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  عنف األسريبرنامج إرشادي لألطفال المعرضین لخطر ال فعالیة
   والسلوكیة لدیهماالنفعالیة اتاالضطراب في المجتمع السعودي في خفض 

*  منال عبد النعیم محمد طه/د و سلوى عبد السالم عبد الغني/د  
  :المقدمة

عرف المجتمع اإلنساني العنف األسري منذ قدیم الزمن، وعلى وجه التحدید 
لقد  وث قتل قابیل أخاه هابیل،منذ أن حدثت أول جریمة قتل على ظهر كوكبنا، حی

تعرض  وأفادت كتابات عدة أن أغلب المجتمعات عرفت إساءة معاملة األطفال،
لقد  و.تركهم حتى الموت وبعضهم للقسوة الشدیدة بما فیها إنكار األطفال الرضع،

اإلساءة  وً بشعا من مظاهر العنف األسريًشهدت الجزیرة العربیة قبل اإلسالم مظهرا
ًالزوجة التي تلد إناث وعدم االعتراف بحقوقها، فضال  ل، تمثل في هجرإلى الطف

 .ً الذي كان منتشرا في ذلك الوقتلذكور عن اإلناثتمییز ا وعن ظاهرة وأد اإلناث
لما كانت األسرة هي الوحدة االجتماعیة األولى من حیث تكوینها ووظائفها 

سة االجتماعیة األولى وعالقة أفرادها بعضهم ببعض وهي في نفس الوقت المؤس
الصواب،كما أنها تعد  والتي ینمو فیها األطفال، ویكتسبون من خاللها معاییر الخطأ

من أهم العوامل المكونة لشخصیتهم، حیث یفترض أنها تزود أطفالها بكثیر من 
االستقرار النفسي  والعطاء والتي من بینها الحب والمودة واالحتیاجات األساسیة

عوامل النمو االنفعالي السوي، فقد أصبحت نصب عین  وألمن،وتوفیر مشاعر ا
ًالخارجیة سعیا لتفكیكها وهدم المجتمع من  ومجموعة كبیرة من التحدیات الداخلیة

  )٢٩ :٢٠١١حیاة عبد العزیز، ( .خاللها
اتفاقیات حقوق الطفل التي تعمل على  والقانونیة وورغم النصوص الشرعیة

إال أنه یالحظ أن هذا العصر . لتعامل معه في األسرةحمایة الطفل وتقنن طریقة ا
 البراهین على ما أصاب العالقات بین اآلباء وعلى وجه الخصوص حافل باألمثلة

العصر الذي انفجرت فیه " أطاحت بالكثیر من توازنها فهو األبناء من اختالالتو
                                                           

  أستاذ مساعد كلیة ریاض األطفال  جامعة المنیا : سلوى عبد السالم عبد الغني/د -
 كلیة الدراسات العلیا -  أستاذ علم النفس اإلرشادي المساعد: منال عبد النعیم محمد طه/د -

  جامعة القاهرة-للتربیة
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حتى صار  من األمهات ضد األبناء ومن اآلباء ضد األبناء مكبوتةموجات عدوان 
 .ًمعتادا ما یقرأ في الصحف عن بیع أب ألبنائه أو قتل أم ألطفالها

ویمثل جانب العالقات اإلنسانیة داخل األسرة أحد تلك الجوانب التي تعرضت 
ًالقطیعة ثم العنف، فأصبحت األسرة محضنا ألشكال  ووالتشویه لمحاوالت من التغییر

نیة بین أفرادها، أو ألسباب أخرى عدیدة من العنف بسبب توتر العالقات اإلنسا
االنفتاح غیر الواعي  ومجتمعیة، فنتیجة للتغیرات المرتبطة بطبیعة الحیاة المعاصرة

تقلید ما تنبذه تلك المجتمعات من  وًعلى سلوكیات العالم المتحضر والمتقدم مادیا
 تتصدى له، نالحظ نشأة صورة جدیدة ومتغیرة وبدأت تحاربه وسلوك أطاح بقیمها

المشكالت التي تواجه حیاة األسرة، ومنها ظاهرة العنف األسري التي  ومن الظواهر
 هي ظاهرة ما تزال تتفاقم و الرجعیة،مو منها مجتمع سواء وصف بالتقدم أیخل یكاد ال

ًتنمو بشكل مضطرد حتى بدت السیطرة علیها أمرا مستحیالو ذلك بسبب خصوصیة  وً
  )٣٠ :٢٠١١حیاة عبد العزیز، ( .المشكلة
أن خطورة العنف األسري تكمن في إلى  )١٣ :٢٠١٣(أشار یوسف الرمیح و

هي أن العنف یحدث بشكل خفي وراء األبواب المغلقة : نقطتین مهمتین األولى
الثانیة تتمثل في عدم توافر بیانات حقیقیة عن هذه الظاهرة المعلنة الخفیة  وللمنازل،

ف على األطفال تجعل من راشد الغد ال كما أشار أن ممارسة العن. في المجتمعات
ًالعنف بدایة من سلوكه وهو  ویستجیب للمتغیرات البیئیة إال في إطار من العدوانیة

ًأبا في  وًحتى یصیر زوجا وهو داخل الفصل الدراسي، وطفل صغیر وكذلك
ً كما أن ممارسة العنف على األطفال ینعكس انعكاسا خطیرا على المجتمع -المستقبل ً ً

حاالت  وانحراف من ناحیة، وًكبر نظرا لما ینجم عن العنف من حاالت التشرداأل
في أحسن الحاالت التي ینجو فیها الطفل من  ومرض نفسي وعقلي من ناحیة أخرى

ًهذین المظهرین فإنه یصبح نموذجا ردیئا للتنشئة االجتماعیة في المستقبل یبقى  وً
  .المجتمع الخاسر األكبر في تلك العملیة

األمومة  وقا للدراسة التي قامت بها منظمة األمم المتحدة لرعایة الطفولةووف
یتضح مدى خطورة العنف على مخ الطفل في مراحل النمو، ) ٢٠٠٦( "الیونسیف"

فقط من جهاز المخ، ثم یستمر بالنمو % ٥٠ ة شهور األولى یتشكلففي فترة الست
بیة تتضح لنا مدى عواقب بالنظر المتفحص في التحلیالت الط و.حتى سن العاشرة

المعروفة بفترة  والخطیرة من عمر الطفل وممارسة العنف في هذه الفترة الحرجة
النمو فإذا تعرض الطفل ألي نوع من أنواع العنف ینطبع أثر ذلك على  والتكوین
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تتشكل شخصیته حسب ما اختزنته الذاكرة  والنفسي وكیانه الذهني وفكرة ومخیلته
  . ي العقل الباطنبصورة ال إرادیة ف

من األطفال % ٩٨ - ٨٠لعالمیة أن ما یتراوح بین وقد أقرت منظمة الصحة ا
 نتیجة ٢٠٠٢ طفل قد توفي في عام ٥٣٠٠٠یتعرضون للعنف المنزلي وحوالي 

  .ً طفل یقتلون سنویا من قبل آبائهم٥٠٠٠-٢٠٠٠أن  و.للقتل
ثل هذه األشكال من بالرغم من أننا في مجتمعاتنا العربیة مازلنا نعتبر أن مو

التعسف في استخدام حق التأدیب المقرر في الشریعة اإلسالمیة أو  والعنف العائلي
ذلك بالقیاس إلى مدى  وًالقانون الوضعي أو اتفاقیة حقوق الطفل مازالت قلیلة نسبیا

تفشیها في المجتمعات الغربیة إال أن األمانة تقتضینا أن نعترف بأنها أصبحت في 
 التهوین من شأنها أو التقلیل من خطر تفشیها أو تفاقمها في بحیث إنر تزاید مستم

أو یمكن أن تتخطى مستوى ) الوبائیة (مجتمعاتنا بحیث یمكن أن تصل إلى حد
بكل ما تنطوي علیه األزمات ) األزمة(بدرجتها المختلفة إلى مستوى تفجر ) الضغوط(

 .)٢٠٠٠:٢٩ر العطار، سهی( من حدة وعنف یصعب إدراكها أو السیطرة علیها
كما أن المشكلة لیست في وجود العنف في حد ذاته، فهو موجود بوجود 

ازدیاد  و المشكلة أصبحت في اتساع مساحة ممارسة العنفٕوانما الموجود أي اإلنسان
أعمق تأثیر على تكوین شخصیة الطفل مما  والسیاق األسري یمارس أول و.الجریمة

 .نواته الالحقة أما أن یكون الطفل سوي أو جانحینعكس بآثار غائرة علیه في س
استقرار  واستخدام العنف الوالدي تجاه الطفل في األسرة مشكلة خطیرة تهدد كیانو

وتماسك األسرة وتلقى بظاللها الكئیبة الداكنة على المجتمع بأسرة مما یجعلنا بحاجة 
  .الوقوف على أسبابها وماسة لفهم هذه الظاهرة

  :مشكلة البحث
ألسرة هي الجماعة التربویة األساسیة في أي مجتمع إنساني مهما كان ظروفه ا

نظریة (والبحوث العلمیة أو مستوى معیشته،،كما أشارت كثیر من الدراسات 
أن الطفل الذي یعاني من خبرات حیاتیة مضطربة وغیر مشبعة ) وتطبیقیة

كتسبة یغلب علیه أن الحتیاجاته األساسیة البیولوجیة أو النفسیة االجتماعیة الم
 . ًیتصف بضعف بنائه النفسي واالجتماعي مستقبال

ًكما أن للطفل حقوقا أساسیة ینبغي الوفاء بها مثل حق الغذاء وحق اللعب 
 وكذلك حقه في األمن ،وحق اآلمان من أشكال العدوان البدني والجنسي المختلفة
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یة من رفض أو إهمال أو النفسي بأال یقع فریسة ألي شكل من أشكال اإلساءة النفس
 إضافة لحقه في أن یقدره اآلخرون ،تهدید بسحب الحب أو التخلص منه أو معایرته

وأن عدم تلبیة أي من هذه الحقوق األساسیة ،ویحترمونه ویشعرونه بأنه محبوب
 إنما تمثل إساءة للطفل – التي نصت علیها المواثیق العالمیة لحمایة الطفل –للطفل 

 .ً محتمل في صحته البدنیة والنفسیة مستقبالوتنبئ باضطراب
وتوجد العدید من األسر ذات األثر السلبي على تنشئة الفرد منها األسرة النابذة 
واألسرة المستسلمة واألسرة المستبدة واألسرة المسرفة، وكل تلك النماذج األسریة كانت 

 المتحدة إلغاثة الطفل في مقدمتها منظمة األمم –ًدافعا الهتمام المنظمات العالمیة 
 لحشد كل الطاقات والجهود على اختالف مستویاتها ونوعیاتها لحمایة -)الیونیسیف(

ًاألطفال والضعفاء من المخاطر التي تواجههم في جوانب الحیاة المتعددة سواء كانت 
 ولیس أدل على ذلك من النجاح في عقد ،تعلیمیة أم صحیة أم نفسیة أم اجتماعیة

 واعتبار العقد األخیر من القرن ١٩٩٠ العالمیة من أجل الطفل عام مؤتمر القمة
كل ذلك من أجل وضع حد للعنف وسوء التصرف ،الماضي هو عقد حمایة الطفل

 .تجاه األطفال
ات االضطرابأن نسبة انتشار ) ٢٠٠٢ (في حین یذكر سعید حسني العزة

سات إلى نسبة تتراوح ما بین متفاوتة إلى درجة كبیرة وتشیر الدرا النفسیة بین األطفال
وتشیر الدراسات أن نسبة % ٢إلى أن النسبة المعتمدة في كل الدول هي % ١٥-١

 ) ٣٤، ٢٠٠٢ سعید حسني العزة، (االنتشار لدى الذكور أكثر منها لدى اإلناث
التي یعاني  السابقة توضح لنا مدى المخاطر لعل هذه التقاریر واإلحصائیات

عنا، وأن السبب وراء الكثیر من هذه المخاطر هي معاناة منها األطفال في مجتم
 ات االنفعالیة والسلوكیة، وعلى ذلك فهؤالء األطفال فياالضطرابهؤالء األطفال من 

للخدمات النفسیة والعالجیة، ومع األخذ بعین االعتبار قلة عدد المراكز  حاجة ماسة
معنا، باإلضافة إلى عدم والجمعیات التي تقدم مثل هذه الخدمات لألطفال في مجت

كثیر  أدى ذلك إلى أن ،وعي اآلباء واألمهات بأهمیة العالج النفسي المبكر ألطفالهم
لدى أطفالهم حتى  المشكالت واألعراض النفسیة المبكرة من اآلباء یهملون ظهور

 .ات لمشكالت خطیرة یصبح من الصعب عالجهااالضطرابتتطور هذه 
، سعید )٢٠٠٣(ت مثل دراسة فریدة عبد الوهاب كما تتفق العدید من الدراسا

على أن ظاهرة العنف األسري ) ٢٠٠٨(، ودراسة مسفر القحطاني )٢٠٠٨(الغامدي 
 ًأن المجتمع السعودي مثله مثل بقیة المجتمعات تأثرا بهذه الظاهرة، وظاهرة عالمیة
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تعرض ًإلى أن هناك تزایدا بنسب مخیفة تبین ) ٢٠٠٨:١٠(یشیر مسفر القحطاني و
األطفال في المملكة العربیة السعودیة للعنف األسري، كما أكدت دراسة على الزهراني 

  . على خطورة واقع العنف األسري في المجتمع السعودي) ٢٠٠٥(
وعلى الرغم من ندرة الدراسات المیدانیة في المجتمع السعودي حول ظاهرة 

 على حد علم – االجتماعي تأثرها بطبیعة البناء وخصوصیته لألسرة والعنف األسري
عبد اهللا آل یوسف، ( إال ما تشیر إلیه الدراسات الحدیثة مثل دراسة -الباحثتین
أهمیة مواجهتها بأسالیب  و، توضح أهمیة هذه الظاهرة)٢٠٠٧(، كثیر فهیم )٢٠٠٥
وهذا ما دعا الباحثتین للقیام بهذا البحث لتقدیم برنامج إرشادي لألطفال  علمیة،

 االنفعالیةات االضطرابخطر العنف األسري ومعرفة أثره في خفض المعرضین ل
  .السلوكیة لدیهمو

  :ومن خالل ذلك تثیر مشكلة البحث التساؤالت اآلتیة
ات االضطرابوظهور   العالقة بین إدراك العنف األسري لدى األطفالما -١

