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  ىئېئ  ىئ  ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئچ 

 (6سورة املائدة  آلاية )  چىئ     ی  ی  ی     

 

 

 

 -أن رسول هللا  -رض ي هللا عنها  -عن عائشة زوج النبي صلى هللا عليه وسلم 

قال : } يا عائشة إن هللا رفيق يحب الرفق ويعطي على   -صلى هللا عليه وسلم 

 الرفق ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي على ما سواه { . 

 ( 5262,   6112) مسلم : 
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 الشكر والتقدير

 الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف ألانبياء واملرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أتقدم بعد أن أعانني هللا على إنهاء هذا الجهد , أحمد هللا عز وجل على توفيقه , فله الحمد والشكر . كما يسرني أن 

بجزيل الشكر والتقدير إلى ألاستاذ الدكتور : حسين محمد ألاطرش الذي تفضل باإلشراف على الرسالة , أقدم له 

 يوازي عطاءه وعظيم الامتنان بما أعطاني من الوقت والجهد وساعدني على تخطي الصعوبات , ولم يدخر 
ً
شكرا

 في تقويم البحث في مختلف مراحل إعداده .
ً
 وسعا

ه شكري وتقديري إلى رئيس قسم علم النفس الدكتور أحمد الرابعي , أعانه هللا وجزاه عني خير الجزاء وبارك كما أوج

 فيه علي حسن تعاونه .

كما أقدم شكري إلى وزارة التربية والتعليم بمصراته , وأخص بالذكر مديري رياض ألاطفال بمدينة مصراته لتطبيق 

 املقياس على ألاطفال .

أقدم الشكر لكل ألاساتذة املحكمين الذين شرفت بتحكيمهم مقياس البحث , حيث أثروه بتوجيهاتهم  وال أنس ى أن

 وآرائهم .

 

 

 الباحث /                                                       

 عبدالقادر محمد الصنكي                                                         
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 الدراسةملخص 
 

يهدف هذا البحث إلى التعرف على العالقة بين العنف واملشكالت السلوكية  " السلوك العدواني , الكذب , 

( سنوات , والتعرف على الفروق بين الجنسين في العنف , 6-4الخوف "  لدى عينٍة من أطفال الروضة )

. استخدم الباحث في بحثه هذا املنهج والتعرف على إمكانية التنبؤ باملشكالت السلوكية من خالل العنف 

( من إلاناث , 022( من الذكور و)022( طفٍل وطفلة , )022الوصفي الاستكشافي , وتكونت عينة البحث من )

واستخدم الباحث أدوات البحث التالية : مقياس التعرض للعنف ) إعداد ناثانا فوكس , لويس ليفث( , مقياس 

 تم استخدام معامل ارتباط 0222ة عمر زكي املشكالت السلوكية )إعداد وسيم
ً
( , ولتحليل البيانات إحصائيا

, لداللة الفروق بين املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية ,  Ttestبيرسون , معادلة ألفا كرنباخ , واختبار 

%(, وإلاناث ما 33ى )%( إل02وتوصل إلى النتائج التالية : معدالت انتشار التعرض للعنف لدى الذكور ما بين )

%( , وأما معدالت انتشار املشكالت 30%( إلى )02%( , أما العينة الكلية فقد كانت ما بين )33%( إلى )02بين )

%( , وأما العينة الكلية فقد 02%( إلى )06%( , وأما إلاناث ما بين )02%( إلى )02السلوكية لدى الذكور ما بين )

ووجود فروق ذات داللة إحصائية في التعرض للعنف كمشاهد بداللة معنوية  %( ,02%( إلى )02كانت ما بين )

 ذات داللة إحصائية في التعرض للعنف كضحية بداللة معنوية  2.22
ً
لصالح الذكور ,  2.20ووجود فروق أيضا

ووجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية ملقياس التعرض للعنف لدى الذكور عند مستوى داللة 

,  2.220, ووجود فروق ذات داللة إحصائية في العدوانية لدى الذكور عند مستوى داللة معنوية  2.22معنوية 

, ووجود فروق ذات داللة  2.22وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الكذب عند مستوى داللة معنوية 

روق ذات داللة إحصائية في , ووجود ف 2.220إحصائية في الخوف لدى إلاناث عند مستوى داللة معنوية 

( , ووجود عالقة 2.22الدرجة الكلية ملقياس املشكالت السلوكية لدى الذكور عند مستوى داللة معنوية )

( , وعدم وجود عالقة 2.22ارتباطية طردية موجبة بين العدوانية والتعرض للعنف عند مستوى دالله معنوية )

( , وعدم وجود عالقة ارتباطية 2.22ند مستوى دالله معنوية )ارتباطية بين الكذب وتعرض ألاطفال للعنف ع

( , ووجود عالقة ارتباطية طردية موجبة 2.22بين الخوف وتعرض ألاطفال للعنف عند مستوى دالله معنوية )

 .(2.22ف عند مستوى داللة معنوية )بين الدرجة الكلية على مقياس املشكالت السلوكية , وتعرض ألاطفال للعن
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Abstract 

This study aims to explore the relation between violence and behavioural problems (aggressive 

behaviour, lying, and fear) among nursery schoolchildren aged 4-6, and identify the differences between 

male and female children in terms of violence. The study also attempts to investigate the possibility of 

predicting such behavioural problems through violence. The researcher used, an exploratory, descriptive 

method. The sample of this study consisted of 100 boys and 100 girls. The researcher used the following 

research instruments: violence exposure index (prepared by Nathan Fox and lewis a .leavitt.), and 

behavioural problems index (Prepared by Wasimah Omer Zaki, 2000). The data was analysed  

statistically by means of  Pearson's correlation coefficient,Cronbach Alpha, and t-test to indicate 

differences between averages, means and standard deviations. The study revealed that violence exposure 

dispersion rates among boys ware between (27%) to (31%), and between (27%) to (33%) among girls, 

and the whole sample was between (27%) to (31%). The behavioral problems dispersion rates ware 

between (25%) to (28%) among boys, and between (26%) to (28%) among girls, and the whole sample 

was (25%) to (27%). There were statistically significant differences in violence exposure as a (witness) 

with a significant level 5% for boys, and there were also statistically significant differences in violence 

exposure as a victim with a significant level 0.01 for boys. There were statistically significant  differences 

among boys in the total score of the violence exposure index at a significant level of 0.05. There were 

statistically significant differences in boys at a significant level of 0.001. There were no statistically 

significant differences in lying at a significant level of 0.05.  There were statistically significant differences 

in fear among girls at a significant level of 0.001. There were statistically significant  differences among 

boys in the total score of the behavioral problems index at a significant level of 0.05. There was a steady 

positive correlation between aggression and exposure to violence at a significant level of 0.05. There was 

no correlation between lying and exposure to violence at a significant level of 0.05. There was no 

correlation between fear and children's exposure to violence at a significant level of 0.05. There was a 

steady positive correlation between total scores of the behavioral problems index and children's exposure 

to violence at a significant level of 0.05.    
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 الفصل ألاول 

 أساسيات الدراسة

 املقدمـــة

والعنف ظاهرة بشرية عرفها إلانسان منذ أن خلقه هللا سبحانه وتعالى ليعمر ألارض، وذلك يمثل العدوان 

ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ ال تعالى ق عندما قتل قابيل أخاه هابيل إرضاء لشهوته وطاعة لنفسه،

تها وتنوعت من حيث شدتها ونوعي ( ومنذ ذلك التاريخ تعددت مظاهر العنف32املائدة ) چى  ى    ائ   

 ثارها.وآ

جريت العديد من الدراسات حول و 
ُ
يعد العنف من الظواهر التي ترتبط بآثار سلبية لدى ألاطفال ، ولقد أ

هناك القليل  هذه الظاهرة في البلدان الغربية ولكن على الرغم من تنامي هذه الظاهرة في املجتمعات العربية، إال أن

وعليه كانت فكرة البحث الحالي لسد الفجوة  ;في حدود علم الباحثت العنف لدى ألاطفال رس  من الدراسات التي د

 ( 00:  0224)عبداملنعم،  ة في مجتمعاتنا العربية.وتوجيه الانتباه إلى بعض العوامل املرتبطة بهذه الظاهر 

يعد العنف ألاسري من أخطر املشكالت في املجتمعات املعاصرة، ولكن املأساة تتمركز في أن العنف كما 

 عن آلاباء الذين نزعت الرحمة والشفقة  اربالطفل يعد في عالم الظالم، إذ ال يعرف الكثير حتى أقرب ألاقضد 
ً
شيئا

 لألطفال.  , من قلوبهم
ً
 وكرها

ً
 وزرعت حقدا

 للطفل في الشريعة إلاسالمية العظيمة حقوقإن 
ً
واضحة معروفة، أتى بها الشرع املطهر لحفظ كرامة  ا

 بالشكل الطبيعي، كما أقرت املواثيق واملعاهدالطفل وصونها، وضمان ن
ً
 وجسديا

ً
 واجتماعيا

ً
الدولية  اتموه نفسيا

 عدة للطفل، وضمنت احترام آدمية الطفل والحفاظ عليه... ومأساة العنف ضد الطفل
ً
أن الطفل  تكمن في حقوقا

عنف، أو في حالة غبة في الال يشكو وال يهرب وال يقاوم، فهو ضحية سهلة وميسرة في أي وقت يشعر الوالد بالر 

 ضد أحد أطفاله، فإنه بهذا الفعل يدفع الطفل للجريمة  الانفعال والغضب,
ً
 عنيفا

ً
وعندما يسلك أب قاس سلوكا

، ألنه لم يجد الدفء والحماية في إلى بيئة أخرى والانحراف والعنف، وعندما يمارس العنف ضد الطفل فإنه يهرب 

 ويلتبيئة أخرى أكثر مالءمة له عنهما في منزل ألاسرة، وهو يحاول البحث 
ً
صق هذا ، ولألسف يجد من يلتقطه سريعا

 
 
أنه وبسبب صغر السن يحتاج ملصدر حماية، ويحتاج لصدر حنون ويد تمسح رأسه، وهنا  الصغير باآلخر الغريب. إذ

 تستغل طفولته بأبشع صور الاستغال
 
في السرقة، وفي  يجبر على التسول من ضعاف النفوس وكذلك يستغل ل، إذ

 بيئته الجديدةوبيع وتوزيع املخدرات وغيرها من الجرائم، وقد يكون من يلتقط هذا الصغير من  , الشذوذ الجنس ي

 من ذوي الفكر الضال، وهنا نفقد إحدى فلذات أكبادنا وأحد أعمدة الوطن في املستقبل، حين يتحول من 
ً
إرهابيا

ندما يمارس العنف ضد الطفل، فإنه يختزن هذه الصور والوقائع الشاذة في وع ون إرادة منه إلى مجرم أو إرهابي ,د

 ما يفكر فيها ويتصورها ويسترجعها ويتألم
ً
وفي كل مرة يتذكر العنف املدوي عليه، يهرب من  , عقله الباطن، ودائما
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)عز الدين  ملحزنة املؤملة.لينس ى تلك املواقف واملشاهد ا ;هذه الذكريات ألاليمة إلى تناول الخمور وتعاطي املخدرات

0202  :033-034) 

ويتميز ألاطفال ذوو  ال والتي تؤرق آلاباء والتربويين ,وتعد املشكالت السلوكية من أكثر املشكالت التي تواجه ألاطف  

الاضطرابات الانفعالية أو السلوكية بأنهم غير قادرين على إقامة عالقات صداقة ناجحة، والواقع أن مشكلتهم 

إلاخفاق في تكوين روابط عاطفية مرضية ومقنعة مع آلاخرين، وبعض هؤالء ألاطفال انسحابيون  هي ألاوضح هذه

 من قبل الطفل,ع ليهم لكن جهودهم هذه تلقىالتقرب إوانطوائيون، وقد يحاول آلاخرون 
ً
وفي  دم اهتمام أو خوفا

ل  كثير من الحاالت 
 
ظ هذا النمط من الرفض الهادئ يستمر عند الطفل حتى يشعر الذين يحاولون التقرب من  ي 

 (9:  0222أبو سريع، ) لل والضجر.الطفل بامل

 ( أن هناك فروق0990ووجد السيد منصور )
ً
جاه نحو ائية، بين الذكور وإلاناث في الاتذات داللة إحص ا

  دالعنف لصالح الذكور بمصر,ووج
ً
 فروق أيضا

ً
نحو العنف تجاه الا فيذات داللة إحصائية بين الذكور وإلاناث ا

ج    أخرى فروق د  لصالح الذكور في الحضر,كما و 
ً
ذات داللة إحصائية بين مجموعة الذكور في الريف ومجموعة  ا

 الح الذكور في الحضر. الذكور في الحضر لص

 بين أساليب عالقة ارتباطية سالبة دالة إ( أن هناك 0992الغرباوي ) ووجد
ً
معاملة ألام التي تتسم حصائيا

القة ارتباطية موجبة دالة ووجود ع , والاستقاللية، وبين مستوى العدوانية لدى ألابناء من الجنسين بالتقبل

 
ً
 , م بالتبعية، والتحكمم التي تتستتسم بالرفض، وأساليب معاملة ألا  يتبين أساليب معاملة الابن ال إحصائيا

 والتشدد، وبين مستوى العدوانية لدى ألابناء من الجنسين. , والرفض , وإلاهمال

 مشكلة الدراسة : 

سلوكهم يتحول إلى  يجعلنتيجة لتعرضهم لضغوط نفسية  ;إن انعدام التوافق النفس ي الاجتماعي لألطفال 

والاضطراب الذي يحدث بعد الصدمة  , بسبب تعرضهم ملظاهر العنف ةيرافقه ضغوط تفككي , سلوك مضطرب

والكوابيس املزعجة واملؤملة التي تؤدي  , مشاكل النوم : مثل , النفسية قد يكون عرضة لبعض املشكالت السلوكية

عندهم وتنمو عندهم أشكال مختلفة من السلوك تشكل  , والكذب, والخوف  , والسلوك العدواني , بهم إلى الكآبة

نتشار املشكالت السلوكية فبراير تزايد ا 02خيرة بعد ثورة ولقد لوحظ في السنوات ألا  جملة من املشكالت السلوكية ,

 بين ألاطفال.

العالقة بين التعرض للعنف  ولكل ما سبق ذكره يهدف الباحث من وراء قيامه بهذه الدراسةإلى اكتشاف 

 -التساؤالت آلاتية: رياض ألاطفال من خالل إلاجابة عنواملشكالت السلوكية بين ألاطفال في مرحلة 

 ؟( سنوات 6 – 4ماهي معدالت التعرض للعنف لدى عينة من ألاطفال في املرحلة العمرية من ) .0

ب , الخوف ( لدى عينة من ألاطفال في املرحلة ما هي معدالت انتشار املشكالت السلوكية ) العدوانية , الكذ .0

 ؟( سنوات  6 – 4العمرية )
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 ؟تعزى ملتغير الجنس هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التعرض للعنف  .3

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في املشكالت السلوكية )) العدوانية , الكذب , الخوف (( تعزى بمتغير  .4

 ؟الجنس

( سنوات  6 – 4اطية بين املشكالت السلوكية وتعرض ألاطفال في املرحلة العمرية من )هل توجد عالقة ارتب .2

 ؟للعنف 

 أهداف الدراسة : 

 تهدف الدراسة إلى : 

 . التعرف على العالقة بين العنف والسلوك العدواني 

 .التعرف على العالقة بين العنف والكذب 

 .التعرف على العالقة بين العنف والخوف 

  .التعرف على الفروق بين الجنسين في العنف 

 .التعرف على إمكانية التنبؤ باملشكالت السلوكية من خالل العنف 

  أهمية الدراسة : 

 تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يلي : 

. املبكرةوالانتشار الواسع للمشكالت السلوكية في مرحلة الطفولة  , ازدياد الاهتمام العالمي بموضوع العنف .0

 دراسة وتحليل العالقة بين هذه املتغيرات.  ما يحفز الباحثين إلىوهذا 

في غياب الدولة ومظاهر العنف داخل املجتمع الليبي بشكل ملحوظ  تكمن أهمية هذه الدراسة في زيادة .0

 والقانون، وما أدى إليه من معاناة لدى ألاطفال وانتشار بعض مظاهر سوء التوافق بينهم. 

ظهور العديد من املشكالت وانتشارها بين ألاطفال مما يؤثر على مستقبلهم التعليمي والتربوي، ويفسد  .3

 منظومة القيم ألاخالقية في املجتمع. 

 يمكن الاستفادة من هذه الدراسة للمربيين وأولياء ألامور في تعرض ألاطفال للعنف. .4

 شكالت السلوكية وعالقتها بالعنف.سنوات في التعرض للم 6 - 4أهمية املرحلة العمرية من  .2

 حدود الدراسة : 

تم اختيارهم بالطريقة العشوائية حالية على عينة من أطفال الروضة تم إجراء الدراسة الالحدود البشرية :  (0

 طفل وطفلة( إلجراء هذه الدراسة. 022)

 البحث داخل مدينة مصراته.  الحدود املكانية : أجرى  (0

 . 0202ــــــ  0206خالل العام لدراسة ا أجريتالحدود الزمانية :  (3
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 مفاهيم ومصطلحات الدراسة : 

 :العنف  -0

 في التعامل مع  , هو كل سلوك يخرج عن املألوف : بأنه يعرفه الحداد
ً
ويكون غير مقبول اجتماعيا

ية كالقتل والخنق والضرب والركل والتلطيم وغيرها من مظاهر استخدام القوة متلكات بطريقة مؤذألاشخاص وامل

 ( 00:  0226) الحداد،  سلحة وغيرها.ألا حادة أو الاملؤذيةالعضلية والجسمية أو آلاالت 

 غير مشروع أو غير مطابق  : بأنه  " العنف "،(0922)يعرف بدوي و  
ً
استخدام الضغط أو القوة استخداما

 (44, 0922)بدوي  للقانون من شأنه التأثير على إرادة فرد ما. 

 :و  
ً
 أو غير لفظي لفظي كان  سلوك عمدي موجه نحو هدف، سواء : " بأنهالعنف" يعرف الباحث إجرائيا

ً
ا

 ي
ً
 أو معنويا

ً
ويقاس بالدرجة املتحصل عليها الطفل من خالل إجابته عن مقياس  , تضمن مواجهة آلاخرين ماديا

 العنف.

    : املشكالت السلوكية -6

السوي حسب معايير الجماعة التي تسلكه الفئات ذات  الانحراف: بأنها الضامن املشكالت السلوكية يعرف 

 فرد ألاذى باآلخرين مثل العدوان.أو خارجه كإيقاع ال , كاالنسحابالعمر الواحد، والتي تنصب آثارها إما داخل الفرد 

 (02:  0924)الضامن، 

املشكالت السلوكية 
ً
ر املرغوبة التي تصدر عن جميع التصرفات وألافعال غيبأنها: ويعرف الباحث إجرائيا

اس بالدرجة التي ويق, الاجتماعيةالطفل بصفة متكررة، وال تتفق مع معايير السلوك السوي املتعارف عليه في البيئة 

 الخوف(. -الكذب-يتحصل عليها الطفل من خالل إجابته عن مقياس املشكالت السلوكية لألطفال )السلوك العدواني

 :السلوك العدواني  -أ

،  : بأنه يعرف بص "السلوك العدواني" 
ً
 أو ضمنيا

ً
، صريحا

ً
 أو ماديا

ً
 أو بدنيا

ً
أي سلوك يصدره الفرد لفظيا

 
ً
 أو سلبيا

ً
 أو غير مباشر، ناشطا

ً
ب بدني أو مادي للشخص نفسه صاح ويترتب على هذا السلوك إلحاق أذى , مباشرا

 ( Buss،0990 :64)بص،  السلوك العدواني أو لآلخرين.

 السلوك العدواني الباحث  يعرفو  
ً
يقوم به الطفل بهدف إلحاق ألاذى أو  الذي سلوكال بأنه: إجرائيا

 باالعتداءأو  , أو تحطيم ألاشياء , املادي كالضرب باالعتداءوذلك إما  ألاخرى , الضرر باآلخرين، أو بنفسه أو باألشياء

الخاص بالعدوانية من  وتعبر عنها الدرجة في الجزءللكبار،  الاحترام، أو بإظهار عدم اللفظي كالسب، أو املكايدة للغير

 قائمة املشكالت السلوكية أداة الدراسة.
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 :الكذب ا -ب

دث وقائع لم تح واختالق , وقول ما لم يحدث , الحقيقة تجنب قول  بأنه: (6105) لكذباملنتدى ا تعرف 

 (36:  0204)املنتدى،  مع املبالغة في نقل ما حدث.

  الكذب الباحث يعرفو 
ً
وتعبر عنه الدرجة في  مخالفة قول الحقيقة أو إخفاؤها لغرض ما, بأنه: إجرائيا

 الجزء الخاص بالكذب من قائمة املشكالت السلوكية أداة الدراسة.

 :الخوف ا -ج

  انفعاليرد فعل  : بأنه( 0925) زهران "الخوف"  يعرف 
ً
يدركُه الفرد على أنُه مهدد  , ملثير موجود موضوعيا

 (444:  0923زهران،   )  لكيانه الجسمي أو النفس ي.

  الخوف الباحث يعرفو 
ً
  بأنه: إجرائيا

ً
إحساس بالضيق يشعر به الطفل تجاه مثير ما، ويعبر عنه سلوكيا

 من ذلك املثير، ب العرق البكاء، أو جحوظ العينين، أو تصب أو  , إما بالصراخ
ً
وتعبر عنه الدرجة في ، أو بالجري هربا

 املشكالت السلوكية أداة الدراسة.الجزء الخاص بالخوف من قائمة 
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 الــفصل الثانـــي

 إلاطار النظري 

 املبحث ألاول : العنف 

 مقدمة الدراسة 

  تعريف العنف 

 ، وأشكاله ، وتقسيماته ومستوياته  أنواع العنف 

  العوامل التي تؤدي إلى العنف 

  النظريات املفسرة لسلوك العنف 

  انتشار مظاهر العنف عند ألاطفال معدالت 

 املبحث الثاني : املشكالت السلوكية 

  طبيعة املشكالت السلوكية عند ألاطفال 

  تعريف املشكالت السلوكية 

  أسباب املشكالت السلوكية 

  ألاطفال عند رشيوعااملشكالت السلوكية ألاكث 

 الخوف  -0

 الكذب  -0

 السلوك العدواني  -3
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 الفصل الثاني

 النظري طار إلا 

 املبحث ألاول : العنف

تغيرات الدراسة ألاساسية في ضوء مشكلة الدراسة يتناول الباحث في الفصل الحالي إلاطار النظري مل

 وأهدافها ، يُ 
 
 , وتقسيماته , ومستوياته , وأشكاله , وأنواعه, اول في املبحث ألاول املفاهيم النظرية املتعلقة بالعنف ن  ت

ويتناول املبحث الثاني املفاهيم  , وعوامله ، ونظرياته ، وعالقته باملشكالت السلوكية ، ومعدالت انتشار العنف

السلوك العدواني  : مثل , واملشكالت السلوكية لألطفال خاصة , النظرية املرتبطة باملشكالت السلوكية بصفة عامة

 الكذب . و خوف و 

املتمثل في الخالف بين ,و  ومنذ أول حدث للصراع بين البشر  , لتاريخعرف املجتمع إلانساني منذ بداية ا

 كثيرة تميزت بالعنف.  عرفقابيل وهابيل 
ً
 ( 60:  0999)عبد املختار،  أحداثا

ومن أجل السيطرة  , وب القديمة من أجل العيش والحصول على الغذاءعشتها الويعتبر العنف ظاهرة مارس

ظهرت الحضارات إلانسانية التي  , عبر املجتمعات نتيجة ارتقاء إلانسان بتفكيره ومع تطور الحياة , وبسط النفود

وأصبح العنف  , قدها أفراد املجتمع ومؤسساته الحضاريةه من ألافعال املستهجنة والتي ينتصنفت العنف باعتبار 

آثار سلبية تنعكس على كل من  وذلك ملا لها من , من أهم القضايا إلانسانية املعاصرة التي تشغل بال الفكر إلانساني

ويعاني من قضايا  , ومشاكل اقتصادية , سياسية : فالعالم اليوم يواجه أزمات كثيرة منها , الفرد وألاسرة واملجتمع

وغدت مشاكل مصيرية تهدد مقومات  , اجتماعية إنسانية خطيرة حتى شغلت بال الحكام والشعوب على حد سواء

 (9: 0990)مسيكة بر،    .الحياة في العالم أجمع

لقد شهدت أغلب املجتمعات إلانسانية انتشار أعمال العنف بشكل لم يسبق له مثيل من قبل على مدى تاريخها 

حيث أصبح العنف يميز طابع العالقات الاجتماعية  , وخاصة خالل العقود ألاخيرة من القرن العشرين , الطويل

ومن متابعتنا ألحداث العنف عبر العالم أجمع نجد أنه قلما تتمتع  , القائمة بين ألافراد والجماعات في املجتمع

 هأحداث ووقائع بما يتمتع به العنف من التصاق محزن باألحداث الراهنة فقد ارتفعت معدالت العنف بكل أنواع

تمع كاألطفال وخاصة الفئات املستضعفة في املج , وآلياته في أغلب املجتمعات املتقدمة منها والنامية على حد سواء

 واملرأة .

 في شكل العالقات الصراعية والاضطهادية يتجلى , السياس ي والطائفيكما ظهرت أشكال جديدة من العنف 

وزاد انتشاره على نطاق  , وقد تفاقمت معدالت العنف , القائمة بين السلطة وجماعات التطرف الديني وإلارهاب

ألامر  , وبين أفراد ألاسرة بوجه خاص , واسع في املجتمع بسبب العالقات غير املتكافئة بين أفراد املجتمع بوجه عام

من قبل الباحثين واملهتمين بقضايا العنف باعتباره ظاهرة خضعت للبحث  , الذي دعا إلى الاهتمام بموضوع العنف

 الرامية إلى مكافحته. , والتدابير ومدى انتشاره , وآثاره , عن أهم مسبباته وذلك , والدراسة العلمية
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 أن  ويالحظ 
ً
أن العنف في إطار ألاسرة  إال  , بالعنف ومكافحته بين جماعات وطوائف املجتمع هناك اهتماما

تأثر باألحداث ويصبحوا قليلي ال , يتبلد لديهم يجعل الحس العنف باستمرار  أن بنفس الاهتمام، وخاصة لم يحظ

العنف  نوالناتجة ع , التي يعيشونها، كما يتولد عندهم إلاحساس بالدونية ملشاعر العجز والخوف املترسخة بداخلهم

الذي تعرضوا له والذي تكون له انعكاسات سلبية على نفسياتهم وسلوكهم، مما قد يجعل ألاطفال الذين يمارس 

                           هم الاجتماعي باألسرة باعتبارها مصدر ذلك العنف. الؤ خل ألاسرة يضعف ارتباطهم وو العنف ضدهم دا

 (2 :  0992)عبدالوهاب، 

وتحقيق  , وتنشئته, فاالهتمام برعاية الطفل , ة، وهم ألامل في تحقيق مستقبل أفضليوألاطفال مصدر الثروة الحقيق

يجب أال تدخر الدولة أي جهد في توفير الاحتياجات دد على ضوئه معالم املستقبل، ولهذا أمنه أمر حيوي تتح

 ألاساسية التي تؤمن للطفل حياته ومستقبله.

 من ألاهداف التي تسعى إليها كافة النظم التربوية، ومما 
ً
وعليه فقد أضحى الاهتمام بمرحلة رياض ألاطفال يمثل هدفا

سواء من حيث قدرته  , فل وتكوين شخصيتهالشك فيه أن مرحلة رياض ألاطفال تعد ذات أهمية خاصة في نمو الط

 . توافق ألاسري، والاستمتاع بحياتهعلى تحقيق الاستقرار النفس ي وال

، لذن الاهتمام بالطفولة هو اهتمام بالحاضر واويرى الباحث أ
ً
تعد السنوات الخمس ألاولى في  املستقبل معا

هي يعرف ويقدر مدى أهمية مرحلة رياض ألاطفال  حياة إلانسان من أهم سنوات حياته، فاملجتمع الواعي هو الذي

قوم عليها العملية التعليمية س الراسخة التي تيم املختلفة. ففيها تقدم ألاصول وألاسالقاعدة ألاساسية ملراحل التعل

وأصبحت من املراحل ألاساسية ذات املعالم والقسمات  قصودة,املوغير النظامية، أو غير  , النظامية املقصودة

حددة، وذات الخصائص الواضحة، ولذلك تم وضع برامج تربوية متقنة في كثير من دول العالم لتتناسب مع امل

 (34-33:  0203) املواضية،  ص النمائية ملرحلة رياض ألاطفال.الخصائ

:
ً
 -تعريف العنف لغة

 رُق باأل يعرف معجم لسان العرب )العنف
ُ
  مر، وقلة الرفق به , وهو ضد الرفق,( بأنه الخ

ُ
 به وعليه، يعُنف

 
ُنف ع 

 إذا لم يكن
ٌ

، وهو عنيف
ً
 وعنافة وأعنفه وعّنفه تعنيفا

ً
 في ماال ُيعطي على العنف عنفا

ً
 (.9/022)بن منظور  رفيقا

 )به  يعرف قاموس مختار الصحاح: )ع ن ف 
 

ف  عليه بالضم ُعن 
 

ُنف  بالضم ضد الرفق، تقول منه ع 
ُ

ف الُعن 

، والتعنيف: التعبير واللو 
ً
 (043 : 0920م. )الرازي، أيضا

  يعرف قاموس أكسفوردOxford ممارسة القوة البدنية إلنزال ألاذى باألشخاص أو املمتلكات،  بأنه: العنف

 للشخص , وكذلك الفعل
ً
 جسمانيا

ً
                                                    لتدخل في حريته الشخصية. أو ا , أو املعاملة التي تحدث ضررا

 (.03-00:  0226حبيل، )ا
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 :اصطالحا تعريف العنف

 ية( أو القدرة، الاستعمال املتعمد للقوة الفيزيائية )املاد بأنه :( العنف6116منظمة الصحة العاملية ) عرفت

أو مجتمع ، بحيث  , أو ضد مجموعة , أو شخص آخر , الاستعمال املادي الحقيقي ضد الذات سواء بالتهديد أو

 0220)منظمة الصحة العاملية، سوء النماء أو الحرمان.  أو  , أو إصابة نفسية ,أو موت  , دوث إصابةيؤدي إلى ح

 :4) 

  غير  استخداماالضغط أو القوة  استخدام بأنه في معجم العلوم الاجتماعية ( العنف0922) بدوي يعرف

 ( 44:  0922ي، و بد) رد ما.فأو غير مطابق للقانون من شأنه التأثير على إرادة  , مشروع

 ( العنف6112ترى جادو )كان أو أو أفراد  اتجاه فرد آخر  نه سلوك يصدر من فرد أو جماعة: أ 
ً
آخرين ماديا

، مباشر 
ً
 أو سلبيا

ً
، إيجابيا

ً
 لفظيا

ً
أو  , أو للدفاع عن النفس , أو إلاحباط , أو غير مباشر، نتيجة للشعور بالغضب ا

 أو , أو الرغبة في الانتقام من آلاخرين، أو الحصول على مكاسب معينة، ويترتب عليها إلحاق أذى بدني , متلكاتامل

 (4:  0222) جادو،  نفس ي بصورة متعمدة بالطرف آلاخر.

 -أنواع العنف:

آخر، ومصدر التنوع هنا تحدده  ومن جماعة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى , يتنوع العنف من فرد إلى آخر

 ولذلك تنوعت مسميات العنف وتعريفاته , أو الحكومات , أو الجماعات , ألاهداف والدوافع التي تحرك سلوك ألافراد

كما تعددت الاتجاهات ووجهات النظر في تفسير العنف، وتعددت أيضا أنواع العنف وتصنيفاته، وسوف نتناول , 

 التالي:أنواع العنف على النحو 

 -العنف بشكل عام: .أ 
 

  عنف عادي: 

مثل  وقد يعد تكرار  , ، والدفع، والصفعذلك النمط من العنف الذي يستخدم فيه شكل عادي مثل اللطم

 
ً
 عاديا

ً
، حيث تعد على سبيل , هذه ألاشكال البسيطة للعنف شيئا

ً
 من تربية ألاطفال  أو مقبوال

ً
 .املثال جزءا

 عنف غير عادي  : 

عن طريق استخدام ألافعال العدوانية التي تتضمن اللكمات ، والعض ،  ,إساءة استخدام العنف هو 

 وتعد تلك ألافعال أشد أفعال العنف خطورة. ,وإطالق النار , والخنق ، والضرب
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 -من حيث القائم بالعنف: .ب 
 

 : عنف فردي 

ذلك العنف الذي يحدث بين ألاشخاص في الحياة اليومية، مثل قيام شخص معين بقتل شخص آخر  هو 

 العنف الذي يمارسه الفرد بذاته لتحقيق أهداف وغايات شخصية. هو أثناء ثورة من الغضب ، أو 

  عنف جماعي : 

 عن عدوان الجماعة، حيث 
ً
عنف دون اعتبار ندفع ألافراد نحو مخاطرة الييعد العنف الجماعي تعبيرا

:  0924حجازي،  ) دراك نحو ممارسة وخطورة العنف.للنتائج املترتبة على هذا السلوك ، وهذا ما يشير إلى ضعف إلا 

029) 

 -طريقة التعبير عن العنف: .ج 
 

  عنف مباشر : 

 رغام آلاخرين على سلوك متغسدية إل العنف الذي يستخدم القوة الج وهو 
ً
 و ،اير تماما

ً
الذي العنف هو أيضا

نا أن العنف املباشر هو العنف الذي كرامة الفرد أو الجماعة ، ويتضح هيشمل كل ألاعمال املسيئة إلى نفسية و 

 العصيان املسلح ، والحروب.و الجسدي،  العتداءالقوة بصورة مكشوفة , مثال باستخداميقترن 

  عنف غير مباشر : 

 , ن باستخدام القوة مثل )الضغوط الفكريةر تأن العنف غير املباشر ، هو العنف املستتر الذي ال يق

 التحكم في السلوك(.و والنفسية، 

 : طبيعة العنف 

 عنف لفظي  : 

أو ألالم  , وهو العدوان الذي يعبر عنه بنشاط غير بدني ، يستخدم فيه املعتدي ألالفاظ بهدف إلحاق ألاذى

 النفس ي باملعتدى عليه.

