل للمراهق ازدادت لديه اضطرابات 
تفسر الباحثة هذه النتيجة بأن اإلسعاءة اللفظيعة املوجهعة معن قبعل األهعل للمراهعق  : تفسري النتيجة

نه يعتمد أل كالشتم والتهديد واالنتقاد والتقليل من قيمته، وخاصة أمام اآلخرين تضعف ثقة املراهق بنفسه
ؤدي إىل تعصعورة مشعوهة ععن ذاتعه على آراء اآلخعرين عنعه يف تكعوين صعورته ععن ذاتعه، وبعذلك تتكعون لديعه 

لإلفصعاح ععن نفسعها، وتظهعر األععراض  ا  شعوره بدونية، وهذه االنفعاالت السلبية ال جتد غعري اجلسعد مكانع
، وأععراض القولعون (كاإلمساك واإلسعهال وآالم املععدة)السيكوسوماتية ومن ضمنها أعراض اجلهاز اهلضمي

طرابات ذات منشعأ نفسعي سعببه القلعق والضعغوط النفسعية العصيب وفقدان الشهية العصعيب ومجيعع هعذه االضع
يف تعأثري ( 1008 ،عبعد املعطعي ؛1022 ،خبتعاوي)وهذا معا أكدتعه كعال  معن دراسعة ( 11، 1002البنا، )

على النعواحي االنفعاليعة والوجدانيعة " إساءة لفظية، جسدية"الضغوط النفسية والتوتر وسوء املعاملة الوالدية 
 .اسها على اجلسد من خالل ظهور صور خمتلفة لالضطرابات السيكوسوماتيةعند املراهقني وانعك

ال توجععد عالقععة ارتباطيععة ذات داللععة إحصععائية عنععد مسععتوى الداللععة : الفرضععية الفرعيععة الثانيععة. 1. 1. 22
 .بني اإلساءة اللفظية وبعد اضطرابات اجلهاز القليب لدى أفراد عينة البحث( 0002)

 9جدول 
على مقياس اإلساءة اللفظية وبعد اضعطرابات اجلهعاز  بريسون بني درجات أفراد عينة البحثمعامل ارتباط 

 القليب
Correlations 

 القليب اإلساءة 

 اإلساءة
Pearson Correlation 1 .401 

Sig. (2-tailed)  .599 
N 350 350 

أفعراد عينععة البحععث أن قيمععة معامععل ارتبعاط بريسععون للعالقعة بععني درجععات ( 9)يتضعح مععن اجلعدول 
وهعي قيمعة غعري دالعة إحصعائيا عنعد ( 00202)على مقياس اإلساءة اللفظية وبعد اضطرابات اجلهاز القلعيب 

 .(0002)مستوى الداللة 
ال توجد عالقة ارتباطية بني اإلساءة اللفظية، وبعد اضطرابات اجلهاز "نقبل فرضية العدم : القرار

 ."القليب
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رتباطيععة دالععة إحصععائيا بععني اإلسععاءة اللفظيععة وبعععد اضععطرابات اجلهععاز ال توجععد عالقععة ا: النتيجععة 
 القليب لدى أفراد عينة البحث 

مبععا أن املعراهقني الزالععوا صععغارا بعالعمر، فععإهنم أقععل عرضعة لإلصععابة بععأمراض اجلهععاز : تُفس عر النتيجععة
العععدورة الدمويععة ملمارسعععتهم القلععيب، ألهنععم يتمتععععون بالنشععاط واحليويععة، وغالبعععا مععا يتمتععععون بالنحافععة وسععرعة 

وهعذه املمارسعات الصعحي ة حُتص عن أجسعامهم معن ( ككرة القدم، السلة الطائرة، السعباحة)األلعاب الرياضية 
 (. كارتفاع ضغط الدم الشرياين واخنفاضه واجللطات واألزمات القلبية)أمراض اجلهاز القليب 

تباطيععة ذات داللععة إحصععائية عنععد مسععتوى الداللععة ال توجععد عالقععة ار : الفرضععية الفرعيععة الثالثععة. 1. 1. 22
 .بني اإلساءة اللفظية وبعد اضطرابات النوم لدى أفراد عينة البحث( 0002)