 لدیهم؟ السلوكیة واالنفعالیة
 في إدراكهم للعنف األسري وأبعاده  ما الفروق بین األطفال الذكور واإلناث-٢

 ات االنفعالیة والسلوكیة الناتجة عنه؟االضطرابونوعیة 
ي المقدم لألطفال العرضین لخطر العنف األسري في اإلرشاد ما أثر البرنامج -٣

 ات االنفعالیة والسلوكیة لدیهم؟االضطرابخفض 
  :أهداف البحث

 : یهدف البحث الحالي إلى
ات االنفعالیة االضطرابدرجة  ون تعرض األطفال للعنف األسري معرفة العالقة بی-١

 .والسلوكیة لدیهم
أبعاده ونوعیة  واإلناث في إدراكهم للعنف األسري وتعرف الفروق بین الذكور -٢

 السلوكیة الناتجة عنه واالنفعالیةات االضطراب
لسلوكیة ا وات االنفعالیةاالضطرابي في خفض اإلرشاد اختبار فعالیة البرنامج -٣

  .لدى األطفال
  :أهمیة البحث

  : األهمیة النظریة- أوال
  :تتمثل أهمیة البحث النظریة في أنه
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یتناول ظاهرة على درجة كبیرة من األهمیة لما تحتوى علیة من آثار سلبیة على  -١
  .ً وفي المجتمع مستقبال من ناحیة أخرى،األطفال من ناحیة

الدراسات التي تجرى في مجتمع یضیف إلى التراث النظري بالعنف واحدة من  -٢
 .االجتماعیة المحددة و الثقافیةخصائصهله 

  : األهمیة التطبیقیة-ثانیا
تتحدد األهمیة التطبیقیة للبحث من خالل ما یتوصل إلیه من نتائج یمكن أن  -١

  .ًتكون مرشدا للقائمین على رعایة األطفال بالمجتمع
ع برامج أخرى تساعد في تساعد في االستفادة من البرنامج المقترح في وض -٢

 .التقلیل من المشكالت الناتجة من العنف األسري
السلوكیة التي یمكن أن یتعرض  تعرف كثیر من المشكالتیساعد المعلمین في  -٣

 .لها األطفال من خالل العنف األسري
 :حدود البحث

 االبتدائیة من الروضات والمدارس بالعینة المستخدمةیتحدد البحث الحالي 
  . سنوات٩-٥تراوح أعمارهم من التي تو

تم تطبیق أدوات البحث في الفصل الدراسي الثاني  :الحدود الزمنیة - 
 .م٢٠١٦ -٢٠١٥

البرنامج على مجموعة من  و تطبیق أدوات البحث تم:الحدود المكانیة - 
األطفال الذین لدیهم اضطرابات انفعالیة وسلوكیة ویعانون من العنف 

 ل الدراسة المسحیة من الروضاتاألسري التي تم اختیارهم من خال
 .المدارسو

  :أدوات البحث
  )من إعداد الباحثتین( مقیاس العنف األسري -
  )إعداد منال عبد النعیم طه (EBD ات االنفعالیة السلوكیةاالضطراب مقیاس -
 )من إعداد الباحثتین (ياإلرشاد البرنامج -

  :مصطلحات البحث
  :وكي االنفعالي السلاالضطرابتعریف مصطلح 

 Emotional and Behavioral Disorder (E B D) 
 النفسي لدى األطفال االضطراب أن) ٢٠٠٣ (شهبة تذكر هناء یحیي أبو

النفسي سار في مسار غیر سوي في أي مستوى من مستویات  یعني أن النمو
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ا ً االجتماعیة، أي أن هناك نموم النفسیة أمجهزة الجسم سواء البیوكیمیائیة أوظائف أ
الشاذ قد یكون في ظهور النضج قبل األوان أو تأخره أو النكوص أو  ، فالنمواًذشا

ًالمبالغة أو غیاب الوظیفة أو التشوه، ویعتبر الطفل طبیعیا إذا تطابق سلوكه مع 
 .االضطرابأقرانه، ولكن هناك تفاوت واسع في سلوك األطفال ویصعب تحدید بدایة 

 .طفل وجنسه وبیئته في تقیم سلوك الطفلولذا یجب أن یأخذ في االعتبار سن ال
  )٣١ :٢٠٠٣شهبة،  هناء یحي أبو(

بأنه الدرجة التي  :ًإجرائیا  االنفعالي السلوكياالضطرابمصطلح  ویعرف
اضطراب  والسلوكي االضطراب والذي یقیس EBDیحصل علیها الطفل على مقیاس 

  . القلق واالكتئاباضطراب  واضطراب التحدي المعارض ونقص االنتباه وفرط الحركة
  Family Violence :العنف األسري - 

أي قول أو فعل موجه للطفل یتسم "لعنف األسري في هذا البحث بأنه ویعرف ا
ینتج عنه  و یصدر من أحد الوالدین أو كالهمااإلهمالبالقسوة أو العنف أو النبذ أو 

  ." انفعالیةمأ بدنیة م اجتماعیة أمعلى هذا الطفل سواء كانت نفسیة أثار سلبیة آ
بأنه الدرجة التي یحصل علیها الطفل على  :ًإجرائیا العنف األسري ویعرف

  .البدني واللفظي ومقیاس العنف األسري النفسي
  :ريـــــــلنظار اــاإلط

 EBD: والسلوكیة  االنفعالیةاتاالضطراب - ًأوال
 االنفعالي السلوكي إلى مجموعة من السلوكیات االضطرابیشیر مصطلح 

مضطربة تتراوح من االنسحاب النهائي إلى العدوان المفرط، وقد ظهر مصطلح ال
ألول  Emotional and Behavioral Disorder  االنفعالي السلوكياالضطراب

 حین تم تشریع قانون تربیة األطفال المعاقین في الوالیات ١٩٧٥مرة في عام 
لیة والتربیة الخاصة،  من قبل جمعیة الصحة العق١٤٢-٩٤المتحدة األمریكیة رقم 

وأقر هذا القانون أن كل المدارس الحكومیة البد أن توفر رعایة تربویة مالئمة لكل 
المعاقین وذوي الصعوبات من عمر ثالث سنوات حتى  الطالب بما فیهم األطفال

اثنین وعشرین سنة، وتضمن هذا القانون ثالث عشرة فئة منهم األطفال ذوي 
 االضطرابوالذي یندرج في القانون تحت مصطلح  ED االنفعالي االضطراب

ثم تم اختزاله إلى  Serious Emotional disturbanceاالنفعالي الخطیر 
 وفي تعدیل لهذا القانون تم توسیع ،Emotional disorder االنفعالي االضطراب
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 Emotional Behavioralات االنفعالیة والسلوكیة االضطرابالمصطلح لیشمل 
Disorders (EBD). (Diamond, 2003: P2)  

 االنفعالي السلوكي االضطرابًولقد ورد في القانون تعریفا یحدد األطفال ذوي 
الذین یستحقون تلقي خدمات إرشادیة في فصول التربیة الخاصة وقد وضع هذا 

لالضطراب  Eli Bowerإیلي بویر  على أساس تعریف بحثي وضعه التعریف
أن یظهر الطفل "وینص على  تعریف خمسة معاییراالنفعالي السلوكي، ویتضمن ال

ًواحدا أو أكثر من الخصائص التالیة خالل فترة طویلة من الوقت ویكون لها تأثیرات 
 : معاكسة على اإلنجاز األكادیمي وهذه الخصائص هي

 عدم القدرة على التعلم والذي ال یرجع لعوامل عقلیة أو حسیة أو صحیة  .١
لحفاظ على عالقات شخصیة مرضیة مع الزمالء عدم القدرة على بناء أو ا .٢

 .والمدرسین
 .ظهور أنواع غیر مالئمة من السلوك أو المشاعر في الظروف الطبیعیة .٣
 .واالكتئاب مزاج عام مضطرب من عدم السعادة .٤
 .ظهور أعراض بدنیة من الخوف تتصل بمشكالت شخصیة أو مدرسیة .٥

 (Abbott, 2002: P 5)    
االنفعالي والسلوكي الذي حددته جمعیة الصحة  االضطراب ویعني مصطلح

أي عجز أو قصور في المهارات األكادیمیة والشخصیة "العقلیة والتربیة الخاصة
مالئم لمعاییر  یتمیز باستجابات سلوكیة وانفعالیة تختلف عن ما هو واالجتماعیة

 " التعلیميًتؤثر عكسیا على األداءالسن والثقافة والعرق والساللة، وهذه االستجابات 
  :وتتمیز هذه االستجابات بأنها

تحدث كنتیجة متوقعة ألحداث ضاغطة في  لیست مجرد استجابة وقتیة أو أنها .١
 .البیئة

كما أنها تظهر بشكل متسق في وضعیین مختلفین على األقل مثل المدرسة  .٢
 .والمنزل

تستمر هذه االستجابات على الرغم من التدخالت الفردیة داخل البرنامج  .٣
  .علیميالت

  : االنفعالي السلوكياالضطرابأشكال 
 االنفعالي السلوكي فقد ظل االضطرابهناك العدید من التصنیفات ألشكال 

الباحثون لفترة طویلة من الزمن یركزون على السلوكیات المشكلة التي تتضمن صراع 
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ة مثل العدوان والسرقة في حین أن هناك مشكالت سلوكی بین الفرد وبیئته الخارجیة
أخرى یظهرها األطفال مثل الخجل الشدید أو القلق أو االنسحاب االجتماعي وهي 
مظاهر داخلیة لالضطراب السلوكي ومن هنا ظهر تصنیف لالضطرابات السلوكیة 

اضطرابات سلوكیة خارجیة مثل العدوان والتمرد والسرقة واضطرابات  یقسمها إلى
  . بسلوكیة داخلیة مثل القلق واالنسحاب واالكتئا
 االنفعالي السلوكي االضطراب Walkerًوبناء على هذا التصنیف قسم والكر 

 Internalizingًإلى فئتین رئیسیتین هما اضطراب السلوك الموجه داخلیا 
Behavior Disorder  واألطفال الذین یظهرون هذا النوع من السلوك لدیهم عجز

تماعي واضطراب القلق ًسلوكي موجه داخلیا ویتضمن هذا النوع االنسحاب االج
 Externalizing Behavior ًأما اضطراب السلوك الموجه خارجیا. واالكتئاب

Disorder  لدیهم سلوك متجاوز االضطرابفاألطفال الذین یظهرون هذا النوع من 
 Conduct Disorder السلوكي االضطرابًموجه خارجیا ویتضمن هذا النوع 

(CD)  واضطراب التمرد على السلطةOppositional Defiant Disorder 
(ODD)  واضطراب قصور االنتباه وفرط الحركةAttention Deficit –

Hyperactivity (ADHD)  ات االضطرابًوسنتناول فیما بعد كال من هذه
  .بالتفصیل

والذي میزت فیه بین  Delfos (2003) وهناك تصنیف آخر وضعته دیلفوس
والتي تحدث  Conduct Problemة مصطلحین رئیسیین هما المشكالت السلوكی

 Conductات السلوكیة االضطرابألسباب ترجع للبیئة المحیطة بالطفل، و
Disorder كما تضمن هذا التصنیف  .التي تنشأ نتیجة الستعداد وراثي لدى الفرد

ًأیضا تقسیما للسلوكیات من حیث كونها داخلیة وخارجیة ً  
والسلوكیة وضعته دانا هوسمان وهناك تصنیف آخر لالضطرابات االنفعالیة  

ات االنفعالیة االضطرابحیث قسمت  Dana Hausmann Abbott (2002)أبوت 
مسار البدایة المبكرة،  المسار األول هو: والسلوكیة حسب بدایة ظهورها إلى مسارین

والمسار الثاني هومسار البدایة المتأخرة، فهناك مجموعة من األطفال تظهر لدیهم 
ً مبكرا في مرحلة ریاض األطفال وهذه المجموعة إذا لم تقدم لهم اباالضطرأعراض 

ً أن یصبح مزمنا، االضطرابالتدخالت الناجحة قبل سن ثماني سنوات یمكن لهذا 
ًات مبكرا االضطرابحیث وجد من خالل مقارنة هؤالء األطفال الذین تظهر لدیهم 
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موعة ذات السلوك المبكر ات متأخرة أن المجاالضطرابباألطفال الذین تظهر لدیهم 
ًتظهر معدالت أكثر ارتفاعا من السلوك المضاد للمجتمع وأن سلوكهم أكثر حدة 

  .ٕوخطورة وربما یصلون إلى سلوكیات جانحة واجرامیة في مرحلة الرشد
 (Abbott., 2002:P9 )  

أنه من الضروري تصنیف األطفال ذوي )  ٢٠٠٨،منال عبد النعیم(وذكرت 
فعالیة والسلوكیة حسب السن الذي تبدأ فیه ظهور أعراض ات االناالضطراب

 في سن مبكرة االضطراب، حیث تشیر أغلب المراجع إلى خطورة ظهور االضطراب
ًلدى األطفال، وأن هؤالء األطفال الذین یبدءون السلوك المضطرب مبكرا یصبحون 

رشد مما أكثر عرضة لالستمرار في إظهار هذه السلوكیات في مرحلة المراهقة وال
یعرضهم لخطر ارتكاب جرائم خطیرة تهدد أمنهم وأمن المجتمعات التي یعیشون 
فیها، ومن هنا تكمن أهمیة االهتمام بهذه الفئة من األطفال وتوجیه برامج وقائیة لهم 
في مراحل عمریة مبكرة تحمیهم من االستمرار في عرض هذه السلوكیات في 

ة الحالیة ولذا جاء تركیز الباحثة على األطفال المستقبل، وهذا ما تهدف إلیه الدراس
 االنفعالي االضطرابأعراض   سنة حیث أن ظهور١٢- ٩الذین تتراوح أعمارهم من 

والسلوكي لدى األطفال في هذا السن المبكر یهدد بتعرضهم للمخاطر في المستقبل 
  .في مرحلة المراهقة والرشد

ات لدى االضطرابل وقد اعتمدت الدراسات السابقة في تصنیف أشكا
  : األطفال على مرجعیین أساسیین هما

 International Classification of Mentalھو :المرجع األول
Disorders ICD- 10 حیث قامت ١٩٩٢ والذي وضعته منظمة الصحة العالمیة 

بتحدید بعض السلوكیات المضطربة وتصنیفها حسب الظروف التي یظهر فیها 
  :ات هياالضطراببین أربع فئات من  ICD-10 میز  السلوكي حیثاالضطراب