 : عنف بدني 

 أن إما  وهو  
ً
ادة ما يسبق العنف وع , كالقتل والضرب ، أو يكون بالتهديد باستخدام العنفيكون فعليا

هو عدوان فعلي حركي عن طريق فتالزمهما في كل الظروف وألاحوال،  ولكن ال يشترط , القوة باستخدام الفعلي تهديٌد 

أو  , في معارك يعشقون الدخول أصحابه وهو العنف البدني ضد آلاخرين وإظهار القوة العضلية، و  , التخريب
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 والسخط، و ,أ باآلخرين والاحتكاك,أ مشاجرات
ً
أو  , أو التشابك باأليدي , يعبر عن العدوانية إما بالضربصاحبه أيضا

 أو تكسيرها. , الجذب، وقذف ألاشياء

 عنف حركي : 

وتظهر عندما يتعرض الفرد ملوقف حصري  , استجابة الفرد الحركية التي تتميز بالشدة والقوة والحدة وهو 

ألالعاب )أشكال، فمنها على سبيل املثال ال الحصر  يتخذ هذا ألاسلوب في الاستجابة عدةو  , يدافع فيه عن ذاته

 (24-23:  0222)عباس،   (.الرياضية العنيفة

 تجاهات العنف :ا

 جرائي أو سلوكي عنف إ: 

  , رفس، وعض، وإيذاء بدني(و )ضرب ،  : العنف الذي يشمل الهجوم الجسمي منهو 
ً
العنف  هو  وأيضا

  الذي يشمل
ُ
 غير الئقة، وتهكٌم  نكاٌت و م، الهجوم اللفظي من : )شتائ

ٌ
 , عالية( للفتن، وأصوات  ، وإثارة

ً
ويشمل أيضا

 .((وتدميرها  هاحرقات، أو ق آلاخرين في املمتلكباغتصاب حقو  ))متلكات سواء املالتعدي على 

  بنائي:عنف هيكلي أو 

أي مجموعة من املعوقات والسمات الكامنة  , ير أوضاع واختالالت هيكلية بنائية في املجتمعتغي بأنهيعرف 

 (40:  0993)عاشور،   ية والاجتماعية للمجتمع.في البيئة السياسية والاقتصاد

 شرعية العنف:

 عنف مشروع : 

أو  , أو القيم , أو ألانظمة , رافعالقوانين , أو ألا رضية مشروعة من الذي يستند على أاملشروع هو  العنف

طبيعة الواجب  تقتضيهأو ذلك العنف الذي  , واملباريات الرياضية , ومثل ذلك )عنف بعض ألعاب القوى  , التقاليد

 أو استعمال الحق(. , أو متطلبات العمل , أو مستلزمات املهنة , الرسمي

 :عنف غير مشروع 

يخالف  ألنهحيث يلتصق بصفة الالشرعية  , الشائع في معناه بين غالبية الناسغير املشروع هو العنف  العنف 

)عباس، ية أنماط العنف إلاجرامي ألاخرى.وبق , أو إلايذاء , القانون، وهو سلوك يتجاوز حدود تسامح املجتمع، كالقتل

0222  :23-24) 
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 مجاالت العنف:

 :العنف ألاسري 

ذلك العنف الذي يعد من املشكالت الرئيسة التي ظهرت في املجتمع الحديث، وتتعدد أساليب وأشكال  هو 

أو مستوى ألافراد، فقد يتضمن شكل العنف  , العنف داخل نطاق ألاسرة، سواء على مستوى السلوك وألافعال

أو الشتائم  , ان في السبابأو عنف ألافعال والسلوك، وقد يظهر عنف ألاقوال واللس , ألاسري عنف الكلمات

أو التشاجر باأليدي، أو  , والصراخ والشكوىاملستمرة أمام آلاخرين، بينما قد يظهر عنف السلوك في: )تمزيق املالبس

)جبل، .أو مستلزمات الطعام( , أو باآلالت الحادة، أو ألاحذية , أو باليد , أو الضرب بالعصا , الشقة أثاثتحطيم 

0993  :204) 

 املدرس ي: العنف 

بحيث يؤثر على النظام  اجتماعياقبول املغير العنف الذي يمثل مجموع السلوك  ذلك العنف املدرس ي هو 

 , العام للمدرسة، ويؤدي إلى نتائج سلبية، فيما يتعلق بالتحصيل الدراس ي، وينقسم إلى عنف مادي "كالضرب

 , والاستهزاء، والشتم, واملشاجرة، والتخريب داخل املدرسة، والكتابة على الجدران".وعنف معنوي "كالسخرية 

 لهذا املفهوم يكون له ثالثة أبعاد: , والعصيان
ً
 وإثارة الفوض ى".والعنف وفقا

 العنف املوجه نحو الذات. .أ 

 سية(.إلادارة املدر  -املعلمين -العنف املوجه نحو آلاخرين )الزمالء .ب 

 (006:  0222)الخولي،  العنف املوجه نحو ألاشياء )البيئة املادية املدرسية(. .ج 
 

 :عنف وسائل إلاعالم 

 وسبب
ً
 هاما

ً
، وقد تشكل عامال

ً
 وإيجابيا

ً
 بتأثيرها على الطفل سلبيا

ً
 مهما

ً
 تؤدي وسائل إلاعالم دورا

ً
من أسباب  ا

وألعاب إلكترونية.. إلخ  , والشبكة العنكبوتية , فتعدد وسائل إلاعالم من فضائيات، وكمبيوتر , العنف لدى الطفل

ه ويخلق لديه رد فعل مباشر عنيف لحماية قد تزيد من معدل الخوف لدى الطفل، وفقدانه الثقة بنفسه وبمن حول

طفل بحالة قد تصيب مشاعر ال , اروالدم , والقتل , كما أن تكرار مشاهد العنفنفسه من أي سلوك غير مقصود , 

 (000:  0229)موس ى، العايش، ن التبلد والالمباالة. م

 :العنف الاجتماعي 

يأخذ العنف الاجتماعي الطبقي شكله في املجتمع عندما يكون هناك تفاوت طبقي ينتج عنه سوء توزيع في ثروة 

املجتمع، فينقسم معه املجتمع إلى طبقات، يصبح لكل منها سلوك يحدد الوضع الاقتصادي واملكانة الاجتماعية لكل 

 يصبح ال
ً
 حتميا

ً
لهذا الصراع عنف هو املحصلة النهائية طبقة، ويكون الصراع بين هذه الطبقات أمرا

 (324-323:  0922)الحسيني، الطبقي.
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 أشكال العنف:

 متعددة في الروضة
ً
ندية الرياضية، والحياة وألا  , واملنزل  , واملدرسة , بطبيعة الحال يتخذ العنف أشكاال

 (024:  0222)العيسوي، العامة.

وأشكال العنف الغير املادي، والعنف إلايجابي  , املاديويذهب البعض إلى أن العنف يتضمن أشكال العنف 

 املتمثل في الضرب، والعنف السلبي املتمثل في إلاهمال، وكل أشكال إساءة املعاملة.

 ثالثة وهي: (0992)وترى صديقة علي أحمد يوسف  
ً
 أن العنف يتخذ أشكاال

 املادي: العنف 

أهله البدني ضد آلاخرين وإظهار القوة العضلية، و وهو عدوان فعلي حركي عن طريق التخريب وهو العنف 

أو  , دوان إما بالضربوالسخط، ويعبر عن هذا الع , باآلخرين والاحتكاك, أو مشاجرات , يعشقون الدخول في معارك

 أو الجذب، أو قذف ألاشياء وتكسيرها. , ىالتشابك باأليد

 اللفظي: العنف 

 , والشتيمة , والصياح , التعامل مع آلاخرين بخشونة في الجدالمثل في توهو العدوان الاجتماعي الذي ي

بعض ألالفاظ النابية، ويتصف هؤالء بالسخرية من  باستخدامومحاولة إهانة الزمالء  , واملغاالة في التعبير , والتهديد

 آلاخرين.

 غير اللفظي: العنف 

ومن يحصل على درجات عالية، يعني أنه شخص  , وهو الذي ال يدور حول املهاجمة املادية أو اللفظية

ام. ودائم املقاومة والانتق , ومخالف لألوامر , ساخط على الوضع وعلى غيره , متمرد، مندفع، سريع الاستجابة، عنيد

 (330:  0992,)يوسف 

 -تقسيمات العنف:

 ألهميتها في هذه الدراسة.
ً
 توجد تقسيمات عديدة للعنف نتناول بعضها نظرا

 " العنف إلى نوعين: LEVINE)ليفين( "قسم 

والخسائر الجسدية  , وألاعمال ذات الطبيعة املسببة لأللم , واملنازعات , الاعتداء الجسدي: ويشمل القتل  -0

 واملادية.

 (22:  0992أو إلاهانات اللفظية والسباب. )إبراهيم،  , وتشويه السمعة , الاعتداء اللفظي: كالتهديد -0
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 مستويات العنف:

ال يأتي على شكل واحد متكرر فهو يظهر في مظاهر ومستويات متعددة  (أن العنف6112رى الحادة )ي

 ومتدرجة تأتي منفردة أو مع بعضها وهي كاآلتي:

 التي تعبر عن توجيه ألاذى لآلخرين عن طريق السب والتعصب لفكر خاطئ، والعصيان الاستجابات .0

 بمشاعر آلاخرين. والاستهزاء,

والاشتباك باأليدي، والاعتداء  , والتشاجر , على آلاخرين بالضرب الاعتداءالتي تتضمن إمكانية  الاستجابات .0

 وإثارة الرعب. , على املمتلكات، والتلذذ بإيذاء آلاخرين

كجرائم القتل والاغتصاب، وحمل , الاستجابات التي تتضمن إمكانية الخروج على املعايير الاجتماعية .3

 (39:  0222)الحادة،  اركة في أحداث الشغب واملظاهرات.السالح للتهديد، واملش

 العوامل التي تؤدي إلى العنف:

كونه جريمة، ومن كثر من أ , اجتماعيأو اضطراب  , تعرف وجهة النظر الحديثة العنف بأنه مرض اجتماعي

كما أن هناك العديد من العوامل التي يحاول الباحثون الربط بينها  , ثم البد له من البحث عن أسبابه بغية معالجته

 -العوامل على النحو التالي: الباحث تناول بين أشكال العنف املختلفة، وسوف يو 

  اجتماعيةعوامل: 

 غياب املعايير العامة للسلوك في مجاالت الحياة املختلفة. .0

 إلاقصاء والتهميش الذي يفرض على بعض فئات املجتمع. .0

 قيمة احترام آلاخر. انخفاض .3

 التعرض للعنف من قبل آلاخرين يؤدي إلى العنف املضاد. .4

 ألابناء والتسلط ألابوي داخل ألاسرة. اتجاهالتنشئة الاجتماعية الخاطئة مثل استخدام العقاب البدني  .2

 قيمة القوة. التدهور ألاخالقي وإعالء .6

 التفكك ألاسري. .2

 وجة أو كليهما.ضغوط العمل على كل من الزوج أو الز  .2
 

  اقتصاديةعوامل: 

 ظاهرة الحقد الاجتماعي بسبب تفاوت الدخل. انتشار  .0

 ة بين أبناء املجتمع.عادلتوزيع عائد التنمية في املجتمع بطريقة غير  .0

 ألازمات الاقتصادية التي يتعرض لها املجتمع من حين إلى آخر. .3

 انتشار البطالة خاصة بين الشباب واملتعلمين. .4
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  إعالمية:عوامل 

 التعرض لوسائل إلاعالم املرئي التي تعرض برامج العنف. .0

التسلية من خالل التعرض ملضامين معينة في وسائل إلاعالم لها دور في استثارة السلوك العنيف،  .0

 واستخدام, ممارسة هذه السلوكيات احتماليةومشاهدة العنف قد تنشط ألافكار املرتبطة ما يزيد من 

 عروضة في وسائل إلاعالم.الطرق املبتكرة امل

 وجرائم العنف بشكل خاص قد يؤدي إلى تعلم وانتشار هذه الجرائم. , نشر أخبار الجرائم بشكل عام .3

 تقليد ما تعِرُضُه وسائل إلاعالم املختلفة من سلوك عنيف. .4

 .الاغتصابجرائم  ارتكابالتعرض ملشاهدة الجنس ُيسهم في  .2

 :عوامل نفسية 

والعنف هو وسيلة إلثبات الرجولة  , مباشرة لإلحباط استجابةن العنف هو يرى بعض علماء النفس أ .0

 عند بعض ألاطفال.

 والشعور بالعجز. , نقص الثقة بالنفس .0

 يرى بعض علماء النفس أن الاكتئاب والقلق والحساسية املفرطة إحدى أسباب العنف. .3

 التوتر الذي ينتج عن وجود بعض الحاجات غير املشبعة. .4

 (39-32-32:  0222)غرس هللا،  النفسية الناتجة عن املشكالت ألاسرية.الضغوط  .2

 النظريات املفسرة لسلوك العنف:

 نظرية التحليل النفس ي: .0

ف ضمن سياق الدافع العدواني، أن يرى بعض أصحاب مدرسة التحليل النفس ي في تفسيرهم لظاهرة العن

أو ظروف الحياة الاجتماعية  , رجع  إلى أبعاد اقتصاديةذور كل مظاهر العنف التي يتصف بها الزمن الحاضر ال تج

 (9:  0220ب، عز  ) عالم الداخلي الذاتي للفرد.بقدر ما ترجع إلى مشكالت في ال

والحصول على  , بعاد ألالميف على أنُه سلوك فردي يهدف إلى إوقد فسرت نظرية التحليل النفس ي السلوك العن

ذة
ّ
 .وإن كان على حساب آلاخرين، وهذه مرتبطة باستعداد فطري غريزي يولد مع الفردات حتى أو الدفاع عن الذ , الل

 (22:  0224، عبدهللا)

هو الذي وضع أسس هذه املدرسة ويكون العدوان أهم جوانب احب مدرسة التحليل النفس ي فرويد ص

نظريته العامة لتفسير السلوك البشري، وأرجح فرويد العدوان لغريزة املوت والتي تتقاسم مع غريزة حب الحياة 

 استجابةاملسيطرة على جميع النزوات البشرية، وعليه يبدو العدوان كخاصية بيولوجية ويصبح العنف 

 (32:  0992، )التيرطبيعية.
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 "أدلر" 
ً
الذي يرى أن العدوان غريزة تنشد السيطرة وتعويض  ADLERومن أنصار هذه املدرسة أيضا

وتفريغها، وإال أدت إلى  في حين ذهب فريق آخر مثل: "هورني" إلى أن العدوان غريزة يستحسن التنفيس عنها , النقص

 (9:  0992قاسم، القلق. )

 يشير للعنف إلى ثالث عقد هي:يرجع ف( Botolأما بتول )
ً
 لغويا

ً
 العدوان الذي يراه تعبيرا

 هم.تعبر عن خوف آلاباء من جحود أبنائوالتي  , عقدة إبراهيم: التي تشير إلى الصراع بين ألاجيال 

 ميولنا الفطرية. وهي عقدة ديموقليس: التي ت 
ً
 , بمضمون محدد موجودة فينا كإطارات فارغة تمتلئمثل تماما

 حسب نموذج الحضارة اتجاهاوتتخذ 
ً
ولكن نتاجها النهائي يتمثل في تنمية روح  , وحسب الظروف, مشتركا

. , العدوان الجماعي والفردي
ً
 إذ أن عقدة ديموقليس هي تنمية إلاحساس بعدم ألامن والتهديد املائل دائما

 ونسقط عليه كل غضبنا  , مناثينتقل إليه إ , حدد داخلي أو خارجيعقدة كبش الفداء: وهي التركيز على عدو م

أي وجود  خاصة,الداخلي، وتتمثل عقدة إبراهيم في نزاع ألاجيال والوعي الغامض بالبنية املتفجرة بصورة 

 في املجتمعات الاقتصادفائض من الشباب يتجاوز مطالب 
ً
 حادا

ً
من شأنه تنمية الروح العدوانية  , ويخلق توترا

 (02:  0992، توماس) الجماعية.

 

 :الاجتماعينظرية التعلم  .6

يعدون جميع أنواع  ثري,وبافلوف، وتورندايك، وحتى ج واطسنمن  ابتداءن جميع أصحاب نظريات التعلم إ

 واختلفت مصادرها فإنها متعلمة , مهما اختلفت أشكالها وصيغ التعبير عنها , املتعلمات إلانسانية ومنها سلوك العنف

 رت بمؤثر معين.وتأتي نتيجة وجود استجابة استثي ,

وحتى مسألة العدوان يرون أنه سلوك ناتج عن  – الاستجابة-لهذا سميت هذه النظريات بنظرية املثير

 من كيانه التعليمي الشامل. , تراكم لعادات تعلمية تعلمها الطفل منذ الصغر
ً
 وأصبحت جزءا

م بمشاهدته لآلخرين إذ أن الطفل يتعل ;( أن النمذجة هي أساس السلوكBanadora  0990يرى باندورا )و 

 في أسرته وبالذات والديه وإوتبدأ النمذجة للطفل  واحتكاكه بهم,
ً
 , ر من حوله في منطقتهبخوته، ثم الحلقة ألاكأوال

 (02:  0224، )معمرية واخرون.اتساعاحتى تصل إلى البعد ألاكثر  , ثم مدرسته، ومدينته

 ما يتعلم عن طريق تقليد نماذج عدوانية كاآلباء ويؤكد باندورا
ً
,  واملدرسين , أن السلوك العنيف كثيرا

وقد أجريت دراسات  ى ما يترتب عليه من ثواب أو عقاب ,لكن تعلم هذا السلوك يتوقف عل وألافراد املعجب بهم ,

في تشكيل صورة ونمط عديدة على العدوان عند ألاطفال خاصة، وتوصلت أن مشاهدة أفالم العنف تساهم 

)الزند،  ة املستمرة ألفالم العنف.السلوك العدواني، ويقل الشعور بالذنب إزاء ألافعال العدوانية نتيجة املشاهد

 (00:  0226ومحمد، 

( أن الفرد يكتسب العنف والعدوان من البيئة التي يعيش فيها، أي أنه نشاط 0994) ييرى زكريا الشربين و 

للمواقف املختلفة الاستجابةإذ يتعلم الفرد  الاجتماعينتيجة للتعلم  , خالل التعليم واملحاكاةمتعلم أو مكتسب من 

 (24:  0994)الشربيني،  .تسم بالعنف والعدوانية ت , التي تواجهه وبعده طرق 
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 ما يرتبط باملثير أو 
ً
ه باملنوقد وجد )باندورا( عند دراسته السلوك العدواني في عينة من ألاطفال أنه غالبا

الذي يتعرضون له، فبعض هؤالء ألاطفال لديهم آباء يعاقبونهم عند ما يظهرون العدوان نحوهم، وفي الوقت نفسه 

يرتكب هؤالء آلاباء سلوكيات عنيفة مميزة، ويشجعون أبناءهم على ارتكاب مثل هذه السلوكيات مع أقرانهم خارج 

 أثناء  املنزل، وهذا النمط من السلوك يجعل هؤالء ألاطفال
ً
 شديدا

ً
 داخل املنزل، وعدوانا

ً
 بسيطا

ً
يظهرون عدوانا

 (002:  0992، )ربيعتفاعلهم مع زمالئهم في املدرسة. 

 نظرية إلاحباط: .5

محاولة لصرف استهالك القوى الداخلية، واتفق  هو وزمالؤه أن السلوك إلانساني   Dollardeافترض دوالرد

ِ  ن إلاحباط الذي يصيبهؤالء الباحثون على أ
ّ
وهذه الطاقات من الضروري أن  , د طاقات في النفسإلانسان يول

لهذه الطاقات  والاستهالكاحة منها، ومن أساليب التحقيق لوب ما حتى يشعر الكائن الحي بالر أو تصرف بأس , تحقق

 (022:  0994شندى، ) حسن،  السلوك العدواني.

 الاستجاباتوهي تعلم  ,باط تؤدي إلى العنف( إلى نقطة مهمة في افتراض إلاح0222وتشير هناء عباس )

 شدة الدافع أو العادة التي تعرضت لإلحباط والعقاب على السلوك العدواني،  , العدوانية في مواقف إلاحباط
ً
وأيضا

 وكذلك عدد إلاحباطات السابقة.

 وفي إطار تفسير سيكولوجية العنف قدم أحمد عكاشة تفسير 
ً
وأشار  , (العنف -يؤكد فيه نظرية )إلاحباط ا

حبط، وقد مإلاحباط في معظم الظروف إلى العنف، فعلى ألاقل كل عنف يسبقه موقف  في تفسيره إلى أنه لم يؤد

تكونت هذه النظرية من الدراسات عن تطور الطفل أثناء نموه النفس ي والعاطفي، وأن السلوك العدواني يحقق 

 (64-63:  0222) عباس،  يستطيع أن ينال ما يريد.بأنه ال إحساس الطفل 

 وقد حددت نظرية إلاحباط أربعة عوامل تتحكم في العالقة بين إلاحباط والعدوان، وهذه العوامل هي:   

 خبرات إلاحباط. كمية إلاحباط أو عدد : مثل , العامل الذي يحكم قوة استثارة العدوان .0

 العقاب. : مثل , عامل كف ألافعال العدوانية .0

 كإزاحة العدوان. , العدوان التجاهالعامل املحدد  .3

 والتفريغ للعدوان. , كالتنفيس , العامل الحافظ للعدوان .4

 يثير 
ً
 عدوانيا

ً
أو ينتهي بإيذاء آلاخرين، وأن هذا  , سلوك بهدفالوقد أكدت النظرية أن إلاحباط ينتج دافعا

 بعد أن يقوم إلانسان بإلح
ً
 .(( التنفيس والتفريغ))اق ألاذى بغيره، وهذه العملية تسمى الواقع ينخفض تدريجيا

يحدث بعد فشل الفرد في تحقيق أهدافه، ألامر  ألن السلوك العنيف باطي;يسبقه موقف إح فإن كل سلوك عنيف

الذي يؤدي أو قد يؤدي إلى ظهور إلاحباط، الذي قد يقود بدوره إلى العنف كطريقة سلوكية مناسبة لتفريغ هذه 

 (026:  0992إلاحباطات. )النمر، 

 



 19 
 

 

 النظرية املعرفية:

 , سلوك العنف لدى إلانسان بالبحث والدراسة بهدف عالجه أن يتناولواون  يفحاول علماء النفس املعر 

وقد ركزوا في معظم دراساتهم وبحوثهم حول الكيفية التي يدرك بها العقل إلانساني وقائع أحداث معينة في املجال 

الحياة  وانعكاسها على , يتمثل في مختلف املواقف الاجتماعية املعاشة , وكيف أو الحيز الحيوي لإلنسان , إلادراكي

وكيف أن مثل هذه املشاعر تتحول إلى إدراك إلى تكوين مشاعر الغضب والكراهية ، مما يؤدي به  , النفسية لإلنسان

ومن ثم كانت طريقتهم العالجية للتحكم في هذا النوع من حبُه إلى ممارسة السلوك العدواني, داخلي يقود صا

مما يوضح , ويدُه بمختلف الحقائق واملعلومات املتاحة في املوقف وتز  , السلوك العدواني عن طريق التعديل إلادراكي

 بكل ألابعاد , وال يترك فيه أي غموض أو إبهام , أمامُه املجال إلادراكي
ً
والعالقات بين السبب  مما يجعلُه متبصرا

 (Calvillo، 0222) والنتيجة.

 النظرية السلوكية:

 لقوانين التعليم،  , اكتشافهيمكن  , سلوكيرى السلوكيون أن العدوان شأنُه شأن أي  
ً
ويمكن تعديله وفقا

وهي أن السلوك برمته متعلم , ن في دراستهم للعدوان على حقيقة يؤمنون بها ولذلك ركزت بحوث ودراسات السلوكيي

 في البيئة.

وبهذا  , واطسون ون وكية جوانطلق السلوكيون إلى طائفة من التجارب التي أجريت بداية على يد رائد السل 

وكان أسلوبهم في التحكم فيه ومنعه عن الظهور، هو  العدوان سلوك متعلم يمكن تعديله, يعتبر السلوكيون أن

 وإعادة بناء نموذج من التعلم الجديد. , القيام بهدم نموذج التعلم العدواني

اب لدى الفرد السلوك املثاب، فوقد أشار "سكينر" إلى أن إلانسان يتعلم السلوك عن طريق الثواب والعق 

كما أن مكافأة السلوك ينطبق على العنف والعدوان,يميل إلى تكراره، والسلوك املعاقب لديه ال يكرره، وهذا 

 (42: 0222، إبراهيم) كافأة غير منتظمة.السلوك العدواني يؤيد هذا السلوك حتى ولو كانت هذه امل
 

 -:تعقيب عام على النظريات املفسرة لسلوك العنف

وباملقابل هناك من ينتقدها، ولكن  , إن كل نظرية من هذه النظريات لها ما يدعمها من دراسات وتفسيرات

 من التفسيرات الصحيحة. ;ال يستطيع نفيها
ً
 ألن فيها كثيرا

 وإن نتائج الدراسات تدعم هذه التفسيرات على الرغم مما بينها من اختالف. 

ال يعول عليها وحدها في تفسير السلوك العنيف، وإنما يمكن ألاخذ بها إذا فالنظرية التحليلية النفسية أصبح 

 ارتبطت بظروف أخرى تزيد من احتماالت ارتكاب العنف.

وبالنسبة لنظرية التعلم الاجتماعي ركزت على عامل محدود للعنف على سبيل املثال )) العامل ألاسري،  

وما توفره من  ,تؤكد على أثر البيئة الاجتماعية، وباألخص الجماعة قتصادي(( أو التفسير بالتقليد ,وهيالعامل الا
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 العنف. ولكنها لم
ً
كالعوامل  ,جوانب مهمة كثيرة تفسر  نموذج للتعلم يقلده الفرد ملا يتمتع به صاحبُه من سلوك مثال

. ,ألاخرى التي لها دور في تشكيل الشخصية
ً
 مثل العوامل الوراثية والشخصية مثال

كم عادات تعليمية تعلمها الطفل منذ الصغر، االعدوان فإنهم يرون أنه سلوك ناتج عن تر وحتى مسألة 

 من كيانه التعليمي الشامل.
ً
 وأصبحت جزءا

وفيما يخص النظرية املعرفية فهي ترى أن استجابات الفرد غير العقالنية تأتي بسبب إدراك الفرد لألحداث 

 على أنها جديدة وغريبة
ً
عن مخططه إلادراكي، وبالتالي فهي تقع خارج نطاق خبراته إلانسانية  التي يخبرها سابقا

 إلى أساليب املواجهة لتلك الخبرات، فنراه يضطرب سلوكه ,املألوفة لديه
ً
واملالحظ أن هذه  ,ويكون بذلك مفتقرا

 والبايولوجية. مهملة تأثير العوامل الشخصية ,النظرية تؤكد على العوامل املعرفية ودورها في إحداث سلوك العنف

ويتم هذا التعلم عن طريق الثواب  ,ما النظرية السلوكية فهي ترى أن العنف سلوك برمته متعلم في بيئتهوأ

 والعقاب.

، ويتبلور الغرض الرئيس ي لهذه النظرية في  هو أما نظرية إلاحباط فهي ترى أن العنف 
ً
نتيجة لإلحباط دائما

أن كل شكل من أشكال العنف تسبقُه حالة عدوان، لهذا فقد ربطت النظرية بين إلاحباط والعقبات، باعتبار أن 

 وهو إلاشباع الدافعي. الاستجابةأي أنها تحول دون تحقيق هدف  ,ألاخيرة هي سبب إلاحباط

 يستثير وتؤكد هذه النظ
ً
 عدوانيا

ً
 سلوك بهدف أو ينتهي بإيذاء آلاخرين.الرية أن إلاحباط ينتج دافعا

رجع إلى العالم الداخلي الذاتي للفرد، فهو سلوك فردي نظرية التحليل النفس ي أن العنف ي ويرى أصحاب

 اللذة أو الدفاع عن الذات. على والحصول  ,يهدف إلى إبعاد ألالم

 (020-99:  0229,  )عّياش يولد مع الفرد. غريزي طري وهذه مرتبطة باستعداد ف

 خالصة القول: 

 و أفكار ف له أسباب متعددة قد تكون عوامل وراثية بايولوجية، أيالسلوك العنمما سبق يتضح أن 
ً
غير  ا

وما إلى ذلك من العوامل املعرفية، وقد تكون خبرات غير  ,في إدراك ومعالجة معلومات غريبة عقالنية ناجمة عن خطأ

 الاشراطوفق قوانين  ملة أو خبرات غير مناسبة حدثت قد تكون مؤ  ,سعيدة عنيفة ترجع إلى مرحلة الطفولة

 الكالسيكي.

 للحالة الواحدة من حيث التكوين  ,بل بصيغة تفاعلية ,رأي الباحث ال تعمل بشكل منفصل يوف
ً
وتبعا

 .والاجتماعيةوقدراته املعرفية، وظروفه ألاسرية  ,وحالته النفسية ,الوراثي للفرد
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 مظاهر العنف عند ألاطفال: انتشار معدالت 

 للمؤشرات إلاحصائية للظاهرة ال توجد إحصائيات دقيقة في 
ً
ما نشهده ن العربي على الرغم م املجتمعطبقا

ظاهر متعددة لإلساءة إلى ألاطفال، وقد تكون النتائج صادمة إذا ما اهتمت مؤسسات رعاية الطفولة بهذه املمن 

هم عام ( ماليين طفل مساء إليهم تم إحصاؤ 3والي )ينما تشير إلاحصائيات الغربية أن حب] الظاهرة على نحو جاد، 

( إلى 0222وتؤدي إلاساءة لألطفال إلى وفاة ما بين ) .[ بواسطة املجلس الوطني ألامريكي ملنع إلاساءة لألطفال 0994

 من إلاساءة الجنسية. ومن بين ألاطفال 022,222( إلى )02,222( طفل كل سنة كما ُسجل )4222)
ً
( حالة سنويا

( 04-02%( بين )02( سنوات، )9-2%( بين )02% أقل من خمس سنوات، )30الذين يتعرضون لإلساءة البدنية كان 

%( من كل ألاطفال املساء إليهم واملهملين قد ولدوا قبل 22كما لوحظ أن أكثر من ) ( سنة.02-02%( بين )04سنة و)

 0922فعلى سبيل املثال تبين في مسح أجراه "روبرت بلوم" )زنهم أقل من الطبيعي عند الوالدة, أوانهم، وكان و 

Robert bleum مينيسوتا( تحت رعاية جامعة  
ً
 في املجتمع ألامريكي، وأن معدالته أن العنف أصبح مرضا

ً
منتشرا

نه أصبح السبب الثاني، بعد الحوادث، لوفاة الشباب في بولة، ولألسف فهي في تزايد، حتى إارتفعت بدرجة غير مق

  04-02الذي يتراوح بين  ي املدى العمر 
ً
 (Lore / Chultz، 0994). عاما

لدرجة أصبح يقال  ,ألاسرة بأشكاله ومستوياته املتنوعة إلى انتشار العنف في -الغربية–وتشير نتائج البحوث  

ومما ,( Straus et al، 0922والتبعة على "شتراوس" إن ألاسرة أصبحت من أكبر مؤسسات العنف في املجتمع )-معها

 .(أشد أنواع العنف)يتفق مع هذه املقولة أن إحصاءات القتل وهو 

( كان 0920-0962ام )%( من جرائم القتل التي ارتكبت ما بين أعو 40إلى أن ) الدراسات  تشير  في استرالياف 

 ها من بين أفراد ألاسرة.اوها وضحايمنفذ

%( من حوادث القتل ارتكبها أحد أفراد 04تبين أن ) 0924وفي إحصاء أجري في الواليات املتحدة عام  

 00(، )2انتشار العنف ألاسري ضد ألاطفال ) يث بلغح(Finkelhor et al، 0922، 04-09ألاسرة )
ً
 %( مما يعني أن طفال

 واحد
ً
مع عدم وجود فروق جوهرية من حيث انتشار العنف  ,من بين كل خمسة أطفال يتعرض للعنف داخل أسرته ا

 أو حسب النوع. ,حسب الجنسية

ير إلى أن إلاناث أكثر عرضة وهذا بخالف نتائج العديد من الدراسات املتعلقة بالعنف ضد ألاطفال والتي تش 

لقسوة ألاسرة والوالدين مقارنة بالذكور، وذلك على ألاقل من حيث العنف الجسدي، ألامر الذي يعود لعوامل 

. ,للطفل الاجتماعيةمتعلقة بالتنشئة 
ً
 وأساليب التربية املقبولة مجتمعيا

 32,0أما درجة انتشار العنف املدرس ي فقد بلغت) 
ً
 واحد %( أي طفال

ً
(أطفال يتعرض لإلساءة 3من بين كل  ) ا

فإن النتائج  ,العنف املدرس ي املبني على النوع انتشار من قبل طالب آخرين أو عاملين باملدرسة، أما فيما يتعلق بدرجة 

 للعنف املدرس ي مقارنة باإلناث، وذلك على ألاقل من حيث العنف الجسدي كما 
ً
تبين بأن ألاطفال الذكور أكثر تعرضا

 أظهرت 
ً
 ل,الدراسات أن ألاطفال ألاقل عمرا

ً
تعرض لوباألخص ممن هم في املرحلة الدراسية الابتدائية أكثر احتماال

 للعنف املدرس ي مقارنة باألطفال في الفئات العمرية ألاعلى.
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 املبحث الثاني: املشكالت السلوكية

 طبيعة املشكالت السلوكية عند ألاطفال: 

ألاسرة، واملعلمون في املدرسة في مختلف املراحل الدراسية من مشكالت يعاني منها يعاني آلاباء وألامهات في 

 دون وجود حلول عالجية سليمة لها. ,ألاطفال

وهذه املشكالت ال يكون لها أسباب عضوية واضحة، وإنما تعتبر مظاهر خارجية لحاالت التوتر والصراع 

اقع، وتبقى اختالل جزئي في شخصيته دون أن تفصله عن الو وتؤدي إلى  ,النفس ي الداخلي الذي يعاني منه الطفل

 في سلوكه إلى حد كبير. الاستبصار ومتكاملة وقادرة على  شخصية الطفل املشكل غير مترابطة

 من الذكور وإلاناث يعانون في املتوسط من )
ً
( مشكالت في 6-2وقد أظهرت دراسة النمو في كاليفورنيا أن كال

وأثناء املدرسة الابتدائية، وتنخفض درجة انتشار هذه املشكالت مع التقدم في  ,قبل املدرسةأي وقت خالل مرحلة ما 

 أن الذكور يفو العمر بالنسبة إلى أطفال املدرسة، 
ً
وأن  قون إلاناث في ظهور هذه املشكالت,كما دلت الدراسة أيضا

.ن لهم أالتباين في هذه املشكالت بين ألاطفال الوحيدين، وألاطفال الذي
ً
 ,)شيفر وآخرون شقاء هو تباين قليل جدا

0929 :22) 

وقد أثبتت الدراسات أن الجزء الغالب من ألاطفال الذين يعانون من مشكالت سلوكية قد فقدوا أمهاتهم 

ين الوالدين وخالفاتهم املستمرة ... كما أن املشاحنات ب ,املرض, أو الانفصال, أو سواء بالوفاة ,قبل سن الخامسة

 بالطفل إلى عدم الاستقرار وألامن.ؤدي ت

واجه وتحل بشكٍل فعال، أما إذا بحاجة إلى أن ت هي مية املشكالت التيلذلك يجب أال يقلل آلاباء من أه

طورة. )الزعبي، 
ُ
هملت فإنها تؤدي إلى مشكالت أكثر خ

ُ
 (92:  0220أ

 تعريف املشكالت السلوكية: 

 لألعراف الاجتماعية  ,: )أنماط سلوكية ظاهرةنهابأ (6115) ملشكالت السلوكيةتعرف كاشف ا 
ً
تعكس خرقا

بغرض إلايذاء وخرق القانون، وهي سلوكيات يستطيع آلاخرون  ;أو نحو ذاته ,املقبولة، يوجهها الفرد نحو آلاخرين

مالحظتها بسهولة، وتتميز بالتكرار والحدة، ولكنها ال تصل إلى درجة الاضطراب الشديد الذي يتطلب التدخل 

  .وتحد من درجة تفاعله مع آلاخرين عالجي، وتؤثر هذه السلوكيات على كفاءة الفرد النفسية والاجتماعية،ال

 ( 24:  0224كاشف )

سلوكُه على واحد أو أكثر من ألاعراض  حتوى ويمكن التعرف على الطفل الذي يعاني من املشكالت إذا ا

 التالية:

 التوتر الزائد عن الحد املعقول. .0
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 بين سلوك الطفل واملعايير الاجتماعية والخلقية.التناقض  .0

 السلوك العدائي املستمر. .3

 آلاخرين. انتباهمحاولة الطفل جذب  .4

 يول معينة.الزائد مل ستغاللالا  .2

 على الغير. والاعتمادعدم الثقة في النفس  .6

 التغيرات املفاجئة في سلوك الطفل بما يناقض ما هو معروف عنُه. .2

 (24:  0224سبب واضح. )كاشف، الحزن والتعاسة وبدون  .2

 بأنها: )سلوكيات مختلفة يقوم بها بعض ألافراد بطريقة مختلفة  (0562) وُيعّرِّف الحريري املشكالت السلوكية

 ( 30: 0402) الحريري،  .عن ألافراد الذين في مثل سنهم، وبشكل ال يتسق مع ماهو محرم من قبل املجتمع(

 أسباب املشكالت السلوكية:

 أسباب عديدة للمشكالت السلوكية من أهمها:هناك 

 أسباب حيوية: .0

مثل وراثة عيوب خلقية كالعاهات والتشوهات  ,على مراحل نمو إلانسان تطرؤ  وهي أسباب عضوية املنشأ,

 (02، 0992) القريوني،  إفراز الغدد الصماء في الجسم.أو  ,أو الجينات ,الخلقية، أو تغيير في الكروموزمات

 نفسية:أسباب  .6

 ,مثل الصراعات الداخلية ,تعلق بالنمو النفس ي املضطرب في الطفولةوهي أسباب ذات أصل ومنشأ نفس ي ت

 وعدم إشباع الحاجات النفسية للطفل، ومن هذه الحاجات: ,وإلاحباط

 :الحاجة إلى الحب 

فالطفل يحتاج بصفة مستمرة إلى أن يشعر بأنه محبوب من آلاخرين  ,وتعتبر من أهم الحاجات النفسية

 آلاباء 
ً
يشعر طوال حياته إشباع هذه الحاجة الرئيسية ينمو و والطفل الذي يحرم من  ,وألاخوات,خوة وإلا ,خاصة

 عن الحب الذي يشعر بأنُه لن يجدُه مدى الحياة ,والحرمان العاطفي ,بالجوع
ً
وحتى لو  ,ويعيش مستقبل حياته باحثا

  فهو ال يعرف كيف يحافظ عليه , ولن وجده
ً
 دائما

ً
 ,يثق به وذلك ملا يعانيه من اضطرابات نفسية جعلتُه جانحا

 للحب.
ً
 ومتعطشا

 :الحاجة إلى ألامن والطمأنينة 

لى ويترتب ع والاطمئنان ,النفس ي  باالستقرار ألن ذلك يشعره  ;يحتاج الطفل طوال فترة طفولته إلى الشعور باألمن

والحرمان من إشباع هذه الحاجة يؤدي إلى شعور الطفل في  دم التهديد والاستقرار في كيانِه، ذلك شعوره الدائم بع

 واملعاناة من الصراعات النفسية الدائمة كنتيجة لذلك.,وبالخوف من املستقبل ,رارالاستق ماملستقبل بعد
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 حساس بالقبول:إلا الحاجة إلى التقدير والاحترام و 

 بين أفراد أسرته ,أال يفرض على الطفل ألاوامر والنواهي بالقوةيجب 
ً
  ,وأال يكون مهانا

ً
 يكون عرضة

ّ
وأال

والواقع أن الحرمان من هذه الحاجة يؤدي لفقدان الطفل الكثير  احترامه ,أو السخرية التي تشعرُه بفقدان  ,للتهكم

 حباطات التي تؤثر في نموه النفس ي.ليعاني من الضغوط وإلا  ,وكيانه ,وكرامته ,من مقومات شخصيته

 :الحاجة لتقبل الذات وآلاخرين 

وأوجه القصور التي يعاني منها كنتيجة إلعاقات جسمية  ,فالطفل في حاجة إلى أن يتقبل نواقص نموه

كي ال يقع فريسة  ;ويتقبلها ,حتى يرض ى عن نفسه ,وأن يشعر بقدرته وتميزه على غيره في مجاالت أخرى  ,وخلقيةأ

 ضطرابات واملشكالت السلوكية والنفسية.لال 

 عر الطفل بالحب وألامن وهذه الحاجة تحدث إذا ش ,الحاجة إلى الشعور بالسعادة خالل فترة طفولته

 (22-20:  0994)بهادر، والتقدير.