لتحقق من الفرضية نستخدم ارتباط بريسون بني درجات أفراد عينة البحث على مقياس اإلساءة 
 .اللفظية وبعد اضطرابات النوم

 8جدول 
 على مقياس اإلساءة اللفظية وبعد اضطرابات النوم رجات أفراد عينة البحثمعامل ارتباط بريسون بني د

Correlations 
 اإلساءة النوم 

 اإلساءة
Pearson Correlation 1 .520** 

Sig. (2-tailed)  .000 
N 350 350 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
قيمععة معامععل ارتبعاط بريسععون للعالقعة بععني درجععات أفعراد عينععة البحععث أن ( 8)يتضعح مععن اجلعدول 

وهعععي قيمعععة دالعععة ( 00210)**علعععى مقيعععاس اإلسعععاءة اللفظيعععة وبعععني درجعععاهتم علعععى بععععد اضعععطرابات النعععوم 
 .(0002)عند مستوى الداللة  إحصائيا  

بعة بعني اإلسعاءة توجعد عالقعة ارتباطيعة موج"نرفض فرضية العدم ونقبعل الفرضعية البديلعة هلعا : القرار
 ".اللفظية وبعد اضطرابات النوم

توجععد عالقععة ارتباطيععة دالععة إحصععائيا بععني اإلسععاءة اللفظيععة وبعععد اضععطرابات النععوم لععدى : النتيجععة 
أفراد عينة البحث وهذه العالقة االرتباطية موجبة أي كلما ازدادت اإلساءة اللفظية املوجهعة إىل املراهعق معن 

 ضطرابات النوم قبل األهل ازدادت لديه ا
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تفسر الباحثة هذه النتيجة بأن اإلسعاءة اللفظيعة املوجهعة معن قبعل األهعل للمراهعق  : تفسري النتيجة
ؤدي إىل وتعكالشتم والتهديد واالنتقاد والتقليل من قيمته وخاصة أمام اآلخعرين تضععف ثقعة املراهعق بنفسعه 

شععوهة عععن ذاتععه ويصععبح أ، ويكععون صععورة معلععى خطعع دائمععا   اآلخععرين هععل هععو فعععال   ةشعععوره بععالقلق جتععاه نظععر 
كعاألرق واالسعتيقاظ املتكعرر أثنعاء النععوم، )ب القلعق العذي معن أهعم أعراضعه اضعطرابات النعوم فريسعة الضعطرا

 (. فرط النوم والذي قدي كون حال  مرضيا  هروبيا  عند املراهق حلل صراعات نفسي ة
تباطيععة ذات داللععة إحصععائية عنععد مسععتوى الداللععة ال توجععد عالقععة ار : الفرضععية الفرعيععة الرابعععة. 2. 1. 22

 .بني اإلساءة اللفظية وبعد اضطرابات السلوك لدى أفراد عينة البحث( 0002)
 20جدول 

 على مقياس اإلساءة اللفظية وبعد اضطرابات السلوك معامل ارتباط بريسون بني درجات أفراد عينة البحث
Correlations 

 السلوك اإلساءة 

 اإلساءة
Pearson Correlation 1 .765** 

Sig. (2-tailed)  .008 
N 350 350 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
أن قيمة معامل ارتباط بريسون للعالقة بني درجعات أفعراد عينعة البحعث ( 20)يتضح من اجلدول 

وهععي قيمععة دالععة ( 00222)**اضععطرابات السععلوك علععى مقيععاس اإلسععاءة اللفظيععة وبععني درجععاهتم علععى بعععد 
 (0002)إحصائيا عند مستوى الداللة 

توجعد عالقعة ارتباطيعة موجبعة بعني اإلسعاءة "نرفض فرضية العدم ونقبعل الفرضعية البديلعة هلعا : القرار
 ".اللفظية وبعد اضطرابات السلوك