ویشمل ظهور سلوكیات عدوانیة :  السلوكي في محیط األسرةاالضطراب
معادیة للمجتمع تقتصر في الغالب على أفراد البیت الذي ینتمي إلیه الطفل أو یعیش 

  . معهم
 ویشمل تركیبة من السلوكیات العدوانیة :اضطراب سلوكي معادي للمجتمع

  .لوك المضاد للمجتمع في العالقات مع الزمالءوالس
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ویتضمن  :Socialized conduct disorderاضطراب سلوكي جماعي
ظهور سلوكیات عدوانیة مضادة للمجتمع عندما یشترك الطفل مع مجموعة من 

  .زمالئه
 سنوات ١٠-٩ویظهر لدى األطفال في سن من  :اضطراب تحدي السلطة

ًویتضمن سلوكا مثیرا ومتمرد   .ًا بدون السلوك العدواني أو المضاد للمجتمعً
نجح في تصنیف  ICD-10وترى الباحثتان أنه على الرغم من أن 

ات حسب طبیعة المحیط الذي تحدث فیه إال أنه لم یحدد معاییر االضطراب
  .لالضطراب السلوكي كما في الدلیل التشخیصي اإلحصائي لالضطرابات النفسیة

 التشخیصي اإلحصائي لالضطرابات النفسیة الدلیل  هو:المرجع الثاني
 Manual of mental The Diagnostic and Statisticalالطبعة الرابعة 

Disorders DSM-5 حیث یستخدم . الذي وضعته جمعیة الطب النفسي األمریكیة
ًالدلیل التشخیصي اإلحصائي لالضطرابات النفسیة نظاما تصنیفیا متعدد المحاور  ً

ًات النفسیة وفقا لعدة محاور أو أبعاد في وقت واحد االضطرابتصنیف بمعنى أنه یتم 
  :وهذه المحاور هي

 ویتضمن زملة من األعراض اإلكلینیكیة أو مجموعة من األعراض :المحور األول 
  . مع بعضها والتي تظهر في وقت واحدالمتآلفة

 دون  یتضمن عدة نماذج مختلفة من سمات الشخصیة التي تحول:المحور الثاني
مثل الجمود أو المرونة أو المماطلة والعناد .قدرة الفرد على التكیف

واإلهمال ورغم إن هذه السمات قد توجد عند عدد من الناس إال 
أنها تعد اضطرابات نفسیة عندما تؤثر شدتها وتكرارها بشكل سلبي 

  .على العالقات االجتماعیة للفرد
ات ذات الصلة بالحالة العضویة راباالضط ویهتم بالتشخیص حسب :المحور الثالث

ات التي تكون مصحوبة بأمراض عضویة مثل االضطرابللفرد مثل 
  .قرحة المعدة ومرض السكر

 ویتضمن تقدیرات لشدة مصادر الضغوط النفسیة واالجتماعیة في :المحور الرابع
  .بیئة الطفل مثل فقد أحد الوالدین بسبب الموت أو الطالق
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ن تقدیر لكفاءة الفرد في العالقات االجتماعیة واألداء  ویتضم:المحور الخامس
المهني واالستمتاع بوقت الفراغ خالل العام المنصرم وتتدرج تلك 

  . التقدیرات من ضعیف إلى متمیز
ات االضطراب الخامسةویصنف الدلیل التشخیصي اإلحصائي الطبعة   

ابات المراهقة، إلى اضطرابات مرحلة الطفولة واضطر النفسیة حسب مراحل النمو
ات العقلیة االضطرابات تبدأ باالضطرابوتتضمن مرحلة الطفولة مجموعة من 

ات االضطرابات النمائیة واالضطرابات الحركیة واالضطرابوصعوبات التعلیم و
  .السلوكیة واضطرابات التغذیة واضطرابات اإلخراج

 ات منهااالضطرابات السلوكیة ثالث زمالت من االضطرابیندرج تحت 
 السلوكي أو الخلقي واضطراب االضطراباضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة و
ات الثالثة بالتفصیل في الجزء االضطرابًتحدي السلطة، وسنتناول كال من هذه 

 ICD-10ات في االضطرابًالتالي، ولقد الحظت الباحثة أن كال من تصنیف 
یة مثل القلق ات االنفعالیة الداخلاالضطرابلم یتضمن أعراض  DSM-5و

واالنسحاب واالكتئاب رغم أهمیة هذه األعراض في الكشف عن األطفال المعرضین 
للخطر ولذا ضمنتها الباحثة ضمن المقاییس الفرعیة لالضطرابات االنفعالیة 
والسلوكیة للكشف عن األطفال المعرضین للخطر وبهذا استهدفت الدراسة الحالیة 

  -: عالیة السلوكیة لألطفال المعرضین للخطر هيات االنفاالضطرابأربعة أنواع من 
 .اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة .١
 . السلوكياالضطراب .٢
 .اضطراب التمرد على السلطة .٣
 . االنفعالي ویضم القلق واالكتئاباالضطراب .٤

  : االنفعالي والسلوكياالضطراباألسس النظریة لفهم 
 النفـــسي تفـــسیر إلرشـــاداحاولـــت العدیـــد مـــن النظریـــات فـــي مجـــال علـــم الـــنفس و

الــسلوك اإلنــساني خــالل المراحــل العمریــة المختلفــة وفهــم أســبابه ودوافعــه وكــان لهــذه 
سیاسات التربویــة واعــداد البــرامج النفــسیة والتربویــة التــي  ٕالنظریــات تــأثیرا فــي تــشكیل الــ ً
ًتهدف إلى تعدیل سـلوك الفـرد أو إكـسابه سـلوكا جدیـدا وسنـستعرض فـي الجـزء التـالي 

  .هذه النظریات وكیفیة االستفادة منها في إعداد البرنامج الوقائيأهم 
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  :Sigmund Freud نظریة التحلیل النفسي والسیكودینامیة لسیجموند فروید
سمیت النظریة السیكودینامیة بهذا االسم ألنها تركز على األحـداث الداخلیـة أو 

مـــزود  لطفـــل یولـــد وهـــوالقـــوى الدافعـــة الالشـــعوریة لـــدى الفـــرد حیـــث یـــرى فرویـــد أن ا
بمجموعــة مـــن الغرائـــز النفـــسیة التـــي تـــستمد طاقتهـــا مـــن حاجاتـــه العـــضویة األساســـیة 
حیــث یتعـــرض الطفــل بعـــد مولـــده إلــى خبـــرات متكــررة مـــن االســـتثارة التــي تعبـــر عـــن 
صورة طبیعیـــة، ویـــولي فرویـــد وتالمیـــذه  حاجـــات یتعـــین إشـــباعها كـــي تـــستمر حیاتـــه بـــ

 باعتبارهـــا مـــن أخطـــر مراحـــل النمـــوعلى اإلطـــالق لـــذلك أهمیــة كبیـــرة لمرحلـــة الطفولـــة
تظهـــر الحاجـــة خـــالل تلـــك المرحلـــة إلـــى إیجـــاد نـــوع مـــن التـــوازن بـــین إشـــباع الغرائـــز 

 النفـسي لـدى االضـطرابالذي یؤدي إلى ظهـور  واإلخالل بهذا التوازن هو. ٕواحباطها
اط نتیجــة عـدم إشــباع الحاجــات فـي  أو " ة الفمیــةالمرحلــ" ًالطفـل فمــثال التعـرض لإلحبــ

د یعبــر الكبــار عــن  اإلفــراط فــي إشــباعها قــد یــؤدي إلــى التثبیــت عنــد هــذه المرحلــة، وقــ
 التثبیت عند المرحلة الفمیة من خالل إظهار االتكالیـة الزائـدة أو الحـسد أو الجـشع أو

باع أمـا بالنـسبة لإلحبـاط فـي إشـ.االستقاللیة الهـشة أو الـسخریة والـتهكم علـى اآلخـرین
صائص معینـة لـدى الفـرد مثـل  "المرحلة األستیة "الدوافع في ًفقد تعـد أساسـا لتكـوین خـ

المرحلـــــة "وفـــــي . االندفاعیـــــة والغـــــضب الزائـــــد واإلهمـــــال والجمـــــود والتـــــشاؤم والبخـــــل
ضیبیة د یظهــر " القــ فــإن تعــرض الطفــل لإلحبــاط أو فــرط اإلشــباع فــي هــذه المرحلــة قــ

م القــدرة علــى تكــوین عالقــات أعــراض اضــطراب الهویــة الجنــسیة وعــدم التلقائیــة وعــد
. مثمرة مع اآلخرین والشعور بالخجل والسلبیة والتنافسیة غیـر المرغوبـة والقلـق الـشدید

والتـــي تمتـــد مـــن العـــام الـــسادس وحتـــى المراهقـــة نجـــد الطفـــل " مرحلـــة الكمـــون"وخـــالل 
یحاول كبت مختلف الرغبات والخصائص التي تسبب له اضطرابات داخلیة، ویستمر 

   . تعلم طرق مواجهة القلق الناتج عن المراحل السابقةالطفل في
وقد أسـهمت نظریـة التحلیـل النفـسي التـي قـدمها كـال مـن فرویـد وتالمیـذه فـي   

لفـت نظـر الوالــدین والقـائمین علـى تربیــة الطفـل إلــى أهمیـة مـساعدة الطفــل فـي تــدعیم 
لـى ضـبط الـنفس ٕعملیة التوازن بین إشباع الغرائز واحباطها من خالل تعزیز قدرتـه ع

دون إحباط عندما یحاول التعبیر عن رغباته بصورة سویة ومقبولة، كمـا یجـب علـیهم 
مــساعدة الطفــل فــي التغلــب علــى القلــق الناشــئ عــن الخــوض فــي تلــك الرغبــات غیــر 
م بالتقبــل والثبــات والــود الــذي یــساعد الطفــل علــى  ك بتهیئــة المنــاخ المفعــ المقبولــة وذلــ

  . في عملیة إشباع رغباته األساسیةتنمیة القدرة على التحكم



  برنامج إرشادي لألطفال المعرضین لخطر العنف األسري فعالیة
   والسلوكیة لدیهماالنفعالیة اتاالضطراب في المجتمع السعودي في خفض 
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 علـى إدخـال تعـدیل علـى نظریـة التحلیـل النفـسي Eriksonوقد عمل اریكسون 
تلعبـــه العوامـــل االجتماعیـــة وتأثیرهـــا علـــى  بـــالتركیز بـــصورة أكبـــر علـــى الـــدور الـــذي

و باعتبــاره سلــسلة مــن األزمــات  فقــد نظــر اریكــسون .الدینامیــة النفــسیة للطفــل إلــى النمــ
حیـــث یـــؤدي التغلـــب علـــى القـــضایا  Psychosocial Crises االجتماعیـــةالنفـــسیة 

 النفـسي أو االضـطراباألساسیة في كل مرحلة إلى ظهور المرحلة التي تلیها ویظهر 
االنفعــالي الــسلوكي كمــا نــسمیه فــي دراســتنا الحالیــة نتیجــة الفــشل أو اإلحبــاط فــي حــل 

الثقة مقابل "یتعرض الطفل ألزمة رحلة األولى األزمات النفسیة في كل مرحلة ففي الم
ًحیث تعتبر تفاعالت الطفل في عامـه األول مـع المـسئولین عـن رعایتـه أساسـا " الشك

ٕلــــشعوره بــــاألمن، واذا اتــــسمت الخبــــرات المبكــــرة للطفــــل فــــي هــــذه المرحلــــة بــــالرفض 
سوف تتكــون لدیــه مــشاعر الــشك فــي نفــسه وتتــسم  واإلهمــال مــن قبــل المحیطــین بــه فــ

وفــــي المرحلـــــة الثانیــــة یتعـــــرض الطفــــل ألزمـــــة  .ولـــــه بالــــشك والریبـــــةعالقتــــه بمــــن ح
قـدرة الطفـل علـى الحركـة یبـدأ الوالـدان فـي وضـع  فمع نمـو" االستقالل مقابل الخجل "

ٕقواعد محددة للسلوك واذا اسـتخدم الوالـدان فـي ذلـك أسـلوب العقـاب والـتحكم فـإن ذلـك 
وفــي المرحلــة .نفس لــدى الطفــلقــد یتــیح الفرصــة لنــشأة مــشاعر الخجــل وعــدم الثقــة بــال

ویتمیـــز " المبـــادأة مقابـــل الـــشعور بالـــذنب "حـــول أزمـــة  التالیـــة تتمركـــز قـــضایا النمـــو
األطفــــال فــــي هــــذه المرحلــــة بحــــب االســــتطالع واالقتحــــام ولــــذا یتعــــین علــــى الوالــــدین 
ونهم منــه فقــد یــصبح الطفــل عــدوانیا  ا یمنعــ المواءمــة بــین مــا یــسمحون بــه لألطفــال ومــ

ًستغال لآلخــــرین اجتماعیــــا وعاطفیــــا دون التمییــــز لحقــــوقهم وبالتــــالي فــــإن ًوجریئــــا ومــــ ً ً
ذنب نتیجــة تــصرفاته قــد  بط نفــسه واشــعاره بالــ ٕمحاولــة الوالــدین إرغــام الطفــل علــى ضــ
تحـــبط رغبتـــه الطبیعیـــة فـــي اكتـــشاف نفـــسه وبیئتـــه وتجعلـــه ســـلبیاً یمیـــل إلـــى الجــــبن 

 المراهقـــة یتعـــرض األطفـــال وخـــالل األعـــوام مـــن ســـن الـــسادسة حتـــى ســـن. واالنطـــواء
شعور بالدونیــة " ألزمــة  ابرة مقابــل الــ وهنــا نجــد البیئــة اآلمنــة تــشجع الطفــل علــى " المثــ

التفاعل مع مختلف جوانبها المادیة واالجتماعیة بصورة تساعده على تنمیة اإلحساس 
ال وتكــوین عالقــات  ا یوكــل إلیــه مــن أعمــ ابي بالمثــابرة والثقــة فــي قدرتــه علــى مــ اإلیجــ

ًمــرة مــع اآلخــرین، وعلــى العكــس عنــدما یتعــرض الطفــل للفقــر واإلحبــاط فغالبــا مــا مث
  . تنتابه مشاعر الدونیة وعدم القدرة على مواجهة أعباء الحیاة

وتـــرى الباحثتـــان أن نظریـــة التحلیـــل النفـــسي التـــي قـــدمها فرویـــد واریكـــسون قـــد 
 للـسلوك المـضطرب أسهمت بدرجـة كبیـرة فـي فهـم وتفـسیر الـدوافع الداخلیـة والخارجیـة