 أسباب بيئية: .5

انخفاض املستوى الثقافي والصحي والاقتصادي لألسرة والطفل،  : مثل ,وهي ألاسباب التي تحيط بالفرد

 تفكك ألاسرة.ضافة إلى كثرة الخالفات ألاسرية و باإل  ,والتي تمنعُه من إشباع حاجاته املختلفة

 منها: التيخاطئة و ال لتنشئة الاجتماعيةاساليب أومن أهم ألاسباب البيئية إتباع 

 والحرمان املستمر. ,والعقاب ,أو اللوم ,الرفض واملنع الدائم لرغبات الطفل : ومعناه ,أسلوب التسلط -

أن يقوم الوالدان نيابة عن الطفل بالواجبات وألادوار واملسؤوليات التي يجب  : ومعناها ,أسلوب الحماية الزائدة -

اط والفشل عند وشعوره الدائم باإلحب ,وهذا يجعل الطفل غير واثق بنفسه وقدراته ,أن يقوم الطفل بها

 التعرض ألي موقف ضاغط.

أو عدم  ,ابة السلوك املرغوبوعدم إث ,وتركه دون رعاية أو تشجيعنبذ الطفل  : ومعناه ,أسلوب إلاهمال والنبذ -

 محاسبته وعقابه على السلوك الخاطئ.

 وعدم توجيهه لتحمل املسؤوليات. ,ويتمثل في التراخي والتهاون في معاملة الطفل ,أسلوب التدليل -

 استخدام أساليب العقاب البدني والنفس ي أثناء عملية التنشئة الاجتماعية. : ومعناه ,أسلوب القسوة -

 وهذا ألاسلوب يؤدي إلى تكوين شخصية حقودية ومليئة بالغيرة. ,أسلوب التفرقة في املعاملة -

والتي قد تفوق قدراتهم  ,لنجاح التي تطلب من ألاطفالومستويات الطموح وا ,املغاالة في املستويات الخلقية -

فيشعر ألاطفال باإلحباط والفشل لعدم قدراتهم على إلالتزام بهذه املستويات  ,واستعداداتهم ومراحلهم العمرية

 (024-020:  0993)عبدالعالي وآخرون،  وتحقيقها في سلوكهم.
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 عند ألاطفال:
ً
 املشكالت السلوكية ألاكثر شيوعا

: الخوف 
ً
 :أوال

 متعددة الدرجات، فقد يصلوهو 
ً
مجرد الحذر، أو إلى  إلى انفعال شائع، تثيرُه مواقف عديدة، ويأخذ أشكاال

الهلع والرعب، ويعتبر الخوف إحدى القوى التي قد تعمل على البناء أو على الهدم في تكوين الشخصية ونموها، فإذا 

 للمجتمعسيطر العقل على الخوف أصبح هذا من أعظم 
ً
 وأصبحت لُه قيمة بنائية فائقة. ,القوى نفعا

نفس ي وبدني ينتاب الطفل  انفعالأنه حالة شعورية وجدانية يصاحبها ب :(0995)الخوف يعرف الشربينيو 

 (002:  0994بالخطر. )الشربيني،  ندما يتسبب مؤثر خارجي في إحساسهع

تجاه خطر حقيقي أو متوهم، ويظهر في أشكال  انفعاليرد فعل  بأنه: ويعرف ماركس و ملفين الخوف

 بالصراخ راوح بين الحذر والرعب الذي يبدو تت ,متعددة، ودرجات متفاوتة
ً
أو  ,على وجه الطفل، وقد يكون مصحوبا

ويؤثر الخوف على نمو شخصية الطفل سرعة النبض، أو التبول الالإرادي,ب العرق، و بالارتعاش، أو قد يصاحبُه تص

 (426، 0926ملفين، ) و  وعالقته باآلخرين. ,على أدائه

 (002:  0992)سليمان، شكالت السلوكية عند ألاطفال.السبب العام الذي ترجع إليه أغلب امل تعد مشكلة الخوفو 

وقد أظهرت  ,بينما يعاني آخرون من خوف أو خوفين ,( ووجلينTimidوبعض ألاطفال يبدون خائفين )

الخوف من  :مثل ,وعلى ألاقل نصف ألاطفال عندهم مخاوف عامة مخاوفهم متساوية,أن ألاوالد والبنات الدراسات ب

, مثل : الخوف من ألوفةاملن املخاوف %( من ألاطفال عندهم خطيرة، وأ02)وألاشباح، بينما ,والرعد ,والظالم ,الكالب

مثل الخوف من  ,ياليةوالغرباء، هذه املخاوف تكون مسيطرة على ألاطفال خ ,والظالم ,فالحيوانات, والعواص

ج  وهذه املخاوف تكون مسيطرة على ألاطفال في مثل تلك السن ,والوحوش ,ألاشباح و 
 
 ,ا في سن السادسةه  , وتصل أ

أبو سريع،  )     يعني من هم في سن السادسة عندهم مخاوف معينة. ,%( من ألاطفال92في سن العاشرة ) يوتختف

0222  :002-000) 

 يعانون من مخاوف أكثر  ,كأفالم العنف ,ةفال الذين يشاهدون مشاهد تلفزيوبشكل عام فإن ألاط
ً
هم نسبيا

 (03:  0220العزة , ) .تلك ألافالم نطفال الذين ال يرو من ألا 

 أنواع الخوف : 

 ,تختلف وتتنوع املخاوف من مجرد الحذر إلى درجة الرعب والفزع، وقد تترسب هذه املخاوف في الالشعور 

 وتدفعه ألن يبدي أنواعا من السلوك الشاذ. ,وتصبح مخاوف مرضية تؤثر في سلوك الفرد
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 وهناك نوعان من املخاوف:

 ـ املخاوف املوضوعية ) العادية (0

 ,والحيوانات ,وألاطباء ,ورجال الشرطة ,والبرق  ,الخوف من الرعد :مثل ,وهي ألاكثر شيوعا عند ألاطفال

فقد يخاف الطفل من مقابلة الغرباء، وقد يخاف كذلك, وألاماكن العالية، والخوف من ألاشياء الجديدة الغريبة

والثعابين، كذلك يخاف من أشياء  ,والنمور  ,ألاسود :مثل ,أو الحيوانات غير املستأنسة ,أوالنار ,أو الكالب ,الظالم

 والقردة. ,ألاشباح :خيالية يتحدث عنها الكبار مثل

لخصوبة خياله، ولكن هذا النوع من  ;يميل إلى املبالغة والتضخيم من هذه املخاوف فالطفل بطبيعته

 وتعرفه علي هذه املوضوعات الطبيعية. ,املخاوف سرعان مايزول بنمو الطفل

 PHOBIA. املخاوف املرضية )الرهاب( 6

ألنها أصبحت في دائرة الالشعور، وال تستند إلى أساس واقعي،  ;الفرد أسبابها وهي مخاوف غامضة ال يعرف

رات مؤملة أو حوادث مفزعة مرت بالطفل خالل ن أسبابها خبأو السيطرةعليها، فقد تكو  ,واليمكن التخلص منها

التوتر على الفرد  ، فيبدو طفولته املبكرة، فتظهر أعراضها عندما يتعرض الفرد ملوقف مثير شبيه باملوقف الذي مر به

 (044:  0223) الشوربجي،   دون أن يدري سبب هذا الخوف. والاضطراب,

 أسباب الخوف : 

 تخويف الطفل : .0

يمارس العمل الذي يطلبونه منه وهذا من شأنه أن يقود  أ بعض الكبار إلي تخويف الطفل كيقد يلج

  الطفل إلى الشعور بالنقص وفقدان الثقة ومن ثم إلى الخوف املرض ي.

 النموذج :  .6

أو إلاخوة  ,أو ألاب ,ألام انفعالإن خوف الطفل من بعض الكائنات أو ألاشياء أو املواقف قد يأتي بسبب ماشاهده من 

 من حوله ,أثناء تلك املواقف
ً
بعض و فيخاف مما يخاف منه الكبار خاصة الذين يثق بهم  ,فيقلد الطفل ال شعوريا

فيعاقبون أطفالهم عند ظهور  ,اصة إذا أظهر خوفا من موقف أو ش يء ماخ ابنهكثير الخوافالكبار يخش ى أن يصبح 

 (02:  0926)روس،  .الانفعالهذا 
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 الخبرات املؤملة : .5
 

أو  ,وكبتت هذه الحادثة ,أو من خالل أي فترة من حياته ,حوادث مفزعة حدثت للفرد في طفولته املبكرةوهي  

 النفسية واملخاوف املرضية.الخبرات في الالشعور فتسبب للفرد العقد 

 
 

 :غياب ألام املتكرر  .5

                   ن فينتج عن ذلك مخاوف متعددة.وتركها للطفل فترات طويلة يشعره بفقدان السند، مما يهدد شعوره باألم

 (003:  0994شحيمي،  )

 الضعف الجسمي أو النفس ي : .2
 

 لتطوير املخاوف عندما  
ً
يكونون متعبين أومرض ى، وخصوصا إذا استمرت حالة يكون ألاطفال أكثر استعدادا

بحيث تصبح الدفاعات  ;الضعف الجسمي لفترة طويلة، فهي ستؤدي إلى شعور بالعجز وضعف املقاومة

يكون أكثر عرضة لتطوير املخاوف، إذ  ,الذات لديه منخفضا وعندما يكون اعتبارُ  السيكولوجية للطفل أقل فاعلية،

:  0220اق، بشن ) وألافكار املثيرة للخوف. وضعف القدرة على التعامل مع املشاعر  ,لعجزيشعر بالحزن والعزلة وا

000) 

مغير قادرين  والذين يعانون من ضعف جسدي يشعرون بأنه ,إن ألاطفال ذوي املفاهيم السالبة عن الذات 

 (006:  0224فضة،  ) يف مع الخطر الحقيقي أو املتخيل.علي التك

 أثر الجو العائلي: .2

والذي يسود الجو العائلي سبب مهم من أسباب الخوف، ومن مظاهر أسلوب  ,لعل أسلوب التربية الخاطئ 

 التربية الخاطئة والذي يولد الخوف مايلي :
 

 أـ النقد والتوبيخ :

درين علي فعل ش يء إن النقد الزائد لألطفال قد يؤدي إلى تطوير شعور بالخوف لديهم، حيث يشعرون بأنهم غير قا

ويظهر عليه  ,صحيح، ويبدوا هؤالء ألاطفال كأنهم يتوقعون النقد دائما، وهذا يؤدي إلى أن الطفل يفقد الثقة بنفسه

 الجبن والخنوع.
 

 ب ـ الصرعات ألاسرية :
 

يؤدي  ,الصراعات املستمرة بين الوالدين أو ألاخوة أو بين آلاباء وألابناء هحدثإن الجو املتوتر في البيت الذي ت 

شعور بعدم ألامن، وألاطفال الذين ال يشعرون باألمن يحسون بأنهم أقل قدرة من غيرهم علي التعامل مع الإلى 

 مخاوف الطفل العادية.
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 ج ـ نماذج الخوف :
 

إن  ,تؤثر فيهم حيث يتعلم ألاطفال الخوف بالتقليد ,أو ألاقران ,خوةأو إلا  ,إن مشاهدة املخاوف عند الكبار 

بأنهم  ويشعرون ربما يكون لها طفل خائف، إن آلاباء الذين يخافون  ,أو من املرتفعات ,ألام التي تخاف من الحشرات

 0999سين،)ح يشجعون وجود أفكار مخيفة عن العالم في الطفل. ,لن يكونوا قادرين علي التكيف مع القلق اليومي

 :002) 

 :ثانيا : الكذب 

هو تعمد الطفل عدم قول الحقيقة، أو تحريف الكالم، أو ابتداع مالم يحدث مع املبالغة في نقل ما و   

، وهو سلوك مكتسب، يكتسبه الطفل من الاجتماعيةحدث، وهو سلوك غير سوي يؤدي إلى العديد من املشكالت 

 (09:  0993الشربيني،  ) املحيطين به.

ودوافع الكذب متعددة ومتنوعة، حيث إن كل نوع من أنواع الكذب يكون وراءه دافع ما، فمثال قد يكون 

كما في حالة الكذب الوقائي، أو قد يكون  ,أو الذنب للتخلص من العقاب ,الدافع وراء الكذب هو تغطية الخطأ

 (339:  0920وآخرون،) القوص ي  .يكما في حالة الكذب التعويض  ,الدافع تعويض الشعور بالنقص

وبالرغم من أن طفل مرحلة رياض ألاطفال لديه سعة من الخيال الذي قد يكون سببا الختالط ألامور 

إال أنه قادر تماما علي التمييز بين ماهو صادق وماهو كاذب، كما أنه قادر علي  ,عليه، وامتزاج الخيال بالحقيقة لديه

 (032:  0992وآخرون  إسماعيل)  والكذب غير املتعمد. ,املتعمد الذي وراءه سوء نية الكذب التمييز بين

ويتعلمون الصدق وألامانة شيئا فشيئا من  ,ن ألاطفال يولدون علي الفطرة النقية: إ"(6112)يقول " بطرس

يعيش في وسط ال يساعد في ، فإن الطفل الذي م  ِه وِد عُ ُو اذا كان املحيطون بهم يراعون الصدق في أقوالهم و   ,البيئة

خصوصا إذا كان يتمتع بالقدرة الكالمية ولباقة  ,توجيه اتجاهات الصدق والتدرب عليه، فإنه يسهل عليه الكذب

 ( 020:  0222,  )بطرس اللسان، مما يُحول دون قوله الصدق، بل يدرب علي الكذب حتي يصبح مألوفا عنده.

به الطفل قصد إخفاء الحقيقة عن غيره، وذلك بدافع تبرئة نفسه، أو أن الكذب سلوك يقوم بوبهذا يمكن القول 

 منهم. الانتقامأو  ,رفع العقوبة عن نفسه، أو السخرية من آلاخرين

 : أسباب الكذب

فإن  ,وذلك للتخلص من بعض املواقف ,العوامل ألاسرية : عندما يستخدم أفراد ألاسرة أساليب كثيرة للكذب .0

 هذا يدرب الطفل علي الكذب.

الهروب من العقوبة : عندما تكون العقوبة املترتبة على الفعل الحقيقي مهددة لكيان الطفل، ومهددة بفقد  .0

املمارسات التسلطية  في بعض  نراه فيوذلك مثلما يكون املالذ هو الكذب،  ,السند الباطني، ومن ثم ألامن

 املدارس أو أساليب املعاملة الوالدية السلبية.

 وخاصة الغرباء. ,بهدف التعويض في وسط ألاقرانوذلك عامل الشعور بالنقص :  .3
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تبريرات الطفل  عن أحد الوالدين أو كليهما، تعزيز مقصود من قبل الكبار مثل رضا عامل التعزيز: وينقسم إلى .4

أو يدفعونه لقول الكذب أمام املدرس أو املدرسة حتي ال  ,وألاخطاء وهم يعلمون أنها كذبلبعض املواقف 

 يقع عليه العقاب.

حتي يمكن قبول  ,تصديق ألاب أو املدرس قول الطفل مع عدم تحري الحقيقة :مثل ,وهناك تعزيزات غير مقصودة

 ( 0403:02، خرونوآالحريري ) العذر.

  السلوك العدواني : :ثالثا

, وال خبٌر إخباريةفال تخلو نشرة  ,إن السلوك العدواني من املشكالت الهامة خاصة في عصرنا الحاضر

 أو لعبة الكترونية، إال وهي تحمل بين طياتها بقصد أو بغير قصد بذور  ,وال مسلسل تلفزيوني صحفٌي 
ً
 ,للعدوان ا

طرق نعرف أسبابها و  يا هذه املشكلة ونرى أن نفتش في خبا صالحة للزراعة في نفوس أبنائنا، من هذا كله أردنا

 عالجها.

إرضاًء  ,العدوان ظاهرة بشرية عرفها إلانسان منذ فجر التاريخ، وذلك عندما قتل قابيل أخاه هابيل إن

) املائدة :  چۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ   چ  ٹ ٹنفسه، للشهوته وطاعة 

 (022:  0402مخيمر،  .(32

  عن الشربيني ) " أدلر" ويرى 
ً
استجابة تهدف إلى بينما يعتبره "دوالرد"  ,هر إلرادة القوةمظ ( أن العدوان0222نقال

 بكائن أو بديله. إلحاق ألاذى

 مظهر لغريزة املوت مقابل  إذ هو  ,ويرى " فرويد" أن العدوان ليس بالضرورة أن يكون ناجما عن إحباط

 (32:  0222الشربيني، ).الحياة

 أو إلى السيطرة من خالل  ,أو مكروهة ,سلوك يهدف إلى إحداث نتائج تجريبية بأنه باندورا" العدوان" ويعرف

 (032: 0402، بطرس)  القوة الجسدية أو اللفظية على آلاخرين، وهذا السلوك يعرف اجتماعيا على أنه عدواني.

 

  تسم بالعداء اتجاه املوضوع أو سلوك العدوان بأنه كل فعل ي"يموسوعة علم النفس والتحليل النفس "تعرف

كما يعني  ,أو أنه هجوم أو فعل موجه نحو شخص ما أو ش يء ماهدف للهدم والتدمير نقيضا للحياء,الذات، وي

بهم، أو السخرية منهم بأشكال مختلفة بغرض إنزال  والاستخفافأو إيذائهم  ,علي آلاخرين الاعتداءالرغبة في 

 (       422ــــ  429 : 0993) طه,  أو إظهار التفوق عليهم. ,عقوبة بهم
 

 

 يمكن أن يتخذ أية صورة من الهجوم املادي  ,كما تعرفه مليجي، السلوك العدواني بأنه هجوم أو فعل محددات

الطرف آلاخر، وهذا السلوك يمكن أن يتخذ صد أي ش يء أوشخص،  , والهجوم اللفظي منوالجسدي من طرف

  بما في ذلك
ً
،  وأحيانا

ً
 وواضحا

ً
 محددا

ً
 مباشرا

ً
 ظاهريا

ً
يكون التعبير  أخرى  ذات الشخص، وأحيانا يكون سلوكا

 (2:  0994)مليجي،   أو البيئة من حوله. ,عنه بطريقة إما إسقاطه على آلاخرين
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 أسباب السلوك العدواني :

 قد يكون مظهر يسلك جميع ألاشخاص بعدوانية في بعض ألاوقات، كما أن السلوك العدواني 
ً
 ا

اجتنابهمتعذر 
ً
تفسر مصادر السلوك العدواني، أن في الظروف والنوع إلانساني، ولقد حاولت العديد من النظريات  ا

للخبرات املحيطة في مرحلة الطفولة، أو أنه متعلم عن طريق  الاستجابةوهل هوسمة وراثية، أو أنه ينمو نتيجة 

 (306: 0920) الاشوال،  .ألاخرى  جتماعيةالا أو بواسطة املكافآت  ,التدعيم ألابوي 

 

 ,العوامل الوراثية :منها ,وبناًء علي ذلك يمكن تقسيم العوامل املسببة للسلوك العدواني إلي عدة أقسام

 ة.يم, والعوامل الجسوالعوامل النفسية الاجتماعية,والعوامل  ,والعوامل الفسيولوجية ,والعوامل البيولوجية
 

 العوامل الوراثية : .0

 في ظهور 
ً
أو الفروق الفردية في السلوك العدواني،  الاختالفات,تفترض ألادلة الحديثة أن الوراثة تلعب دورا

توائم ألاخوية، فقد وجد أنه في حالة التوائم الصينية من نفس الجنس أنهم يكونون أكثر تشابها في العدوان من ال

 (036:  0992.)مجدي،  مو السلوك العدواني وتحديد مظاهرهن العوامل الوراثية تلعب دورا في نوعليه فقد افترض أ

النقص في نمو الجهاز  :إلي جانب اضطراب في وظيفة الدماغ، مثل ,كذلك الشذوذ في الصبغات الوراثية

 (22:  0220)مختار،  العصبي يؤثر في ظهور العدوان.

 العوامل البيولوجية : .0
 

البيوكيميائي، بمعني أن ثمة صورة واضحة عن أثر الفسيولوجيا يتسم السلوك البشري السوي بالضبط 

علي السلوك التكيفي تبدو في وجود جهاز الغدد الصماء، وهي عبارة عن شبكة محطات الهرمون التي تفرز املواد 

غدد بوجه البيوكيميائية ذات ألاثر الكبير في مجري الدم مباشرة، وتعتبر الغدة النخامية بمثابة "مايسترون" جهاز ال

عام، وذلك بما تفرزه من هرمون يؤثر في الوظائف السيكولوجية، ومن هنا ندرك أثر العوامل البيولوجية علي 

 أو 
ً
، أو سويا

ً
 أو إيجابا

ً
 (029:  0223) الشربيني،  .غير سوي السلوك إلانساني سلبا

 

 : العوامل الفسيولوجية .6
 

مون الذكورة والسلوك العدواني إلي وجود عالقة بين هر تشير بعض ألادلة املستمدة من البحوث التجريبية 

إلاناث يزيد من القابلية  ونقص هرمون البروجستيرون لدى الفرد حيث زيادة هرمون التيسترون لدي الذكور، لدى

 (02:  0929)شفير،  ومن ثم العدوان لديهم. لالستثارة
 

يشير إلي وجود عالقة غير مباشرة بين  ,الشأنال أن استقراء ما توصلت إليه البحوث من نتائج في هذا إ

ذ أجزاء الجهاز العصبي الذاتي مسؤول عن رفع مستوي اوي أحإن الجهاز السمبت النواحي الفسيولوجية والعدوان،

; لذا فإن التفاوت للعدوان الاستعدادملواجهة حاالت الطوارئ، بما فيها  ;الفسيولوجية وتعبئة طاقات الفرد الاستثارة

 (022:  0223)منصور،  الفرد يتبعه بالضرورة تباين في استعداد كلمنهم للعدوان. توى نشاط هذا الجهاز لدىفي مس
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 : العوامل الطبيعية .5

واملناخ وغيرها،  ,والضوضاء ,الكثافة السكانية :مثل ,يتأثر العدوان بالظروف الطبيعية السائدة في البيئة

 
ً
)السمع، نبض  ,العدوانية من خالل تأثيرها على بعض وظائفه الحيوية لالستجابة فالضوضاء تجعل الفرد مهيئا

كما أن درجات الحرارة املرتفعة بوجه خاص قد تعد من أكثر  ,والتوتر باالنزعاجالقلب( فضال عن إثارتها الشعور 

نتج عنها من تغيرات بالعدوان، بمعنى أنها تسهم في إيجاد بيئة مهيأة للعدوان من خالل ما ي ارتباطاالظروف املناخية 

في الجهاز العصبي،  الاستثارةتعمل علي زيادة درجة  ,فسيولوجية ) فقد نسبة من ألامالح نتيجة العرق( أو نفسية

ذا جاءت بعد ظروف مناخية طبيعية، وتبين العديد احتماال, وخاصة إفي العدوان أكثر  الانخراطوالتي تجعل بدورها

عدوانية يصبح ال الاستجاباتصدور  , فإن احتمالن يرتفع في ألاماكن املزدحمةمن الدراسات أن معدل حدوث العدوا

 (062:  0223الشربيني،  ) أكثر احتماال.

 العوامل النفسية :  .5

وبالتالي إمكانية  الانفعالية,املزيد من الجوانب  , يمكن أن يحرض علىالشعور باأللم البدني أو النفس يإن 

 حدوث السلوك العدواني.

 .املهاجمة أو إلاهانة الشخصية 

 .إلاحباط 

 .الشعور بعدم الراحة 

 ,(02:  0992عالوي، ) وألافكار العدائية. ,والغصب الاستثارة 
 

 الاجتماعيةالعوامل  .2
 

وقد أسهم كثير من  ,تلعب العوامل الاجتماعية دورا كبيرا في تكوين السلوك العدواني عند ألاطفال 

 التي يمكن أن تثير السلوك العدواني. الاجتماعيةالباحثين في العوامل 

 أساليب التنشئة الخاطئة :

 في  ,الناقلة للثقافة الاجتماعيةاملؤسسات تعتبر ألاسرة أولى 
ً
 جوهريا

ً
غرس امليول العدوانية والتي تمارس دورا

نوط بها في عملية التنشئة الطفل من خالل ألاساليب املتنوعة التي تلجأ إليها في القيام بالدور امل أو كفها لدى

 (022:  0223)الشربيني،  .الاجتماعية
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 ومن هذه ألاساليب الخاطئة ما يلي :
 

 أ ـ التجاهل والتساهل وإلاهمال :
 

 ,وتعنيفه ,ونقده باستمرار ,إن إهمال الطفل وعدم العناية به وعدم منحه الحنان والرعاية الكافية له

السلوك  ء ألاطفال ليكونوا أكثر ميال إلىوالتذبذب في املعاملة يدفع هؤال ,عنه يومعاقبته عندما يأتي بسلوك غير مرض 

 (400:  0929سماعيل، إ) العدواني من غيرهم.

وقد أثبتت الدراسات أن هناك معامل ارتباط عال بين التجاهل والسلوك العدواني، كما أثبتت نفس 

 (0929،022)الرفاعي، هل والعدوان.النتيجة بين التسا

 

 والشدة في التعامل مع الطفل :ب ـ الصرامة 
 

كما توصلت  هم السلوك العدواني،, يتعلم أبناؤ همإن آلاباء الذين يتسمون بالغلظة والقسوة مع أبنائ

يتعدى عليهم ممن  الانتقاماملشاجرات مع آلاخرين، وعلي  آلاباء الذين كانوا يشجعون أبناءهم على أن الدراسات إلى

باء الذين لم كانت درجة العدوانية لديهم أكبر من درجة العدوانية عند آلا  والحصول على مطالبهم بالقوة والعنف ,

 السلوك العدواني بأي شكل من ألاشكال. يشجعوا أبناءهم على
 

أو القسوة التي عاملهم  ,وقد أثبتت بعض الدراسات وجود ارتباط موجب بين عدوانية ألابناء ودرجة العنف

 (69:  0220)مختار،   بها آلاباء وألامهات.

 

 ج ـ العدوان عن طريق النموذج :
 

و وذلك ، بهم ملرحلة من خالل تفاعلهم مع الكبار املحيطينيتعلم ألاطفال في هذه ا يضبطوا  ا أو إما أن ينم 

 ألاطفال. أهمية كبرى علىالسلوك العدواني التلقائي الذي يصدر عنهم في البداية، ولتأثير الوالدين في هذه املرحلة 
 

إذا كان  :إلى التقليد ومحاكاة النموذج الذي أمامهم، فمثال أن ألاطفال في هذه املرحلة يميلون لوحظ  وقد

يقوم بتقليد هذا السلوك فإنه وهو يفعل ذلك ابنهوقد شاهده  ,أمامه عندما ينتابه الغضب ش يءألاب يحطم كل 

 (409:  0992) اسماعيل ,  لنموذج العدوانية العنيفة.يتم بثه عبر التلفزيون العدواني من خالل ما

 د ـ العقاب :
 

نفسية الطفل وسلوكه، فقد يؤدي العقاب إلى وقف العدوان املباشر ولو لبعض  للعقاب آثار معقدة على

 ولكنه يولد في نفس الطفل روح العدوان والانتقام. ,الوقت

إذ يالحظ بشكل عام أن آباء ألاطفال املنحرفين العدوانيين يكونون قد استخدموا العقاب الشديد مع 

 (026:  0994الونة، )ع .الاجتماعيةأطفالهم أثناء فترة التنشئة 
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 ه ـ غياب ألاب عن ألاسرة :

مهات الالتي يحملن ألا التأثير  إلى تمرد ألابناء علىإن غياب ألاب عن ألاسرة لفترة طويلة أو نهائية، يؤدي 

، وأكثر هؤالء ألابناء يتصرفون كما لو أنهم يعتقدون أن 
ً
التصرفات املسئولية، فيصبح ألابناء شديدي العدوان كثيرا

 (40:  0223)سّرِي،  العدوانية تجاه آلاخرين هي دليل الرجولة الكاملة.

 أساليب التغلب على السلوك العدواني :

 توجد عدة أساليب فعالة لعالج وضبط سلوك العدوان عند ألاطفال ومنها :

 الخاطئة في تنشئة ألاطفال : والاتجاهاتتجنب املمارسات  .0

 مزيجالدراسات تظهر أن تظهر 
ً
ألاباء  يمكن أن ينتج  لدىمن التسيب في النظام والاتجاهات العدوانية  ا

 
ً
 ,وألاب املتسبب أو املسامح أكثر من الالزم هو ذاك الذي يستسلم للطفل االنضباط,عدوانيين جدا،وضعيفي أطفاال

ـــهُ  ,ويستجيب للطفل
 
ــــل ِ

ّ
 من الحرية، إما بسبب  ,ويدل

ً
 كبيرا

ً
للطفل أو إهماله وألاب  هانصياعويعطيه قدرا

 الطفل صاحباالتجاهات
ً
، له وبالتالي ال يعطي العطف أو الفهم أو التوضيح ,وال يستحسنه ,العدوانية، ال يتقبل غالبا

وعندما يمارس ألاب العدواني سلطته فهو يقوم بذلك بطريقة غير  ,كما أنه يميل إلي استخدام العقاب البدني الشديد

واستمرار هذا املزيج من ضعف العطف ألابوي والعقاب البدني القاس ي لفترة طويلة من الزمن  مناسبة وغير متوقعة،

 الطفل. , وعدم تحمل املسئولية لدىيؤدي إلى العدوانية والتمرد

 إلاقالل من التحريض للعنف املتلفز: .6
 

حديثة بأن أفالم وتشير الدراسات ال ,أظهرت الدراسات قوة التلفاز كأداة لتعلم العدوانية عند ألاطفال

وتخلق فيهم السلوك العدواني في تلك السن، وفي أواخر املراهقة كلما  ,( سنوات9-2)سن  ألاطفال من التلفاز تؤثر على

 ( 20:  0220)الشربيني،  بعد عشر سنوات من ذلك. , حتىكانت ألافالم عنيفة كلما كانت العدوانية أكثر
 

 دة :تنمية الشعور بالسعا .5
 

نحو أنفسهم  إلى اللطفتشير الدراسات إلى أن الناس الذين يمارسون اتجاهات إيجابية سعيدة، يميلون 

)الزعبي،  فإنهم يميلون أكثر إلى العدوان. ونحو آلاخرين بطرق متعددة، أما ألاطفال الذين يعيشون في جو من النقد

0222  :006) 

 

سمي وغيره من الَبدائل  .5 شاط الجِّ
ّ
 للن

ً
 أعطي الطفل مجاال

 

 ألا  إن من الضروري أن يعطى
ً
 كثيرة

ً
بحيث يتم من خاللها  ,والتمرينات الرياضية ,للتدريب طفال فرصا

 تصريف الطاقة الزائدة والتوتر.
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 تغيير البيئة : .2
 

أو  ,املدرسة, سواٌء داخل ألاسرة أو يمكن أن يتم ذلك عن طريق إعادة ترتيب املكان الذي يعيش فيه الطفل

 
ً
 احتمالكلما قل  ,ألاطفال حيز مكاني أوسع للعب كلما كان لدىف ,داخل حجرة الدراسة من حيث ترتيب املقاعد مثال

 
ً
 مر هام يساعد علىخر أكثيرة للحركة من موقع آل  العدوان لديهم، ولذا فإن اللعب الخارجي الذي يعطي فرصا

 (034: 0220، ف)بشنا. وانيةالتخفيف من حدة العد

 تجنب ألاطفال النزاعات الزوجية : .2
 

عن طريق املالحظة والتقليد، ولهذا يجب علي ألابوين التأكد من  الاجتماعيالطفل يتعلم الكثير من السلوك 

 ألاطفال يتعرضون إلى درجات عالية من الجدال واملشاجرات بينهما. عدم جعل
 

 تعزيز السلوك املرغوب : .2
 

 كثير 
ً
بتعزيزه مع أن وبالتالي تقوم  ,أن سلوك ألاطفال الطيب أمر مفروغ منه – ن نحن الراشدو  –فترض ي ما ا

يجب  , كماأو صراخ ,في معالجة السلوك العدواني هي: تعزيز السلوك الجيد مع أحد أقرانه دون شجار الخطوة ألاولى

 (302 :0992الخطيب، ) أو املرشد. ,أو املعلم ,أن يمتدح من طرف ألاب
 

 تعليم املهارات الاجتماعية: .2
 

أو التعبير عن  ,مثل التحدث بلطافة مع آلاخرين ,ألنهم يفتقرون للمهارات الاجتماعية ;يتقاتل ألاطفال

:  0999)العزة،  والتواصل مع آلاخرين. الاتصالأنفسهم بدون إيذاء مشاعر آلاخرين، لذلك يجب تعليمهم مهارات 

042) 
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 الثالـــثالــفصل 

 الدراسات السابقة

 

 .دراسات تناولت العنف وعالقته ببعض املتغيرات 

 وعالقتها ببعض املتغيرات. دراسات تناولت املشكالت السلوكية 

 عام على الدراسات السابقة. عقيبت 

 مدى الاستفادة من الدراسات السابقة. 
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 تمهيد:

وعلى مخزون علم النفس في هذا املجال، قام بتجميع  ,والتراث العلميطالع الباحث على ألادب التربوي بعد ا

بعض البحوث والدراسات السابقة  بانتقاءقام كما سواء املحلية أو العربية أو ألاجنبية،  ,بعض البحوث والدراسات

عينة من أطفال ى عالقته ببعض املشكالت السلوكية لدوهي التعرض للعنف و  ,التي عنيت بموضوع الدراسة الحالية

 الروضة بمدينة مصراته.