وبععد اضعطرابات السعلوك لعدى توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بعني اإلسعاءة اللفظيعة : النتيجة
كلما ازدادت اإلساءة اللفظية املوجهة إىل املراهق من  أفراد عينة البحث وهذه العالقة االرتباطية موجبة أي

 .قبل األهل ازدادت لديه اضطرابات السلوك
تفسر هذه النتيجة بأن اإلساءة اللفظية املوجهة معن قبعل األهعل للمراهعق كالشعتم : تفسري النتيجة

يؤدي إىل اضعطراب و تهديد واالنتقاد والتقليل من قيمته وخاصة أمام اآلخرين تضعف ثقة املراهق بنفسه وال
اهلويععة لديععه وبالتعععايل يكععو ن ععععن ذاتععه هويعععة غععري مقبولعععة مععن قبعععل األسععرة واجملتمعععع للععدفاع ععععن تفععر ده مقابعععل 

تبين هوية سالبة درجة أعلى  ومُيث ل (Berk, 2006, 7)الضغوط اليت متارس عليه لالنصهار يف اجلماعة 
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، معا يدفععه إىل Inner Fragmentationمعن اضعطراب هويعة األنعا، واإلحسعاس بالتفكعك العداخلي 
 (.112، 100الغامدي، )ممارسة أدوار غري مقبولة اجتماعيا  كاجلنوح واإلدمان والتمرد والعدوان 

ات داللعة إحصعائية عنعد مسعتوى الداللعة ال توجد عالقة ارتباطيعة ذ: الفرضية الفرعية اخلامسة. 2. 1. 22
 .بني اإلساءة اللفظية وبعد اضطرابات االنفعالية لدى أفراد عينة البحث( 0002)

 22جدول 
علععى مقيعععاس اإلسععاءة اللفظيععة وبعععد االضعععطرابات  معامععل ارتبععاط بريسععون بععني درجعععات أفععراد عينععة البحععث

 االنفعالية
Correlations 

 االنفعايل اإلساءة 

ءةاإلسا  
Pearson Correlation 1 .516** 

Sig. (2-tailed)  .000 
N 350 350 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
أن قيمة معامل ارتباط بريسون للعالقة بني درجعات أفعراد عينعة البحعث ( 22)يتضح من اجلدول 

وهي قيمعة دالعة ( 0،222)**بعد االضطرابات االنفعالية  على مقياس اإلساءة اللفظية وبني درجاهتم على
 .(0002)إحصائيا عند مستوى الداللة 

توجعد عالقعة ارتباطيعة موجبعة بعني اإلسعاءة "نرفض فرضية العدم ونقبعل الفرضعية البديلعة هلعا : القرار
 ".اللفظية وبعد االضطرابات االنفعالية

ني اإلسععاءة اللفظيععة وبعععد االضععطرابات االنفعاليععة بعع توجععد عالقععة ارتباطيععة دالععة إحصععائيا  : النتيجععة
لعدى أفعراد عينععة البحعث وهععذه العالقعة االرتباطيععة موجبعة أي أنععه كلمعا ازدادت اإلسععاءة اللفظيعة املوجهععة إىل 

 .املراهق من قبل األهل ازدادت لديه االضطرابات االنفعالية
ل معه بأسعلوب األمعر والنهعي والسعخرية إن إذالل املراهق وانتقاده املستمر والتعام: تفسري النتيجة

منه ومن أفكاره وخاصة عندما يبادر بطرح األفكار والتقليل من شأنه جيعله يشععر باإلحبعاط والغضعب معن 
لقلق واالكتئعععاب والغضعععب اعلعععه فريسعععة االضعععطرابات االنفعاليعععة كعععجيه وهعععذا معععا ءوالديعععه ألهنمعععا مل حرتمعععا آرا

سرية غري التوافقية واملمثلة بأساليب املعاملة الوالدية غري السوية يف ظهعور تسهم اخلربات األ ،وتقلبات املزاج
وخاصعععة أسعععاليب املعاملعععة الوالديعععة ( كعععالقلق واالكتئعععاب والغضعععب وتقلبعععات املعععزاج)االضعععطرابات االنفعاليعععة 
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زائعدة ععن القائمة على املستويات املرتفعة من النقد أو العنف اللفظي أو التحكم وفرض الضوابط والقيود ال
 (.22، 1020الريامي، )احلد املطلوب 