ففــي حــین أرجــع فرویــد الــسلوك المــضطرب لعــدم التــوازن بــین إشــباع الــدافع الداخلیــة 
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واإلحباط في إشباعها نجد أن اریكسون أرجع السلوك المضطرب إلـى الفـشل فـي حـل 
األزمــات النفــسیة واالجتماعیــة التــي یتعــرض لهــا الفــرد فــي تفاعلــه مــع المحیطــین بــه، 

خــذ بعــین االعتبــار للعوامــل الداخلیــة والخارجیــة فــي تفــسیر ومــن هنــا تتــضح أهمیــة األ
الـــسلوك المـــضطرب لـــدى األطفـــال، كمـــا أســـهمت نظریـــة التحلیـــل النفـــسي فـــي توجیـــه 
القـــائمین علـــى رعایـــة الطفـــل ســـواء كـــانوا آبـــاء أو معلمـــین إلـــى كیفیـــة تجنـــب الـــسلوك 

اخلیـة لألطفـال المضطرب لدى األطفال وما طرق اإلشباع السویة لمختلف الدوافع الد
 وكیفیــة تحقیــق جــو آمــن یــسمح بإقامــة تفــاعالت اجتماعیــة بــین الطفــل والمحیطــین بــه

  .ویسهم في تشكیل الشخصیة السویة للطفل
  : النظریة السلوكیة

تعود نشأة علم النفس السلوكي إلى الجهود التي قام بها كـل مـن العـالم بـافلوف 
L.Pavlov والعــالم جــون واطــسن John Watson وهــل Hull وینظــر الــسلوكیون 

ســوائها علــى أنهــا مجموعــة مــن العــادات التــي  مللشخــصیة ســواء فــي حــال انحرافهــا أ
سبق أن تعلمها الفرد، والعادة مجموعة من األسالیب السلوكیة التي سبق وأن خفضت 
التــــوتر عنــــد الفــــرد أو أشــــبعت دوافعــــه واحتیاجاتــــه وبــــذلك تــــدعمت وأصــــبحت ســــلوكا 

مــرة أخـــرى ومـــن مجمــوع عـــادات الفـــرد  وقـــف فـــي نفــس الموقـــفیــستدعیه الفـــرد كلمــا 
 ســـویة أســالیبتتكــون شخــصیته، فالشخـــصیة كلهــا مكتــسبة ومتعلمـــة فــإن تعلــم الفـــرد 

تكــون لدیــه عــادات ســویة تجعلــه یحظــى بشخــصیة ســویة، والعكــس صــحیح إن تعلمــه 
تـالي  سلوكیة خاطئة أو هروبیـة أو انعزالیـة تكـون لدیـه عـادات غیـر سـویة وبالأسالیب

  . لدیه شخصیة غیر سویة أو مضطربة تنمو
بــــالتركیز علــــى عالقــــة الــــسلوك  B.F.Skinner ســــكنر.ف.ثــــم قــــام العــــالم ب

دث یعقــب الــسلوك ویــؤدي إلــى زیــادة حدوثــه  ا یقتــرن بــه وأكــد أن أي حــ وتوابعــه أو مــ
ًیسمى معززا وعلى العكس فإن أي حدث یعقب السلوك ویؤدي إلى خفـض احتمـاالت 

 وقــد تمكــن مــن خــالل هــذا المبــدأ مــن تعــدیل الكثیــر مــن .لیــه عقــابحدوثــه یطلــق ع
لوكیات إیجابیـــة بدیلـــة أو تنمیـــة ســـلوكیات أخـــرى  الـــسلوكیات المـــضطربة وتـــشكیل ســـ

   .مرغوبة
  : نظریة التعلم االجتماعي

الـذي أكـد  Banduraلقد بدأت المحاوالت المبكرة لهذه النظریة على ید بانـدورا 
وك یتكــون بفعــل الـتعلم مــن اآلخــرین عـن طریــق المالحظــة أن أي نـوع مــن أنــواع الـسل
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 النفسي بما فیها العدوان والقلق تكتسب مـن االضطرابًوبالتالي فإن كثیرا من جوانب 
قبل الطفل بتأثیر اآلخرین عن طریق مالحظته لهم، كما أشارت بعض الدراسات إلى 

فـسها أي بمالحظـة أنه من الممكن عالج األطفـال مـن المخـاوف المرضـیة بالطریقـة ن
اعلون بطمأنینــة ودون خــوف مــع الموضــوعات المرتبطــة بخــوف  أشــخاص آخــرین یتفــ

ً وقــد أشــارت األبحــاث الحدیثــة فــي مجــال العــالج األســري أن هنــاك ارتباطــا .األطفــال
ًقویــا بــین مخــاوف الطفــل ومخــاوف اآلبــاء فقــد نجــد أســرة كاملــة تخــاف مــن حیوانــات 

ددة أو تنتــشر بــین أفرادهــا اضــ وماتیة خاصــة ونظــرا ألن كثیــرا مــن محــ ًطرابات سیكوســ ً
سبت بفعــل مالحظــة االضــطراب ة بكاملهــا فإنهــا فــي الغالــب قــد اكتــ ات ال تخــضع للوراثــ

أفراد األسرة اآلخرین وبالتالي یمكننا القول أن عملیات التعلم االجتمـاعي لهـا دور فـي 
شدیدة بمــا فیهــا االضــطرابنمــو أنمــاط   فقــد تــضعف قــدرة ات االجتماعیــةاالضــطراب الــ

  .الفرد على التفاعل االجتماعي في المنزل والمدرسة
ومن األسس الرئیسیة لالضطراب النفسي لدى األطفال ظهور قصور واضح 
في المهارات االجتماعیة كما في حاالت القلق االجتماعي والخجل والعجز عن 

. تجاج ورد العدوانالتعبیر عن االنفعاالت االیجابیة كالحب والمودة أو السلبیة كاالح
ات األخرى مثل االضطرابًوقد یظهر القصور االجتماعي مصاحبا لكثیر من 

ً السلوكي حیث یظهر األطفال قصورا واضحا في المهارات االجتماعیة االضطراب ً
بما فیها العجز عن االحتكاك البصري أو العجز عن تبادل الحوار والجمود الحركي 

  .ماعيوعدم االستجابة للتفاعل االجت
  : االنفعالي-نظریة العالج العقالني 
الذي یرى أن تغییر  Albert Ellis الیس ألبرتالعالم  رائد هذه النظریة هو

تغیرت  الذي من شأنه أن یغیر سلوكهم، وأن األفراد المضطربین لو أفكار الناس هو
عال عند والتفكیر واالنف. أفكارهم وأنساقهم االعتقادیة لتخلصوا من أعراضهم وشكواهم

الیس لیسا منفصلین فالتفكیر یتأثر باالنفعال واالنفعال یصاحب التفكیر فإذا كان 
ٕالتفكیر منطقیا كانت المشاعر ایجابیة واذا انحرف التفكیر انحرفت معه المشاعر  ً

 لدى الفرد هي تفكیره االضطرابیرى أن سبب ظهور أعراض   وهو.واالنفعاالت
 وهذا التفكیر یعود باإلضافة إلى أصوله غیر عقالني وغیر منطقي على نحو

البیولوجیة إلى التعلم الخاطئ من الوالدین ومن الثقافة التي یعیش في ظلها الفرد 
ًوالذي یجعل الفرد محتفظا باضطرابه هي إحدى عادات التفكیر الخاطئة وهي 

ولذا فإن أو ل مهام العالج النفسي . الحدیث الداخلي أو حدیث الذات إلى الذات
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 االنفعالي هي تبصیر الفرد بأفكاره الالعقالنیة وبتوضیح العالقة -بالمدخل العقالني
  . بین هذه األفكار وبین أعراضه
 النفسي على االضطراب االنفعالي في تفسیره لنشأة –یستند المدخل العقالني 

أسس بیولوجیة وأخرى اجتماعیة وثالثة سیكولوجیة فاألسس البیولوجیة تكمن في نزعة 
لفرد إلى الكمال ورغبته في أن ینجز األعمال عند أعلى مستوى مما یجعل بعض ا

ًالناس یظلون في مجاهدة مستمرة لكي یلتزموا بهذا المستوى ویدفعون لذلك ثمنا 
ًباهظا وهم الذین یكونون عرضة أكثر من غیرهم لالضطراب بسبب عدم الرضا عن 

  .أدائهم وتقیمهم السلبي لذواتهم
جتماعیة لالضطراب فتتمثل في التوازنیة التي ینبغي أن یقیمها ما األسس اال

ًفهوال یستطیع أن یعتمد علیهم كثیرا كما أنه ال ینبغي أن . الفرد في عالقاته باآلخرین
الذي یهتم باآلخرین وبآرائهم أكثر مما  یبتعد عنهم وینفر منهم، والفرد المضطرب هو

  .سبیل إرضاء اآلخرینینبغي بحیث یفقد استقاللیته وشخصیته في 
یس المعروفة باألحرف الرامزة  السیكولوجیة فتتمثل في نظریة الأما األسس

A.B.C  حیث یشیر الحرف(A) إلى الحادث النشط Activating Event وهو 
المثیر أو المنبه الذي یتعرض له الفرد ومن شأنه أن یثیر استجابة معینة، أما 

 وهي االستجابة التي Consequenceلنتیجة  فیشیر إلى العاقبة أو ا(C)الحرف 
، أما )A (تصدر عن الفرد أو الحالة التي تنتابه نتیجة لتعرضه للمثیر المنشط

ویشیر إلى االعتقاد أو المعتقد ) C(و) A (بین العامل الذي یتوسط فهو) B (الحرف
Belief ًعامل هام جدا ألن وهو) C (أو الحالة التي سیخبرها الفرد تترتب على 

 .)A (فیما یتعلق بالمثیر )B (مدى إدراكه وفهمه وتفسیره للموقف، أو على معتقده
 بینما أهملت )C(و )A (ًیز أن النظریات السلوكیة اهتمت كثیرا بالمتغیرینویرى وال

 لیس له أهمیة في حد ذاته )A (رغم أهمیته البالغة فالمتغیر) B (المتغیر الوسیط
فقد ندركه ) A (تقدات التي تدرك على أساسها المتغیرالقناعات والمع ولكن المهم هو

ًلیس كذلك، علما بأننا سنتصرف بناء على ما  على أنه عامل مهدد أو خطر وهو ً
ًوبذلك یكون تصرفنا خاطئا ونتحمل نتیجة سیئة ویكون  ، والعكس صحیحأدركتاه
 المهم العامل هو) (Bوحتى في العالج یظل العامل .من النوع المكدر) C( العامل

توالي  الذي یمكن للمعالج أو المرشد أن یتدخل فیه أو یغیره من خالل التدخل في
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 األحداث ویجعل الفرد یتخلص من النتائج السلبیة المتمثلة في األعراض وهذا هو
  . االنفعالي–جوهر العالج العقالني 

 النفسي عندما یسئ االضطرابیفسر أصحاب هذه النظریة بدایة ظهور 
وهذا (من تصرفات اآلخرین ) Bالمتغیر وهذا هو(سیر األحداث والمنبهات الفرد تف

والتي تتمثل ) Cوهي المتغیر (فیترتب على سوء التفسیر نتائج سیئة) Aهـو المتغیر 
وتقاوم األعراض التغیر وتستمر في سلوك الفرد عن طریق عملیة .في األعراض

ًدیثا داخلیا مضمونه أنه غیر كفء التلقین الذاتي والتي یتحدث فیها الفرد مع نفسه ح ً
وفاشل في معالجة أموره، بدلیل النتائج السیئة التي تعرض لها ومما یعقد األمور إلى 
درجة أكبر أن هذا الحدیث الداخلي المتضمن تدني فكرة المرء عن ذاته یمكن أن 

ًیكون حادثا منشطا جدیدا ً ً) A (یتسم بالسلبیة لینتهي من خالل عملیة اإلدراك B)( 
 .  وهكذا یدخل الفرد في دائرة خبیثة ال تنكسر إال بالعالج.ًأكثر سوء C)  (إلى نتائج

  Family Violence : العنف األسري-ًثانیا
  :تعریف العنف األسري

هو في عنفوان شبابه أي قوته وعنفه  وضد الرفق،"ًیعرف العنف لغویا بأنه 
  .)٥١٦ :ت  ب،،المصباح المنیر( "عتب علیه وًتعنیفا المه

ًیعتمد بقوة شكال من  وفعل یخلو من الرحمة ونستنج من ذلك أن العنف هو
ًاأللفاظ القاسیة شكال من أشكاله السلوكیة  وأشكاله السلوكیة حینما یقع على البدن،

 . حینما یقع على النفس
وأعنف الشيء أي أخذه بعنف  ،قلة الرفق" یعرف العنف في لسان العرب بأنه

ًوالعنف هو استخدام الضغط والقوة استخداما غیر مشروع ،"لتقریع واللوموالتعنیف هو ا
  .من شأنه التأثیر على إرادة فرد ما

 :ف بأنه العنWebster" وبستر"كما عرف قاموس 
 ممارسة القوة البدنیة إللحاق إصابة أو ضرر باآلخرین   -١
 قلة الرفق في التعامل   -٢
 ٕاالنتهاك والحاق الضرر  والتعدي  -٣

ًفقد أثار التعریف جدال واختالفا بین  أما تعریف مصطلح العنف األسري ً
ًالباحثین نظرا الختالف مفهوم وتعریف األسرة من مجتمع آلخر وكذلك نظرا 

 حیث تختلف مظاهر العنف من ،الختالف مظاهر وأشكال العنف من مجتمع آلخر
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 الدیموجرافیة المؤثرة ًمجتمع لمجتمع تبعا الختالف حجم األسرة وتكوینها والعوامل
 )Family Violence(ً نقال عن موقع .فیها

االستعمال المتعمد للقوة " الصحة العالمیة العنف على أنه وتعرف منظمة
الفیزیائیة، المادیة، أو القدرة، سواء بالتهدید أو االستعمال المادي الحقیقي ضد الذات 

أو  (إلى حدوثأو ضد شخص أخر أو ضد مجموعة أو مجتمع، بحیث یؤدي 
یشمل  وإصابة أو موت أو إصابة نفسیة أو سوء النماء أو الحرمان،) رجحان حدوث

 أو المعاملة اإلهمالأشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنیة أو العقلیة أو 
  ."المنطویة على إهمال أو إساءة المعاملة أو االستغالل

هو أي فعل من "العنف األسري بأنه  )٢٠١٣:١٤،یوسف الرمیح(وعرف 
أفعال االعتداء المادي أو المعنوي أو الجسدي الذي صدر من الوالدین أو أحدهما 