 من الحديث إلى  ,الدراسة متغيراتوتم تصنيف البحوث والدراسات السابقة حسب 
ً
وترتيبها تصاعديا

 القديم:

 دراسات تناولت العنف وعالقته ببعض املتغيرات. :املحور ألاول 

 املتغيرات. الدراسات التي تناولت املشكالت السلوكية وعالقتها ببعض:املحور الثاني

 :وعالقته ببعض املتغيرات املحور ألاول: الدراسات التي تناولت العنف

 الدراسات العربية: (أ 
 

 (6119النجار )يحيى محمود  دراسة   -0
 

 : )عالقة العنف ألاسري ببناء سيكولوجية الطفل الفلسطيني(.عنوان الدراسة -

 الطفل الفلسطيني.: معرفة عالقة العنف ألاسري ببناء سيكولوجية هدف الدراسة -

 092: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة -
ً
تدائية في محافظتي وطفلة يدرسون في املرحلة الاب ( طفال

عن طريق املرشدين التربويين في  ,وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية يونس، ورفح, خان

 ين.تصاصخن قبل هؤالء إلا مدارسهم لألطفال الذين يتعرضون للعنف ألاسري، وتقدم لهم املساعدة م

 استخدم املنهج الوصفي التحليلي لغرض الدراسة.:  منهج الدراسة -

  م  خِد : استُ أداة الدراسة -
ً
 للبناء النفس ي من إعداد الباحث. لدراسة مقياٌس  أداة

 :ئج الدراسةنتا -

 توصلت الدراسة إلى نتائج وهي :

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد مقياس البناء النفس ي عند ألاطفال الذين

ما عدا البعد النفس ي الذي تبين وجود فروق ذات  ,تبًعا ملتغير الجنس ,يتعرضون للعنف ألاسري 

 داللة إحصائية لصالح إلاناث.

  ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد مقياس البناء النفس ي عند ألاطفال الذين عدم وجود فروق

 يتعرضون للعنف ألاسري تبًعا ملتغير الترتيب امليالدي.
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  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد مقياس البناء النفس ي عند ألاطفال الذين

لبعد الجسمي الذين تبين وجود فروق ما عدا ا ,يتعرضون للعنف ألاسري تعزى ملستوى التعليم

 لصالح أطفال املرحلة التعليمية الدنيا.

  توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد مقياس البناء النفس ي عند ألاطفال الذين

 يتعرضون للعنف ألاسري تبًعا ملتغير عدد أفراد ألاسرة.

 ء النفس ي عند ألاطفال الذين توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد مقياس البنا

 يتعرضون للعنف ألاسري تبًعا ملتغير التحصيل الدراس ي.

  توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد مقياس البناء النفس ي عند ألاطفال الذين

 يتعرضون للعنف ألاسري تبًعا ملتغير السكن.

 (6112يونس )أحمد رحاب دراسة   -6

الريفية وعالقتها بعنف الوالدين نحو الطفل، دراسة ميدانية في ريف : خصائص ألاسرة عنوان الدراسة -

 محافظة الالذقية.

 املوجه نحو ألابناء في ريف محافظة الالذقية. ألابوي : معرفة ظاهرة العنف هدف الدراسة -

 ( سنة.03-00) سن تراوحت أعمارهم بين ,( تلميذ وتلميذة222: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة -

: استخدم الباحث استبانة موجه لألبناء، واستبانة موجه لألهالي لقياس ظاهرة العنف أداة الدراسة -

 ألاسري.

 : استخدم املنهج الوصفي التحليلي.منهج الدراسة -

 :نتائج الدراسة -

 .الذكور أكثر تعرًضا للعنف من إلاناث 

 (6115بركات )مطاع دراسة   -5
 

 ألاطفال.: العنف املوجه نحو عنوان الدراسة -

 : معرفة أكثر أساليب العنف املوجه نحو ألاطفال استخداًما في سورية.هدف الدراسة -

ا وتلميذة و )2960: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة -
ً
( معلًما 0226و ) ، ( ولي أمر2960( تلميذ

 ومعلمة.

لعنف املوجه نحو : استخدم الباحث بطاقة البيانات الشخصية للطالب، واستبانة اأداة الدراسة -

 واستبانة املعلمين. ,الطفل، واستبانة ألاهالي

 : استخدم املنهج الوصفي التحليلي.منهج الدراسة -
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 :نتائج الدراسة -

  العنف اللفظي. أنواع العنف شيوًعا هو  أكثر 

 .إلاناث أكثر تعرًضا للعنف من الذكور 
 

 (6110نصر )أحمد محمد دراسة   -5
 

شة التلفزيون من حيث يرى ألاطفال مضامين العنف املقدمة إليهم من شا: معرفة كيف عنوان الدراسة -

 كونها واقع
ً
 حقيقًيا أم خيالًيا. ا

شة التلفزيون من حيث : معرفة كيف يرى ألاطفال مضامين العنف املقدمة إليهم من شاهدف الدراسة -

 كونها واقع
ً
 حقيقًيا أم خيالًيا. ا

 ( سنوات.9-4( من أطفال املرحلة الابتدائية من ألاعمار )024): تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة -

 ان.يمسح الاستب استمارةواستخدم  ,: استخدم الباحث منهج املسح بالعينةأداة الدراسة -

لديهم بأنه  : توصلت الدراسة إلى أن ألاطفال كلما كانوا أصغر سًنا ارتبط مفهوم العنفنتائج الدراسة -

شاهدوا الدراما التلفازية زادت قدرتهم على التعرف على أشكال العنف والربط  لًماوأنهم ك ,نوع من القتل

وكلما شاهدوا أفالم الرسوم املتحركة الحاوية على العنف  ,بين العنف والقتل أكثر مما كانوا يتصورون 

 زاد لديهم العنف مع زيادة أعمارهم.

 (0995)الزبون  رضا دراسة  -2
 

 السلوكيات التي يكتسبها ألاطفال من مشاهدة العنف املتلفز.: التعرف على عنوان الدراسة -

 : التعرف على السلوكيات التي يكتسبها ألاطفال من مشاهدة العنف املتلفز.هدف الدراسة -

 ( من أولياء أمور ألاطفال في مدينة القاهرة.022: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة -

سلوك ألاطفال من إعداد برير آلاباء وقائمة التدقيق الخاصة : استخدم الباحث نموذج تقاأداة الدراسة -

 الباحث.

أكثر ما يشاهدونه وظهرت بعد  هي نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى أن مشاهدة ألاطفال للعنف املتلفز  -

 مشاهدة سلوكيات سلبية.
 

 الدراسات ألاجنبية:  (ب 
 

 Oya (6111)دراسة أويا   -0
 

ظهور العنف واملشكالت السلوكية لدى ألاطفال واملراهقين املترددين على : العالقة بين عنوان الدراسة -

 العيادات النفسية.
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واملشكالت السلوكية لدى ألاطفال واملراهقين املترددين  ,العالقة بين ظهور العنف معرفة: هدف الدراسة -

 على العيادات النفسية.

 ( طالب022: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة -
ً
ة من ذوي الدخل املحدود في مناطق وطالب ا

 ( سنة.02-4ممن يترددون على العيادات النفسية، تتراوح أعمارهم ما بين )  ,الضواحي

وقائمة التدقيق الخاصة بسلوك ألاطفال من إعداد  ,: استخدم الباحث نموذج تقارير آلاباءأداة الدراسة -

 الباحث.

داللة إحصائية مع قائمة التدقيق الخاصة بالعنف ظهرت النتائج وجود ارتباط ذي : أنتائج الدراسة -

 وبكل من املشكالت السلوكية الظاهرية والباطنية خاصة. ,بصورة عامة
 

 Prmavera , Herom  (0992)دراسة برمافيرا وهيرون    -6
 

 : تأثير مشاهدة العنف التلفزيوني على العدوانية.عنوان الدراسة -

زيون وألافالم، وهي بمثابة بحث علمي عن العنف التلفزيوني ألاثر السلبي للتلف معرفة: هدف الدراسة -

 والعدوان.

 وهي دراسة ارتباطية )متالزمة(. ,: دراسة ميدانيةمنهج الدراسة -

 022) من : تكونت عينة الدراسةعينة الدراسة -
ً
 وطفلة. ( طفال

 : استخدم الباحث أفالمأدوات الدراسة -
ً
 ، مقابالت أدبية، بحثا

ً
 وسائل إعالم. ا

 :الدراسة نتائج -

  أنه ال يوجد دليل علمي على أن مشاهدة العنف في التلفزيون تزيد من عدوانية توصلت الدراسة إلى

 ولكن مشاهدة ذلك يمكن أن يثير العدوانية عند البعض. ,ألاطفال أو البالغين

 et. Al ,Botha   (0992)دراسة بوتا وآخرون   -5
 

والعدوان على ألاطفال من مناطق مختلفة في جنوب أفريقيا ثار العنف التلفزيوني : آعنوان الدراسة -

 )دراسة تتابعية ملدة عامين(.

: تعرض اقتران العنف في حياة أطفال جنوب أفريقيا السود، وكذلك ألاسس النظرية، هدف الدراسة -

سلوك  والنتائج للجزء ألاول والثاني من دراسات طويلة ألامد لفحص تأثير مشاهد التلفزيون العنيفة على

 هؤالء ألاطفال.

 : استخدم الباحث دراسة تتابعية طويلة ألامد ألكثر من عامين.منهج الدراسة -

 342) من : تكونت عينة الدراسةعينة الدراسة -
ً
 في الصفين الثاني والثالث. ( طفال

واملقابالت الشخصية لجمع املعلومات من  ,والجداول  ,: استخدم الباحث الاستبياناتأدوات الدراسة -

 وموظفي املدرسة. ,والدي الطفلو أقران الطفل، و هي الطفل،  ,بعة مصادرأر 
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 :نتائج الدراسة -

  ُفي حياة هؤالء ألاطفال  ,أن التعرض للعنف التلفزيوني كان منخفًضا د  ِج و 
ً

ولعب دوًرا ضئيال

ووالديهم، بينما التعرض للعنف املجتمعي يبدو أنُه لعب دوًرا هاًما في حياة كل من ألاطفال 

 لديهم.ووا

  أن مستوى عدوانية الوالدين وأساليب تربية ألاطفال تظهر توافقكم وجد 
ً
 هام ا

ً
مع التعرض  ا

عالقة بين عدد حاالت العنف التي شهدها الطفل في أيًضا  للعنف في الحياة الواقعية، وتوجد

 املجتمع وتضحية ألابوية خالل كل سنوات الدراسة.

 املشكالت السلوكية وعالقتها ببعض املتغيرات:ثانًيا/ الدراسات التي تناولت 

 الدراسات العربية: (أ 
 

 (:6110توفيق )توفيق عبداملنعم دراسة   -0
 

: العالقة بين خصائص شخصية ألامهات وإدراكهن للمشكالت السلوكية لألبناء في عنوان الدراسة -

 مرحلة الروضة.

وإدراكهن ملشكالت ألابناء في مرحلة : التعرف على العالقة بين خصائص شخصية ألامهات هدف الدراسة -

 الروضة.

 واحًدا على ألاقل في 20) من عدد قوامه : تكونت عينة الدراسةعينة الدراسة -
ً

( أًما ممن لديهن طفال

 (.0.6( بانحراف معياري قدره )32.2وكان متوسط ألاعمار الزمنية لألمهات ) ,مرحلة الروضة

ة ألطفال الروضة من إعداد الباحث, واختبار املشكالت السلوكي: استخدم الباحث قائمة أداة الدراسة -

والقائمة العربية  ,)أحمد عبدالخالق( :ترجمة وإعداد ,يزنك للشخصيةاختبارإبية من الانبساط والعص

تم تطبيق هذه ألادوات على عينة الدراسة في جلسات  )أحمد عبدالخالق( , :من إعداد ,للتفاؤل والتشاؤم

 فردية.

 :لدراسةنتائج ا -

  اك مشكالت ألابناء التشاؤم توصلت الدراسة إلى أن من الخصائص التي ارتبطت إيجابًيا بإدر

 بية.والعص

 بإدراك ألامهات ملشكالت ألابناء. والانبساطارتبط كل من التفاؤل  كما 
ً
 سلبا

 (:0999خضر )عهدة أمين دراسة   -6
 

 ( سنوات في محافظة غزة.6-4) سن : املشكالت السلوكية لدى أطفال الرياض منعنوان الدراسة -
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( سنوات في 6-4)عمر  : التعرف على املشكالت السلوكية الشائعة لدى أطفال الرياض منهدف الدراسة -

محافظة غزة كما تدركها ألامهات واملعلمات، ووضع برنامج إرشادي لتعديل أكثر املشكالت السلوكية 

 شيوًعا لدى ألاطفال.

( أًما، 402وعددهن ) ,لدراسة من أمهات أطفال الرياض في محافظة غزة: تكونت عينة اعينة الدراسة -

 ( معلمة.24وعددهن ) ,ومعلمات الرياض

 ,جيهان أبو الراشد)إعداد ملشكالت السلوكية ألطفال الرياض,: استخدم الباحث قائمة اأداة الدراسة -

 (.الباحث)من إعداد (، والبرنامج إلارشادي,0993ادة، وعبداللطيف عب

 :ج الدراسةنتائ -

 إلى نتائج وهي : توصلت الدراسة

  ( سنوات في محافظة غزة 6-4) سن أن أكثر املشكالت السلوكية شيوًعا لدى أطفال الرياض من

وعدم القدرة على التأجيل، ومشكلة  ,كانت هي مشكلة التوتر ,كما تدركها ألامهات واملعلمات

 مشكلة الغيرة.و الاعتمادية الزائدة، والخوف، ومشكلة العناد والتمرد، 

 .وجود فروق دالة إحصائية في املشكالت السلوكية الشائعة لدى أطفال العينة كما تدركها ألامهات 

 وجود فروق دالة إحصائًيا في املشكالت السلوكية الشائعة لدى أطفال العينة كما تدركها ألامهات, 

 عدا مشكلة الخوف.

 ي املشكالت السلوكية الشائعة لدى أطفال العينة كما تدركها ألامهات وجود فروق دالة إحصائًيا ف

 تعزى إلى مستوى تعليم ألامهات.

 .عدم وجود فروق دالة إحصائًيا في املشكالت السلوكية الشائعة لدى أطفال عينة الدراسة 

 ن عدم وجود فروق دالة إحصائًيا في املشكالت السلوكية الشائعة لدى أطفال عينة الدراسة م

 حيث إدراك ألامهات وإدراك املعلمات لتلك املشكالت.

 .فعالية البرنامج املستخدم في تعديل املشكالت السلوكية ألاكثر شيوًعا 
 

 (0999شحاتة )خالد أبو الفتوح  دراسة   -5
 

م السيكو دراما في تخفيض العدوانية لدى ألاطفال اللقطاء مجهولي النسب ا: استخدعنوان الدراسة -

 املدرسة.لسن ما قبل 

: وضع برنامج تستخدم فيه السيكو دراما لتخفيض العدوانية لدى ألاطفال اللقطاء لسن هدف الدراسة -

 ما قبل املدرسة.

 06: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة -
ً
 من ألاطفال اللقطاء والذين تتراوح أعمارهم ما بين ( طفال

 ( سنوات.6-4) سن
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دواني، اس السلوك العدواني، واستمارة تقدير املشرفين للسلوك الع: استخدم الباحث مقيأداة الدراسة -

 .وبرنامج السيكو دراما من إعداد الباحث

والذي يستخدم فيه  ,: استخدم الباحث املنهج التجريبي في دراسته ذو التصميم الواحدمنهج الدراسة -

جموعة التجريبية لقياس على هذه امل دة، حيث قام الباحث بإجراء قياٍس قبليً مجموعة تجريبية واح

ملعرفة الفروق إلاحصائية  ;بعد تطبيق البرنامج املستخدم فيه السيكو دراما قام بقياس آخر  العدوانية ثم

 الدالة بين القياسين.

 :نتائج الدراسة -

 :هينتائج  الدراسة إلى توصلت

 بل وبعد وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات ألاطفال على مقياس السلوك العدواني ق

 السيكو دراما لصالح البرنامج.

 .وجود فروق ذات داللة إحصائية في السلوك العدواني لدى ألاطفال وفًقا الختالف الجنس 

 .وجود فروق ذات داللة إحصائية في السلوك العدواني لدى ألاطفال وفًقا الختالف السن 

  العدوانيين في التطبيق التالي لفترة ال توجد وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات ألاطفال

 املتابعة.
 

 (0995رفاعي )السيد عبدالعزيز دراسة   -5
 

 : دراسة عن إساءة معاملة الطفل وعالقتها ببعض املشكالت النفسية.عنوان الدراسة -

 : الكشف عن إساءة معاملة الطفل وعالقتها ببعض املشكالت النفسية. هدف الدراسة -

 62الدراسة من ) : تكونت عينةعينة الدراسة -
ً
جية من املترددين على إحدى املؤسسات العال  ( طفال

 ( عام06-02)  سن تتراوح أعمارهم منالنفسية والعيادات الخارجية,
ً
 .ا

 ,: استخدم الباحث التقارير املكتوبة عن ألاطفال املترددين على املؤسسة العالجيةأداة الدراسة -

الذكاء، واستمارة بيانات الطفل املهذب  واختبار وقائمة وصف السلوك،  ,واملقابالت لألطفال وأهلهم

 واملهمل.

 :نتائج الدراسة -

 :نتائج هي  توصلت الدراسة إلى

  وجود عالقة دالة إحصائًيا بين أساليب إساءة معاملة الطفل وبعض املشكالت النفسية عند عينة

 الدراسة.

  وبعض  ,في متوسط الدرجة الكلية إلساءة املعاملةوجود فروق دالة إحصائًيا بين إلاناث والذكور

 املشكالت النفسية لدى مجموعة الدراسة.
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 (0995محمود )فاطمة حنفي  دراسة   -2
 

 : إعداد برنامج اللعب الجماعي لخفض السلوك العدواني لدى أطفال ما قبل املدرسة.عنوان الدراسة -

 ملساعدة ألاطفال في خفض السلوك العدواني. ;: إعداد برنامج يعتمد على اللعب الجماعيهدف الدراسة -

 بواقع )22: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة -
ً

ارهم من ـــتتراوح أعم ,( أنثى42), و( ذكر42( طفال

 36( سنوات، وطبق البرنامج على )4-2)
ً

 جات العالية على املقياس املعد.من ذوي الدر  ( طفال

استمارة تقييم درجة و ، هاريس للذكاء -سم الرجل الجودانفر : استخدم الباحث اختبار أداة الدراسة -

 إعداد ,ما قبل املدرسة لومقياس السلوك العدواني لطف ,الباحثة( إعداد ,نشاط الطفل اليومي

ل: ـــــمث ,الباحثة( والذي يحتوي على العديد من ألانشطة إعداد ,الباحثة(، وبرنامج اللعب الجماعي

ـــــــوتمثي ,رائســــرح العــومس ,رد القصصــريق ســالقصص ي عن طاط ــالنشو النشاط الفني،  ـــ ـــل القصـــــ ـــ ـــــــ                  ةــ

 والجري. ,والحركة ,القفز :وأسلوب املنافسة الجماعية، والنشاط الحركي مثل ,) السيكودراما(

لبرنامج قد ساهمت بقدر كبير في : توصلت الدراسة إلى أن ألاساليب التي اتبعت في انتائج الدراسة -

وهذا يعني أن  ,والسيطرة على انفعاالتهم ,التنفيس عن الطاقات الزائدة والكامنة في نفوس ألاطفال

 البرنامج ساعد على خفض مستوى السلوك العدواني لدى ألاطفال.

 (0995قاسم )نادر و  حافظنبيل  دراسة  -2
 

 السلوك العدواني لدى ألاطفال في ضوء بعض املتغيرات.: برنامج إرشادي مقترح لخفض عنوان الدراسة -

: التعرف على مدى فاعلية برنامج إرشادي في خفض السلوك العدواني لدى طلبة املرحلة هدف الدراسة -

 الابتدائية. 

 ( طالب026: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة -
ً
,( طالب042وقسمت العينة إلى ) ,وطالبة ا

ً
( 029و ) ا

 ( سنوات وستة شهور.02متوسط عمري )ب ,طالبة

 (الباحثين مقياس عين شمس ألشكال السلوك العدواني من إعداد ان: استخدم الباحثأداة الدراسة -

 باإلضافة إلى البرنامج إلارشادي.

 نتائج وهي : : توصلت الدراسة إلىنتائج الدراسة -

 ا بالسلوك العدواني، وهو أهم التغيرات ألاسرية ارتبا
ً
 أو زيادة عدد أفرادها. ,حجم ألاسرة ط

 وخاصة في العدوان املادي والسلبي لصالح الذكور،  ,د فروق بين الجنسين في السلوك العدوانيو وج

 وفي العدوان اللفظي والسلوك السوي لصالح إلاناث.

 .ارتباط درجة املزاحمة في داخل الفصل بالعدوان املادي والعدوان اللفظي 

 أي ارتباط بين التحصيل الدراس ي وأي شكل من أشكال السلوك العدواني. عدم وجود 
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 (0995عبداللطيف عبادة )أحمد  و  ,العمرانجيهان أبوراشد دراسة   -2

: املشكالت السلوكية الشائعة لدى أطفال مرحلة الرياض في ضوء متغيرات البيئة عنوان الدراسة -

 ألاسرية بدولة البحرين.

على طبيعة وحجم املشكالت السلوكية لألطفال كما يدركها الوالدان في املرحلة : التعرف هدف الدراسة -

 ( سنوات. 6-3) من العمرية

وبلغ  ,( سنوات بدولة البحرين6-3: تكونت عينة الدراسة من أطفال الروضة في أعمار )عينة الدراسة -

، 246عددهم )
ً

ا.246)أًبا، و( 246)و( طفال  ( أمًّ

وهي من  ,( سنوات6-3)عمر قائمة املشكالت السلوكية من انباحث: استخدم الأداة الدراسة -

 .(الباحثينإعداد

ألانانية، مشكالت الغذاء، الخوف، النشاط الزائد، )املشكالت كــ  : توصلت الدراسة إلى أننتائج الدراسة -

هي أكثر املشكالت السلوكية شيوًعا  عدم القدرة على التأجيل، عادات اجتماعية غير مرغوبة فيها، الغيرة(

 .على الترتيب املذكور 

  
ً
 ملشكالت السلوكية كما يدركها كٌل بين ألاطفال الذكور وإلاناث في بعض ا وجود فروق دالة إحصائيا

 من آلاباء وألامهات.

  
ً
من فئات العمر املتعلقة باألطفال في املشكالت الشائعة كما تدركها  وجود فروق دالة إحصائيا

 مهات وآلاباء .ألا 

  
ً
 بين أطفال العينة تعزى إلى ترتيبهم امليالدي. وجود فروق دالة إحصائيا

 

 (0991عزازي )عزة عبدالجواد دراسة   -2
 

سن ما قبل في : استخدم السيكودراما في عالج بعض املشكالت النفسية لألطفال عنوان الدراسة -

 املدرسة.

 ألطفالا في عالج بعض املشكالت النفسية لالسيكودرام: تصميم برنامج عالجي باستخدام هدف الدراسة -

 )العدوان، اضطراب التجنب، اضطراب قلق الانفصال(.  :مثل ,ما قبل املدرسة في سن

 32: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة -
ً
 إلىمقسمين  ,( سنوات6-3)في عمر ,وطفلة ( طفال

 ومجموعة إلاناث. ,مجموعة الذكور  ,مجموعتين

اختبار رسم الرجل )جودانف هاريس( لقياس الذكاء، ومقياس  ةالباحث ت: استخدمدراسةأداة ال -

 الحالة، والبرنامج السيكودرامي. لوك لطفل ما قبل املدرسة، ودراسةاضطراب الس

 :نتائج الدراسة -

  وجود فروق دالة إحصائًيا بين مجموعة العدوان ومجموعة اضطراب التجنب فيما يتعلق بالذكاء

 مجموعة العدوان.لصالح 
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  وجود فروق دالة إحصائًيا بين مجموعة العدوان ومجموعة قلق الانفصال فيما يتعلق بالذكاء

 لصالح مجموعة العدوان.

  فروق بين مجموعة اضطراب التجنب واضطراب قلق الانفصال فيما يتعلق بالذكاء.عدم وجود 

 الدراسات ألاجنبية :  (ب 
 

 Zhou (0992: )دراسة زهاو  -0

 : املشكالت السلوكية لدى أطفال ما قبل املدرسة في الريف الصيني.دراسةعنوان ال -

ومدى تأثير  ,: التعرف على مدى انتشار املشكالت السلوكية وتكرارها في الريف الصينيهدف الدراسة -

واملستوى التعليمي على انتشار  ,والوظيفة ,الترتيب الوالدي :مثل ,بعض املتغيرات املتعلقة بالعائلة

 املشكالت السلوكية. 

 222: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة -
ً
 ( سنوات.2-3ن )ا بيتتراوح أعمارهم م ,( طفال

 .(الباحث من إعداد ,: استخدم الباحث قائمة املشكالت السلوكيةأداة الدراسة -

 :نتائج وهي : توصلت الدراسة إلىنتائج الدراسة -

  حيث أظهر ألاطفال الذين تقل أعمارهم  ,وق ذات داللة إحصائية من ناحية متغير العمروجود فر

وثالثة تتعلق  ,وأخرى تتعلــــــــــــــق بضعف الانتباه ,عن خمس سنوات مشكالت تتعلق بالنشاط الزائد

 مع مجموع أكثر في عدد املشكالت من ألاعمار ألاخرى. ,لققبال

  إحصائية تتعلق بالجنس، فاألطفال الذكور يواجهون مشكالت تتعلق وجود فروق ذات داللة

أما من حيث متغيرات الترتيب  ,أكثر من ألاطفال إلاناث ,والنسيان ,وقلة الانتباه ,بالنشاط الزائد

 فلم تظهر أية فروق ذات داللة إحصائية. ,الوالدي والوظيفة واملستوى التعليمي

  تتشابه  ,أولياء ألامور الصينيين نحو مشكالت سلوك ألاطفال ظهرت نتائج الدراسة بأن نظرةأكما

 مع أقرانهم في املجتمعات والثقافات ألاخرى.
 

 et.alHinitz  (0995:)دراسة هنتز وآخرون   -6
 

: أثر ألالعاب والنشاطات التنافسية والتعاونية على السلوكيات العدوانية والتعاونية لدى عنوان الدراسة -

 ألاطفال.

: التعرف على مدى أثر ألالعاب والنشاطات التنافسية والتعاونية على السلوكيات ةهدف الدراس -

 العدوانية والتعاونية لدى عينة من ألاطفال. 

.22: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة -
ً
 ( طفال

عن طريق  ,: قياس السلوكيات العدوانية والتعاونية أثناء ممارسة النشاطات في الاستراحاتأداة الدراسة -

 مقياس السلوك العدواني.
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 : توصلت الدراسة إلى:نتائج الدراسة -

  أن النشاطات التعاونية أدت إلى زيادة السلوك التعاوني وتقليل السلوك العدواني، وباملقابل فإن

 ألالعاب والنشاطات التنافسية أدت إلى تقليل السلوك العدواني.
 

 Romasut & Papatheodorou   (0995:)باباثيودورواو  دراسة راماسوتو   -5
 

 : إدراك املعلمات للمشكالت السلوكية في دور الحضانة.عنوان الدراسة -

 : التعرف على مدى إدراك املعلمات للمشكالت السلوكية في دور الحضانة باليونان.هدف الدراسة -

من الالتي يتعاملن مع أطفال  ,( معلمة في مرحلة الرياض002: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة -

 ( سنوات.6-4والذين تتراوح أعمارهم ما بين ) ,دور الحضانة

 : استخدم الباحث قائمة املشكالت السلوكية التي وجهت إلى املعلمات في دور الحضانة.أداة الدراسة -

 :نتائج وهي : توصلت الدراسة إلىنتائج الدراسة -

 ( من ألاطفال تم تصنيفهم على أنهم يعانون من مشكالت 04.3نتائج الدراسة أن ) أوضحت%

 سلوكية.

  توصلت الدراسة إلى أن ألاوالد يعانون من مشكالت سلوكية أكثر من البنات، بينما البنات يعانين

 من مشكالت انفعالية أكثر من ألاوالد.

  ت نمائية متقاربة.وجد أن ألاوالد والبنات يعانون على حد سواء من مشكال 

 

 Achendach .et.al  (0990:)دراسة أشنباح وآخرون    -5
 

 ( سنة.06-4)عمر: دراسة مسحية للمشكالت السلوكية التي يعاني منها ألاطفال من عنوان الدراسة -

 : التعرف على املشكالت التي يعاني منها ألاطفال. هدف الدراسة -

من املحولين إلى عيادات نفسية للعالج، والعدد  ( طفٍل 0622ونت عينة الدراسة من ): تكعينة الدراسة -

( سنة، وقد اشتملت العينة 06-4بين ) م ماره( من ألاطفال العاديين، والذين تتراوح أعما0622نفسُه )

 كال الجنسين. كما شملت العينة ( والية من الواليات املتحدة ألامريكية42)

 : استخدم الباحث قائمة املشكالت السلوكية التي وجهت لألباء وألامهات.أداة الدراسة -

 : توصلت الدراسة إلى: نتائج الدراسة -

 .بين مشكالت ألاطفال املحولين لعيادات نفسية وألاطفال العاديين 
ً
 دالة إحصائيا

ً
 أن هناك فروقا

 ودة لدى أطفالهما في كل من من ألاب وألام في تحديد املشكالت املوج الدراسة تشابه كٍل  تكما بين

 العينتين.
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  كانت أهم املشكالت التي يعاني منها ألاطفال املحولين إلى عيادات نفسية مقارنة مع ألاطفال

%(، واملشكالت 60%(، والقلق )06%(، والانسحاب )00العاديين هي: عدم القدرة على الانتباه )

%(، واملشكالت السيكوسوماتية 02ن )%(، العدوا06%(، والانحراف السلوكي )04الاجتماعية )

 %(.00%(، واملشكالت إلادراكية )2)

 Gayton. Et. Al  (0926:)دراسة جاتون وآخرون   -2
 

 ألطفال ما قبل املدرسة.: املشكالت السلوكية عنوان الدراسة -

 ألطفال ما قبل املدرسة. التعرف على املشكالت السلوكية : هدف الدراسة -

( 6-3ل من الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين )اطفأ( 024: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة -

 سنوات.

قائمة املشكالت السلوكية، ونظام التقدير للنشاط الزائد والسلوك  ون : استخدم الباحثأداة الدراسة -

 الانسحابي لـــــــ )بيل ولدروب(.

 : نتائج الدراسة -

 هي:و أبعاد رئيسية ملشكالت السلوك لدى ألاطفال  ةأربع وجود توصلت نتائج الدراسة إلى

  اجتماعياضطرابات سلوكية، واضطرابات شخصية، وعدم النضج، وانحراف، 

بينما  ,والانحرافات الاجتماعية ترتبطان بدرجة عالية من بعد النشاط الزائد ,ربطالسلوك املضو 

 مع بعد الانسحاب. ,الشخصية, واضطراب يرتبط عدم النضج

 : عام على الدراسات السابقةتعقيب 

 :دراسات تتعلق بالتعرض للعنف

 أوال: من حيث الهدف

، في حين بينت الفلسطيني، عالقة العنف ألاسري ببناء سيكولوجية الطفل (0229)دراسة )النجار(  بينت

، (0224)وعالقتها بعنف الوالدين نحو الطفل، أما دراسة )بركات(  ,، خصائص ألاسرة الريفية(0222)دراسة )يونس( 

إلى معرفة كيف يرى ألاطفال  فكانت تهدف، (0220)أما دراسة )نصر( و هدفت إلى العنف املوجه نحو ألاطفال، ف

ت على السلوكيا اهتمت بالتعرف، (0994)دراسة )رضا(  خالل)مضامين العنف( املقدمة إليهم من شاشة التلفاز، 

، هدفت إلى العالقة بين ظهور العنف (0222)( Oyaالتي يكتسبها ألافراد من حيث العنف املتلفز، ودراسة )أويا 

هدفت إلى  (0996)ادات النفسية، ودراسة )هيرون( يواملشكالت السلوكية لدى ألاطفال واملراهقين املترددين على الع

أثر العنف التلفزيوني هدفت إلى  (0992))بوتاو وآخرون(  ألاثر السلبي للتلفزيون وألافالم على العدوانية، ودراسة

 والعدوان على ألاطفال من مناطق مختلفة في جنوب أفريقيا.
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 : ثانيا: من حيث العينة

 من حيث حجم العينة: -0

 في دراسة )بركات( فقد كان حج ,اختلفت العينة من دراسة إلى أخرى 
ً
، ودراسة (0224)م العينة كبيرا

، ودراسة )برما فيرا وهيرون( (0222)، وكان الحجم أصغر في دراسة )أويا( (0992)، ودراسة )بوتا( (0222))يونس( 

 .(0220)، ودراسة )نصر( (0229)، ودراسة )النجار( (0994)، ودراسة )رضا( (0996)

 من حيث نوع العينة: -6

وهم من الذكور وإلاناث كدراسة: )النجار(  ,الدراسات املوجودة في هذا القسم على ألاطفالطبقت أكثر 

، (0222)، ودراسة )أويا( (0220)، ودراسة )نصر( (0224)، ودراسة )بركات( (0222)، ودراسة )يونس( (0229)

ذلك ر ألاطفال و على أولياء أمو كما طبقت هذه الدراسة ، (0992)، ودراسة )بوتا( (0996)ودراسة )برمافيرا و هيرون( 

 .(0994)دراسة )رضا(  في 

 من حيث عمر العينة: -5

، ودراسة (0224)، ودراسة )بركات( (0229)كدراسة )النجار(  ,ركزت بعض الدراسات على الطفولة املبكرة

 دراساتو ، على الطفولة الوسطى  (0222)، بينما ركزت دراسة )يونس( (0992)، ودراسة )بوتا( (0996))برمافيرا( 

 .(0994)، ودراسة )رضا( (0222)، ودراسة )أويا( (0220)ركزت على الطفولة املبكرة والوسطى كدراسة )نصر(  أخرى 

 : ثالثا: من حيث أدوات الدراسة

 ، (0229), فدراسة )النجار( تنوعت دراسات هذا الجزء من حيث أدوات الدراسات لجمع املعلومات

 استخدمت مقياس
ً
، فقد استخدمت استبانة موجهة (0222)للبناء النفس ي من إعداد الباحث، أما دراسة )يونس(  ا

 لألبناء، واستبانة موجهة لألهالي لقياس ظاهرة العنف ألاسري.