بعني األم واألب ( 0002)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسعتوى الداللعة : الفرضية الثانية. 1. 22
 .يف توجيه اإلساءة اللفظية لدى أفرد عينة البحث

 21جدول 
 ينة البحثيف توجيه اإلساءة اللفظية لدى أفرد ع داللة الفروق بني بني األم واألب

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

 اإلساءة

Equal variances 
assumed .278 .028 5.026 130 .000 8.89394 1.76976 5.39269 12.39519 

Equal variances 
not assumed   5.026 129.738 .000 8.89394 1.76976 5.39262 12.39526 

ستودنت ملتوسطات درجات أفراد عينة البحث ( ت)أنن قيمة اختبار ( 21)ُيالحظ من اجلدول 
وهعي أصعغر ( 0،0129)وبلغت القيمة االحتمالية هلعا ( 20012)اللفظية قد بلغت  على مقياس اإلساءة

 .حصائيا  إن الفرق دال إأي ( 0002)من مستوى الداللة االفرتاضي 
بعني ( 0002)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة و نرفض فرضية العدم : القرار

 .رد عينة البحثاألم واألب يف توجيه اإلساءة اللفظية لدى أف
ن الفرق لصاحل األم ألن متوسط األم أعلى من أيتضح ( 21) رقم دولاجلومن خالل النظر إىل 

 .متوسط األب يف اإلساءة اللفظية
 21جدول 

 الفرق بني متوسط درجات األم واألب على مقياس اإلساءة اللفظية
Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الوالدين 

 1.22295 9.93527 45.5758 350 األم اإلساءة
 1.27923 10.39254 36.6818 350 األب
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توجعد فععروق ذات داللعة إحصعائية بععني األم واألب يف توجيعه اإلسعاءة اللفظيععة لعدى أفععرد : النتيجعة
 راهقنين األم أكثر من األب يف توجيه اإلساءة اللفظية للمإعينة البحث وهذا الفرق لصاحل األم أي 

نظعععرا  لعععدور األم والوقعععت العععذي تقضعععيه معععع أبنائهعععا واحتكاكهعععا معععع مشعععكالهتم، : تفسعععري النتيجعععة
وألن األنثعى بطبيعععة شخصعيتها انفعاليععة  ،إضعافة للضععغوط العيت تعانيهععا لتععدد أدوارهععا ومسعؤولياهتا وواجباهتععا

تغضعب  اخلاطئعة معن ابنهعا فإهنعاوأقل قدرة على ضبط انفعاالهتا من الذكر فعندما ترى األم أحد السلوكات 
منه وتسيء له لفظيا  وتوجه له اإلهانات والشتائم وتقلل من شأنه بينما يكون األب أكثر قدرة على ضبط 

 .انفعاالته عند الغضب ويكون أقل عرضة لتوجيه اإلساءة اللفظية ألبنائه
 : مقترحات البحث. 25
األثر السليب بين على أساليب الرتبية اإلجيابية وتوعيتهم إعداد برامج إرشادية أسرية لتدريب الوالد. 2. 22

شخصعية األبنعاء وتعدريبهم علعى أسعاليب جديعدة أكثعر فعاليعة يف تربيعة األبنعاء وتعدريبهم  يفلإلساءة اللفظية 
علعى اسععتخدام أسععلوب التعزيععز اإلجيععايب إلثابعة األبنععاء وعقععاهبم عععن طريععق حرمعاهنم مععن هععذا التعزيععز كسععلوك 

 .(العنف اللفظي أو اجلسدي)ديل عن ب
 .إعداد برامج إرشادية وقائية جتنب الطالب اإلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية. 1. 22
 .الب من االضطرابات السيكوسوماتيةإعداد برامج عالجية لعالج الط .1. 22
شخصية مبختلف إجراء املزيد من األحباث ذات الصلة بآثار اإلساءة اللفظية، وانعكاساهتا على ال. 2. 22

 .املراحل العمرية
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