  :تتضمن هذه األفعال وتجاه واحد أو أكثر من األبناء
  .الضرب الخفیف -  .التهدید بالضرب -
  .الحرمان من شئ ضروري -  .الضرب المبرح الذي ینتهي بكسور أو جروح -
  .حبس الحریة -  . بعمل مااإلجبار بالقوة على القیام -
  . الشدیداإلهمال -  .اللوم المستمرالتوبیخ و -
  .طالضغالقهر النفسي و -  .الطرد من المنزل -

السلوكیات العدائیة العدوانیة بین "بأنه ) ٢٠١١:١٩٨،أحمد السكري(وعرفه 
هذه  وٕاذالل، وبعض األحیان تؤدي للوفاة، وأذى وأفراد األسرة والتي ینتج عنها جروح

ات ربما تشمل اإلساءة البدنیة وتحطیم الممتلكات، الحرمان من الحاجات السلوكی
  "األساسیة

كل ما یوقع األذى أو الضرر على الطفل "بأنه ) ٢٠٠٨(عرفه عالء كفافي 
بهذا المعنى فإن مفهوم العنف  و"ًسواء أكان هذا األذى أو الضرر جسمیا أم نفسیا
إلى األطفال ألن مفهوم اإلساءة ضد األطفال یكاد یتطابق مع مفهوم اإلساءة 

ًبالتالي یمكن أن یستخدم كال من المصطلحین لیشیر إلى  ویتضمن المعنى نفسه
  .یمكن استخدمها بالتبادل والمعنى نفسه

مفهوم  ومفهوم العنف إلى مفهوم شرعي) ٢٠٠٨(كما قسم عالء كفافي 
ن حقوق الطفل قانوني، فالمفهوم الشرعي لإلساءة أو العنف ضد األطفال ینطلق م
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الحقوق التي كفلتها الشرائع السماویة للطفل،  ووحریاته، فأي انتقاص من الحریات
ًیعتبر إساءة إلیة وعدوانا موجها إلیه  ً"  

أما مفهوم اإلساءة أو العنف ضد األطفال في المجال القانوني فیشیر إلى 
 )١١-١٠ :٢٠٠٨عالء كفافي، (. معنى التعسف أو سوء استخدام السلطة أو الحق

إساءة معاملة الطفل " بأنه ) ١٥ :٢٠٠٦(كما عرفه عبد المحسن المطیري 
في ظل ظروف توضح أن صحة أو رعایة  وًمن قبل شخص یعد مسئوال عن رعایته

  "الطفل قد تعرضت للضرر أو للتهدید بالضرر أو اإلیذاء
أي تصرف أو فعل " العنف األسري بأنه) Wallace,2002(والس  ویعرف

لى العنف البدني أو اإلهمال أو إساءة المعاملة بأي شكل كانت سواء نفسیة أم یقود إ
ًعاطفیة أم جنسیة أم بأي شكل یصدر من أحد أفراد األسرة موجها إلى أي شخص 

  ".آخر في األسرة
أي قول أو فعل موجه " ویعرف العنف األسري في هذا البحث إجرائیا بأنه 

  یصدر من أحد الوالدین أو كالهمااإلهماللنبذ أو للطفل یتسم بالقسوة أو العنف أو ا
ینتج عنه أثار سلبیة على هذا الطفل سواء كانت نفسیة أو اجتماعیة أو بدنیة أو و

  ".انفعالیة
 :أشكال العنف األسري

بناء على تقریر منظمة الصحة العالمیة والذي تأخذ به المنظمات الحقوقیة 
 :ألسري یظهر في األشكال التالیةفإن العنف ا ،المعنیة بحمایة الضعفاء

 . االعتداء الجسدي   .١
 . أعمال العنف النفسي   .٢
 . العنف الجنسي   .٣
العنف الذي یشمل مختلف التصرفات السلطویة المستبدة والجائرة كعزل    .٤

 .الشریك
تعددت أشكال العنف األسري كما أوضحتها العدید من الدراسات منها دراسة 

عبد الفتاح (دراسة  و،)٢٠١٣ ،، أمین صبري، رحاب أحمدعبد العزیز الشخص(
العنف  وومن بینها العنف تجاه الزوجة )٢٠٠٥أنور البنا، (، ودراسة )٢٠٠٦ ،الهمص

ًتجاه كبار السن، ولكن أخطرها شیوعا العنف تجاه األطفال ألنهم ال یمتلكون الدفاع 
الخاصة بمنع األذى و الملزمة وعن أنفسهم، إضافة إلى قصور التشریعات الواضحة

  :تجاه األطفال ومنها
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 :physical Violence  العنف الجسدي- أوال
العقاب  وتوجیه األذى وونعني به استخدام الوالدین أو المعلمین للقوة البدنیة 

ضرب وركل،  وًتتضمن سوء المعاملة الجسدیة أفعاال، مثل دفع، والجسمي للطفل،
عبد ( أو أشیاء أخرى شبیهة بذلكوقرص، وعض، وصفع، وخنق، حرق الطفل، 

  ).٤٠٩ :٢٠١٣العزیز الشخص، أمین صبري، رحاب أحمد، 
أن اإلساءة الجسدیة هي التي تقع على ) ٢٩ :٢٠٠٣،سهام صویغ(أوضحت و

 الرضوض والجروح والكدمات: جسد الطفل بفعل فاعل ولیست نتیجة حوادث مثل
  .ز الطفل بقوةعالمات الربط أو العض أو نتیجة ه والحروق والكسورو

ًأن اإلساءة البدنیة تأخذ أشكاال من ) ٧٨ :٢٠١٠،عادل العدل(كما أوضح   
 فترات وحبسهالممارسات العنیفة مثل الضرب على مناطق حساسة من جسم الطفل، 

من إلحاق األذى بالطفل، بل أنها  طویلة، وهي ال تنجم بالضرورة عن رغبة متعمدة
 تربویة قاسیة أو عقوبة بدنیة صارمة أدت إلى في معظم الحاالت ناتجة عن أسالیب

  .إلحاق ضرر مادي بالطفل
أن اإلساءة ) ١١٣ :٢٠١٣،ممدوح الجعفري، مها عبد العظیم( وأوضح

ًالجسدیة تخلق لدى الطفل إحساسا بأن العالم بارد وجاف، وال یعرف أن یتمتع بدفء 
ة ذلك إلى أن یرى قد یقود والبرود العاطفي، وقد یصاب بنوع من التبلد والحب،

التحدیات التي یعجز عن مواجهتها كما أنه یجد صعوبة  والحیاة مملوءة بالصعاب
 الطفل الذي تساء معاملته معرض لإلصابة بالشك واالحترام، وفي أن یستمتع بالتقدیر

  .العناد والعزلةو
 Verbal abuse : العنف اللفظي-ثانیا

التي تتضمن  وأحد أشكال هذا العنفوتعتبر اإلساءة اللفظیة من قبل الوالدین 
التي تسبب آالما  وتلك األلفاظ أو الكلمات التي یستخدمها الوالدان ضد أطفالهم

وهذه اإلساءة كفیلة بأن تحدد مالمح أساسیة في شخصیاتهم وتؤثر . وقسوة نفسیة لهم
خدام است والكراهیة والحقد وٕاثارة العنف ولدى الكثیر منهم في رفع الروح العدوانیة،

القوة للرد من أجل رفع القهر الناتج عن هذا االستهزاء، إذ تشیر العدید من التقاریر 
 االستهزاء والمدرسیة إلى أن أكثر المشاكل العنیفة بین الطالب كانت بسبب السخریة

  .)٣٥ :٢٠٠٦عبد الفتاح الحمص،()٩٠ :٢٠١٠عادل العدل،(تسلط الكبار على الصغار و
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بأن اإلساءة اللفظیة هذا النوع من االعتداء ال ) ٢٠٠٥(كما أشار أنور البنا 
یستلزم اللمس، ولكنه یمارس عبر تصرفات أو كلمات جارحة تقال للطفل، یشمل هذا 

 المقارنة السلبیة باآلخرین، وٕاطالق األسماء المكروهة على الطفل، والصراخ، الشتم،
  .التفوة بجمل تحط من شخصیة الطفلو

 :Psychology violence  العنف النفسي-ثالثا
تمثل  ویتفق المفهوم النفسي لإلساءة مع اإلساءة المتمثلة في اإلهمال 

الجانب السلبي من اإلساءة أو من العنف فالطفل في هذه الصورة ال یوجه إلیه شئ 
ًانما هو یحرم من شئ یحبه أو یكون مهما ویكرهه  االنفعالي وًحیویا لنموه الجسمي وٕ

  . سوياالجتماعي على نحوو
أن هذه الصورة من اإلساءة أو العنف ) ١٢ :٢٠٠٨(وقد أوضح عالء كفافي 

في الشرائع العلیا في  وتبینها في المجتمعات المتقدمة ویسهل تشخیصها) اإلهمال(
المجتمعات األخرى، ألنه في مجتمعات العالم الثالث یكون معظم اآلباء منهمكین في 

ال یكونون منتبهین في هذه  ومن المطالبطلب أسباب العیش عند الحدود الدنیا 
یساعد ذلك أن مستوى تعلیمهم أو  والنفسیة والحالة إلى حاجات األطفال الجسمیة

أهمیة إشباعها  وال یمكنهم من تبین هذه الحاجات.مستوى الوعي التربوي عندهم
كما وضحتها العدید من الدراسات مثل  اإلهمالومن أهم مظاهر إساءة . ألبنائهم

، )٢٠٠٦(، وعبد الفتاح الهمص )٢٠١٣(، عادل العدل )٢٠١٤(سة عمر یاسین درا
نقص التغذیة الالزمة  والحرمان من التعلیم و الحرمان العاطفي،)٢٠٠٥(أنور البنا 

ًلبناء الجسم بناء سلیما  األمان، وٕاهمال األمن و،الطبیة وونقص الرعایة الصحیة. ً
 . اإلهمال الوجدانيو

  :لحدوث العنف األسريالنظریات المفسرة 
  : النظریات االجتماعیة- أوال

  :  البنائیة الوظیفیة-
ًأنصار هذا االتجاه یؤكدون على أن العنف یعتبر نتاجا لظروف اقتصادیة 

حاالت البطالة  وضغوطه وظروف العمل واجتماعیة تتمثل في األوضاع العائلیة
  العمدي أو غیر العمدي،التفكك األسري والخالفات األسریة، وبأشكالها المختلفة،

 انخفاض دخل األسرة، مع كثرة عددها ما یستتبعه من تغذیة غیر مناسبة والفقرو
المستوى االجتماعیة  وتعلیم غیر كاف وعدم العنایة الصحیة، وسكن غیر مالئمو

  . المتدنى
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  : اتجاه التفاعلیة الرمزیة-
ها وحدة من یركز اتجاه التفاعلیة الرمزیة على دراسة األسرة باعتبار

الشخصیات المتفاعلة لذلك فهو یركز عند دراسته للعنف األسري على العالقات 
األبناء ومظاهر االتصال الرمزي السلبي  والزوجة ومظاهر العنف بین الزوج والسلبیة

 على التوجیهبین أفراد األسرة الواحدة كما تهتم بتأثیر مشاهدة األبناء للعنف في أسرة 
  . ي األسرة التناسلیة عند البلوغممارستهم للعنف ف

  :  التعلم االجتماعي-
ًإن أكثر النظریات شیوعا هي أن األشخاص یتعلمون العنف بنفس الطریقة 

أن عملیة التعلم هذه تتم داخل األسرة سواء  و.التي یتعلمون بها أنماط السلوك األخرى
  . في الثقافة الفرعیة أو في الثقافة ككل

أبنائهم على التصرف بعنف مع اآلخرین في بعض فبعض اآلباء یشجعون 
البعض اآلخر ینظر  ویطالبونهم بأال یكونوا ضحایا للعنف في مواقف أخرى والمواقف
كأنه الطریقة الوحیدة للحصول على ما یریدون بل أن بعض اآلباء یشجعون  وللعنف

   .االبن على التصرف بعنف عند الضرورة
  :الحرمان من القوة ونظریة الفقر

في إطار هذه النظریة فإن الفقر هو أحد أشكال التجرید من القوة ومن ثم القدرة 
على التأثیر في المعادلة االجتماعیة بحیث یؤدي هذا العجز عن امتالك القوة إلى 

  .الجریمة وجعل السیاقات الفقیرة هي سیاقات التوتر ومن ثم سیاقات العنف
  :  ثقافة العنف-

تفسیر ظاهرة العنف ذلك الذي یبنى على افتراض من المداخل الحدیثة في 
 وجود ثقافة تجسد اتجاهات المجتمع نحو العنف مثل تمجید العنف في الروایات

اعتناق  و المرئیةم المسموعة أمالم عامة سواء المقروءة أاألفالم أي في وسائل األعو
في النهایة معاییر اجتماعیة تقوم على أفكار مثل الغایة تبرر الوسیلة مما یفضي 

تبرز نماذجه في  وإلى وجود ثقافات أساسیة أو فرعیة تمجد العنف وتقرر شرعیته
ًه یصبح جزءا من طرق الحیاة بالنسبة لبعض أعضاء المجتمع بحیث إن ،المجتمع

الذین یفضلون األسلوب العنیف في التعامل مع اآلخرین دون الشعور بالذنب نتیجة 
  .العدوان علیهم
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  :بوي النموذج األ-
 أنه نتاج مجموعة هذا النموذج یفسر حدوث العنف في األسرة على أساس

ٕافرازه حیث یتأسس البناء األسري ویقوم على  وهمت في تكوینهسأظروف مجتمعیة 
 القسوة وتقدیس تسلط األب وداخل هذا البناء یوجد نسق هرمي یقوم على السلطة

صاحب الرأي  واألسرة" رب"رة فهو مكان الصدا) أو من یمثله (العنف یتبوأ فیه األبو
  .المسئول عنها بأكملها في حین یحتل الطفل قاع هذا النسق واألوحد
  : النظریات النفسیة-ثانیا 

  :العدوان واإلحباط نظریة -
 التي یعاني منها اإلحباطترى هذه النظریة أن سبب العنف یعزي إلى حالة 

 إحباطیةف یسبقه دائما مواقف أن كل عن و.لإلحباطالشخص فالعنف نتیجة طبیعیة 
 االنزواءهذا الشعور یؤدي إلى أحد أمرین إما  ومن جراء الشعور بالقهر االجتماعي

العنف بل التطرف في القسوة التي قد  وٕاما إلى التمرد وهجره واالغتراب عن المجتمعو
فسي الثأر من هذا الواقع الن وًتصل إلى درجة القتل في أبشع صورة رغبة في االنتقام