، فقد استخدمت بطاقة البيانات الشخصية للطالب، واستبانة العنف املوجه (0224)أما دراسة )بركات( 

 واستبانة املعلمين. ,اليواستبانة ألاه ,نحو الطفل

 ، فقد استخدمت منهج املسح بالعينة، واستخدمت استمارة مسح الاستبيان.(0220)أما دراسة )نصر( 

التدقيق الخاصة بسلوك ألاطفال  وقائمة ,، فقد استخدمت نموذج تقارير آلاباء(0994)أما دراسة )رضا( 

 من إعداد الباحث.

 سلوكبقد استخدمت نموذج تقارير آلاباء وقائمة التدقيق الخاصة ، (0222)( Oyaوأيضا دراسة )أويا 

 .ألاطفال
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 ، فقد استخدمت أفالم(0996)أما دراسة )برمافيرا و هيرون( 
ً
 ث وسائل إعالم.و بحو ومقابالت أدبية،  ا

واملقابالت الشخصية لجمع  ,والجداول  ,، فقد استخدمت الاستبانات(0992)( Bothaأما دراسة )بوتا 

اهي ,ات من أربعة مصادراملعلوم  املدرسة. ، موظفواالطفل : الطفل، أقران الطفل، واِلد 

: من حيث النتائج
ً
 : رابعا

 للمتغيرات املعتمدة
ً
حيث توصلت دراسة )النجار(  ,اختلفت الدراسات السابقة من حيث نتائجها تبعا

البناء النفس ي عند ألاطفال الذين ، إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد مقياس (0229)

 ملتغير الجنس ,يتعرضون للعنف ألاسري 
ً
وكذلك متغير البعد النفس ي،  ,واملستوى التعليمي ,والترتيب امليالدي ,تبعا

بينما توجد فروق في جميع أبعاد مقياس البناء النفس ي عند ألاطفال الذين يتعرضون إلى العنف ألاسري وفقا ملتغير 

 ملتغير السن. ,والتحصيل الدراس ي ,أفراد ألاسرة
ً
 وكذلك تبعا

 للعنف من إلاناث، وأن آلاباء أكثر ممارسة  (0222)أما دراسة )يونس( 
ً
فقد أظهرت أن الذكور أكثر تعرضا

 للعنف من ألامهات.

 (0224)أظهرت دراسة )بركات( و 
ً
  , هو ، أن أكثر أنواع العنف شيوعا

ً
العنف اللفظي، وإلاناث أكثر تعرضا

 للعنف من أبناء املدينة.للعن
ً
 ف من الذكور، وأبناء الريف أكثر تعرضا

 ارتبط مفهوم العنف لديهم فقد ، (0220)أما دراسة )نصر( 
ً
توصلت إلى أن ألاطفال كلما كانوا أصغر سنا

 فالم املتحركة الحاوية على العنف زاد لديهم العنف مع زيادة أعمارهم.ألا بأنه نوع من القتل، وكلما شاهدوا 

أن مشاهدة ألاطفال للعنف املتلفز أكثر ما يشاهدونه من ألاطفال  ظهرت فقد أ، (0994) أما دراسة رضا

 وظهرت بعد مشاهدة سلوكيات سلبية.

، إلى وجود ارتباط ذي داللة إحصائية مع قائمة التدقيق الخاصة (0222)( Oyaتوصلت دراسة )أويا و 

 والباطنية خاصة. ,الظاهرية ,كيةوبكل من املشكالت السلو  ,بالعنف بصورة عامة

، أنه ال يوجد دليل علمي على أن مشاهدة (0996)( Prmavera& heronظهرت دراسة )برمافيرا وهيرون أ

 ولكن مشاهدة ذلك يمكن أن يثير العدوانية عند البعض. ,التلفزيون تزيد عدوانية ألاطفال منالعنف 

توصلت إلى أن التعرض للعنف التلفزيوني كان فقد ، (0992)( Botha, et . atأما دراسة )بوتا و آخرون 

 
ً
  ,منخفضا

ً
 هاما

ً
وأن مستوى عدوانية الوالدين وأساس تربية ألاطفال في حياة كل من ألاطفال ووالديهم, ولعب دورا

 تظهر وتوافق
ً
 هام ا

ً
توجد عالقة بين عدد حاالت العنف التي شهدها تعرض للعنف من الحياة الواقعية، كما مع ال ا

 وتضحية ألابوية خالل كل سنوات الدراسة. ,الطفل في املجتمع
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 ببعض املتغيرات السلوكية وعالقتهدراسات تتعلق باملشكالت ا 

 أوال : من حيث الهدف

، إلى التعرف على العالقة بين خصائص شخصية ألامهات وإدراكهن ملشكالت (0220)هدفت دراسة )توفيق( 

، إلى التعرف على املشكالت السلوكية الشائعة لدى (0999)خضر( هدفت دراسة ) مرحلة الروضة، في حين فيألابناء 

، إلى وضع برنامج تستخدم (0999)هدفت دراسة )خالد أبو الفتوح شحاته(  بينما( سنوات، 6-4أطفال الرياض من )

 ما قبل املدرسة. في سن فيه السيكودراما لتخفيض العدوانية لدى ألاطفال اللقطاء 

 ن إساءة معاملة الطفل وعالقتها ببعض املشكالت النفسية.فقد كشفت ع، (0994))رفاعي(  أما دراسة

ملساعدة ألاطفال في  ;هدفت إلى إعداد برنامج يعتمد على اللعب الجماعيفقد ، (0993)أما دراسة )محمود( 

 خفض السلوك العدواني لدى طلبة املرحلة الابتدائية.

، إلى التعرف على طبيعة حجم املشكالت السلوكية (0993)عبادة( و في حين هدفت دراسة )العمران 

 ( سنوات.6-3) من لألطفال كما يدركها الوالدان في املرحلة العمرية

إلى تصميم برنامج عالجي باستخدام السيكودراما في عالج  فقد كانت تهدف، (0992)عزازي( أما دراسة )

مثل )العدوان، اضطراب التجنب، اضطرابات قلق  ,املدرسةما قبل  في عمر  بعض املشكالت النفسية لألطفال

 (.الانفصال

املشكالت السلوكية وتكرارها في  انتشار هدفت إلى التعرف على مدى فقد ، (0992)( Zhouأما دراسة )زهاو

 ,، إلى التعرف على مدى أثر ألالعاب(0994)( et . atHinitzالريف الصيني، بينما هدفت دراسة )هنتز وآخرون 

 ون ألاطفال، أما دراسة )راماسوتوالتعاونية على السلوكيات العدوانية لدى عينة م ,النشاطات التنافسيةو 

هدفت إلى التعرف على مدى إدراك املعلمات للمشكالت فقد ، Papatheodorou Romasut )(0994)& باباتيدوروا

 .السلوكية في دور الحضانة باليونان

عاني فهي تهدف إلى التعرف على املشكالت التي ي، (0990)( Achendch et . atأما دراسة )أشنباح و آخرون 

ى التعرف على املشكالت السلوكية هدفت إلفقد ، (0920)( Gayton et . atآخرون نها ألاطفال، أما دراسة )جاتون  و م

 ما قبل املدرسة. في عمر  ألطفالل

 ثانيا: من حيث العينة

 حجم العينة: ثمن حي -0

 في دراسة )أشنباح و العينة من دراسة إلى أخرى فقد كان حجم العاختلفت 
ً
( Achendch et . atآخرونينة كبيرا

     ، (0993)، ودراسة )جيهان أبوراشد العمران وأحمد عبداللطيف عبادة( (0992)( Zhou، ودراسة )زهاو(0990)
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راماسوتو باباتيدوروا ، ودراسة )0993قاسم( ر ، وكان الحجم أصغر في دراسة )نبيل حافظ وناد(0999)ودراسة )خضر( 

&Papatheodorou Romasut )(0994) جاتون و آخرون( ودراسة ،Gayton et . at )(0920) )(0993)، ودراسة )محمود ،

، ودراسة )عزازى( (0220)، ودراسة )توفيق( (0994)، ودراسة )الرفاعي( (0994)( et .atHinitzودراسة )هنتز وآخرون 

 .(0999)دراسة )شحاتة( ، و (0992)

 من حيث نوع العينة: -6

 على أولياء أمور  ,وهم من الذكور وإلاناث ,طبقت أكثر الدراسات املوجودة في هذا القسم على ألاطفال
ً
وأيضا

 على معلمات مرحلة الرياض كدراسة )توفيق( 
ً
 .(0999)، ودراسة )خضر( (0220)ألاطفال من أب و أم، وأيضا

طبقت على معلمات فقد ، (0994)( Papatheodorou Romasut& باباتيدورواراماسوتو و بينما دراسة )

، ودراسة )حافظ (0993)، ودراسة )محمود( (0994)، ودراسة )رفاعي( (0999)مرحلة الرياض، أما دراسة )شحاتة( 

، (0992)( Zhou، ودراسة )زهاو(0992)، ودراسة )عزازى( (0993)عبادة( و ، ودراسة )العمران (0993)وقاسم( 

، ودراسة )جاتون (0990)( Achendch et . at، ودراسة )أشنباح و آخرون (0994)( et .atHinitzودراسة )هنتز وآخرون 

 فقط طبقت على ألاطفال من ذكور وإناث.، Gayton et . at )(0920)و آخرون 

 من حيث عمر العينة: -5

كدراسة  ,مرحلة الرياض واملرحلة ألاساسيةركزت بعض الدراسات على الطفولة املبكرة والوسطى في 

، ودراسة )نبيل (0993)، ودراسة )محمود( (0999)، ودراسة )شحاتة( (0999)، ودراسة )خضر( (0220))توفيق( 

( Zhou، ودراسة )زهاو(0992)، ودراسة )عزازى( (0993)عبادة( و ، ودراسة )العمران (0993)حافظ و نادر قاسم(

( Papatheodorou Romasu & باباتيدوروا و(، ودراسة )راماسوت0994)( et .atHinitzخرون ، ودراسة )هنتز وآ(0992)

، (0920)( Gayton et . at، ودراسة )جاتون و آخرون (0990)( Achendch et . at، ودراسة )أشنباح و آخرون (0994)

 على الطفولة الوسطى فقط. اقتصرت، (0994)بينما دراسة )رفاعي( 

 : ت الدراسةأدواثالثا: من حيث 

ففي  ,لقد تنوعت دراسات هذا الجزء من حيث أدوات البحث التي استخدمتها الدراسات لجمع املعلومات

، (0992)( Zhou، ودراسة )زهاو(0993)عبادة( و ، ودراسة )العمران (0999)، ودراسة )خضر( (0220)دراسة )توفيق( 

مقياس  استخدمت، (0999)قائمة املشكالت السلوكية من إعداد الباحث، ودراسة )شحاتة(  استخدموافقد 

، ودراسة )رفاعي( برنامج السيكودراما إعداد الباحثواستمارة تقدير املشرفين للسلوك العدواني، و  ,السلوك العدواني

 ,واملقابالت لألطفال وأهلهم ,عالجيةالتقارير املكتوبة عند ألاطفال املترددين على املؤسسة ال استخدمت، (0994)

 بيانات الطفل املهذب واملهمل. ,واستمارةالذكاء واختبار وقائمة وصف السلوك، 

تقييم درجة  ,واستمارةللذكاء لقياس رسم الرجل فقد استخدمت اختبار ، (0993)أما دراسة )محمود( 

 وبرنامج اللعب الجماعي إعداد الباحثة. ,نشاط الطفل اليومي إعداد الباحثة
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ألشكال السلوك العدواني من إعداد فاستخدمت مقياس عين شمس ، (0993)قاسم( حافظ و أما دراسة )

 باإلضافة إلى البرنامج إلارشادي. ,الباحثين

جودانف هاريس( لقياس الذكاء، الرسم الرجل ) فقد استخدمت اختبار ، (0992)أما دراسة )عزازى( 

 والبرنامج السيكودراما. ,السلوك لطفل ما قبل املدرسة، ودراسته الحالة اضطراباس ومقي

اونية فقد استخدمت قياس السلوكيات العدوانية والتع، (0994)( et .atHinitzأما دراسة )هنتز وآخرون 

 عن طريق مقياس السلوك العدواني. الاستراحات,أثناء ممارسة النشاطات في 

قائمة املشكالت  فاستخدمت، (0994)( Papatheodorou  Romasut &باباتيدورواراماسوتو و أما دراسة )

، (0990)( Achendch et . atدراسة )أشنباح و آخرون و السلوكية التي وجهت إلى املعلمات في دور الحضانة، 

 Gayton. Et. At)رون قائمة املشكالت السلوكية التي وجهت لآلباء وألامهات، أما دراسة )جاتون و آخ استخدمت

)بيل لــــ نسحابيلتقدير للنشاط الزائد والسلوك الاقائمة املشكالت السلوكية، ونظام ا فقد استخدمت، (0920)

 . ولدروب(

من خالل هذا السرد لألدوات املستخدمة في الدراسة يتبين أن ألادوات التي استخدمتها الدراسات لجمع 

 . , ومنها من استخدم مجموعة أدوات الدراسات من استخدمأداة واحدةاملعلومات قد اختلفت , فمن 

: من حيث النتائج
ً
 : رابعا

 للمتغيرات املعتمدة
ً
حيث توصلت دراسة )توفيق(  ,اختلفت الدراسات السابقة من حيث نتائجها تبعا

 بإدراك مشكالت ألابناء التفاؤل وال(0220)
ً
عصابية، في حين ارتبط كل ، إلى أن من الخصائص التي ارتبطت إيجابيا

 بإدراك ألامهات ملشكالت ألابناء، أما دراسة )خضر(  والانبساطمن التفاؤل 
ً
، فقد توصلت إلى أن أكثر (0999)سلبا

 لدى أطفال الرياض من )
ً
 ,( سنوات في محافظة غزة كما تدركها ألامهات واملعلمات6-4املشكالت السلوكية شيوعا

الاعتمادية الزائدة، ووعدم القدرة على التأجيل، ومشكلة الخوف، ومشكلة العناد والتمرد،  ,كانت هي مشكلة التوتر

 من و مشكلة الغيرة، و 
ً
وجود فروق دالة إحصائية في املشكالت السلوكية الشائعة لدى أطفال عينة الدراسة، وأيضا

املستخدم في تعديل املشكالت  حيث إدراك ألامهات وإدراك املعلمات لتلك املشكالت، وأيضا فعالية البرنامج

.
ً
 السلوكية ألاكثر شيوعا

مقياس  لة إحصائية بين درجات ألاطفال عند، وجود فروق ذات دال(0999)أظهرت دراسة )شحاتة( 

 الختالف الجنس، 
ً
 الختالف السن، وأيضا و السلوك العدواني قبل وبعد السيكودراما لصالح البرنامج، وفقا

ً
عدم وفقا

 اللة إحصائية بين درجات ألاطفال العدوانيين في التطبيق التالي لفترة املتابعة.د فروق ذات دوجو 

 (0994)اعي( توصلت دراسة )رفو 
ً
بين أساليب إساءة معاملة الطفل  ، إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية

 بين إلاناث والذكور في 
ً
متوسط الدرجة وبعض املشكالت النفسية عند عينة الدراسة، ووجود فروق دالة إحصائيا
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القائمين على رعاية  انتباهوبعض املشكالت النفسية لدى مجموعة الدراسة، ووجود لفت  ,الكلية إلساءة املعاملة

 الطفل بمشكالته النفسية.

أظهرت إلى أن ألاساليب التي اتبعت في البرنامج قد ساهمت بقدر كبير في فقد ، (0993)أما دراسة )محمود( 

وهذا يعني أن البرنامج ساعد  انفعاالتهموالسيطرة على  ,لزائدة والكامنة في نفوس ألاطفالالتنفيس عن الطاقات ا

 على خفض مستوى السلوك العدواني لدى ألاطفال.

 ارتباطا بالسلوك العدواني، وهو ، إلى أن أهم التغيرات ألاسرية (0993)قاسم( حافظ و  أظهرت دراسة )و 

 أو زيادة عدد أفرادها. ,حجم ألاسرة

فروق بين الجنسين في السلوك العدواني خاصة في العدوان املادي والسلبي لصالح  كما أظهرت وجود

 
ً
درجة املزاحمة في داخل الفصل  ارتباطالذكور، وفي العدوان اللفظي والسلوك السوي لصالح إلاناث، وأيضا

ي وأي شكل من أشكال السلوك بين التحصيل الدراس  ارتباطأي  وعدم وجودبالعدوان املادي والعدوان اللفظي، 

 العدواني.

ألانانية، مشكالت الغذاء، الخوف، النشاط إلى أن  املشكالت كــ)، (0993)عبادة( دراسة )العمران و  توصلتو 

كما أظهرت وجود فروق دالة  ، الزائد، عدم القدرة على التأجيل، عادات اجتماعية غير مرغوبة فيها، الغيرة(

 
ً
وجود فروق من آلاباء وألامهات، و  كالت السلوكية كما يدركها كٌل ذكور وإلاناث في بعض املشبين ألاطفال ال إحصائيا

 بي
ً
 ن فئادالة إحصائيا

ً
 بهم امليالدي.يبين أطفال العينة تعزى إلى ترت ت العمر، ووجود فروق دالة إحصائيا

 بين مجموعة العدوان ومج(0992) عزازى أظهرت دراسة و 
ً
 اضطرابموعة ، وجود فروق دالة إحصائيا

 فيما يتعلق بالذكاء. الانفصالالتجنب فيما يتعلق بالذكاء لصالح مجموعة العدوان، ومجموعة قلق 

توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية من ناحية متغير العمر، فقد ، (0992)( Zhouأما دراسة )زهاو

ال توجد فروق ذات داللة ,فواملستوى التعليمي ,والوظيفة ,متغير الترتيب امليالدي من حيث ومتغير الجنس، أما

أن نظرة أولياء ألامور الصينيين نحو مشكالت سلوك ألاطفال تتشابه مع أقرانهم في  كما توصلت إلىإحصائية، 

 املجتمعات والثقافات ألاخرى.

وألالعاب  ,، إلى أن النشاطات التعاونية والتنافسية(0994)( et .atHinitzتوصلت دراسة )هنتز وآخرون و 

 أدت إلى تقليل السلوك العدواني. الاستراحاتأثناء ممارسة النشاطات في 

من  (%04.3)، إلى أن (0994)( Papatheodorou Romasut & باباتيدوروا)راماسوتو و  دراسة أظهرتكما 

 ألاطفال تم تصنيفهم على أنهم يعانون من مشكالت سلوكية، 
ً
أن ألاوالد يعانون من مشكالت سلوكية  وأظهرت أيضا

ُهن   أكثر من البنات، أما البنات
 
أكثر من ألاوالد، وأن ألاوالد والبنات يعانون على حد  انفعاليةيعانين من مشكالت  ف

 سواء من مشكالت نمائية متقاربة.
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 فروق، فقد توصلت إلى أن هناك (0990)( Achendch et . atأما دراسة )أشنباح و آخرون 
ً
  ا

ً
دالة إحصائيا

وألاطفال العاديين، وتشابه كل من ألاب وألام في تحديد املشكالت  ,بين مشكالت ألاطفال املحولين لعيادات نفسية

وكانت أهم املشكالت التي يعاني منها ألاطفال املحولين إلى عيادات نفسية  ,املوجودة لدى أطفالهما في كل من العينتين

%(، واملشكالت 60%(، والقلق )06) والانسحاب%(، 00) الانتباهاديين هي: عدم القدرة على مقارنة مع ألاطفال الع

%(، واملشكالت 2%(، واملشكالت السيكوسوماتية )02%(، والعدوان )06السلوكي ) والانحراف%(، 04) الاجتماعية

 %(.00إلادراكية )

أبعاد رئيسية ملشكالت السلوك  ةأربع ودوج ، إلىGayton. Et. At (0920))أظهرت دراسة )جاتون و آخرون و 

أن كما اظهرت  ، اجتماعيهي: اضطرابات سلوكية، واضطرابات شخصية، وعدم النضج، وانحراف , و لدى ألاطفال

بينما يرتبط عدم النضج  ,رتبطان بدرجة عالية من بعد النشاط الزائدوالانحرافات الاجتماعية يالسلوك املغترب 

 .الانسحابالشخصية مع بعد  واضطراب

 : مدى الاستفادة من الدراسات السابقة

 :في الباحث من الدراسات السابقة استفاد

 تحديد مشكلة الدراسة ومتغيراتها. -

 واختيار املنهج املناسب للدراسة. ,مساعدة الباحث في صياغة ألاهداف والتساؤالت -

 اختيار وطرق  ,وأدوات الدراسة ,والثبات ,دقالص اختبار معرفة ألاساليب إلاحصائية املناسبة وطرق  -

 وتحديدها. ,العينة

 كما استفاد الباحث من هذه البحوث في تدعيم إلاطار النظري ملتغيرات الدراسة. -

- .
ً
 تحديد وجهة الدراسة الحالية لضمان عدم تكرار ما تم بحثه سابقا

 مقارنتها بنتائج الدراسات السابقة.  و مناقشة نتائج الدراسة الحالية  -
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 الفصل الرابع

 إجراءات الدراسة

 

 أوال ـ منهج الدراسة 

 

 ثانيا ـ مجتمع الدراسة 

 

 

 ا ـ عينة الدراسة ثالث 

 

 

 رابعا ـ أدوات الدراسة 
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 الفصل الرابع

 إجراءات الدراسة

وألادوات التي  ,لعينة الدراسة وتحديد ,في الدراسة الحالية استخدامهيتناول هذا الفصل املنهج الذي تم 

 التالي: النحو  وتفصيل ذلك على ,تبعها الباحثاستخدامها, وإجراءات التطبيق التي اتم 

: منهج الدراسة :
ً
 أوال

 البحث. أثارهاوذلك لإلجابة على التساؤالت التي  ,الارتباطياملنهج الوصفي  في هذه الدراسة تاستخدم

: مجتمع الدراسة :
ً
 ثانيا

والبالغ عددهم  ,يتكون مجتمع الدراسة من جميع أطفال مرحلة الرياض، بالرياض العامة بمدينة مصراته

 وطفلة.0222)
ً
 ( طفال

 ( يوضح تفاصيل مجتمع الدراسة والخصائص الديموغرافية له0الجدول )

 عدد ألاطفال املكتب الخدمي اسم الروضة ر.م

 260 تعليم مصراته املركزمكتب  الشهيد 0

 046 مكتب تعليم مصراته املركز شهداء الزوابي 0

 022 مكتب تعليم طمينة أمل الغد 3

 22 مكتب تعليم طمينة أمل ليبيا 4

 022 مكتب تعليم طمينة زهور طمينة 2

 006 مكتب تعليم قصر أحمد زهور الحياة 6

 042 مكتب تعليم قصر أحمد شهداء قصر أحمد 2

 030 مكتب تعليم املحجوب شهداء املحجوب 2

 004 مكتب تعليم الدافنية البساتين 9

 0222 إلاجمالي  

 

: عينة الدراسة :
ً
 ثالثا

بالطريقة العشوائية الطبقية من مجتمع  اختيارهمتم  ,( طفل وطفلة022تكونت عينة الدراسة من )

 لعدد الذكور وإلاناث في كل روضة من الرياض بمدينة مصراته في املرحلة العمرية من ) ,الدراسة
ً
 ( سنوات.6-4وفقا
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 العينة اختيار ( يوضح طريقة 6الجدول )

 إسم الروضة
 حجم العينة العدد

 إلاناث الذكور  إلاناث الذكور 

 30 30 322 060 الشهيد

 2 9 26 22 شهداء الزوابي

 06 02 042 042 أمل الغد

 6 4 22 32 أمل ليبيا

 2 2 22 22 زهور طمينة

 6 2 66 22 زهور الحياة

 03 02 000 002 شهداء قصر أحمد

 2 2 20 62 شهداء املحجوب

 2 6 29 22 البساتين

 إلاجمالي
240 934 020 99 

0222 022 

 

 خصائص العينة من حيث طبيعة السكن: -0

 السكن ( توزيع العينة حسب طبيعة5الجدول )

 السكن
 إلاناث الذكور 

 املجموع
 النسبة ك النسبة ك

 022 %20 20 %20 20 أرض ي منزل 

 022 %02 02 %09 09 شقة

 022 %022 022 %022 022 إلاجمالي

 

: أدوات الدراسة
ً
 رابعا

 مقياس التعرض للعنف في صورته ألاولية : -0

 لعدم وجود مقياس لقياس التعرض للعنف يتناسب مع 
ً
خصائص العينة الحالية, قام الباحث نظرا

 Nathanث يليفإلويس و فوكس، اباالطالع على التراث املتوفر في هذا املجال, وقد تحصل الباحث على مقياس )ناثانا 

A.fox & lawis A.leavittحيث قام الاستاذ عمران  بمراسلة معد املقياس, والحصول على موافقة بترجمته, تم(, وق

( , وقد اتبع الباحث الخطوات العلمية املنهجية في 0ونقله إلى اللغة العربية)انظر ملحق رقم  أبو شحمة بترجمته
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ترجمة املقياس وإعداده; ليتناسب مع البيئة الليبية كما هو معروض في السياق التالي, ويتكون املقياس من عدد 

لعنف كضحية، ويتم إلاجابة على ( فقرات التعرض ل9( فقرة التعرض للعنف كمشاهد، و )03( فقرة، منهن )00)

( بدائل لإلجابة، تتراوح من ابدأ وتحصل على درجة صفر، وإلى مرات 4فقرات املقياس على هيئة متصل مكون من )

 عن ذلك فإن للمقياس 
ً
كثيرة, وتحصل على الدرجة ثالثة, ويطبق املقياس من قبل املربية, أو الاختصاص ي, فضال

عرض على الط
ُ
 توضيحية ت

ً
فل لتوضيح الفقرة, ثم ُيسئل الطفل بعد ذلك عن تعرضه لهذا املوقف, أو صورا

مشاهدته له على أساس املتصل السابق, حيت قام الباحث باستخراج  مقياس التعرض للعنف بطريقة ملونة 

عرض الت ( يوضح مقياس3وملفته لالنتباه لكي يستعطف ألاطفال لإلجابة علي تساؤالت املقياس ,)انظر امللحق رقم 

فيرشن      نسخة ( Spss, تم التحليل باستخدام الحزمة إلاحصائية للعلوم الاجتماعية )  للعنف في صورته النهائية

((02 )). 

 لسيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية :االخصائص  -6

قيمة  جيدة في صورته ألاصلية حيث تم تقدير الصدق العاملي للمقياس ووجد أن للمقياس خصائص سيكومترية

إعادة التطبيق  باستخدام,كما بلغت قيمة الثبات  (2.24)إلي  (2.22)مابين  تتراوح ألفا كرونباخ

(2.29).(fox,n.a.,&Leavitt,l.a ,1995) 

تباع الخطوات التالية. وذلك بعد في الدراسة الحالية قام الباحث باوللتحقق من صدق وثبات املقياس 

 ترجمة املقياس.

 الظاهري للمقياس:التأكد من الصدق  -أ 

( من املحكمين,)انظر امللحق 2قام الباحث بعد ترجمة املقياس بعرض النسخة املترجمة للمقياس على عدد )

ـــــةلتوضيح مدى مالء ,( املتخصصين في مجال علم النفس0رقم  ـــ ــ مة املقياس ومدى مالء , مة الترجمة للبيئة الليبيــ

  باستثناءلى سالمة الترجمة كمون إوقد أشار املحلقياس التعرض للعنف, 
ً
بعض الفقرات التي تم تعديلها وفقا

 . 00،  2،  4وهي الفقرة  ,ملقترحاتهم

 ( يوضح الفقرة قبل وبعد التعديل5الجدول )

 

 الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل 

4 

 على فاطمة
ً
 شخص ما يرمي شيئا

 على فاطمة؟
ً
 كم مرة هذا الشخص رمى شيئا

 على عليكم 
ً
 مرة هذا الشخص رمى شيئا

ً
 ؟ا

 شخص ما يرمي على فاطمة

 عليك؟
ً
يرمي شيئا

ً
 كم مرة رأيِت شخصا

 عليك؟
ً
يرمي شيئا

ً
 كم مرة رأيِت شخصا

2 

 شخص ما يجري وراء فاطمة

فاطمة يبدو وكأنها خائفة والشخص آلاخر يبدو 

 كأنه غاضب

 ك؟كم مرة الشخص الغاضب يجري وراء

 ك؟الغاضب يجري وراءكم مرة الشخص 

 شخص ما يجري وراء فاطمة

فاطمة تبدو كأنها خائفة والشخص آلاخر يبدو كأنه 

 غاضب

 كم مرة رأيت شخص
ً
 يجري وراءغاضب ا

ً
 ك؟ا

 يجري وراءكم مرة رأيت 
ً
 غاضبا

ً
 ك؟شخصا

00 
 شخص ما يضرب علي
ً
 ا

 كم مرة هذا الشخص ضربك؟

 شخص ما يضرب علي
ً
 ا

 كم مرة شخٌص ما ضربك؟
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 الداخلي الاتساقب: صدق 

 ارتباطوذلك بحساب معامل  ,الداخلي الاتساقأسلوب  باستخدامللتحقق من صدق املقياس قام الباحث 

  32والبالغ عددهم  الاستطالعيةوذلك من خالل بيانات العينة  ,بين درجة املحور والبنود التي تندرج تحته
ً
طفال

 وطفلة.

 الداخلي للمقياس الاتساق( يوضح قيم صدق 2الجدول )

 

 البعد الثاني البعد ألاول 

 الارتباطمعامل  البند الارتباطمعامل  البند

0 . 88 0 .42 

6 .60 6 .43 

5 .55 5 .38 

5 .49 5 .33 

2 .32 2 .59 

2 .58 2 .53 

2 .34 2 .53 

2 .56 2 .38 

9 .52 9 . 40 

01 .69 

 
00 .35 

06 . 65 

05 .80 

 

مما يشير إلى معامالت  ,دالة ومقبولةكانت  الداخليتساق السابق يتضح أن جميع قيم معامالت الاومن الجدول 

 صدق جيدة للمقياس  

 ج: ثبات املقياس

وذلك على نفس البيانات املشتقة من  ,معادلة ألفا كرنباخ للثبات استخدامللتحقق من ثبات املقياس تم 

 .الاستطالعية العينة 
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 ( يوضح قيم معامل ألفا كرنباخ للمقياس2الجدول )

 

 معامل ألفا ألابعاد

 2.60 البعد ألاول 

 2.20 البعد الثاني

 2.22 الدرجة الكلية

مما يشير إلى معامالت ثبات  ,دالة ومقبولةيم معامالت ألفا كانت ومن الجدول السابق يتضح  أن جميع ق

 جيدة للمقياس.

 مقياس املشكالت السلوكية في صورته ألاولية :  -5

( 020وتتكون القائمة من ) 0222 (يمان عمر)إإعداد ,قائمة املشكالت السلوكية لألطفال استخدامتم 

فقرة ،  09حتوي على , ويفقرة ، والكذب 44وتحتوي على  ,العدوانية , هي:موزعة على ثالث مقاييس فرعية ,فقرة

 ( يوضح قائمة املشكالت السلوكية لألطفال في صورته ألاولية .4فقرة ,) انظر امللحق رقم  32حتوي على يو , والخوف

 الخصائص السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية: -5

 عاملي جيد حيث تبين وجود  الصدقخصائص سيكومترية جيدة حيت أظهرت نتائج  للمقياس
ً
أن للمقياس صدقا

وكما أشارت نتائج الثبات إلي أن القائمة تتمتع بثبات  صحيح, واحد الجدر الكامل لكل منهم علىل يزيد الثة عوامث

( 2.92( للعدوانية و)2.92و) ,( للقائمة ككل2.90حيت بلغت قيمة معامل الثبات بطريقة إعادة التطبيق ) ,جيد

 ميعها قيم مرتفعة ودالة إحصائيا.( للخوف ,وهي ج2.90للكذب و)

 تباع الخطوات التالية:وثبات املقياس قام الباحث با صدقوللتحقق من 

 تقدير الصدق الظاهري  - أ

, املختصين في مجال علم النفس من (2لغ عددهم )ض املقياس على عدد من املحكمين بقام الباحث بعر 

 الصورة النهائية; فإن ( وعليه6. كما هو موضح في الجدول رقم ) (92)و  (23)ن الفقرتين إلى تعديل وقد أشار املحكمو 

 ( .2)امللحق رقم  هي كما في لألطفال لقائمة املشكالت السلوكية
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 لتعديل( يوضح الفقرة قبل وبعد ا2جدول )

 

 الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل 

 ويزيف الحقائق الاعتراف بالخطأيرفض  ال يعترف بخطئه ويزيف الحقائق 23

 يبكي إذا رأى طبيب 92
ً
 أو  أو حكيمة املدرسة  ا

ً
 معلمةيبكي إذا رأى طبيبا

 

 

 

 الداخلي: الاتساقصدق  -ب

وألابعاد  ,الداخلي قام الباحث بحساب معامل الارتباط بين الدرجة الكلية لكل محور  الاتساقلتقدير صدق 

 . أشير التي  الاستطالعيةبيانات العينة  خالل التي تندرج تحته، وذلك من
ً
 إليها سابقا
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 للمقياس الداخلي الاتساق( يوضح قيم صدق 2جدول )

 الكذب الخوف العدوان العدوان العدوان

 الارتباط رقم الفقرة الارتباط رقم الفقرة الارتباط م
 رقم

 الفقرة
 الارتباط الفقرة رقم الارتباط

0 .481 66 .676 56 .565 61 .760 21 .822 

6 .658 65 .542 55 .344 62 .584 20 .512 

5 .372 65 .754 55 .138 25 .631 26 .506 

 817. 25 0.76 25 الخوف 205. 62 423. 5

 871. 25 الكذب الارتباط الفقرة رقم 069. 62 719. 2

 499. 22 الارتباط الفقرة رقم 666. 52 667. 62 441. 2

2 .569 62 . 68 52 .677 22 .781 22 .654 

2 .504 69 .717 52 .683 22 .807 22 .758 

9 .632 51 .015 52 .678 22 .630 22 .844 

01 .696 50 .584 59 .600 22 .527 29 .815 

00 .601 56 .565 21 .718 29 .842 91 .766 

06 .407 55 .643 20 .632 21 .831 90 .670 

05 . 71 55 .481 26 .696 20 .773 96 .813 

05 .471 52 .416 25 .666 26 .702 95 .670 

02 .626 52 .435 25 .677 25 .861 95 .770 

02 .402 52 . 78 22 .709 25 .851 92 .555 

02 .560 52 .658 22 .491 22 .876 92 .763 

02 .31 52 .466 22 .692 22 .759 92 .917 

09 .576 59 .773 22 .667 22 .814 92 .804 

61 .360 51 .688 29 .785 22 .856 99 .870 

60 .608 50 .676 21 .611 29 .781 011 .717 

 010 .750 

مما يشير إلى  ,دالة ومقبولةت كان الداخليومن الجدول السابق يتضح أن جميع قيم معامالت الاتساق 

 .معامالت صدق جيدة للمقياس 
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 ثبات املقياس -ج

والبالغ  ,للثبات، وذلك على نفس بيانات عينة الصدق ستخدام معادلة ألفا كرنباخللتحقق من ثبات املقياس تم ا

  32عددها 
ً
 وطفلة. طفال

 ( يوضح قيم معامل ألفا للمقياس ككل ولألبعاد الفرعية9جدول )

 ألفا ألابعاد

 914. البعد ألاول 

 924. البعد الثاني

 976. البعد الثالث

 95. الدرجة الكلية

 

دالة ومقبولة مما يشير إلى معامالت ثبات يم معامالت ألفا كانت ومن الجدول السابق يتضح  أن جميع ق

 جيدة للمقياس.