  .الذي ال یرحم
  : نظریة التحلیل النفسي-

تفسر هذه النظریة العنف الوالدي من خالل العدوان الكامن في الالشعور لدى 
لدى الوالدین المسیئین ألبنائهما یكون قد تعرض ) األنا(األمهات ذلك أن  واآلباء

  .ألذى في طفولته مما یدفعه إلى إیذاء أطفاله
  : نظریة الضغوط-

لنظریة العنف من وجهة نظر أخرى حیث توضح أنه من خالل ترى هذه ا
 عن المسئولالضغوط التي یتعرض لها الوالدین لسد حاجات أبنائهم یمكن أن یكون 

األلم تؤدي بهما إلى  والعنف تجاه أبنائهم حیث یتعرض الوالدان لحاالت من التوتر
لتواجدهم في الحیز إظهار مسالك تنفسیة یكون فیها األبناء هم المتنفس المناسب 

   .ألنهم دائمو المطالب واإللحاحات والمكاني لهم بشكل دائم
  : النظریة المعرفیة-ثالثا

على أن سلوك اإلساءة الوالدیة یرجع إلى نقص في المهارات هذه النظریة تؤكد 
 اإلدراكیة للوالدین تجاه الطفل من حیث الوقوف على مراحله العمریة في الطفولة

معاملته على هذا  واحتیاجات كل مرحلة من هذه المراحل ومعرفة خصائصو
 األساس بحیث یكون الوالدان على بینة بما ینبغي أن یكون علیه سلوك طفلهما
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بالتالي یتعامالن معه على هذا األساس فال یتعجالن نموه وال  وعالقاته ونشاطهو
حلة سماتها ًجسمیا إذ لكل مر وًیكرهانه على أن یفعل ما لیس في طاقته عقلیا

  .الخاصة ومعدالتها الطبیعیة في النمو
  :نظریة التعاطف -

 النظریة ترجع اإلساءة الوالدیة إلى أن الوالدین لم یمارسا سلوك التعاطف في هذه
الصغر فلكي نفهم اآلخرین وندركهم على نحو جید علینا أن نقلدهم ونتخیل 

  .مشاعرهم
  :  النظریات البیولوجیة-رابعا

  :البیولوجیة الغریزیةنظریة األصول  -
أن هناك غریزة عامة لالمتثال : تقوم هذه النظریة على فرضیة أساسیة مؤداها

ًلدى اإلنسان ومن ثم فإن جانبا كبیرا من العنف البشري یرتد إلى أصول غریزیة ً 
  .لكن هذه النظریة بنت مالحظاتها على الحیوانات فكان ذلك من النقد الذي وجه لهاو

  :  في هرمونات الذكورةنظریة االختالل -
ترجع هذه النظریة سبب العنف إلى وجود اختالل في كروموسومات الذكورة 

یرتبطان بالجنس بینما الذكر  ) x (فمن المعلوم أن األنثى لدیها كروموسومات من
هذا االختالل وفقا لهذه  )xyy (یصبح لدیه ولكن یحدث نوع من الشذوذ) xy (یكون

  .لعنفالنظریة یكون سببا في ا
  : نظریة وجود ملكة التدمیر في موقع معین في المخ -

المختلفة للشخصیة یقع " أو الملكات" یعتقد أنصار هذه النظریة أن السمات 
مركز كل منها في منطقة معینة من المخ ومنها ملكة التدمیر التي كان یعتقد أن 

  .مركزها في المخ فوق األذن
  :الدراسات السابقة

 : السلوكیة وقت لالضطرابات االنفعالیة دراسات تطر- ًأوال
 التي هدفت إلى تحدید المسارات النمائیة ) (Philips, 2003دراسة فیلیب 

التي تؤدي إلى اضطراب السلوك بمرحلة الطفولة والتي تقود في النهایة إلى سلوك 
مضاد للمجتمع في مرحلة الرشد، وتوصلت الدراسة إلى أن فرط النشاط والعدوان 

لفعل السلبیة تمثل عوامل مخاطرة أساسیة لظهور المشكالت السلوكیة لدى وردود ا
  .األطفال
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 وكان الغرض من هذه الدراسة تتبع )(Diamond, 2003دراسة دیموند 
الطالب الذین تم تحدیدهم في مرحلة ریاض األطفال والصف األول االبتدائي على 

كان هؤالء الطالب قد أنهم معرضون لخطر تكوین اضطرابات انفعالیة سلوكیة و
وصلوا للصف الثامن والتاسع عند إجراء الدراسة الحالیة وقد أشارت النتائج أنه ال 
توجد فروق بین مجموعات المخاطرة على نتائج مقاییس مفهوم الذات واالكتئاب، 

أن هؤالء الطالب الذین تم تحدیدهم في مرحلة ریاض األطفال والصف األول  ویبدو
ات االنفعالیة والسلوكیة مستمرون في عرض االضطراب لخطر على أنهم معرضون

السلوكیات التي یتم إدراكها بصورة سلبیة عن طریق معلمي الصف، في حین أنه لم 
إدراك الطالب لسلوكهم  یكن هناك فروق دالة بین مجموعات المخاطرة في

كما أشارت النتائج لضعف أداء الطالب المعرضین للخطر في كل من .الشخصي
  .مقاییس الحساب والقراءة بالمقارنة بأداء الطالب غیر المعرضین للخطر

 حیث استهدفت الدراسة عینة من ),Sahatfian (2004 سهاتفیندراسة   
األطفال الذین یعانون من اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة باعتبارهم مهددین 

قامت هذه الدراسة وقد .لدیهم سلوك مضاد للمجتمع في مرحلة المراهقة ألن ینمو
على االفتراض الذي أسسته نتائج الدراسات السابقة بأن اضطراب قصور االنتباه 

 االضطراباضطراب التمرد على السلطة أو  وفرط الحركة یعتبر عامل مخاطرة لنمو
ًطفال یعانون من ) ٢٠ (السلوكي، وعن طرق مراجعة تقاریر الوالدین أمكن تحدید

فة أنهم أظهروا اثنین أو أكثر من السلوكیات التي باإلضا ADHDأعراض اضطراب
 ADHDًطفال لدیهم اضطراب ) ٢٠ (وتم مقارنتهم مع CD تحقق اضطراب السلوك

 كف االستجابة – المهارات الوظیفیة –المهارات اللفظیة (فقط في المتغیرات التالیة 
 العدید من ، وقد أوردت الدراسة) العالقات مع الزمالء– الوالدین  العالقات مع–

اإلحصائیات من الدراسات السابقة تشیر إلى أن هناك مسار یؤدي من اضطراب 
 السلوكي ومنها على سبیل المثال، االضطراب قصور االنتباه وفرط النشاط إلى نمو

ً طفال مصابا باضطراب ٢٢٢وجد أن من بین  ًADHD  أظهروا  % ٩٣هناك
شكل مشابه وجدت دراسة طولیة أعراض اضطراب السلوك والتمرد على السلطة، وب

أظهروا أعراض % ٥٦هناك  ADHDً طفال یعانون من اضطراب ٧٧٦أن من بین 
أظهروا اضطراب التمرد على السلطة، ومن الدراسات  % ٥٤اضطراب السلوك و

ً مراهقا تم تشخیصهم أثناء ٧٥ًالطولیة أیضا التي قام بها هیشتمان تبین أن من بین 
ًمنهم أظهروا سلوكا معادیا للمجتمع% ٧٠والنشاط هناك  طفولتهم على أنهم مفرط ً. 
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ً مراهقا من مفرطي النشاط في مرحلة الطفولة وجد ٩١وفي دراسة أخرى طولیة على 
تم إیداعهم بإحدى % ٩٠تم القبض علیهم في جنایات مختلفة و % ٥٠أن 

ًمنهم كونوا اضطرابا سلوكیا % ٢٣المؤسسات الحكومیة، وفي مرحلة الرشد  ً معادیا ً
منهم حققوا محكات اضطراب السلوك، وفي دراسة أخرى طولیة  % ٢٠للمجتمع و
تم تشخیصهم على أن لدیهم % ٢٧ مراهق مفرط النشاط وجد أن ١٠٣لعینة من 

ًاضطرابا سلوكیا واضطراب السلوك المعادي للمجتمع و أدمنوا مواد غیر % ٦٠ً
% ٢٥قلیل من التعلیم حیث أن كحولیة وفي فترة الرشد وجد أنهم حصلوا على قدر 

كل هذه اإلحصائیات . منهم لم یتموا المرحلة الثانویة وواحد فقط أتم الدراسة الجامعیة
اضطراب  تؤكد أن أعراض اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة یؤدي إلى نمو

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن . السلوك أو الجنوح أو السلوكیات المعادیة للمجتمع
أظهروا اختالفات سلوكیة  CDاضطراب +  ADHDطفال ذوي اضطراب األ

 .فقط ADHD وبروفیل عصبي فرید مقارنة بأطفال ذوي اضطراب
اهتمت  )(Kathleen. & Vanya., 2005 نيآفوفي دراسة قدمتها كاثلین و 

لى أي درجة یعتبر موت أحد الوالدین عامل من العوامل الرئیسة للتعرض إبفحص 
ات النفسیة في المستقبل، وتشیر نتائج الدراسة إلى أن وفاة أحد اباالضطرلخطر 

 واألطفال الذین لم یتلقوا أي دعم ،األهم بالنسبة للطفل الوالدین یعتبر الحدث المؤلم
في المراحل المبكرة من الحزن یمكن أن تتطور لدیهم مشكالت نفسیة وسلوكیة 

   .ات النفسیةاالضطراب خطیرة تؤدي إلى نمو
تعـــرف عوامـــل الخطـــر هـــدفت الدراســـة إلـــى ) ٢٠٠٨(ة منـــال عبـــد النعـــیم دراســـ

أ بتعــرض الطفــل لخطــر  ي تتنبــ وتحدیــد .ات االنفعالیــة والــسلوكیةاالضــطراباألســریة التــ
ات االضــــطرابفاعلیــــة البرنــــامج الوقــــائي فــــي خفــــض درجــــة تعــــرض األطفــــال لخطــــر 

 راوح أعمــارهم مــا بــینًطفــال تتــ) ٥٠( تكونــت عینــة الدراســة مــن .االنفعالیــة والــسلوكیة
ارت نتــائج الدراســة . بالمــدارس االبتدائیــة بمحافظــة الجیــزة مــن المــسجلین) ١٢-٩( أشــ

 بدرجـــة التعـــرض مـــن بـــین العوامـــل األســـریة تنبـــأ بـــشكل دال إلـــى وجـــود عـــاملین فقـــط
ٕ، وادمــان أحــد الوالــدین %)٤٠(همــا اإلهمــال بنــسبة  الضــطراب التمــرد علــى الــسلطة

 النتـائج علـى وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین القیـاس كما دلت %).٣٢(بنسبة 
البعدي ألطفال المجموعة التجریبیة والقیاس البعدي ألطفال المجموعة الضابطة على 

  .ات االنفعالیة والسلوكیةاالضطرابمقیاس التعرض لخطر 
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هدفت إلى فحص التراث  (Reddy, et.al., 2009) وفي دراسة ریدي وآخرین
ناول برامج التدخل الوقائیة التي طبقت على طالب المدرسة ذوي األدبي الذي ت

 ١٤٠٥ دراسة تضمنت ٢٩تناولت الدراسة فحص ومراجعة ،ات االنفعالیةاالضطراب
خصائص العینة، مكونات ( تناول الفحص .ً متغیرا٤١من األطفال والمراهقین درست 

جیة سلوكیة استخدمت الدراسات أسالیب تدخل عال). العالج، ومنهجیة التدخل
 .االنفعالیة وومعرفیة مختلفة كما تباینت طرق تقییم المشكالت السلوكیة

 تدعم الدراسة دمج التدخالت )(Reinke, et.al., 2009 وفي دراسة رینك وآخرین  
ات السلوكیة االضطراباألسریة مع التدخالت المدرسیة لتوفیر الدعم لألطفال ذوي 

 تغییر الخدمة النفسیة الحالیة لمنع المشكالتواالنفعالیة في محاولة لتحسین و
 .السلوكیة عند األطفال الصغار عبر كل من المدرسة واألسرة

هدفت الدراسة إلى التأكد من صدق وثبات ) ٢٠١٢( دراسة فوزیة الردادي
ات االضطرابالصورة السعودیة من مقیاس بیرك لتقدیر السلوك في قیاس وتشخیص 

 فقرة موزعة على سبع ١٠٠عینة سعودیة تكون المقیاس من االنفعالیة في  والسلوكیة
معاهد  والسعودیین في المدارس العادیة مجاالت طبق البحث على عینة من األطفال

طفل وأشارت النتائج إلى ) ٣٠٠(بلغ عددهم  التربیة الفكریة ومراكز األحداث
طفال معامالت صدق وثبات مرضیة للمقیاس وكذلك قدرته على التمییز بین األ

ات السلوكیة واالنفعالیة لصالح األطفال االضطرابالعادیین وذوي اإلعاقة العقلیة في 
االنسحاب االجتماعي وتدني القدرة  وذوي اإلعاقة في مجاالت اضطراب السلوك

 .البدنیة وضعف الثقة بالنفس
هدفت إلى اختبار  )(Abigil, et al., 2012وفي دراسة ابیجال وآخرین 

الذي یهدف إلى مساعدة المعلمین في مرحلة ) األفضل في الفصل (نموذج للتدخل
الطفولة المبكرة إتقان استراتیجیات تعلیمیة فعالة لمنع وتخفیف سلوك المشكلة في 

 وقد صمم هذا البرنامج ،ات االنفعالیة والسلوكیةاالضطراب األطفال الصغار في خطر
أن یكون لدیهم  طفولة المبكرةكاستجابة للحاجة المتزایدة للمعلمین في مرحلة ال

المعرفة والمهارات الالزمة للعمل بشكل فعال مع األطفال الصغار الذین یظهرون 
 ویوفر البرنامج. EBDsالسلوكیات المشكلة المزمنة وهم في خطر متزاید لتطویر 

وتدریب عملي مستمر للمعلمین في مرحلة الطفولة المبكرة  بیانات ومعلومات مباشرة
ام االستراتیجیات التعلیمیة الفعالة التي تزید من احتمال أن األطفال في في استخد

صفوفهم سوف یظهرون السلوكیات االجتماعیة اإلیجابیة والتكیف وتقلیل احتمال 
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ً فصال ٢٤٠ وتم جمع بیانات الدراسة عبر .أنهم یظهرون مشكالت انفعالیة وسلوكیة
إلى أن تدخل األفضل في  ائج الدراسة وتشیر نت،ًدراسیا في مرحلة الطفولة المبكرة

یعتبر من التدخالت المصممة لالستخدام في الفصول الدراسیة في مرحلة  الفصل
حیث أشارت النتائج إلى زیادة مهارات المعلمین في تنفیذ الممارسات . الطفولة المبكرة

  .الفعالة للتعامل مع األطفال المشكلین
 هدفت إلى اختبار العالقة )(Scott, et al. , 2014 وفي دراسة سكوت وآخرین

االنفعالیة لدى  وات السلوكیةاالضطرابًبین ضرب الوالدین ألطفالهم بدنیا وظهور 
قبل المدرسة الذین تعرضوا للصفع  أطفال ما تشیر نتائج الدراسة إلى أن .األطفال

كیة ولذلك ً كانوا أكثر احتماال إلظهار اضطرابات انفعالیة وسلواألولین العامین أثناء
الطفل لخطر  فإن استخدام الوالدین للعقاب البدني في العامین األولین یعرض

  .قبل المدرسة ما ات االنفعالیة والسلوكیة في سناالضطراب باإلصابة
هم هذه الدراسة في تس )(Wheeler, et. al., 2014وفي دراسة ویلر وآخرین 

ت عالجیة لطالب ذوي فحص ومراجعة الدراسات التي هدفت إلى تقدیم تدخال
 من خالل تنمیة المهارات العاطفیة واالجتماعیة .السلوكیة وات االنفعالیةاالضطراب

لدى الطالب وتعد المهارات االجتماعیة والعاطفیة من المهارات الهامة الضروریة 
من ) ٣٣(وحللت الدراسة عدد  .لتحقیق النجاح األكادیمي والسلوكي للمتعلمین

التي تناولت تقدیم تدخالت  ٢٠٠٩-٢٠٠٠یة في الفترة ما بین الدراسات التجریب
 تم فحص ستة متغیرات وأشارت النتائج ،السلوكیة وعالجیة لالضطرابات االنفعالیة

إلى فاعلیة برامج التدخل القائمة على تدریب المهارات االجتماعیة في تخفیف 
 .السلوكیة لدى األطفال وات االنفعالیةاالضطراب

 هدفت إلى تطویر أداة )(kamp, et al., 2015 امب وآخرینوفي دراسة ك
 ،السلوكیة وللطالب ذوي المشكالت االنفعالیة تمكن المعلمین من التقییم األكادیمي

وتوضح نتائج الدراسات السابقة أن السلوك المشكل في الفصول الدراسیة ینشأ من 
ومهارات الطالب ذوي وجود تناقض بین مطالب المهام األكادیمیة المقدمة للطالب 

 السلوكیة ففي كثیر من األحیان، تنتج المشكالت. السلوكیة وات االنفعالیةاالضطراب
 على سبیل المثال، .من عدم تطابق بین البیئة ومهارات الطالب ونقاط القوة لدیهم

ًبالمهام الصعبة جدا للطالب هي سبب شائع للسلوك المشكلة في الفصول  القیام
هدفت الدراسة .تالي فإن مطابقة تعلیمات البیئة مع مهارات الطالبوبال .الدراسیة
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األكادیمیة  والحالیة إلى تنسیق نظام فعال للمعلمین لقیاس النتائج السلوكیة
وتشیر نتائج الدراسة إلى فاعلیة االستبیانات المصممة في الدراسة الحالیة .للطالب

ات االضطرابالسلوكي للطالب ذوي  وفي تمكین المعلمین من متابعة التقدم األكادیمي
  .االنفعالیة والسلوكیة

 تهدف الدراسة إلى مراجعة )(Kaya et al.,2015وفي دراسة كاي وآخرین 
نتائج الدراسات التي اختبرت أثر برامج التدخل بواسطة األقران لتحسین المهارات 

السلوكیة و ات االنفعالیةاالضطرابلدى طالب المدارس ذوي  االجتماعیة والسلوكیة
 دراسة تناولت برامج ٢١ حللت الدراسة نتائج .من المرحلة االبتدائیة إلى الثانویة

  .وتوصي الدراسة بمزید من البحوث الختبار نتائج هذه البرامج .بواسطة األقران
 هدفت إلى معرفة األثر )Tong,et, al., 2015( وفي دراسة تونج وآخرین

 في العالقة بین العقاب والمشكالت السلوكیة األمومة اإلیجابیة والملطف لألبوة
طبقت الدراسة أداة لتقییم السلوكیات الوالدیة الیومیة ومشكالت  .واالنفعالیة لألبناء
  وأشارت النتائج أن العقاب البدني ارتبط بالمشكالت االنفعالیة.األطفال التنمویة

ي األلعاب الریاضیة مع  في حین ارتبطت مشاركة أولیاء األمور ألبنائهم ف.السلوكیةو
مشاركة أولیاء األمور ألطفالهم في   كانت،وبالمثل. ظهور أعراض نفسیة أقل

الواجبات المنزلیة أو األعمال المنزلیة معتدال إلى حد كبیر في توسط العالقة بین 
ولذلك یمكن استنتاج ان المشاركة .العقاب البدني والمشكالت السلوكیة لألطفال

. لألطفال ًابیا على العالقة بین العقاب البدني والمشكالت السلوكیةاألبویة تؤثر إیج
 .وتنوعت هذه العالقة مع الجنس الطفل
الهدف من  ),et.al., 2016 Sirvinskiene( وفي دراسة سیفینسیكین وآخرین

هو للكشف عن العوامل التنبؤیة للمشاكل العاطفیة والسلوكیة لألطفال البالغ  الدراسة
الرضع فترة   من األطفال١٧٢ تكونت عینة الدراسة من ، ونصفمن العمر سنة

حیث قامت األمهات . وأمهاتهم) ٤٢-٣٧ (ولدوا خالل أسابیع الحمل(والیة كاملة 
 .المرجعیة االنفعالیة ألطفالهن باستخدام سلوكیات الطفل وبتقییم المشكالت السلوكیة

أكثر  ي سن سنة ونصف كانتالمشاكل العاطفیة والسلوكیة ف وأشارت النتائج إلى أن
ًانتشارا في األطفال الذین یولدون عن طریق الوالدة القیصریة،بالمقارنة مع األطفال 

اختبرت الدراسة عدة عوامل أخرى . دون إعطاء الدواء الذین یولدون والدة طبیعیة
عاطفیة لدى   مشاكل-أداء دون المستوى األمثل لحدیثي الوالدة بعد الوالدة  (مثل
 -العالقة غیر حمیمة بین الزوجین خالل فترة الحمل -قبول األم للحمل  - األم
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باإلضافة إلى بعض  -حزن األم خالل فترة الحمل وخالل األشهر األولى بعد الوالدة
وتشیر النتائج إلى أن العوامل البیولوجیة الطبیة  ).العوامل االجتماعیة والدیموغرافیة
عن نفسها في مرحلة ما قبل الوالدة وفترة ما بعد والنفسیة واالجتماعیة التي تعبر 

 .الوالدة یمكن أن تكون منبئ بالصحة النفسیة للطفل الرضیع في وقت الحق
 :تعقیب على المحور األول

السلوكیة لدى  وات االنفعالیةاالضطراببمراجعة الدراسات السابقة الخاصة ببعد 
 بظهور تنبئاألطفال لوحظ أن أغلب الدراسات ركزت على تحید عوامل الخطر التي 

 اهتمت ففي حین ،السلوكیة لدى األطفال في سن مبكر وات االنفعالیةاالضطراب
 بفحص عالقة العقاب البدني المبكر )(Scott,et al., 2014 سكوت وآخرین دراسة

واهتمت دراسة كاثلین . األطفالالسلوكیة لدى  والیةات االنفعاالضطرابمن الوالدین ب
لى أي درجة یعتبر موت أحد إبفحص  (Kathleen. & Vanya., 2005) نيافو

ات النفسیة في االضطرابالوالدین عامل من العوامل الرئیسة للتعرض لخطر 
المستقبل، وهدفت بعض الدراسات إلى تتبع المسار النمائي لألطفال المعرضین 

 ،) (Philips, 2003السلوكیة مثل دراسة فیلیب وات االنفعالیةضطرابااللخطر 
وهدفت دراسات أخرى إلى اختبار فاعلیة بعض البرامج في الحد من أعراض 

ودراسة ). ٢٠٠٨ ،منال عبد النعیم(دراسة السلوكیة مثل  وات االنفعالیةاالضطراب
 ,.Reddy,et alدراسة ریدي وآخرین و )(Reinke, et.al., 2009رینك وآخرین 

ویلر وآخرین  ودراسة (Abigil, et al. 2012)دراسة ابیجال وآخرین و )(2009
Wheeler,et al., 2014) (خرین آودراسة كاي وKaya, et al.,2015)( وقد استفادت 

الباحثتان من نتائج هذه الدراسات في اختیار عینة الدراسة وبناء المقاییس الخاصة 
  .بحثیة للدراسةوضع الفروض ال وبالدراسة

 : دراسات تطرقت للعنف األسري-ًثانیا
ظاهرة إیذاء األطفال في المجتمع ) ٢٠٠٣(تناولت دراسة سعد الزهراني 

توصلت الدراسة إلى أن أنواع اإلیذاء الثالثة كلها تمارس على األطفال  والسعودي،
 .لكن أبرزها اإلیذاء النفسي، یلیة اإلیذاء البدني ثم اإلهمال

ظاهرة العنف األسري، إلى تعرف ) ٢٠٠٥(آخرین  وراسة عبد المحمودوهدفت د
أسباب إیذاء األطفال، وعالقة ذلك بالمتغیرات الحدیثة في  وومعرفة أنماط وحجم

النظام العائلي الجدید، وبیان خصائص أطراف اإلیذاء  والعالم في ظل العولمة
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ألطفال یرجع إلى التغیرات وقد توصلت الدراسة إلى أن إیذاء ا. الموجه إلى األطفال
 االقتصادیة في المجتمع العربي التي انعكست على العائلة العربیة واالجتماعیة

االقتصادیة غالبا ما  وأظهرت أن األسرة التي تعاني التدني في حالتها االجتماعیةو
  .تكون ضحیة للعنف األسري

عنف األسري أكثر أنماط ال) ٢٠٠٥(آخرین  ووأوضحت دراسة عبد اهللا الیوسف 
ًانتشارا في مجتمع البحث، ومعرفة خصائص األسر التي یتعرض أفرادها للعنف 

ٕالقاء الضوء على بعض المعوقات التي تعوق التعامل مع حاالت العنف  والعائلي،
 توصلت إلى أن العنف غالبا یقع في األسر المفككة بسبب وفاة أحد الوالدین والعائلي

  .الطالق بینهمو
 تعرف الخصائص النفسیةإلى ) ٢٠٠٦(اسة أحمد الشهري  دركما هدفت

سعت إلى معرفة الخصائص  والعضویة لألطفال المتعرضین لإلیذاء واالجتماعیةو
التي قد تسهم في زیادة احتمال تعرض األطفال لإلیذاء، ومعرفة الفروق بین 

ة العضویة في التعرض لإلیذاء وفقا للمتغیرات الدیموجرافی والخصائص النفسیة
التعرف على أشكال اإلیذاء وأهم الفروق العائدة للمتغیرات للطفل  والخاصة بهم

ًكان من أهم نتائجها أن الذكور أقل تعرضا من اإلناث لإلیذاء  والمعتدى علیه
كما أن األطفال الذین تتراوح أعمارهم ما بین التاسعة إلى الثانیة عشرة هم . الجنسي

  . اإلیذاءغالبیة المتعرضین لهذا النوع من
 تعرف أسالیب التنشئة االجتماعیةإلى ) ٢٠٠٧(فت دراسة رفیق فتحي وهد

وكان من أبرز . المواقف المحیطة بالطفل الذي یتعرض للعنف والنفسیة واالقتصادیةو
أن أكثر الفئات العمریة  وًنتائجها أن فئة اإلناث أكثر تعرضا للعنف من فئة الذكور،

ًأن الطفل األول هو األكثر تعرضا للعنف  وسنة، ١٨-١٤تعرض للعنف هم ما بین 
أكثر  وفي األسرة كما كشفت الدراسة أن أكثر اآلباء ممارسین للعنف هم من األمیین

أن اإلیذاء البدني هو أكثر أشكال  واألطفال تعرضا للعنف هم من األسر مفككة
  .العنف الذي یتعرض له الطفل خالل عملیة التنشئة االجتماعیة

للمقارنة في أنماط  (Thombs, et al. 2007)اسة ثومبس وآخرون وهدفت در
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن األطفال السود . اإلساءة بین األطفال البیض والسود

تعرضوا لإلساءة الجسدیة أكثر من البیض كما أنهم عوقبوا بأجسام صلبة تركت 
  .أو الحظها أشخاص علیهم عالمات بأجسامهم
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 أن الذكور الذین )(Norman, Ryan, 2008نورمان وراني وافترضت دراسة 
یدخلون عملیة عالج تتضمن  ویقعون ضحایا العنف األسري في المراحل المبكرة

إعادة البناء المعرفي سوف یظهرون مستویات أعلى من العدوانیة مقارنة بأقرانهم في 
ور الذین كانوا في أشارت النتائج إلى أن الذك و.المراحل المتأخرة من عملیة العالج

بدایة العالج أظهروا استجابات تشیر إلى عدوانیة مرتفعة، بینما الذین في المرحلة 
  . األخیرة من العالج كانت استجاباتهم تشیر إلى انخفاض درجة العدوانیة

 ببالغات العنف )(Stanley, et al. 2010واهتمت دراسة ستانلي وآخرون 
ة وخدمات حمایة األطفال في حوادث العنف اختبار الصلة بین الشرط واألسري
ً بالغا تسلمته الشرطة لحوادث العنف األسري الذي ٢٥١یذكر البحث أن  و.األسري

ًیتضمن أطفاال، وجد موظفو الخدمات االجتماعیة أن هذه البالغات تحمل معلومات 
من األسر لم % ٤٠لوحظ أن  و.محددة عن خبرات األطفال الخاصة بالعنف األسري

تسببت البالغات في  ون لها أي تواصل مع خدمات حمایة األطفال في المنطقة،یك
 كما أشارت الدراسة إلى أن الحاجة .فقط من الحاالت% ٥التدخل االجتماعي لنحو 