 إجراءات التطبيق 

)انظر التي تم اختيارها بعد أخذ إلاذن بالتطبيق من وزارة التربية والتعليم  قام الباحث بالتوجه إلى الرياض,

بعد  اختيارهاألاطفال. التي تم  قياس علىرياض ألاطفال بمصراته بتطبيق امل وافقة مديري يوضح م (6امللحق رقم 

وكان  ( يوضح موافقة مراقب التربية والتعليم,2) انظر امللحق رقم  أخذ إلاذن بالتطبيق من وزارة التربية والتعليم

 عن ألاطفال آلاخرين وقد 
ً
التطبيق يتم بشكل فردي حيث يجلس الباحث مع الطفل ويأخذ منه املعلومات بعيدا

 من التطبيق في الفترة من  24استغرق التطبيق 
ً
 .02/2/0206إلى  0/4/0206يوما

 ألاساليب إلاحصائية -خامسا

 قام الباحث باستخدام ألاساليب إلاحصائية التالية:

 ارتباط بيرسون.معامل  .أ 

 معادلة ألفا كرنباخ. .ب 

 ( لداللة الفروق بين املتوسطات.T.testاختبار )  .ج 

 املعيارية. والانحرافاتتوسطات الحسابية امل  .د 
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 الفصل الخامس

 

 عرض النتائج وتفسيرها 

  التوصيات 

 املقترحات 
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 الفصل الخامس

 لنتائج وتفسيرهاعرض ا

 
ً
 لتوصياتها ,لنتائج الدراسةيتناول هذا الفصل عرضا

ً
والبحوث املقترحة، وسيتم عرض النتائج  ,وبيانا

 
ً
 في ضوء فروض البحث. ,إحصائيا

ً
 ثم تفسير هذه النتائج كيفيا

:
ً
 سة وتفسيرها:نتائج الدرا أوال

 التساؤل ألاول: عرض نتيجة-0

طفال في ) ما هي معدالت التعرض للعنف لدى عينة من ألا  نصهللتحقق من نتيجة التساؤل ألاول والذي 

(، قام الباحث بحساب التكرارات والنسب املئوية لدرجات ألاطفال الذين تزيد " سنوات 6-4املرحلة العمرية من "

 جراء.العينة الكلية ،ويوضح الجدول التالي نتائج هذا إلا , وذلك لكل من الذكور وإلاناث، و درجاتهم على الربيع ألاعلى

 ملقياس التعرض للعنف ( التكرارات والنسب املئوية لدرجات ألاطفال التي تجاوزت الربيع ألاعلى01جدول رقم )

 

 ألابعاد
الدرجة املقابلة 

 للربيع ألاعلى

 الذكور 
الدرجة املقابلة 

 للربيع ألاعلى

 العينة الكلية إلاناث

 % التكرار % التكرار % التكرار

 %02 24 %02 02 00 %02 02 00 كمشاهد

 %30 63 %33 33 3 %32 32 2 كضحية

 %02 24 %02 02 02 %02 02 06 الكلي

%( إلى 02ومن الجدول السابق يتضح أن معدالت انتشار التعرض للعنف لدى الذكور تراوحت ما بين )

%( إلى 02أما بالنسبة للعينة الكلية فقد كانت ما بين ) ,%(33%( إلى )02ولدى إلاناث تراوحت ما بين ) ,%(32)

(30.)% 

 في حدود علمه لم يعثر على دراسات سابقة تناولت نفس التساؤل الحالي. نه يشير الباحث إلى أ
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ع الليبي في الوقت الراهن من ن الظروف الاجتماعية التي يمر بها املجتمويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أ

 املسلسالت لعنف بمختلف أتفٍش ملظاهر ا
ً
شكاله ، وانتشار السالح ، وانتشار ألالعاب التي تعبر عن العنف، وأيضا

 . رغم ذلك التركية وألاجنبية التي تحتوي على مظاهر العنف , وألالعاب املحفزة واملهيجة إلى استعمال العنف

سواء من  ,املختلفة د العنف بصورهالتي تعرض مشاه از هذا باإلضافة الى كثرة مشاهدة الطفل لبرامج التلف

الحرة ، وحتى مثل املصارعة  ,و من خالل مشاهدة الرياضات العنيفةالبرامج املعدة خصيصا لألطفال ، أخالل 

 تحتوي على العديد من مشاهد العنف. التي الكرتون الخاصة باألطفال شرطةأ

 عرض نتيجة التساؤل الثاني:-6

) ما هي معدالت انتشار املشكالت السلوكية )العدوانية،  نصهللتحقق من نتيجة التساؤل الثاني والذي 

، قام الباحث بحساب التكرارات ( سنوات6-4)ن الخوف(، لدى عينة من ألاطفال في املرحلة العمرية مو الكذب، 

العينة ى وذلك لكل من الذكور ، وإلاناث ، و ع ألاعلعلى الربي والنسب املئوية لدرجات ألاطفال الذين تزيد درجاتهم

 إلاجراء. اويوضح الجدول التالي نتائج هذ ,الكلية

ملقياس املشكالت  ( التكرارات والنسب املئوية لدرجات ألاطفال التي تجاوزت الربيع ألاعلى00جدول رقم )

 السلوكية

 

 ألابعاد

الدرجة 

املقابلة 

للربيع 

 ألاعلى

 الذكور 
الدرجة املقابلة 

 للربيع ألاعلى

 العينة الكلية إلاناث

 % التكرار % التكرار % التكرار

 %06 06 22 العدوانية
60 

06 06% 20 06% 

 %06 06 32 الكذب
09 

02 02% 24 02% 

 %02 02 22 الخوف
22 

02 02% 22 02.2% 

الدرجة 

 الكلية
023 02 02% 

042 

06 06% 20 02.2% 

%( 02معدالت انتشاراملشكالت السلوكية بالنسبة للذكور تراوحت ما بين )تبين أن يومن الجدول السابق 

بالنسبة للعينة الكلية فقد كانت ما بين و   ,%(02%( إلى )06%( ، أما بالنسبة لإلناث فقد تراوحت ما بين )02إلى )

 %(.02%( إلى )02)



 67 
 

 

( ، حيث توصلت 0993)عبادة و ودراسة العمران ( ، 0999تتفق نتيجة هذا التساؤل مع دراسة خضر )

( 6-4)ض ألاطفال من عمركثر املشكالت السلوكية شيوعا لدى أطفال رياهاتان الدراستان إلى أن الخوف يعد من أ

والتي أشارت إلى أن العدوان   Achendach(0990شنباح وآخرون )تفق نتيجة هذا التساؤل مع دراسة أكما ت ،سنوات

 ن للعيادات النفسية .ألاطفال املحولو التي يعاني منها  هم املشكالتيعد من أ

ن يتعرض له ولة عن مدى ما يمكن أتعتبر مسؤ  والتي لى عالقة الطفل بوالديهويعزو الباحث هذه النتيجة إ

كبر ألاثر على شخصية الطفل ، , والخوف، فاألسرة لها أوالكذب ,متمثلة في العدوانية ,الطفل من مشاكل سلوكية

, وامليل واملعاملة القاسية ,طفال ، فالتشدد من قبل الوالدينملشكالت السلوكية لدى ألا بظهور ا وخاصة فيما يتعلق

 لديهم نتيجة التضييق الشديد عليهم. ,والتوتر ,يخلق الضيق ,لى العقاب لتقويم سلوك ألابناءإ

ال سيما ألاب بسبب الحرب املستمرة بين  ,حد الوالدينكما أن شيوع الطالق في ألاسر الليبية ، وغياب أ

ان والحرمان من حن ,الشعب الليبي لفترة زمنية طويلة ، وبالتالي حرمان الطفل من التربية السليمة والرعاية

 عتبر من العوامل ألاساسية في ظهور املشكالت السلوكية لدى ألاطفال.، يُ الوالدين

حظة  ه املرحلة يتعلم اكتساب السلوكيات من خالل مال ن الطفل في هذكما يمكن تفسير هذه النتيجة بأ

كبر منه سنا ، فالطفل في هذه املرحلة يتعلم من خالل النماذج التي تقدم للطفل وتقليد ونمذجة سلوك من هم أ

التي تعبر عن  وانتشار ألالعاب ,و من خالل نماذج وتقليد سلوك ألاقرانعن طريق ألاسرة واملجتمع الليبي، أالليبي 

ن خالل مشاهدة م ,التلفاز :مثل ,عالم املختلفةل النماذج التي تفرضها وسائل إلا و من خاللعنف والعدوان ، أا

فجميع هذه النماذج تعمل على  طفال على مشاهدتها والتعلم منها,والتي يقبل ألا  ,فالم الكارتون املصارعة الحرة ، أو أ

 تنمية روح العنف والعدوان والكذب لدى ألاطفال.

ورياض ألاطفال للمتنزهات الطبيعية وساحات  لى افتقار مدينة مصراتةكما يعزو الباحث هذه النتيجة إ

يف بين ألاطفال طفال ، حيث تقلل من الاحتكاك البدني العنلدى ألا اللعب ، والتي تعمل على تفريغ الطاقة املتزايدة 

 وقات الفراغ بنشاط مفيد لألطفال .، وتعمل على ملء أ

 نتيجة التساؤل الثالثعرض -5

حصائية في التعرض للعنف : ) هل توجد فروق ذات داللة إللتحقق من صحة التساؤل الثالث والذي نصه

ملعرفة داللة  ;تعزى ملتغير الجنس( ، قام الباحث باستخدام اختبار )ت( للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين

 حصائي الجدول التالي.د اظهرت نتائج التحليل إلا التعرض للعنف يعزى ملتغير الجنس, ولق الفروق في
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 ( يوضح نتيجة اختبار )ت( ملعرفة داللة الفروق في التعرض للعنف تعزى ملتغير الجنس06جدول رقم )

مجموعتا  املتغير

 املقارنة

الوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

درجات 

 الحرية

قيمة )ت ( 

 املحسوبة

القيمة 

 الاحتمالية

 2.22 0.934 092 5.05576 8.4300 ذكور  كمشاهد

 4.81303 7.0800 ناثإ

 2.20 3.422 092 2.99973 3.5400 ذكور  كضحية

 2.59650 2.1600 ناثإ

الدرجـــــــــــــــة الكليـــــــــــــــة علـــــــــــــــى 

 مقياس التعرض للعنف

 2.23 3.236 092 6.70512 11.9700 ذكور 

 5.99346 9.2400 ناثإ

 على النتيجة و 
ً
 يمكن تفصيل نتيجة التساؤل الثالث على النحو التالي: ,املعروضة في الجدول أعالهاعتمادا

: كمشاهد:
ً
 أوال

، وقيمة (092)، بدرجات حرية (0.934)ن قيمة )ت( املحسوبة , يالحظ أ(02لى الجدول رقم )بالنظر إ  

حصائية في التعرض للعنف كمشاهد عند مستوى داللة ا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إ، مم(2.22)احتمالية 

هم ألاكثر تعرضا للعنف  سنوات( 6-4)طفال الذكور في املرحلة العمرية ( لصالح الذكور، بمعنى أن ألا 2.22)معنوية 

 من نفس الفئة العمرية. إلاناث أكثر من ,كمشاهدين

: كضحية :
ً
 ثانيا

، وقيمة احتمالية (092) ، بدرجات حرية (3.422))ت( املحسوبة  يالحظ أن قيمة ,(02بالنظر إلى الجدول رقم ) 

(، 2.20)حصائية في التعرض للعنف كضحية عند مستوى داللة معنوية عني أنه توجد فروق ذات داللة إ، ت(2.20)

 للعنف كضحاياسنوات( هم ألا 6-4)ن ألاطفال الذكور في املرحلة العمرية بمعنى أ
ً
ناث ل إلا أكثر من ألاطفا ,كثر تعرضا

 من نفس الفئة العمرية.

 ثالثا: الدرجة الكلية ملقياس التعرض للعنف:

، وقيمة احتمالية (092)، بدرجات حرية  (3.236)يالحظ أن قيمة )ت( املحسوبة  ,(02لى الجدول رقم )بالنظر إ 

ناث من نفس الفئة إلا  منهم ألاكثر تعرضا للعنف  (سنوات  6-4)عني أن ألاطفال الذكور في الفئة العمرية ، ت(2.23)

 .(2.22)العمرية عند مستوى داللة معنوية 
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 ناث .( والتي أشارت إلى أن الذكور أكثر تعرضا للعنف من إلا 0222تفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة يونس )تو 

للعنف من كثر تعرضا أناث التي أشارت إلى أن إلا و  ,(0224بينما تختلف نتيجة التساؤل الثالث مع دراسة بركات ) 

 الذكور.

ناث في السماح لهم التي تميز بين الذكور وإلا  ,والاجتماعية ألابويةساليب التنشئة ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أ 

لعابهم عن السلوك نف ، فاألطفال الذكور يعبرون في أو التعرض للعر الصريح وبطرق مختلفة عن العنف أبالتعبي

 ناث.والركل بخالف إلا راك والضرب من خالل الع ,العنيف

لهم بالتعبير على العنف والعدوان بطريقة التنفيس  تسمحباإلضافة إلى العادات والتقاليد التي ترخص للذكور و 

 ألالعاب وألانشطة 
ً
الانفعالي والعاطفي بصورة مباشرة وغير مباشرة في الحياة الاجتماعية , بعكس إلاناث , وأيضا

 مما يساعد على ,الرياضية التي تسمح للذكور بالتنفيس الانفعالي والضغوط الاجتماعية بطريقة مقبولة في املجتمع

فإن التنشئة الاجتماعية تقوم على املنع والتحريم والضغط  ,التعبير بالعنف بصورة الئقة ومقبولة بعكس إلاناث

والتعبير عن  ,والانفعال ,بسبب عدم تفريغ الشحنة ,مما يسبب في ألامراض النفسية والعقلية ,املستمر على ألافعال

 العنف الداخلي .

 عرض نتيجة التساؤل الرابع :-5

حصائية في املشكالت : ) هل توجد فروق ذات داللة إللتحقق من نتيجة التساؤل الرابع والذي نصه

تعزى ملتغير الجنس ( ، قام الباحث باستخدام اختبار )ت ( للفرق بين  " العدوانية ، الكذب ، الخوف" السلوكية  

ة " العدوانية ، الكذب ، الخوف " والتي السلوكيملعرفة داللة الفروق في املشكالت  ;متوسطي مجموعتين مستقلتين

 : حصائي الجدول التاليتعزى ملتغير الجنس, وأظهرت نتائج التحليل إلا 

ية " العدوانية ، املشكالت السلوك بين ( يوضح نتيجة اختبار )ت( ملعرفة داللة الفروق05جدول رقم )

 الخوف" والتي تعزى ملتغير الجنسالكذب ، 

مجموعتا  املتغير

 املقارنة

درجات  الانحراف املعياري  الوسط الحسابي

 الحرية

قيمة )ت ( 

 املحسوبة

القيمة 

 الاحتمالية

 العدوانية

 

 2.220 5.09 092 15.22816 66.6100 ذكور 

 12.21859 56.8300 ناثإ

 0.84 0.20 092 7.01867 26.4700 ذكور  الكذب

 6.27337 26.2800 إناث

 2.220 3.15 092 8.14998 47.1100 ذكور  الخوف

 9.44027 51.0500 إناث

الكلية ملقياس الدرجة

 املشكالت السلوكية

 092 20.92927 140.1900 ذكور 

2.08 0.03 

 19.92041 134.1600 إناث
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 يمكن تفصيل نتيجة التساؤل الرابع على النحو التالي: ,(00اعتمادا على النتيجة املعروضة في الجدول رقم )و 

: 
ً
 العدوانية : أوال

، وقيمة احتمالية (092)، بدرجات حرية (2.29)ن قيمة )ت( املحسوبة , يالحظ أ(00لى الجدول رقم )بالنظر إ 

، بمعنى أن (2.220)وجود فروق ذات داللة إحصائية في العدوانية عند مستوى داللة معنوية  تعني،   (2.220)

 ناث من نفس الفئة العمرية.إلا ( أكثر عدوانية من سنوات 6-4) ألاطفال الذكور في الفئة العمرية 

: الكذب:
ً
 ثانيا

، وقيمة احتمالية (092)، بدرجات حرية   (2.02)( يالحظ ان قيمة )ت( املحسوبة 00لى الجدول رقم )بالنظر إ

 .(2.22)حصائيا في الكذب عند مستوى داللة معنوية جود فروق دالة إعدم و  تعني،  (2.24)

 :
ً
 الخوف:ثالثا

، وقيمة احتمالية (092)، بدرجات حرية   (3.15)ن قيمة )ت( املحسوبة ( يالحظ أ00بالنظر إلى الجدول رقم )

ناث في الفئة ن إلا ، بمعنى أ(2.220)حصائيا في الخوف عند مستوى داللة معنوية وجود فروق دالة إ تعني( ،  2.220)

 ور في نفس الفئة العمرية.أكثر خوفا من ألاطفال الذك  (سنوات 6-4)العمرية 

: الدرجة الكلية ملقياس املشكالت السلوكية :
ً
 رابعا

،   (2.23)، وقيمة احتمالية (092)، بدرجات حرية  ((2.08( يالحظ ان قيمة )ت( املحسوبة 00بالنظر الى الجدول رقم )

(، 2.22)حصائيا في الدرجة الكلية ملقياس املشكالت السلوكية عند مستوى داللة معنوية وجود فروق دالة إ تعني

مقياس املشكالت السلوكية أكبر من ية على درجتهم الكل سنوات( 6-4)ن ألاطفال الذكور في الفئة العمرية بمعنى أ

 ناث في نفس الفئة العمرية.إلا 

حيث أشارت إلى  ,(Romasut& Papatheodorou,1994يودوروا )باتبا تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة راماسوتو و 

 كثر من ألاوالد.بنات يعانين من مشكالت انفعالية أأن ألاوالد يعانون من مشكالت سلوكية أكثر من البنات ، بينما ال

تعرضا الدراسة أن ألاطفال الذكور أكثر وضحت إلى نتيجة التساؤل الثالث, حيث أويعزو الباحث هذه النتيجة 

تساؤل الثالث حيث توصلت الدراسة جاءت نتيجة التساؤل الرابع متسقة مع نتيجة الو ناث ، للعنف من ألاطفال إلا 

حصائيا في الذكور ، بينما توجد فروق دالة إ طفالئيا في السلوك العدواني لصالح ألا حصاإلى وجود فروق دالة إ

فروق دالة إحصائيا في سلوك الكذب بين ألاطفال الذكور لح ألاطفال إلاناث، بينما ال توجد سلوك الخوف لصا

ا حصائيصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إلدرجة الكلية ملقياس املشكالت السلوكية فتو وإلاناث، أما فيما يتعلق با

ث ، فهذا ناأكثر تعرضا للعنف من ألاطفال إلا طفال الذكور في املشكالت السلوكية لصالح ألاطفال الذكور، وبما أن ألا 

كن تفسير هذه النتيجة في ضوء ما طفال الذكور، ويممشكالت السلوك العدواني لصالح ألا يفسر وجود فروق في 
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 ,ونظريات التعلم الارتباطية ,املدرسة السلوكية :مثل ,وبعض نظريات التعلم ,ليه بعض مدراس علم النفسأشارت إ

, والنمذجة ,والتقليد ,وذلك من خالل املالحظة ,سب من البيئةمعظم السلوك العدواني متعلم ومكت أن لىالتي تشير إ

ن التربية القاسية س بفقدان الثقة بالنفس وباآلخرين, كما أن العدوان يرتبط عادة باإلحباط والاحساواملحاكاة, كما أ

للخوف  الاستجابةمه عل, وتوتفقده الثقة بالنفس ,تنمي العدوان لديه ,وتؤمله نفسيا ,وتعاقبه بدنيا ,التي تقهر الطفل

فراز لعوامل البيولوجية التي تزيد من إلى امكن تفسير هذه النتيجة في ضوء إلاشارة إكما ي كسلوك متعلم أو مكتسب,

 بعض الهرمونات التي تكون مسؤولة عن السلوك العدواني لدى الذكور. 

مما هو مقبول من إلاناث، هذا باإلضافة اني يعتبر مقبوال من الذكور أكثر السلوك العدو  أن لىكذلك إ يشير الباحث

بالتعبير عن  , وعدم السماح لهنخوفا وحرصا عليهن ,لى الشارعفي النزول إناث إلى القيود التي تفرض على إلا 

 السلوكيات العدوانية بأسلوب عضلي.

ناث إلى ألاطفال إلا ة املتعلقة بالخوف لصالح حصائيا في املشكالت السلوكيويعزو الباحث وجود فروق دالة إ 

أكبر  ألابوين والذي يكون تأثيرهالشجار بين  :مثل ,والخالفات التي قد تنشأ داخل ألاسرة ,الظروف ألاسرية املضطربة

 ,ن ثقافة املجتمع الليبي عادة ما تحيط البنات بأسلوب تربية يقوم على الحماية الزائدةعلى البنات من ألاوالد، كما أ

منتشرا عند ألامهات أكثر ن الخوف يكون تفرضه على الذكور، هذا باإلضافة إلى أكثر مما ودا أرض على إلاناث قيوتف

, وتواجدها معظم الوقت مع ألام ، فكل هذه م وبنتهاليه ونظرا لالرتباط القوي بين ألا باء، وعمما هو موجود عند آلا 

 ال الذكور.طفكبر من ألا إلاناث أ ندجعل تعلم استجابة الخوف عالعوامل مجتمعة ت

، لكذب بين ألاطفال الذكور وإلاناثالسلوكية املتعلقة باحصائيا في املشكالت يعزو الباحث عدم وجود فروق دالة إو  

ن الكذب سلوك يتم تعلمه من خالل التنشئة الاجتماعية عندما في مرحلة الروضة يكون صادقا ، وأ ن الطفلإلى أ

 يحيط به.دراكا ملا فل ويصبح أكثر وعيا وإيكبر الط
 

 عرض نتيجة التساؤل الخامس:-2

)هل توجد عالقة ارتباطية بين  املشكالت السلوكية  :والذي نصه ,للتحقق من صحة التساؤل الخامس 

سنوات " للعنف ( ، قام الباحث بتطبيق معامل الارتباط العزمي  6-4وتعرض ألاطفال في املرحلة العمرية من "

( 6-4)ملعرفة داللة العالقة الارتباطية بين املشكالت السلوكية وتعرض ألاطفال في املرحلة العمرية من  (;لبيرسون )

 حصائي الجدول التالي.سنوات للعنف، وأظهرت نتائج التحليل إلا 

 

( يوضح نتيجة معامل الارتباط العزمي لبيرسون ملعرفة داللة العالقة الارتباطية  بين املشكالت  05جدول رقم )

 سنوات " . 2-5في املرحلة العمرية من " للعنف طفالالسلوكية وتعرض ألا 

قيمــة معامــل الارتبــاط العزمــي مــع تعــرض ألاطفــال فــي املرحلــة العمريــة  أبعاد املشكالت السلوكية

 " للعنفسنوات  6-4من "

درجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 الحرية

 القيمة الاحتمالية

 2.22 022 0.26 العدوانية

 2.024 022 0.12 الكذب

 2.024 022 0.12 الخوف

الدرجة الكلية ملقياس املشكالت 

 السلوكية
0.17 022 2.22 
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 التالي:( يمكن تفصيل نتيجة التساؤل الخامس على النحو 00اعتمادا على النتيجة املعروضة في الجدول رقم )و 

: العدوانية :
ً
 أوال

ن قيمة معامل الارتباط العزمي بين العدوانية وتعرض ألاطفال في املرحلة , يالحظ أ(00لى الجدول رقم )بالنظر إ 

يعني وجود عالقة  ،(2.22)، وقيمة احتمالية (022)، بدرجات حرية (2.06)سنوات " للعنف  6-4" من العمرية

كلما زاد تعرض  أنه ، بمعنى(2.22)ارتباطية " موجبة" بين العدوانية والتعرض للعنف عند مستوى داللة معنوية 

 كثر عدوانية .  ( سنوات للعنف كانوا أ6-4)ألاطفال في املرحلة العمرية 

 ثانيا : الكذب:

 ط العزمي بين الكذب وتعرض ألاطفال في املرحلة العمرية( يالحظ أن قيمة معامل الارتبا00لى الجدول رقم )بالنظر إ 

، يعني عدم وجود عالقة  (2.024)، وقيمة احتمالية (022)، بدرجات حرية (2.00)سنوات " للعنف  6-4" من

سنوات "  للعنف عند مستوى داللة معنوية  6-4" من ارتباطية بين الكذب وتعرض ألاطفال في املرحلة العمرية

(2.22). 

 ا: الخوف :ثالث

يالحظ أن قيمة معامل الارتباط العزمي بين الخوف وتعرض ألاطفال في املرحلة  ,(00بالنظر الى الجدول رقم ) 

، يعني عدم وجود عالقة (2.024)، وقيمة احتمالية (022)، وبدرجات حرية (2.00)للعنف   ( سنوات6-4من) العمرية

عند مستوى داللة معنوية سنوات " للعنف  6-4من " العمريةارتباطية بين الخوف وتعرض ألاطفال في املرحلة 

(2.22). 

 رابعا: الدرجة الكلية ملقياس املشكالت السلوكية:

يالحظ أن قيمة معامل الارتباط العزمي بين الدرجة الكلية ملقياس املشكالت السلوكية  ,(00بالنظر الى الجدول رقم )

، وقيمة (022)، وبدرجات حرية (2.02)للعنف املجتمعي ( سنوات 6-4من) وتعرض ألاطفال في املرحلة العمرية

، يعني وجود عالقة ارتباطية " موجبة " بين الدرجة الكلية على مقياس املشكالت السلوكية وتعرض  (2.22)احتمالية 

كلما زاد  أنه ، بمعنى(2.22)للعنف املجتمعي عند مستوى داللة معنوية  ( سنوات6-4من ) ألاطفال في املرحلة العمرية

للعنف زادت املشكالت السلوكية " العدوانية ، الخوف ،والكذب  ( سنوات6-4من) تعرض الاطفال في املرحلة العمرية

 ." لديهم

ساليب ت إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين أأشار  التي ,(0994تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة رفاعي )و 

توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية التي ( Oya,2000ويا )املشكالت النفسية ، ودراسة أوبعض إساءة معاملة الطفل 

وبكل من املشكالت السلوكية الظاهرية  ,حصائية مع قائمة التدقيق الخاصة بالعنف بصورة عامةذات داللة إ

 والباطنية.
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, حيث رت تعلم السلوك العدوانيوتتفق مع نظريات التعلم التي فس ,ن هذه النتيجة تعد منطقيةويرى الباحث أ   

طفال يتعلمون التعبير عن انفعاالتهم بأسلوب عنيف وعدواني من خالل محاكاة النماذج العدوانية أشارت إلى أن ألا 

نه كلما زاد معدل تعرض ألاطفال للعنف زاد معدل السلوك العدواني ن وسائل التنشئة املختلفة ، وأالتي تقدم لهم م

ن العدوان هو نتيجة التنشئة الاجتماعية التي يساهم فيها كل أفراد ( حيث يرى أباندورا)كده لديهم ، وهذا ما يؤ 

, فاألطفال ن ألاطفال يتعرضون لآلثار السلبية الضطراب البيئة ألاسريةما يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أاملجتمع، ك

،  0222بطرس:وسلوكية واجتماعية ) يعانون من مشكالت انفعالية ,سري غير مستقرالذين ينشؤون داخل جو أ

22).  

وتشكل بدرجة ملحوظة  ,ن مشاهدة العنف والنماذج العدوانية تزيد في ردود الفعل العنيفة لدى ألاطفالكما أ

 ( 0922،62)الجميل : .السلوك العنيف لديهم

 : توصياتال

 بما يلي : تائج الدراسة الحالية يوص ي الباحثفي ضوء ن

يعانون من مشكالت سلوكية نتيجة تعرضهم  ذينمتخصصة في إلارشاد النفس ي ملعالجة ألاطفال الـــــإنشاء برامج 0

 للعنف بأنواعه .

 .بشكل صحيح في املجتمع اندماجهمبتوفير وسائل العيش الرغد وتسهيل عملية  وذلك ـــــ العمل علي رفاهية ألاطفال 0

ـــــ إشباع حاجات الطفل 3  . وخاصة الحاجات النفسية ,ـ

 الخاطئة في تنشئة ألابناء . ألابويةـــــ تجنب ألاساليب  4

 ـــــ إعداد نظام تربوي سلوكي للطفل يطبقه كل من له عالقة بالطفل . 2

 الاتصالل في التعبير عن أنفسهم وتعليمهم مهارات اطفإلايجابية لأل  الاجتماعيةبتنمية املهارات  الاهتمامـــــ  6

 والتواصل مع ألاخرين .

 : املقترحات 

 ألاتية : البحوثيقترح الباحث في ضوء ما توصل إليه إجراء 

 مرحلة التعليم ألاساس ي . لة علىإجراء دراسة مماث  -0

 . ثر التعرض للعنف على مشكالت أخرى دراسة أ  -0

 . نواعهتعرضوا للعنف بمختلف أ ذينملعالجة ألاطفال ال ;تتضمن برامج عالجية ثإجراء دراسات وبحو   -3

 فاعلية برنامج ارشادي لخفض السلوك العدواني لدى أطفال الروضة .دراسة  -4

 ( سنوات .6-4دراسة املشكالت السلوكية في مرحلة رياض ألاطفال من ) -2
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: املـصــــــــــــــادر
ً
 أوال

 عن عاصم . حفص رواية /  القـــــــرآن الكريــــــــم -

 مسلمالسنة النبوية /  -

ــعثانيا:   املراجــــــــــــــــــــــــــــ

 الكتب  - 

 ، الطبعة الاولى، القاهرة , مكتبة ألانجلو املصرية، مصر.علم نفس النمو( :0920ألاشول, عادل عزالدين ) (0

 ، الطبعة ألاولي، الكويت, دار الشروق، دار القلم.الطفل من الحمل إلى الرشد (:0992إسماعيل , محمد عماد) (0

دليل الوالدين إلى تنمية الطفل في مرحلة ما قبل ( : 0992إسماعيل , محمد ، بهاء الدين, حسين كامل) (3

 القاهرة، املجلس القومي للطفولة وألامومة، وزارة التربية والتعليم، قطاع الكتب. املدرسة،

 رية للكتاب , مصر ., إلاسكندرية , مركز إلاسكند الصحة النفسية والتوافق( : 0999إبراهيم, سهير كامل) (4

 ، بيروت , مكتبة لبنان .معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية(: 0922بدوي, أحمد زكي ) (2

 .0، القاهرة, املؤسسة السعودية، طعلم النفس النمو(: 0994بهادر, سعدية محمد أحمد ) (6

 .0، عمان, دار املسيرة، طاملشكالت النفسية وعالجها(: 0222بطرس , حافظ بطرس ) (2

 .0، عمان , دار املسيرة ، طاملشكالت النفسية وعالجها(: 0402بطرس , حافظ بطرس ) (2

، دراسة مسحية لواقع أطفال املدارس في القطر العربي العنف ضد ألاطفال في سوريا (:0224بركات , مطاع ) (9

 السوري، وزارة التربية، سوريا.

, بيروت , والشريعة العاملية لحقوق إلانسان  حقوق املرأة بين الشرع إلاسالمي( : 0990بر, فتنت مسيكة ) (02

 مؤسسة املعارف .

، دار النفائس للطباعة 0، طدراسة في سلوك ألاطفال واضطراباتهم النفسية(: 0220بشناف , رأفت محمد ) (00

 والنشر والتوزيع، لبنان .

 (.9/022)0، بيروت, دار صادر، طلسان العرب بن منظور محمد بن مكرم إلافريقي املصري: (00

، القاهرة. دار السحاب العنف املدرس ي بين ألاسرة واملدرسة وإلاعالم(: 0222جادو، أميمة منير عبدالحميد) (03

 للنشر والتوزيع .

 ، عالم الكتب، القاهرة .9( طعلم النفس النمو )الطفولة واملراهقة(: 0923زهران , حامد ) (04

, عمان, دار  السلوكية واملدرسية عند ألاطفال(: ألامراض النفسية واملشكالت 0222الزعبي , أحمد محمد ) (02

 زهران, , ألاردن .

, عمان , دار ألامراض النفسية واملشكالت السلوكية واملدرسية عند ألاطفال (: 0220الزعبي , أحمد محمد ) (06

 زهران, , ألاردن .

لنفس،الجمعية الكتاب السنوي لعلم ا, ، القاهرة، ألانجلو املصرية(: العنف الجماعي0924حجازي ,عزة ) (02

 املصرية للدراسات النفسية، املجلد الخامس .
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 . , القاهرة ، الطبعة الثانيةعلم الاجتماع السياس ي ـ املفاهيم والقضايا(:0922الحسيني , السيد ) (02

 ، دار الفكر العربي، القاهرة.املشكالت النفسية عند ألاطفال(:0403الحريري, رافدة ) (09

، الطبعة الثالثة، دار الزمان، املدينة التربوية وألاسرية وألاساليب العالجية املشكالت(: 0402الحريري , رجب ) (02

 املنورة .

 ، القاهرة: دار سعاد الصباح  .موسوعة علم النفس والتحليل النفس ي(: 0993طه , فرج عبدالقادر) (00

رنامج مقترح ( : دراسة تجريبية لتخفيف العدوانية لدى ألاطفال واستخدام ب0992يوسف, صديقة علي أحمد ) (00

 للتربية الحركية , العدد الثاني , جامعة عين شمس , مصر .

 .عمان, دار وائل  ،مدخل إلى رياض ألاطفال( : 0203املواضية , رضا) (03

 ، دار املعرفة الجامعية، مصر.الطفولة بين السواء واملرض(:0992مجدي ,عبدهللا ) (04

سيكولوجية العنف ضد ( :0229ن العابدين)موس ى, رشاد علي عبدالعزيز، العايش , زينب بنت محمد زي (02

 ، عالم الكتب، القاهرة .ألاطفال

 ، القاهرة: ألانجلو املصرية .مقياس السلوك العدواني كراسة التعليمات( : 0994مليجي ,آمال عبدالسميع) (06

 .("التقرير العاملي حول العنف والصحة"6116)منظمة الصحة العاملية للعنف  (02

 ، بدون ناشر.قراءات في مشكالت الطفولة(: 0223منصور, محمد جميل ) (02

 ، الرياض, اشبيليا للنشر والتوزيع.علم النفس النمو الطفولة واملراهقة(: 0402مخيمر, هشام محمد ) (09

 ، الطبعة الثانية، القاهرة، دار القلم والثقافة، مصر.مشكالت ألاطفال السلوكية (:0220مختار, وفيق صفوت ) (32

، دراسة في املجتمع الفلسطيني، عالقة العنف ألاسري ببناء سيكولوجية الطفل(:0229نجار, يحي محمود )ال (30

 بحث حول العواقب النفسية للعنف .

 ، بيروت، املؤسسة الجامعية للدراسات .في سيكولوجية العدوان، دراسة نظرية(: 0992النمر, أسعد) (30

 ,الطبعة ألاولى, القاهرة، عالم الكتاب مصر . الاجتماعيةألامراض النفسية ( : 0223سري إجالل ) (33

، الرياض , كلية نايف للعلوم ألامنية، الطبعة ألاولي، جرائم العنف وسبل املواجهة (:0224عبدهللا ,غانم ) (34

 اململكة العربية السعودية .

 , بيروت, دار املدى للثقافة والنشر, لبنان . العنف ألاسري والعنف ضد املرأة( : 0990عبدالوهاب ,ليلى) (32

 .0، القاهرة, دار ألامين للنشر والتوزيع ، طأطفال بال عنف (:0224عبداملنعم , محمد ) (36

، القاهرة , دار الخدمة الاجتماعية، في مجال ألاسرة والطفولة(: 0993عبد العالي ,هدى محمد وآخرون) (32

 السعيد للطباعة .

، جامعة (02-06الدوافع النفسية والاجتماعية للنفس لدى املرحلة العمرية من ) :(0222عباس, هناء أحمد) (32

 عين شمس , مصر .

, القاهرة , كراسة التعليمات، مكتبة  بطارية قياس العنف ألاسري املدرس ي(:  0220عزب, حسام الدين محمود) (39

 ألانجلو املصرية .
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 . 0عمان, دراسة أسامة للنشر والتوزيع, ألاردن، ط، السلوك العدواني عند ألاطفال(: 0202عزالدين, خالد) (42

ولى , دار صفــــاء للنشر ( : سلوك العنف وعالقته بالشعور بالندم , الطبعة ألا 0229عياش , ليث محمد ) (40

 , عمان .والتوزيع

 ، الطبعة ألاولى، مركز الكتاب، مصر.سيكولوجية العدوان والعنف في الرياضة(: 0992عالوي, محمد حسن) (40

 ، الطبعة ألاولي , عمان، دار الفرقان، ألاردن .سيكولوجية النمو إلانساني(: 0994ونة , شفيق )عال  (43

 ، مكتبة دار الثقافة، عمان، ألاردن.نظريات إلارشاد والعالج النفس ي(: 0999العزة ,سعيد حسني ) (44

 –ألاسباب  – التربية الخاصة لألطفال ذوي الاضطراباتالسلوكية: التشخيص: (0220العزة ,سعيد حسني) (42

 عمان , مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ، ألاردن. استراتيجيات التعليم، –العالج 

 ، دار الراتب الجامعية.اضطرابات الطفولة وعالجها (:0222العيسوي , عبدالرحمن ) (46

 ، عمان، مكتبة املجتمع العربي للنشر، ألاردن .مشاكل طفلك النفسية(: 0224فضة , وفاء منذر) (42

 . , مصر ، القاهرة، النهضة املصريةأسس الصحة النفسية( : 0920لقوص ي ,عبدالعزيز)ا (42

، مركز البحوث والتطوير والخدمات التربوية والنفسية، إلاعاقة بين الوقاية والتأهيل (:0999القريوني ,يوسف ) (49

 كلية التربية جامعة إلامارات العربية املتحدة .

 مطبعة دار الكتاب العربي، لبنان.بيروت , ، مختار الصحاح ( :0920الرازي , محمد بن أبي بكر) (22

 ، القاهرة: دار غريب  .علم النفس الجنائي( : 0992ربيع , حسن محمد ) (20

 ألاردن . عمان, دار الشروق، ، الطبعة ألاولي،نمو الطفل ورعايته (:0929الرفاعي ,عالية ) (20

املشكالت والانحرافات الطفولية وسبل مشاكل ألاطفال: كيف نفهمها ؟(: 0994شحيمي, محمد أيوب ) (23

 ، بيروت, دار الفكر اللبناني.عالجها

 القاهرة, دار النهضة العربية ،عالجها –أسبابها  –املشكالت االنفسية لألطفال  (:0223الشوربجي ,نبيلة عباس) (24

 .0، الفيوم، ط

 .العربي,القاهرة ,مصر, دار الفكر (: املشكالت النفسية عند ألاطفال0994الشربيني, زكريا أحمد ) (22

 .  0مصر, ط  القاهرة, دار الفكر العربي  , املشكالت النفسية عند ألاطفال( : 0222الشربيني ,زكريا أحمد ) (26

 .  0, مصر , طبي دار الفكر العر القاهرة , ,  املشكالت النفسية عند ألاطفال( : 0220الشربيني زكريا أحمد ) (22

,  القاهرة , دار الفكر العربي، سلوك إلانسان بين الجريمة والعدوان وإلارهاب (:0223الشربيني , زكريا أحمد ) (22

 . 0مصر, ط

املجلس العربي للطفولة  ، أكاديمية نايف العربية للعلوم ألامنية،العنف العائلي(: 0992التير, مصطفى عمر) (29

 والتنمية .

 .، القاهرة ,  مكتبة ألانجلو املصرية ةألاسباب وسبل املواجه–العنف املدرس ي ( :0222الخولي , محمود سعيد) (62

 .غزة ، مطابع املنصورة، التوجيه وإلارشاد بين النظرية والتطبيق(: 0992الخطيب ,محمد جواد) (60
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 املترجم : -

، القاهرة النهضة ترجمة السيد محمد خيري إشراف عبدالعزيز القوص ي: الخوف (:0926روس,هيلين ) (0

 .املصرية 

: ترجمة نسيمة مشكالت ألاطفال واملراهقين وأساليب املساعدة فيها( : 0929هواردة )شفير،  شارلز، ميلمان،  (0

 .، عمان , منشورات الجامعة ألاردنيةداوود، نزيه حمدي، الطبعة ألاولى

 دار الطليعة. الرحمن، بيروت:: ترجمة عبدالهادي عبدالعنف وإلانسان(: 0992توماس , بالس) (3

 لعلمية :املجالت ا -

, مجلة  الشباب الجامعي عدواني وعالقتها بأزمة الهوية لدىأبعاد السلوك ال( : 0224معمرية بشير)براهيم , إ (0

 ( الجزائر.4شبكة العلوم النفسية العربية ,العدد )

"تجربة الجامعات  : العنف الطالبي في الحياة الجامعية, ألاسباب والحلول ( 0226الزند , وليد خالد , ومحمد ) (0

 جامعة مؤتة العنف في الجامعات , عمان , ألاردن . السودانية " مؤتمر 

املراهقة للعدوان واتجاهاته نحو  استجابة( 0994حسن, محمد بيومي علي ، شندى, سميرة محمد ابراهيم  (3

 ، جامعة عين شمس، العدد الثامن عشر، الجزء ألاول.مجلة كلية التربية ،السلطة

املعاق سمعيا في ظل نظامي العزل  ة وتقدير الذات لدىشكالت السلوكيامل( : 0224كاشف, إيمان فؤاد ) (4

 يين النفسيين املصرية .تصاصخ، رابطة ألا 4الدراسات النفسية، ممجلة  والدمج،

إعداد برنامج للعب الجماعي لخفض السلوك العدواني لدى أطفال ما قبل (: 0993محمود, فاطمة حنفي ) (2

 سات الطفولة، جامعة عين شمس .، مؤتمر الطفل املصري السادس، مركز درااملدرسة

 www.acofps.coom, أكاديمية علم النفس , : الكذب لدى ألاطفال أسبابه وعالجه( 0224املنتدى , دعاء ) (6

مجلة علم النفس، العدد ألاطفال،  اس املخاوف املرضية من الظالم لدىقي(: 0992سليمان, عبدالرحمن ) (2

 (، القاهرة: الهيئة املصرية العامة للكتاب.04)

املشكالت السلوكية الشائعة لدى أطفال ( :  0993العمران , جيهان أبوراشد , وعبادة أحمد عبداللطيف ) (2

 , مجلة إلارشاد النفس ي .  ( سنوات في ضوء متغيرات البيئة ألاسرية بدولة البحرين2ــــ5مرحلة الرياض )

ألابعاد الاجتماعية والتربوية الظاهرة، العنف الطالبي باملدارس في بعض (: 0992الصغير, أحمد حسين ) (9

 ،املجلة التربوية تصدرها كلية التربية بسوهاج العدد الثالث عشر.محافظات الصعيد

 والاجتماعية لدىملتغيرات النفسية أشكال السلوك العدواني وعالقتها ببعض ا(: 0992قاسم, نادر فتحي ) (02

 عينة من ألاطفال في البيئة السعودية، مجلة كلية التربية، العدد الحادي والعشرون، الجزء الثاني .

برنامج إرشادي مقترح لخفض السلوك العدواني لدى ألاطفال في ضوء ( : 0993قاسم نادر, وحافظ نبيل ) (00

  . 022-04(، ص0) مجلة إلارشاد النفس ي، جامعة عين شمس، العدد بعض املتغيرات،

 املؤتمرات والندوات : -

دراسة نظرية العوامل  ممارسة خدمة الفرد مع حاالت العنف ألاسري،(: 0993جبل ,عبدالناصر عوض أحمد ) (0

كلية  املؤتمر السادس املهنية للخدمة الاجتماعية في الوطن العربي الواقع واملستقبل، واملظاهر وطرق املواجهة،

 جامعة القاهرة .الخدمة الاجتماعية، 

http://www.acofps.coom/
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 ــــــ الرسائل العلمية :

سنة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين 06-02العنف كما يدركه املراهق : ( 0222إبراهيم إيمان )  (0

 ., مصر شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة 

رسالة ، ( : العنف اللفظي الوالدي تجاه ألاطفال وعالقته بالصحة النفسية0226معمر) احبيل , مصطفى (0

 .  , مصر ماجستير غير منشورة،معهد الدراسات العليا للطفولة , جامعة عين شمس

التعرف على السلوكيات التي يكتسبها ألاطفال من مشاهدة العنف املتلفز، رسالة ماجستير (: 0994الزبون , رضا) (3

 ., مصر منشورة، جامعة القاهرةغير 

ـــ 0222الحادة , أبو القاسم ) (4 رسالة  ،طالب الجامعة ذاعة املرئية بالسلوك العنيف لدى( : عالقة برامج إلا  0226ـ

 ماجستير غير منشورة .

رسالة ماجستير غير منشورة،  ،(: خصائص ألاسرة الريفية وعالقتها بعنف الوالدين0222يونس , أحمد رحاب ) (2

 . , سوريا جامعة دمشق

(: معرفة كيف يرى ألاطفال مضامين العنف املقدمة إليهم من شاشة التلفزيون من 0220نصر, أحمد محمد ) (6

، رسالة ماجستير غيرمنشورة، جامعة القاهرة، فرع الفيوم 
ً
 أم خياليا

ً
 حقيقيا

ً
 ., مصر حيث كونها واقعا

الة ماجستير املراهقات )دراسة مقاربة( رس عالقة التحرر املحافظة بالعنف لدى(: 0993عاشور, منال أحمد ) (2

 ., مصر داب، جامعة عين شمسغير مشورة، كلية آلا 

رسالة ماجستير غير منشورة،  ،(: املشكالت النفسية ألطفال سن ما قبل املدرسة0992عزازي , عزة عبدالجواد ) (2

 ., مصر ة عين شمس، القاهرةلعليا للطفولة، جامعمعهد الدراسات ا

إساءة معاملة الطفل وعالقتها ببعض املشكالت النفسية لألطفال، رسالة (: 0994رفاعي , السيد عبدالعزيز) (9

 ., مصر ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس

كودراما في تخفيض العدوانية لدى ألاطفال اللقطاء مجهولي (: استخدام السي0999شحاتة , خالد أبو الفتوح ) (02

 . , مصر رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة ،النسب لسن ما قبل املدرسة

(: العالقة بين خصائص شخصية ألامهات وإدراكهن للمشكالت السلوكية 0220توفيق , عبداملنعم توفيق ) (00

 . , مصر ر غير منشورة، جامعة عين شمسلألبناء في مرحلة الروضة، رسالة ماجستي

( سنوات في محافظة غزة، رسالة 6-4(: املشكالت السلوكية لدى أطفال الرياض من )0999هدة أمين )خضر, ع (00

 . , مصر ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس

منشورة، الجامعة (: املشكالت السلوكية عند املراهقين في ألاردن، رسالة ماجستير غير 0924الضامن ، منذر) (03

 ألاردنية، عمان، ألاردن .
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 ( 0ملحق رقم ) 

 أسماء املحكمين 
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 جامعة الدرجة العلمية الاسم ر. م

 أكاديمية مصراتة  أستاذ الدكتور أحمد محمد الرابعي 0

 مصراتة مساعدأستاذ  عاصم الحياني الدكتور  6

 املرقب أستاذ مساعد الدكتور مفتاح محمد الشكري  5

 املرقب أستاذ مساعد الدكتور جمال منصور زيد  5

 مصراتة أستاذ مساعد الدكتور خالد محمد املدني  2

 مصراتة أستاذ مساعد الدكتور منذر عبدالقادر 2

 مصراتة أستاذ مساعد الدكتور أحمد حسنين 2

 مصراتة محاضر الدكتور خالد مفتاح اقزيط 2
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 ( 6ملحق رقم ) 

 ألاوليةمقياس التعرض للعنف في صورته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 
 

 

 

 دولة ليبيا

 ـ فرع مصراتة الليبيةمية كاديألا

 

 

 

 

 : بيانات أساسية

 ................الرقم  

 السن ................

 الجنس ................

 تعليم ألاب ..................

 تعليم ألام ...................

 نوع السكن .................. إيجار .......... ملك ...........

 

 

 معلومات عامة :

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 مقياس العنف الظاهر لألطفال لناثانا

 تعليم املقياس

VEX – R – INSTRUCTIONS 
 ألخبركم عن طفل اسأظهر ص

ً
  سمه عليورا

 منكمسأظهر صورة واحدة 
ً
بعد ذلك سأسأل بعض ألاسئلة التي قد تحدث  , ماذا يحدث في الصورة لتعرفوا كال

وهذه ألاشياء أو الصور هي ليست  ,يجب أن يركز على الصور ألاولى التي واجهها علي , في املقابل (علي) :مثل ,لك

 . الشريط املرئيألاشياء التي رآها في 

 على  .أ 
ً
 جالسا

ً
 على  فخذعلي يرى طفال

ً
 جالسا

ً
 جده ؟ ( فخذجده ) كم رأيت طفال

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4

 ما يصرخ على شخص آخر ؟( . علي يرى  .0
ً
 يصرخ على شخص آخر . ) كم مرة رأيت شخصا

ً
 شخصا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4

 شخص ما يصرخ على علي ) كم مرة شخص ما يصرخ عليك ؟( . .0

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 واحدة )............( . رةم (0

 قليلة ).............( . مرات (3

 كثيرة ).............( . مرات (4

3.  
ً
 على شخص آخر ؟ ( علي يرى شخصا

ً
 ما يرمي شيئا

ً
 على شخص آخر ) كم مرة رأيت شخصا

ً
 يرمي شيئا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 واحدة )............( . مرة (0

 قليلة ).............( . مرات (3

 كثيرة ).............( . مرات (4

 عليك ؟( . شخص  .4
ً
 على علي ) كم مرة هذا الشخص رمى شيئا

ً
 يرمي شيئا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 واحدة )............( . مرة (0

 قليلة ).............( . مرات (3

 كثيرة ).............( . مرات (4
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 يدفع  .2
ً
 آخر بقوة ) كم مرة رأيت شخصا

ً
 يدفع شخصا

ً
 آخر بقوة ؟( .علي يرى شخصا

ً
 شخصا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 واحدة )............( . مرة (0

 قليلة ).............( . مرات (3

 كثيرة ).............( . مرات (4

 بقوة ) كم مرة هذا الشخص دفعك بقوة ؟( . .6
ً
 شخص ما يدفع عليا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 واحدة )............( . مرة (0

 ).............( .قليلة  مرات (3

 كثيرة ).............( . مرات (4

2.  
ً
 يجري وراء شخص آخر . علي يرى شخصا

وكأنه غاضب ) كم مرة رأيت  كأنه خائف والشخص آلاخر يبدو  بدهذا الشخص الذي يجري وراءه ي

 الشخص الغاضب يجري وراء الشخص الخائف ؟(

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 واحدة )............( . مرة (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4

 يجري وراء علي . شخص  .2

 كأنه خائف والشخص آلاخر يبدو كأنه غاضب ) كم مرة رأيت شخص علي يبد
ً
 غاضب ا

ً
 يجري وراءك ؟(  . ا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 يرة ).............( .مرات كث (4

 الرسوم املتحركة على التلفاز  أشرطة ) كم مرة شاهدت أشرطة الرسوم املتحركة على التلفاز علي يشاهد   .ب 

 ؟( .

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 قليلة ).............( . مرات (3

 كثيرة ).............( . مرات (4
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 يصفع  .9
ً
 آخر بقوة . ) كم مرة رأيت هذا الشخص يصفع الشخص آلاخر بقوة ؟( .علي يرى شخصا

ً
 شخصا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 واحدة )............( . مرة (0

 قليلة ).............( . مرات (3

 كثيرة ).............( . مرات (4

  شخص .02
ً
 صفعك بقوة ؟( .  بقوة . ) كم مرة شخٌص يصفع عليا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 واحدة )............( . مرة (0

 قليلة ).............( . مرات (3

 كثيرة ).............( . مرات (4

00.  
ً
 يضرب شخ علي يرى شخصا

ً
 آخر . ) كم مرة رأيت شخصا

ً
 آخر صا

ً
 .(؟يضرب شخصا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 واحدة )............( . مرة (0

 قليلة ).............( . مرات (3

 ).............( .كثيرة  مرات (4

 شخص ما يضرب علي .00
ً
 .) كم مرة شخٌص ما ضربك ؟( . ا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 واحدة )............( . مرة (0

 قليلة ).............( . مرات (3

 كثيرة ).............( . مرات (4

03.  
ً
 يسرق أشياء من شخص آخر ؟(  علي يرى شخصا

ً
 .يسرق أشياء من شخص آخر . ) كم مرة رأيت شخصا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 واحدة )............( . مرة (0

 قليلة ).............( . مرات (3

 كثيرة ).............( . مرات (4

 يسرق أشياء من علي .) كم مرة تعرضت للسرقة من شخص ما؟( شخص .04

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 واحدة )............( . مرة (0

 قليلة ).............( . مرات (3

 كثيرة ).............( . مرات (4
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02.  
ً
 على شخص آخر . ) كم مرة رأيت شخص علي يرى شخصا

ً
 حقيقيا

ً
 أو مسدسا

ً
 يشهر سكينا

ً
  ا

ً
يشهر سكينا

 عليك ؟( .
ً
 حقيقيا

ً
 أو مسدسا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 واحدة )............( . مرة (0

 قليلة ).............( . مرات (3

 كثيرة ).............( . مرات (4

  شخص .06
ً
 أو مسدسا

ً
 على علي .) كم مرة هذا الشخص أشهر سكينا

ً
 حقيقيا

ً
 أو مسدسا

ً
يشهر سكينا

 عليك ؟( .
ً
 حقيقيا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 واحدة )............( . مرة (0

 قليلة ).............( . مرات (3

 كثيرة ).............( . مرات (4

 وق؟ ( .علي يذهب إلى التسوق . ) كم مرة ذهبت إلى التس  .ج 

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 واحدة )............( . مرة (0

 قليلة ).............( . مرات (3

 كثيرة ).............( . مرات (4

 يطعنع .02
ً
 شخص لي يرى  شخصا

ً
 خر بالسكآ ا

ً
 يطعن شخصين . ) كم مرة رأيت شخصا

ً
 آخر بالسكين ؟( . ا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 واحدة )............( . مرة (0

 قليلة ).............( . مرات (3

 كثيرة ).............( . مرات (4

02.  
ً
 يطلق الرصاص على شخص آخر بمسدس  علي يرى شخصا

ً
يطلق  حقيقي .   ) كم مرة رأيت شخصا

 الرصاص على شخص آخر بمسدس حقيقي؟( .

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 واحدة )............( . مرة (0

 قليلة ).............( . مرات (3

 كثيرة ).............( . مرات (4

09.  
ً
 مقيد علي يرى شخصا

ً
  من قبل ا

ً
 مقيد الشرطة . ) كم مرة رأيت شخصا

ً
 .من قبل الشرطة( ا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 واحدة )............( . مرة (0

 قليلة ).............( . مرات (3

 كثيرة ).............( . مرات (4
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02.  
ً
 يتعامل باملخدرات . ) كم مرة ر  علي يرى شخصا

ً
 .يتعامل باملخدرات؟( أيت شخصا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 واحدة )............( . مرة (0

 قليلة ).............( . مرات (3

 كثيرة ).............( . مرات (4

00.  
ً
 يصفع؟( . علي يرى طفال

ً
 يصفع . ) كم مرة رأيت طفال

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 )............( .واحدة  مرة (0

 قليلة ).............( . مرات (3

 كثيرة ).............( . مرات (4

 يصفع علي شخص .00
ً
 ما  ا

ً
 صفعك ؟( .. ) كم مرة شخصا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 واحدة )............( . مرة (0

 قليلة ).............( . مرات (3

 كثيرة ).............( . مرات (4
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 ليبيا دولة

 مصراته فرع -الليبية  كاديميةألا

 

 

 

 

 أساسية : بيانات

 الرقم  ................

 السن ................

 الجنس ................

 ألاب .................. تعليم

 ألام ................... تعليم

 السكن .................. إيجار .......... ملك ........... نوع

 

 :عامة  معلومات

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 مقياس العنف الظاهر لألطفال لناثانا

 تعليم املقياس

VEX – R – INSTRUCTIONS 

 ألخبركم عن طفلة اسمها فاطمةسأظهر ص
ً
 ورا

 منكم  سأظهر صورة واحدة 
ً
بعد ذلك سأسأل بعض ألاسئلة التي قد تحدث  , ماذا يحدث في الصورةلتعرفوا كال

وهذه ألاشياء أو الصور هي  (فاطمة)ز على الصور ألاولى التي واجهتها يركيجب أن الت  في املقابل (فاطمة)لكم مثل 

 . الشريط املرئيليست ألاشياء التي رآها في 

 جدها؟( فخذجدها ) كم رأيت طفلة جالسة على  فخذأ. فاطمة  ترى طفلة جالسة على  

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 ....( .مرات كثيرة )......... (4

 يصرخ على شخص آخر . ) كم مرة ر  .0
ً
 ما يصرخ على شخص آخر؟(فاطمة ترى شخصا

ً
 .أيت شخصا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4

 عليك؟( .شخص ما يصرخ على فاطمة ) كم مرة شخص ما يصرخ  .0

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4

 على شخص  .3
ً
 يرمي شيئا

ً
 على شخص آخر ) كم مرة رأيت شخصا

ً
 يرمي شيئا

ً
فاطمة ترى شخصا

 آخر؟ (

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 واحدة )............( .مرة  (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4

 عليك؟(  .4
ً
 على فاطمة ) كم مرة هذا الشخص رمى شيئا

ً
 شخص يرمي شيئا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 .............( .مرات كثيرة ) (4
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 آخر بقوة؟( . .2
ً
 يدفع شخصا

ً
 آخر بقوة ) كم مرة رأيت شخصا

ً
 يدفع شخصا

ً
 فاطمة ترى شخصا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4

 ا الشخص دفعك بقوة؟( .شخص يدفع فاطمة بقوة ) كم مرة هذ .6

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4

 يجري وراء شخص آخر . .2
ً
 فاطمة ترى شخصا

مرة رأيت  هذا الشخص الذي يجري وراءه يبدو كأنه خائف والشخص آلاخر يبدو وكأنه غاضب ) كم

 الشخص الغاضب يجري وراء الشخص الخائف؟(

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4

 شخص ما يجري وراء فاطمة. .2

 يجري فاطمة تبدو كأنها خائفة والشخص آلاخر يبدو كأنه غاضب ) كم مرة 
ً
 غاضبا

ً
رأيت شخصا

 وراءك؟(  .

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4

أشرطة الرسوم املتحركة على ) كم مرة شاهدت  أشرطة الرسوم املتحركة على التلفاز ب. فاطمة تشاهد  

 .؟( التلفاز

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4
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 آخر بقوة . ) كم مرة رأيت هذا الشخص يصفع الشخص آلاخر  .9
ً
 يصفع شخصا

ً
فاطمة ترى شخصا

 بقوة؟( .

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 )............( .مرة واحدة  (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4

 صفعك بقوة؟( . فع فاطمة بقوة . ) كم مرة شخٌص يص . شخص02

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4

00 
ً
 آخر(يضرب شخ .فاطمة ترى شخصا

ً
 يضرب شخصا

ً
 آخر . ) كم مرة رأيت شخصا

ً
 .صا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4

 ضربك؟( . رة شخٌص يضرب فاطمة.) كم م . شخص00

0)  
ً
 ).............( .أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4

03 
ً
 يسرق أشياء من شخص  .فاطمة ترى شخصا

ً
يسرق أشياء من شخص آخر . ) كم مرة رأيت شخصا

 آخر؟( .

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 .مرة واحدة )............(  (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4

 يسرق أشياء من فاطمة.) كم مرة تعرضت للسرقة من شخص ما؟( . شخص04

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4
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02 
ً
 على شخ .فاطمة ترى شخصا

ً
 حقيقيا

ً
 أو مسدسا

ً
 يشهر سكينا

ً
 ص آخر .   ) كم مرة رأيت شخصا

 عليك؟( .
ً
 حقيقيا

ً
 أو مسدسا

ً
 يشهر سكينا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4

 أو يش . شخٌص 06
ً
 على فاطمة .) كم مرة هذا الشخص أشهر سكينا

ً
 حقيقيا

ً
 أو مسدسا

ً
هر سكينا

 عليك؟( .
ً
 حقيقيا

ً
 مسدسا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4

 هبت إلى التسوق؟ ( .ج. فاطمة تذهب إلى التسوق . ) كم مرة ذ 

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4

 يطعن02
ً
 شخص آخر  .فاطمة ترى شخصا

ً
 آخر  بالسكين . ) كم مرة رأيت شخصا

ً
يطعن شخصا

 بالسكين؟( .

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4

02 
ً
 يطلق الرصاص على شخص آخر بمسدس  .فاطمة ترى شخصا

ً
 حقيقي . ) كم مرة رأيت شخصا

 يطلق الرصاص على شخص آخر بمسدس حقيقي؟( .

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 .........( .مرة واحدة )... (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4

09 
ً
 من قبل .فاطمة ترى شخصا

ً
  مقيدا

ً
 من قبل الشرطة ( . الشرطة . ) كم مرة رأيت شخصا

ً
 مقيدا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4
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02 
ً
 يتعامل باملخدرات؟(يتعامل باملخدرات . ) كم مرة ر  .فاطمة ترى شخصا

ً
 .أيت شخصا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4

00 
ً
 يصفع؟( . يصفع . ) .فاطمة ترى طفال

ً
 كم مرة رأيت طفال

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4

 يصفع فاطمة . ) كم مرة  .شخٌص 00
ً
 صفعك؟( .شخصا

0) . ).............( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة )............( . (0

 مرات قليلة ).............( . (3

 مرات كثيرة ).............( . (4
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 ( 5امللحق رقم ) 

 مقياس التعرض للعنف في صورته النهائية
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 دولة ليبــــــــــيا

 فرع مصراته -ألاكاديمية الليبية 

 شعبة دراسات الطفولة –قسم علم النفس 
 

 

 

ناثانا  أفوكس  ولويس أليفيت  ترجمة مقياس التعرض للعنف لدى ألاطفال من إعداد

(Nathan A.fox & Lewis A. Leavitt) 

 

  دراسة بعنوان:

 التعرض للعنف وعالقته ببعض املشكالت السلوكية لدى عينة من أطفال الروضــة بمدينة مصراتة

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث: عبدالقادر محمد الصنكي
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 دولة ليبــــــــــيا

 فرع مصراته -ألاكاديمية الليبية 

 شعبة دراسات الطفولة –قسم علم النفس 
 

 

 ألاستاذ الدكتور /....................................................................السيد 

 تحية طيبة ...

 أقوم بعمل دراسة بعنوان:

 "التعرض للعنف وعالقته ببعض املشكالت السلوكية لدى عينة من أطفال الروضــة بمدينة مصراتة".  

وقد قمت بترجمة مقياس التعرض للعنف لدى ألاطفال من إعداد ناثانا  أفوكس  ولويس أليفيت 

(Nathan A.fox & Lewis A. Leavitt)  وأرجو من سيادتكم إبداء مالحظاتكم حول فقرات املقياس ومدى صالحيتها

 وسالمة صياغتها. 

 

 شاكرين حسن تعاونكم معنا

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

الباحث  



98 
 

 مقياس العنف الظاهر لألطفال لناثانا

 تعليمات املقياس

VEX-R-INSTRUCTIONS 
 ألخبركم عن طفل اسمه علي 

ً
 سأظهر صورا

سأظهر صورة واحدة ليعرف كل منكم ماذا يحدث في الصورة، بعد ذلك سأسأل بعض ألاسئلة التي قد 

تحدث لك مثل )علي( في املقابل يجب التركيز على الصور ألاولى التي واجهها )علي( وهذه ألاشياء أو الصور 

 هي ليست ألاشياء التي رآها في الشريط املرئي. 

 على
ً
 جالسا

ً
 على فخد جده؟( أ( علي يرى طفال

ً
 جالسا

ً
 فخد جده )كم مرة رأيت طفال

2. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3

 ما يصرخ على شخص آخر ؟ ( . -0
ً
 يصرخ على شخٍص آخر. ) كم مرة رأيت شخصا

ً
 علي يرى شخصا

2.  .......... ( 
ً
 ( .أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3

 شخٌص يصرخ على علي ) كم مرة شخٌص يصرخ عليك ؟ (  -0

2. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3

 على شخص آخر؟ ( علي يرى شخ -3
ً
 يرمي شيئا

ً
 على شخص آخر ) كم مرة رأيت شخصا

ً
 يرمي شيئا

ً
 صا

2. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3
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 عليك(؟ -4
ً
 على علي ) كم مرة هذا الشخص رمى شيئا

ً
 شخص يرمي شيئا

2.  ( 
ً
 .......... ( .أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3

 آخر بقوة ؟ (  -2
ً
 يدفع شخصا

ً
 آخر بقوة ) كم مرة رأيت شخصا

ً
 يدفع شخصا

ً
 علي يرى شخصا

2. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 .مرات قليلة ) .......... (  .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3

 بقوة ) كم مرة هذا الشخص دفعك بقوة ؟ (  -6
ً
 شخص يدفع عليا

2. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3

 يجري وراء شخص آخر. -2
ً
 علي يرى شخصا

يبدو كأنه خائف والشخص آلاخر يبدوا وكأنه غاضب  )كم مرة رأيت هذا الشخص الذي يجري وراءه 

 الشخص الغاضب يجري وراء الشخص الخائف ؟(

2. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3

 شخص يجري وراء علي.  -2

 خر يبدو كأنه غاضب علي يبدو كأنه خائف والشخص آلا 

 يجري وراءك ؟( 
ً
 غاضبا

ً
 ) كم مرة رأيت شخصا

2. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3
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ب( علي يشاهد أشرطة الرسوم املتحركة على التلفاز ) كم مرة شاهدت أشرطة الرسوم املتحركة على 

 التلفاز ؟ ( 

2. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3

 آخر بقوة  -9
ً
 يصفع شخصا

ً
 علي يرى شخصا

 يت هذا الشخص يصفع الشخص آلاخر بقوة ؟ ( ) كم مرة رأ

2. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3

 بقوة  -02
ً
 شخص يصفع عليا

 صفعك بقوة ؟ ( 
ً
 )كم مرة شخصا

2. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 قليلة ) .......... ( .مرات  .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3

 آخر  -00
ً
 يضرب شخصا

ً
 علي يرى شخصا

 آخر ( 
ً
 يضرب شخصا

ً
 ) كم مرة رأيت شخصا

2. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3

 شخص يضرب علي  -00

 شخٌص ضربك ؟ ( ) كم مرة 

2. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3
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 يسرق أشياء من شخص آخر  -03
ً
 علي يرى شخصا

 يسرق أشياء من شخص آخر ؟ ( 
ً
 ) كم مرة رأيت شخصا

2. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 ( .مرة واحدة ) ..........  .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3

 شخص يسرق أشياء من علي  -04

 ) كم مرة تعرضت للسرقة من شخص ؟ ( 

2. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3

 على شخص آخر  -02
ً
 حقيقيا

ً
 أو مسدسا

ً
 ُيشهر سكينا

ً
 علي يرى شخصا

 على شخص آخر؟( 
ً
 حقيقيا

ً
 أو مسدسا

ً
 )كم مرة رأيت شخص ُيشهر سكينا

2. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مراقة قليلة ) .......... ( . .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3

 على علي .  -06
ً
 حقيقيا

ً
 أو مسدسا

ً
 شخص ُيشهر سكينا

 عليك ؟ ( 
ً
 حقيقيا

ً
 أو مسدسا

ً
 ) كم مرة هذا الشخص أشهر سكينا

2. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3

 جـ( علي يذهب إلى التســـــــــــوق 

 مرة ذهبت إلى التسوق ؟ (  ) كم 

2. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3
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 أخر بالسكين .  -02
ً
 يطعن في شخصا

ً
 علي يرى أن شخصا

 يطعن شخص آخر بالسكين ؟ ( 
ً
 ) كم مرة رأيت شخصا

2. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 واحدة ) .......... ( .مرة  .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3

 يطلق الرصاص على شخص آخر بمسدس حقيقي . -02
ً
 علي يرى شخصا

 يطلق الرصاص على شخص آخر بمسدس حقيقي؟(
ً
 ) كم مرة رأيت شخصا

2. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 .......... ( .مرات قليلة )  .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3

 من قبل الشرطة .  -09
ً
دا  مقي 

ً
 علي يرى شخصا

 من قبل الشرطة ؟ ( 
ً
 مقيدا

ً
 ) كم مرة رأيت شخصا

2. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3

02-  
ً
 يتعامل باملخدرات .  علي يرى شخصا

 يتعامل باملخدرات ؟ ( 
ً
 ) كم مرة رأيت شخصا

2. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3

 ُيصفع  -00
ً
 علي يرى طفال

 يصفع ؟ ( 
ً
 ) كم مرة رأيت طفال

2. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 ) .......... ( . مرة واحدة .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3
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00-  . 
ً
 يصفع عليا

ً
 شخصا

 يصفعك ؟ ( 
ً
 ) كم مرة رأيت شخصا

2. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .0

 مرات كثيرة ) .......... ( . .3
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 خالل الصيف كم مرة تأكل )الجيالطي( 
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 هذا اسمه علي 
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 على          ( أ
ً
 جالسا

ً
 جده فخدعلي يرى طفال

 

 

 على 
ً
 جده ؟ فخدكم مرة رأيت طفل جالسا
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 يصرخ على شخص آخر
ً
 علي يرى شخصا

 

 

 يصرخ على شخص آخر ؟
ً
 كم مرة رأيت شخصا
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 شخٌص يصرخ على علي

 

 

 يصرخ عليك ؟كم 
ً
 مرة سمعت شخصا
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 على شخص آخر
ً
 يرمي شيئا

ً
 علي يرى شخصا

 

 

 على شخص آخر ؟
ً
 يرمي شيئا

ً
 كم مرة رأيت شخصا
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 على علي
ً
 شخٌص يرمي شيئا

 

 

 عليك ؟
ً
 كم مرة هذا الشخص رمى شيئا
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 آخر بقوة
ً
 يدفع شخصا

ً
 علي يرى شخصا

 

 

 آخر 
ً
 يدفع شخصا

ً
 بقوة ؟كم مرة رأيت شخصا
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 بقوة
ً
 شخٌص يدفع عليا

 

 

 كم مرة هذا الشخص دفعك بقوة ؟
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 يجري وراء شخص آخر
ً
 علي يرى شخصا

 هذا الشخص الذي يجري وراءه يبدو كأنه خائف

 والشخص آلاخر يبدو كأنه غاضب

 

 

 كم مرة رأيت الشخص الغاضب يجري وراء الشخص الخائف ؟
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 شخٌص يجري وراء علي

 كأنه خائف والشخص آلاخر يبدو كأنه غاضبعلي يبدو 

 

 

 كم مرة شخٌص غاضب يجري وراءك ؟
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 علي يشاهد أشرطة الرسوم املتحركة على التلفاز         ( ب

 

 

 كم مرة شاهدت أشرطة الرسوم املتحركة على التلفاز ؟
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 آخر بقوة
ً
 يصفع شخصا

ً
 علي يرى شخصا

 

 

 آلاخر بقوة ؟كم مرة رأيت هذا الشخص يصفع الشخص 
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 بقوة
ً
 شخٌص يصفع عليا

 

 

 كم مرة شخٌص صفعك بقوة ؟
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 آخر
ً
 يضرب شخصا

ً
 علي يرى شخصا

 

 

 آخر ؟
ً
 يضرب شخصا

ً
 كم مرة رأيت شخصا
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 شخٌص يضرب علي

 

 

 كم مرة شخٌص ضربك ؟
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 يسرق أشياء من شخص آخر
ً
 علي يرى شخصا

 

 

 يسرق أشياء من 
ً
 شخص آخر ؟كم مرة رأيت شخصا
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 شخٌص يسرق أشياء من علي

 

 

 كم مرة تعرضت للسرقة من شخص ؟ 
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 على شخص آخر
ً
 حقيقيا

ً
 أو مسدسا

ً
 ُيشهر سكينا

ً
 علي يرى شخصا

 

 

 على شخص آخر ؟
ً
 حقيقيا

ً
 أو مسدسا

ً
 كم مرة رأيت شخص ُيشهر سكينا
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 على علي
ً
 حقيقيا

ً
 أو مسدسا

ً
 شخٌص ُيشهر سكينا

 

 

 عليك ؟كم مرة 
ً
 حقيقيا

ً
 أو مسدسا

ً
 شخٌص أشهر سكينا
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 ج(                علي يذهب إلى التسوق 

 

 

 كم مرة ذهبت إلى التسوق ؟
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 آخر بالسكين
ً
 يطعن شخصا

ً
 علي يرى أن شخصا

 

 

 آخر بالسكين ؟
ً
 يطعن شخصا

ً
 كم مرة رأيت شخصا
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 يطلق الرصاص على شخص آخر بمسدس 
ً
 حقيقيعلي يرى شخصا

 

 

 يطلق الرصاص على شخص آخر بمسدس حقيقي ؟
ً
 كم مرة رأيت شخصا
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 من قبل الشرطة
ً
 مقّيدا

ً
 علي يرى شخصا

 

 

 من قبل الشرطة ؟
ً
 مقّيدا

ً
 كم مرة رأيت شخصا
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 يتعامل باملخدرات
ً
 علي يرى شخصا

 

 

 يتعامل باملخدرات ؟
ً
 كم مرة رأيت شخصا
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 ُيصفع
ً
 علي يرى طفال

 

 

 ُيصفع ؟ كم
ً
 مرة رأيت طفال
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 شخٌص يصفع علي

 

 

 كم مرة شخٌص صفعك ؟
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 دولة ليبــــــــــيا

 فرع مصراته -ألاكاديمية الليبية 

 شعبة دراسات الطفولة –قسم علم النفس 
 

 

 

ولويس أليفيت   ناثانا  أفوكس إعدادترجمة مقياس التعرض للعنف لدى ألاطفال من 

(Nathan A.fox & Lewis A. Leavitt) 

 

 دراسة بعنوان:

 التعرض للعنف وعالقته ببعض املشكالت السلوكية لدى عينة من أطفال الروضــة بمدينة مصراتة

 

 

 

 

 

 

 

 

الباحث: عبدالقادر محمد الصنكي
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 دولة ليبــــــــــيا

 فرع مصراته -ألاكاديمية الليبية 

 شعبة دراسات الطفولة –قسم علم النفس 
 

 

 ....................السيد ألاستاذ الدكتور /................................................

 تحية طيبة ...

 أقوم بعمل دراسة بعنوان:

 "التعرض للعنف وعالقته ببعض املشكالت السلوكية لدى عينة من أطفال الروضــة بمدينة مصراتة"  

ناثانا  أفوكس  ولويس أليفيت  وقد قمت بترجمة مقياس التعرض للعنف لدى ألاطفال من إعداد

(Nathan A.fox & Lewis A. Leavitt)  وأرجو من سيادتكم إبداء مالحظاتكم حول فقرات املقياس

  ومدى صالحيتها وسالمة صياغتها.

 

 شاكرين حسن تعاونكم معنا

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  

الباحث  
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 مقياس العنف الظاهر لألطفال لناثانا

 تعليمات املقياس

VEX-R-INSTRUCTIONS 

 ألخبركم عن طفلة اسمها فاطمة 
ً
 سأظهر صورا

سأظهر صورة واحدة ليعرف كل منكم ماذا يحدث في الصورة، بعد ذلك سأسأل بعض ألاسئلة التي قد 

تحدث لك مثل )فاطمة( في املقابل يجب التركيز على الصور ألاولى التي واجهتها )فاطمة( وهذه ألاشياء 

 أو الصور هي ليست ألاشياء التي رأتها في الشريط املرئي. 

 جدها؟( فخذجدها )كم مرة رأيت طفلة جالسة على  فخذأ( فاطمة ترى طفلة جالسة على 

1. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .6

 مرات كثيرة ) .......... ( . .5

 يصرخ على شخٍص آخ -0
ً
 يصرخ على شخٍص آخر. ) كم مرة رأيت شخصا

ً
 ر ؟ ( .فاطمة ترى شخصا

1. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .6

 مرات كثيرة ) .......... ( . .5

 شخص يصرخ على فاطمة ) كم مرة شخٌص يصرخ عليك ؟ (  -6

1. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .6

 .......... ( .مرات كثيرة )  .5

 على شخص آخر؟(  -5
ً
 يرمي شيئا

ً
 على شخص آخر ) كم مرة رأيت شخصا

ً
 يرمي شيئا

ً
 فاطمة ترى شخصا

1. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .6

 مرات كثيرة ) .......... ( . .5
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5-  
ً
 على فاطمة ) كم مرة رأيت شخصا

ً
 عليك؟( شخص يرمي شيئا

ً
 يرمي شيئا

1. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .6

 مرات كثيرة ) .......... ( . .5

 آخر بقوة ؟ (  -2
ً
 يدفع شخصا

ً
 آخر بقوة ) كم مرة رأيتِّ شخصا

ً
 فاطمة ترى شخص يدفع شخصا

1. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 . مرة واحدة ) .......... ( .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .6

 مرات كثيرة ) .......... ( . .5

 شخص يدفع فاطمة بقوة ) كم مرة هذا الشخص دفعك بقوة ؟ (  -2

1. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .6

 مرات كثيرة ) .......... ( . .5

 يجري وراء شخص  -2
ً
 آخر.فاطمة ترى شخصا

هذا الشخص الذي يجري وراءه يبدو كأنه خائف والشخص آلاخر يبدو كأنه غاضب  )كم مرة رأيت 

 الشخص الغاضب يجري وراء الشخص الخائف ؟(

1. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .6

 مرات كثيرة ) .......... ( . .5

 . شخص يجري وراء فاطمة  -2

 فاطمة تبدو كأنها خائفة والشخص آلاخر يبدو كأنه غاضب 

 يجري وراءك ؟ ( 
ً
 غاضبا

ً
 ) كم مرة رأيت شخصا

1. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .6

 مرات كثيرة ) .......... ( . .5
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ب( فاطمة تشاهد أشرطة الرسوم املتحركة على التلفاز ) كم مرة شاهدت أشرطة الرسوم املتحركة 

 على التلفاز ؟ ( 

1. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .6

 مرات كثيرة ) .......... ( . .5

 آخر بقوة  -9
ً
 يصفع شخصا

ً
 فاطمة ترى شخصا

 ة رأيت هذا الشخص يصفع الشخص آلاخر بقوة ؟ ( ) كم مر 

1. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .6

 مرات كثيرة ) .......... ( . .5

 شخص يصفع فاطمة بقوة  -01

 يصفعك بقوة ؟ ( 
ً
 )كم مرة رأيت شخصا

1. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 ( .مرة واحدة ) ..........  .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .6

 مرات كثيرة ) .......... ( . .5

 آخر  -00
ً
 يضرب شخصا

ً
 فاطمة ترى شخصا

 آخر ( 
ً
 يضرب شخصا

ً
 ) كم مرة رأيت شخصا

1. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .6

 مرات كثيرة ) .......... ( . .5

 شخص يضرب فاطمة  -06

 ضربك ؟ ( 
ً
 ) كم مرة شخصا

1. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .6

 مرات كثيرة ) .......... ( . .5
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 يسرق أشياء من شخص آخر  -05
ً
 فاطمة ترى شخصا

 يسرق أشياء من شخص آخر ؟ ( 
ً
 ) كم مرة رأيت شخصا

1. ...... ( 
ً
 .... ( .أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .6

 مرات كثيرة ) .......... ( . .5

 شخص يسرق أشياء من فاطمة  -05

 ) كم مرة تعرضت للسرقة من شخص ؟ ( 

1. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .6

 ( . مرات كثيرة ) .......... .5

 على شخص آخر  -02
ً
 حقيقيا

ً
 أو مسدسا

ً
 ُيشهر سكينا

ً
 فاطمة ترى شخصا

 على شخص آخر؟( 
ً
 حقيقيا

ً
 أو مسدسا

ً
 ) كم مرة رأيت شخص ُيشهر سكينا

1. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مراقة قليلة ) .......... ( . .6

 مرات كثيرة ) .......... ( . .5

 ُيشهر  -02
ً
 على فاطمة . شخصا

ً
 حقيقيا

ً
 أو مسدسا

ً
 سكينا

 عليك ؟ ( 
ً
 حقيقيا

ً
 أو مسدسا

ً
 أشهر سكينا

ً
 ) كم مرة شخصا

1. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .6

 مرات كثيرة ) .......... ( . .5

 جـ( فاطمة تذهب إلى التســـــــــــوق 

 ) كم  مرة ذهبت إلى التسوق ؟ ( 

1. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .6

 مرات كثيرة ) .......... ( . .5
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 أخر بالسكين .  -02
ً
 ما يطعن شخصا

ً
 فاطمة ترى أن شخصا

 آخر بالسكين ؟ ( 
ً
 ما يطعن شخصا

ً
 ) كم مرة رأيت شخصا

1.  ( 
ً
 .......... ( .أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .6

 مرات كثيرة ) .......... ( . .5

 يطلق الرصاص على شخص آخر بمسدس حقيقي . -02
ً
 فاطمة ترى شخصا

 يطلق الرصاص على شخص آخر بمسدس حقيقي؟(
ً
 ) كم مرة رأيت شخصا

1. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 .......... ( .مرة واحدة )  .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .6

 مرات كثيرة ) .......... ( . .5

 من قبل الشرطة .  -09
ً
دا  مقيَّ

ً
 فاطمة ترى شخصا

 من قبل الشرطة ؟ ( 
ً
 مقيدا

ً
 ) كم مرة رأيت شخصا

1. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .6

 ........ ( .مرات كثيرة ) .. .5

 يتعامل باملخدرات .  -61
ً
 فاطمة ترى شخصا

 يتعامل باملخدرات ؟ ( 
ً
 ) كم مرة رأيت شخصا

1. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .6

 مرات كثيرة ) .......... ( . .5

 ُيصفع  -60
ً
 فاطمة ترى طفال

 يصفع ؟ (
ً
  ) كم مرة رأيت طفال

1. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .6

 مرات كثيرة ) .......... ( . .5
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 شخٌص يصفع فاطمة .  -66

 صفعك ؟ ( 
ً
 ) كم مرة شخصا

1. . ) .......... ( 
ً
 أبدا

 مرة واحدة ) .......... ( . .0

 مرات قليلة ) .......... ( . .6

 .......... ( .مرات كثيرة )  .5
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 خالل الصيف كم مرة تأكل )الجيالطي(

 

 

 

 

 

 

 

  



 

141 
 

 

 هذه اسمها فاطمة
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 جالسة على   ( أ
ً
 جدها فخذفاطمة ترى طفلة

 

 

 جدها ؟ فخذكم مرة رأيت طفلة جالسة على 
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 يصرخ على شخص آخر
ً
 فاطمة ترى شخصا

 

 

 يصرخ على شخص آخر ؟
ً
 كم مرة رأيت شخصا
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 شخٌص يصرخ على فاطمة

 

 

 كم مرة شخٍص يصرخ عليك ؟
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 على شخص آخر
ً
 يرمي شيئا

ً
 فاطمة ترى شخصا

 

 

 على شخص آخر ؟
ً
 يرمي شيئا

ً
 كم مرة رأيت شخصا
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 على فاطمة
ً
 شخٌص يرمي شيئا

 

 

 عليك ؟
ً
 يرمي شيئا

ً
 كم مرة رأيت شخصا
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 آخر بقوة
ً
 يدفع شخصا

ً
 فاطمة ترى شخصا

 

 

 آخر بقوة ؟
ً
 يدفع شخصا

ً
 كم مرة رأيت شخصا
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 شخٌص يدفع فاطمة بقوة

 

 

 كم مرة هذا الشخص دفعك بقوة ؟
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 يجري وراء شخص آخر
ً
 فاطمة ترى شخصا

 هذا الشخص الذي يجري وراءه يبدو كأنه خائف

 والشخص آلاخر يبدو كأنه غاضب

 

 

 رأيت الشخص الغاضب يجري وراء الشخص الخائف ؟كم مرة 
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 شخٌص يجري وراء فاطمة

 فاطمة تبدو كأنها خائفة والشخص آلاخر يبدو كأنه غاضب

 

 

 كم مرة شخٌص غاضب يجري وراءك ؟
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 .فاطمة تشاهد أشرطة الرسوم املتحركة على التلفاز     ( ب

 

 

 التلفاز ؟كم مرة شاهدت أشرطة الرسوم املتحركة على 

 

 

  



 

151 
 

 آخر بقوة
ً
 يصفع شخصا

ً
 فاطمة ترى شخصا

 

 

 كم مرة رأيت هذا الشخص يصفع الشخص آلاخر بقوة ؟
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 شخٌص يصفع فاطمة بقوة

 

 

 صفعك بقوة ؟
ً
 كم مرة شخصا
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 آخر
ً
 يضرب شخصا

ً
 فاطمة ترى شخصا

 

 

 آخر ؟
ً
 يضرب شخصا

ً
 كم مرة رأيت شخصا
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 شخٌص يضرب فاطمة

 

 

 ضربك ؟كم 
ً
 مرة شخصا
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 يسرق أشياء من شخص آخر
ً
 فاطمة ترى شخصا

 

 

 يسرق أشياء من شخص آخر ؟
ً
 كم مرة رأيت شخصا
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 شخٌص يسرق أشياء من فاطمة

 

 

 ؟ 
ً
 كم مرة تعرضت للسرقة من شخصا
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 على شخص آخر
ً
 حقيقيا

ً
 أو مسدسا

ً
 ُيشهر سكينا

ً
 فاطمة ترى شخصا

 

 

 
ً
 على شخص آخر ؟كم مرة رأيت شخصا

ً
 حقيقيا

ً
 أو مسدسا

ً
 يشهر سكينا
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 على فاطمة
ً
 حقيقيا

ً
 أو مسدسا

ً
 شخٌص يشهر سكينا

 

 

 عليك ؟
ً
 حقيقيا

ً
 أو مسدسا

ً
 أشهر سكينا

ً
 كم مرة شخصا
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 ج(       فاطمة تذهب إلى التسوق 

 

 

 كم مرة ذهبت إلى التسوق ؟
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 آخر 
ً
 يطعن شخصا

ً
 بالسكينفاطمة ترى أن شخصا

 

 

 آخر بالسكين ؟
ً
 يطعن شخصا

ً
 كم مرة رأيت شخصا
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 يطلق الرصاص على شخٍص آخر بمسدس حقيقي
ً
 فاطمة ترى شخصا

 

 

 يطلق الرصاص على شخٍص آخر بمسدس حقيقي ؟
ً
 كم مرة رأيت شخصا
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 من قبل الشرطة
ً
 مقّيدا

ً
 فاطمة ترى شخصا

 

 

 من قبل 
ً
 مقّيدا

ً
 الشرطة ؟كم مرة رأيت شخصا
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 يتعامل باملخدرات
ً
 فاطمة ترى شخصا

 

 

 يتعامل باملخدرات ؟
ً
 كم مرة رأيت شخصا
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 ُيصفع
ً
 فاطمة ترى طفال

 

 

 ُيصفع ؟
ً
 كم مرة رأيت طفال
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 شخٌص يصفع فاطمة

 

 

 كم مرة شخٌص صفعك ؟
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 ( 5امللحق رقم ) 

 السلوكية لألطفال في صورته ألاوليةمقياس املشكالت 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقياس املشكالت السلوكية لألطفال 

 )الصورة ألاولية(

 إعداد :

 وسيمة عمر محمد زكي

 

 

 املعلمة الفاضلة ..

ثالثة ( عبارة تكون 020تهدف هذه القائمة لقياس املشكالت السلوكية لدى ألاطفال , وهي تتكون من )

 مقاييس فرعية هي :

 الكذب( –الخوف  –)العدوانية 

 ويجاب على كل عبارة باختبار أحد بدائل إلاجابة الثالثة وهي : -

 تحتاج تعديل [ –غير صالحة  –] صالحة 

 في ضوء ما يالحظ من سلوك يصدر عن هذا الطفل  -
ً
 يرجى قراءة كل عبارة جيدا

 

 

 مع خالص الشكر

 الباحث
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 تحتاج تعديل غير صالحة صالحة العبـــــــــــارات تسلسل

    الــــعدوانيــــــة 

    يعتدي على زمالئه بالضرب أو العض أو شد الشعر... الخ 0

    يتلف أشياء زمالئه مثل مالبسهم أو حقائبهم ... الخ 6

    يمنع زمالءه من اللعب أو أداء ألانشطة 5

    يتحكم في ألاطفال آلاخرين 5

    يفسد نظام اللعب 2

    يهدد زمالءه 2

    يسخر من زمالءه 2

    يصدر عنه سلوك يغيظ زمالءه 2

    يستولي على أشياء زمالءه بالقوة 9

    يكون البادي بالشجار  01

 ال يراه 00
ً
    يتعمد إيذاء آلاخرين عندما يالحظ أن أحدا

    يتعمد إيذاء من هم أضعف منه )املعاقين( أو الصغار...الخ  06

    يخبر املعلمة بأخطاء آلاخرين بقصد إيذائهم  05

    يسب زمالءه 05

    يبصق في وجه زمالءه  02

    يفرح إذا ما تسبب في عقاب أحد  02

 يبكي أو يتألم يتعمد إغاظته أكثر 02
ً
    عندما يرى طفال

    الانتقام بنفسه حتى عندما تعاقب املعلمة من أساء إليهيصر على  02

    يخيف زمالءه 09

    ينسب التهم لآلخرين دون وجه حق 61

    يشترك في املشاجرات التي تحدث بين زمالئه 60

    يستخدم أشياء مثل العص ي ـ الحذاءـ الطوب..الخ في الضرب والتهديد  66

    بقوةيزاحم زمالءه ويدفعهم  65

    يستحوذ على لعب آلاخرين في غفلة منهم 65

    يلقي باألشياء على ألارض إذا لم يحقق ما يريد 62

    تسهل استثارته ألتفه ألاسباب 62

    يميل إلى اللعب العنيف 62

    عندما يغضب أو يثور يلقي بنفسه على ألارض ويضرب رأسه 62

    عنف يميل إلى سماع القصص التي بها 69

    يشاهد ألافالم التي تتضمن مشاهد عنف وضرب 55

    يتلف ممتلكاته مثل مالبسه , حقيبته ...الخ 50
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 تحتاج تعديل غير صالحة صالحة العبــــــــــارات تسلسل

    يتعمد إعاقة زمالئه أثناء السير 56

    يتلفظ بكلمات بذيئة 55

    يبدي الاستهتار عندما تتحدث إليه املعلمة)يهز كتفيه مثال ...الخ(  55

    يتحدى املعلمة ويرد عليها 52

    يسبب الكثير من الضوضاء)يصرخ أو يضرب....الخ( . 52

    ال يطيع تعليمات وتوجيهات املعلمة  52

    ال يحترم الكبار 52

    يقاطع كالم الكبار 59

    ألاثاث بالفصل واملدرسةيتلف ويحطم  51

    يتعمد الشخبطة على ألابواب والجدران 50

    يتعمد إتالف الحديقة بقطف الزهور وإلقائها على ألارض 56

    يلقي القمامة على ألارض بالرغم من وجود سلة للقمامة 55

    يتعمد دفع سلة إلفراغ محتوياتها على ألارض 55

    الــــــكــــذب 

    يدعي امتالكه ألشياء ليست له في الواقع 52

    يتظاهر بأنه مظلوم 52

    يتمارض بغرض الحصول على عطف واهتمام من حوله 52

    يؤلف الحكايات ويدعي أنها حدثت في الواقع 52

    يتقمص القصص بعد سماعها ويدعي حدوثها له بالفعل 59

    يتباهى بمركز والديه غير الحقيقي 21

    يحكي عن بطوالت وإنجازات غير واقعية عن نفسه 20

    يتظاهر بعدم امتالكه للنقود أو املال ليحصل على املزيد 26

    يرفض الاعتراف ويزيف الحقائق 25

    يتهم املعلمة بضربه أو سبه 25

    يدعي الجوع أو العطش 22

    يطلب أشياء لنفسه ويدعي أن املعلمة طلبت منه ذلك 22

    يتهم زمالءه باتهامات كاذبة 22

 قول املعلمة لها  22
ً
 غير صحيحة مدعيا

ً
    ينقل لزمالئه أخبارا

    يدعي الحاجة للذهاب إلى الحمام 29

    يكذب عندما يريد حماية زميل له من العقاب 21
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 تحتاج تعديل غير صالحة صالحة العبــــــــــارات تسلسل

 قام بها غيرهينسب لنفسه  20
ً
    أعماال

    يحكي عن سفره أو ذهابه ألماكن لم يذهب إليها في الواقع 26

    يسند أخطاءه لآلخرين 25

    الـــــخـــــوف 

    يخاف ويرفض دخول املدرسة 25

 املرض 22
ً
    يشكو من صداع أو أي ألم مدعيا

    يخاف الجلوس بمفرده 22

 داخل  22
ً
 العودة للمنزل يبكي كثيرا

ً
    الفصل طالبا

 فتحه 22
ً
    يصرخ أو يبكي بشدة عند غلق باب الفصل طالبا

    يصر على دخول أحد أقاربه معه للفصل ممسكا بيده 29

    يرغب الجلوس بجوار باب الفصل وهو مفتوح 21

    يتسم سلوكه بالتردد 20

 إذا رأي حشرة صغيرة 26
ً
    يصرخ أو يجري بعيدا

    يخش ى الخروج من الفصل مع ألاطفال في الفسحة  25

    يهاب دخول مكان مزدحم 25

 أو قطة 22
ً
    يصرخ أو يجري إذا رأى كلبا

    يخش ى ألاماكن الجديدة عليه 22

    يصرخ إذا شاهد صورة مخيفة في كتاب أو مجلة 22

    يخش ى ركوب ألارجوحة أو املزلجة )الزحليقة( 22

    عندما تتحدث إليه املعلمة يرتبك 29

    سريع البكاء وشديد الحساسية 21

    يخش ى الصعود على ش يء عال)كرس ي مثال(إلحضار ش يء مرتفع 20

    يبكي ويرتبك إذا ما دخل شخص غريب الفصل 26

    يصاحب املعلمة أو يمسك يدها داخل وخارج الفصل 25

    مقصف املدرسةيخش ى الذهاب بمفرده لشراء ش يء من  25

    يشكو من رؤيته ألحالم مخيفة 22

 فجأة 22
ً
 عاليا

ً
    يبكي أو يرتعش إذا سمع صوتا

    يخش ى الذهاب بمفرده إلى دورة املياه 22

    يخاف صعود السلم بمفرده 22

29  
ً
    يخش ى الوقوف أمام زمالئه لسرد قصة أو أداء نشيد مثال



 

171 
 

 تحتاج تعديل غير صالحة صالحة العبــــــــــارات تسلسل

    يخش ى الذهاب بمفرده إلحضار ش يء من الفصل املجاور  91

    يتكرر تغيبه عن املدرسة بادعاء  مرض 90

    يبكي أو يرتعش إذا شاهد مشاجرة 96

    يحكي عن أشياء مخيفة مثل العفاريت ـ الوحوش ...الخ 95

    والعفاريت ...الخيرسم أشياء مخيفة مثل السحرة  95

 أو معلمة 92
ً
    يبكي إذا رأى طبيبا

 إذا رأى مدير املدرسة 92
ً
    يجري بعيدا

    يخش ى بعض اللعب كالدمى ذات الفرو  92

 عن املوت 92
ً
    يحكي أو يسأل كثيرا

    يسهل تخويفه 99

 من أقل إزعاج 011
ً
    يبكي كثيرا

    يخش ى اللعب باملسدس 010
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 ( 2امللحق رقم ) 

 مقياس املشكالت السلوكية لألطفال في صورته النهائية
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقياس املشكالت السلوكية لألطفال 

 

 إعداد :

 وسيمة عمر محمد زكي

 

 

 املعلمة الفاضلة ..

( عبارة تكون ثالثة 020ألاطفال , وهي تتكون من )تهدف هذه القائمة لقياس املشكالت السلوكية لدى 

 مقاييس فرعية هي :

 الكذب( –الخوف  –)العدوانية 

 ويجاب على كل عبارة باختبار أحد بدائل إلاجابة الثالثة وهي : -

  –] دائما 
ً
 [ –أحيانا

ً
 نادرا

 في ضوء ما يالحظ من سلوك يصدر عن هذا الطفل  -
ً
 يرجى قراءة كل عبارة جيدا

 

 

 خالص الشكرمع 

 الباحث
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  العبـــــــــــارات تسلسل
ً
  دائما

ً
  أحيانا

ً
 نادرا

    الــــعدوانيــــــة 

    يعتدي على زمالئه بالضرب أو العض أو شد الشعر... الخ 0

    يتلف أشياء زمالئه مثل مالبسهم أو حقائبهم ... الخ 6

    يمنع زمالءه من اللعب أو أداء ألانشطة 5

    يتحكم في ألاطفال آلاخرين 5

    يفسد نظام اللعب 2

    يهدد زمالءه 2

    يسخر من زمالئه 2

    يصدر عنه سلوك يغيظ زمالءه 2

    يستولي على أشياء زمالئه بالقوة 9

    يكون البادي بالشجار  01

 ال يراه 00
ً
    يتعمد إيذاء آلاخرين عندما يالحظ أن أحدا

    يتعمد إيذاء من هم أضعف منه )املعاقين( أو الصغار...الخ  06

    يخبر املعلمة بأخطاء آلاخرين بقصد إيذائهم  05

    يسب زمالءه 05

    يبصق في وجه زمالئه  02

    يفرح إذا ما تسبب في عقاب أحد  02

 يبكي أو يتألم يتعمد إغاظته أكثر 02
ً
    عندما يرى طفال

    الانتقام بنفسه حتى عندما تعاقب املعلمة من أساء إليهيصر على  02

    يخيف زمالءه 09

    ينسب التهم لآلخرين دون وجه حق 61

    يشترك في املشاجرات التي تحدث بين زمالئه 60

    يستخدم أشياء مثل العص ي ـ الحذاءـ الطوب..الخ في الضرب والتهديد  66

    بقوةيزاحم زمالءه ويدفعهم  65

    يستحوذ على لعب آلاخرين في غفلة منهم 65

    يلقي باألشياء على ألارض إذا لم يحقق ما يريد 62

    تسهل استثارته ألتفه ألاسباب 62

    يميل إلى اللعب العنيف 62

    عندما يغضب أو يثور يلقي بنفسه على ألارض ويضرب رأسه 62

    عنف يميل إلى سماع القصص التي بها 69

    يشاهد ألافالم التي تتضمن مشاهد عنف وضرب 51
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  العبــــــــــارات تسلسل
ً
  دائما

ً
  أحيانا

ً
 نادرا

    يتلف ممتلكاته مثل مالبسه , حقيبته ...الخ 50

    يتعمد إعاقة زمالئه أثناء السير 56

    يتلفظ بكلمات بذيئة 55

    يبدي الاستهتار عندما تتحدث إليه املعلمة)يهز كتفيه مثال ...الخ(  55

    يتحدى املعلمة ويرد عليها 52

    يسبب الكثير من الضوضاء)يصرخ أو يضرب....الخ( . 52

    ال يطيع تعليمات وتوجيهات املعلمة  52

    ال يحترم الكبار 52

    يقاطع كالم الكبار 59

    ألاثاث بالفصل واملدرسةيتلف ويحطم  51

    يتعمد الشخبطة على ألابواب والجدران 50

    يتعمد إتالف الحديقة بقطف الزهور وإلقائها على ألارض 56

    يلقي القمامة على ألارض بالرغم من وجود سلة للقمامة 55

    يتعمد دفع سلة إلفراغ محتوياتها على ألارض 55

    الــــــكــــذب 

    يدعي امتالكه ألشياء ليست له في الواقع 52

    يتظاهر بأنه مظلوم 52

    يتمارض بغرض الحصول على عطف واهتمام من حوله 52

    يؤلف الحكايات ويدعي أنها حدثت في الواقع 52

    يتقمص القصص بعد سماعها ويدعي حدوثها له بالفعل 59

    يتباهى بمركز والديه غير الحقيقي 21

    يحكي عن بطوالت وإنجازات غير واقعية عن نفسه 20

    يتظاهر بعدم امتالكه للنقود أو املال ليحصل على املزيد 26

    يرفض الاعتراف ويزيف الحقائق 25

    يتهم املعلمة بضربه أو سبه 25

    يدعي الجوع أو العطش 22

    يطلب أشياء لنفسه ويدعي أن املعلمة طلبت منه ذلك 22

    يتهم زمالءه باتهامات كاذبة 22

 قول املعلمة لها  22
ً
 غير صحيحة مدعيا

ً
    ينقل لزمالئه أخبارا

    يدعي الحاجة للذهاب إلى الحمام 29

    يكذب عندما يريد حماية زميل له من العقاب 21
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  العبــــــــــارات تسلسل
ً
  دائما

ً
  أحيانا

ً
 نادرا

 قام 20
ً
    بها غيره ينسب لنفسه أعماال

    يحكي عن سفره أو ذهابه ألماكن لم يذهب إليها في الواقع 26

    يسند أخطاءه لآلخرين 25

    الـــــخـــــوف 

    يخاف ويرفض دخول املدرسة 25

 املرض 22
ً
    يشكو من صداع أو أي ألم مدعيا

    يخاف الجلوس بمفرده 22

22  
ً
 داخل الفصل طالبا

ً
    العودة للمنزل يبكي كثيرا

 فتحه 22
ً
    يصرخ أو يبكي بشدة عند غلق باب الفصل طالبا

    يصر على دخول أحد أقاربه معه للفصل ممسكا بيده 29

    يرغب الجلوس بجوار باب الفصل وهو مفتوح 21

    يتسم سلوكه بالتردد 20

 إذا رأي حشرة صغيرة 26
ً
    يصرخ أو يجري بعيدا

    يخش ى الخروج من الفصل مع ألاطفال في الفسحة  25

    يهاب دخول مكان مزدحم 25

 أو قطة 22
ً
    يصرخ أو يجري إذا رأى كلبا

    يخش ى ألاماكن الجديدة عليه 22

    يصرخ إذا شاهد صورة مخيفة في كتاب أو مجلة 22

    يخش ى ركوب ألارجوحة أو املزلجة )الزحليقة( 22

    عندما تتحدث إليه املعلمةيرتبك  29

    سريع البكاء وشديد الحساسية 21

    يخش ى الصعود على ش يء عال)كرس ي مثال(إلحضار ش يء مرتفع 20

    يبكي ويرتبك إذا ما دخل شخص غريب الفصل 26

    يصاحب املعلمة أو يمسك يدها داخل وخارج الفصل 25

    املدرسة يخش ى الذهاب بمفرده لشراء ش يء من مقصف 25

    يشكو من رؤيته ألحالم مخيفة 22

 فجأة 22
ً
 عاليا

ً
    يبكي أو يرتعش إذا سمع صوتا

    يخش ى الذهاب بمفرده إلى دورة املياه 22

    يخاف صعود السلم بمفرده 22

29  
ً
    يخش ى الوقوف أمام زمالئه لسرد قصة أو أداء نشيد مثال
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  العبــــــــــارات تسلسل
ً
  دائما

ً
  أحيانا

ً
 نادرا

    يخش ى الذهاب بمفرده إلحضار ش يء من الفصل املجاور  91

    يتكرر تغيبه عن املدرسة بادعاء  مرض 90

    يبكي أو يرتعش إذا شاهد مشاجرة 96

    يحكي عن أشياء مخيفة مثل العفاريت ـ الوحوش ...الخ 95

    يرسم أشياء مخيفة مثل السحرة والعفاريت ...الخ 95

 أو معلمة 92
ً
    يبكي إذا رأى طبيبا

 إذا رأى مدير املدرسة 92
ً
    يجري بعيدا

    يخش ى بعض اللعب كالدمى ذات الفرو  92

 عن املوت 92
ً
    يحكي أو يسأل كثيرا

    يسهل تخويفه 99

 من أقل إزعاج 011
ً
    يبكي كثيرا

    يخش ى اللعب باملسدس 010
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 ( 2امللحق رقم ) 

موافقة مديري رياض الاطفال بمصراته بتطبيق املقياس على ألاطفال



 

179 
 

 



 

181 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2امللحق رقم ) 

رسالة موجهة من قسم علم النفس باألكاديمية / فرع مصراته إلى مراقب شؤون 

 والتعليم بمصراتهالتربية 
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 ( 2امللحق رقم ) 

صراتةيس ألاكاديمية الليبية فرع مقرار السيد رئ
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