خدمات الحمایة في عالقتها  وملحة إلى تحسین مداخل التواصل بین الشرطة وماسة
  .باألطفال الذین یتعرضون للعنف األسري

 هدفت إلى تحدید خصائص )(Kaufman, et al., 2011  كوفمان وآخروندراسة
كذلك آبائهم الذین یبحثون عن المساعدة  واألطفال الذین یتعرضون للعنف،

تشیر النتائج إلى أن  و.األسرة ولمشكالتهم النفسیة المتعلقة بالتعرض لعنف المجتمع
وط إكلینیكیة من اآلباء یظهرون مستویات ضغ% ٥٠من األطفال، % ٢٥نحو 

تتطلب الحاجة للتدخل على المستوى األسري ومن ثم المستوى الفردي عند العمل مع 
باإلضافة إلى درجة التعرض للعنف فإن هناك  واألطفال الذین یتعرضون للعنف،

ات النفسیة والعنف االضطرابًأنماطا متعددة من العنف یتعرض لها األطفال وترتبط ب
 اضطراب الشخصیة المضاد للمجتمع، وشخصیة،األسري، مثل اضطرابات ال

اإلدمان، وكذلك فإن اضطرابات التواصل  واضطراب ثنائي القطب، والشیزوفرینیا،و
  .التي لم یتم عالجها في الطفولة ترتبط بالعنف األسري في الرشد

تعرف درجة ممارسة األمهات  هدفت إلى )٢٠١١(دراسة حیاة عبد العزیز 
ٕالى معرفة الفروق بین متغیرات الدراسة  وضد أطفالهن،النفسي  وللعنف الجسدي

 لألم، الحالة الوظیفیة، ومعرفة موقف التربیة التعلیميالحالة االجتماعیة، المستوى (
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وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة . اإلسالمیة من العنف األسري ضد األطفال
بین الدرجة الكلیة و النفسي وًإحصائیا بین درجة ممارسة األمهات للعنف الجسدي

األرامل، وجود فروق دالة  وللعنف یعزى لمتغیر الحالة االجتماعیة لصالح المطلقات
بین الدرجة الكلیة  والنفسي وًإحصائیا بین درجة ممارسة األمهات للعنف الجسدي

للعنف یعزى لمتغیر الحالة التعلیمیة لصالح الحاصالت على شهادة التعلیم العام، 
بین  والنفسي وًة إحصائیا بین درجة ممارسة األمهات للعنف الجسديوجود فروق دال

. الدرجة الكلیة للعنف یعزى لمتغیر الحالة الوظیفیة لصالح األمهات غیر العامالت
العنف ضد  وأن موقف التربیة اإلسالمیة قد بني على نبذ العنف األسري بصفة عامة

األبناء على  وبین اآلباءأرسى قواعد العالقات  واألطفال على وجه الخصوص،
  . اإلحسان والعدل والعطف والحنان والمودة ومبادئ المحبة

تعرف العالقة هدفت إلى  ) (Rosana, et al., 2012 دراسة روزانا وآخرون
وتوصلت النتائج إلى أن أكثر . الجسدیة للطفل والصحة العقلیة وبین أنماط اإلساءة

 االنفعالیةالجسدیة للطفل هي اإلساءة  وقلیةًأنواع اإلساءة إضرارا بصحة الطفل الع
كما توصلت الدراسة إلى أن أنماط . اإلهمال والعاطفیة ثم تلیها اإلساءة الجسدیةو

عوامل الخطر المرتبطة  واألمراض المزمنة واإلساءة لها عالقة بسوء المعاملة
  .بالحیاة

سري هدفت إلى توضیح مدى خطورة العنف األ) ٢٠١٣(دراسة رشا الدسوقي 
وتوصلت النتائج إلى أن فقدان القدرات العقلیة للفرد المسلم مثل . على الطفل المسلم

االبتكار تكون من أسبابها األساسیة هو ارتكاب جنایة العنف التربوي الذي  واإلبداع
  كبت طاقاته الفكریة ویؤدي إلى تحجیم قدرات الطفل الفرد اإلبداعیة

تعرف العالقة بین أشكال لتي هدفت إلى ا  )(Jo, Ann, 2013 دراسة جو وآن
وتوصلت نتائج . أنماط التعلق في مراحل النمو األخرى واإلساءة في مرحلة الطفولة

الدراسة إلى أن اإلساءة الجسدیة ترتبط بالضعف في التعلق مع المراحل النمو 
في حین توصلت . األخرى كما أنه لو حدث أي نوع من التعلق یكون مرتبط بالقلق

راسة أن األطفال المعرضین لإلساءة الجنسیة لیس لدیهم أي نمط من أنماط الد
 وال توجد فروق بین األطفال مرتفعي أو منخفضي اإلساءة ،اآلخرینالتعلق مع 

  .الجسدیة أو الجنسیة في أنماط التعلق
هدفت إلى فحص وتحدید الخصائص ) ٢٠١٣(دراسة یوسف الرمیح 

 التي تمارس العنف تجاه أطفالها، إضافة إلى تحدید االجتماعیة لألسر والدیموجرافیة
 خصائص األطفال الضحایا الذین تعرضوا ألحد أشكال العنف داخل أسرهم،



 ٢٠١٧ینایر / ١جـ/ العدد األول/ العلوم التربویة
 

  

  

٢٨٧

توصلت الدراسة للعدید من النتائج منها أن ممارسة العنف تجاه األطفال ال یرتبط و
انما تباینت المستویات التعلیمیة بهذا  وبمستوى تعلیم معین لدى اآلباء، أن  والشأن،ٕ

ممارسة العنف تجاه األطفال، حیث تراوحت بین الضرب الخفیف الذي حقق أعلى 
الطرد من المنزل كما أوضحت الدراسة أیضا أن  و الشدیداإلهمالاالستجابات إلى 

أخیرا توصلت الدراسة أیضا من خالل  و هم أكثر ممارسة للعنف تجاه األطفالاآلباء
ن مظاهر العنف تجاه األطفال ارتبط بعدد من التحلیل اإلحصائي إلى أن تبای

  .عدد أعضاء األسرة والمتغیرات األسریة مثل الدخل
 : التعقیب-

اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في أنها تطرقت لظاهرة العنف 
ً بشكل كبیر في المجتمعات وخاصا االنتشاراألسري هذه الظاهرة التي بدأت في 

 الدراسة الحالیة مع معظم الدراسات السابقة في توضیح اتفقتكما . مجتمعاتنا العربیة
األضرار التي تظهر على الطفل التي یتعرض للعنف داخل األسرة سواء على مستوى 

واختلفت الدراسة الحالیة عن . العقلیة واالجتماعیة والسلوكیة وخصائصه الجسمیة
الطفل بعض المهارات النفسیة الدراسات السابقة في أنها تعد برنامج إرشادي یعلم 

ویتم  .التي تساعده في خفض بعض مشكالته السلوكیة الناتجة عن العنف األسري
  .االستفادة من الدراسات الحالیة في وضع األدوات وخاصا استبانة العنف األسري

   :ثفروض البح
ًإحصائیا بین درجة إدراك العنف األسري لدى أطفال الروضة  توجد عالقة دالة -١

 . لدیهم السلوكیة وات االنفعالیةاالضطرابجة ودر
ًتوجد فروق دالة إحصائیا بین األطفال الذكور واإلناث في إدراكهم للعنف  -٢

  .ات االنفعالیة والسلوكیة الناتجة عنهاالضطراباألسري وأبعاده ونوعیة 
القیاس البعدي  والقیاس القبلي ًتوجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجات -٣

لدى أطفال المجموعة التجریبیة  السلوكیة وات االنفعالیةاالضطراباس على مقی
ي لصالح القیاس اإلرشادالمعرضین لخطر العنف األسري بعد تطبیق البرنامج 

  .البعدي
  :إجراءات البحث

المنهج المسحي (المنهج الوصفي  استخدمت الباحثتان :منهج البحث
ًسلوكیا وكذلك األطفال المعرضین وذلك الكتشاف األطفال المضطربین ) االرتباطي

كما تم استخدام المنهج شبه التجریبي وقد استخدم تصمیم . لخطر العنف األسري
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ر على التجربة عدا ث یتم ضبط جمیع المتغیرات التي تؤالمجموعة الواحدة، وفیه
 المتغیر التجریبي، بمعنى أن الجماعة الواحدة مرت بحالتین، إحداهما تضبط األخرى 

 طفل وطفلة تم اختیارهم بشكل ٣٠٦تكونت عینة الدراسة من  :البحثعینة 
لتعرف األطفال الذین لدیهم ض روضات ومدارس مدینة حائل وذلك عشوائي من بع

اضطرابات سلوكیة وفي نفس الوقت یعانون من العنف األسري وفیما یلي جدول 
  :المدارس ویوضح توزیع األطفال على الروضات

  المدارس وطفال على الروضاتتوزیع األ) ١(جدول 
  عدد اإلناث  عدد الذكور  اسم المدرسة  م
  ٣٠  ٤٠  روضة المكارم األهلیة  ١
  ٣٢  ٣١  ٢٤المدرسة االبتدائیة رقم   ٢
  ٤٠  ٤٥  ٢٦المدرسة االبتدائیة رقم   ٣
  ٢٧  ٦١  ٢٩المدرسة االبتدائیة رقم   ٤

  السلوكیةاتاالضطرابوتم اختیار األطفال ذوي الدرجة المرتفعة في كل من 
ثم تم اختیار عینة استطالعیة ) ١٠٦(كان عددهم  والعنف األسري من العینة الكلیةو

ثم تم ). 100 (للتعرف على الخصائص السیكومتریة ألدوات البحث وكان عددها
من الذین یعانون درجة  طفل وطفلة) 62 (التي تكونت من واختیار العینة األساسیة

) 32 (ات السلوكیة وكان عدد الذكوراالضطراب كذلك ومرتفعة من العنف األسري
  ). 30 (وكان عدد اإلناث

  : أدوات البحث
 )٢٠٠٨،منال عبد النعیم ( إعدادالسلوكیة وات االنفعالیةاالضطرابمقیاس  -١

ات االنفعالیة والسلوكیة التي االضطرابیهدف المقیاس إلى تقدیر أعراض 
 بتعرض األطفال تنبئسنة والتي ) ١٢- ٩ (یظهرها األطفال في المرحلة العمریة من

 ویقوم كل من المعلمین واألمهات والطفل نفسه بتقییم ظهور هذه األعراض ،للخطر
  .على الطفل

عبارة تقیس أربعة مقاییس فرعیة ) ٥٥ (یتكون المقیاس من :وصف المقیاس
  :لالضطرابات االنفعالیة والسلوكیة هي كما یلي

   .عبارة) ١٧( ویقاس من خالل اضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد  ) أ
 .عبارة) ٢١(ویقاس من خالل   السلوكياالضطراب  ) ب
 .عبارات) ٩(اضطراب تحدي السلطة یقاس من خالل   ) ت
 .عبارات) ٨( االنفعالي یقاس من خالل االضطراب  ) ث
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ُویشترك كل من األم والطفل والمعلم في تقییم ظهور أعراض كل اضطراب من 
الفرصة للتعرف على تقییم أكثر من فرد لسلوك  وهذا یتیح ،ات السابقةاالضطراب

  .الطفل والتأكد من ظهور األعراض في المنزل والمدرسة
ُیشترك كل من األم والمعلم والطفل في تقدیر ظهور  :طریقة تقدیر الدرجة

حیث یطلب منهم تحدید ما  )٣-٢-١(ات على مقیاس مدرج من االضطرابأعراض 
 بحیث یمثل ظهور السلوك ،)ًغالبا-ً أحیانا–ًنادرا( إذا كان الطفل یقوم بهذا السلوك

وظهور ) ٢(ًوظهور السلوك المضطرب أحیانا الدرجة ) ١(ًالمضطرب نادرا الدرجة 
وقد روعي في وضع العبارات أن تقیم سلوك ). ٣(ًالسلوك المضطرب غالبا الدرجة 

یضایق  (الطفل في بیئة المنزل والمدرسة حیث تجیب األم على بعض العبارات مثل
 یقضي ساعات طویلة –یتأخر خارج المنزل لبعد منتصف اللیل –ًأخوته متعمدا 

في حین )  یهرب من المنزل ویعود بعد فترة قصیرة–خارج المنزل دون إذن والدیه 
 یظل خارج الفصل -ًیضایق تالمیذ فصله متعمدا (یجیب المعلم على عبارات مثل

یترك مقعده –صل ًیوما وهدد بالف) ٣٠(د عن یهرب من المدرسة لمدة تزی–مدة طویلة 
   .)في الفصل دون إذن

كما یجیب الطفل عن بعض العبارات الخاصة باالنفعاالت والمشاعر والتي ال 
 من السهل إثارتك –تفقد أعصابك بسرعة (یظهر بها االستحسان االجتماعي مثل 

 –وتر والخوف والت تشعر بالقلق– تشعر أن اآلخرین ال یهتمون بك –أو مضایقتك 
  .)تشعر بالحزن

یتبع التعلیمات وینتبه  (ویتضمن المقیاس بعض العبارات العكسیة مثل
یستطیع –ٕ یعامل زمالءه واخوته برفق – هادئ وخجول وحسن الخلق –للتفاصیل 
   .) یطیع أوامر الكبار–ى انفعاالته السیطرة عل

لكل اضطراب ات ودرجة االضطرابوینتج المقیاس درجة كلیة للتعرض لخطر 
  .ات األربعة الفرعیة السابقةاالضطرابمن 

هذا وقد قامت الباحثتان بتعدیل المقیاس لیناسب عینة الدراسة الحالیة حیث 
طبق المقیاس على عینة من أطفال ما قبل المدرسة وبالتالي تم إعادة صیاغة 

كما تم حذف بعض العبارات حیث أصبح عدد  العبارات لتناسب ریاض األطفال
ألربعة للمقیاس على عبارة وزعت على األبعاد ا) ٣٥(لعبارات في النسخة المعدلة ا

  :النحو التالي
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  . عبارات) ٩(اضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد ویقاس من خالل ) أ 
 .عبارات) ٩(ویقاس من خالل   السلوكياالضطراب) ب
 .عبارات) ٨(اضطراب تحدي السلطة یقاس من خالل ) جـ
 .عبارات) ٩( االنفعالي یقاس من خالل طراباالض) د 

تم عرض المقیاس في صورته المعدلة على مجموعة من المحكمین من أساتذة 
ي للحكم على مدى مناسبة العبارات لعینة الدراسة ومدى صدق اإلرشادعلم النفس 

العبارات في قیاس األبعاد األربعة وقد جاءت نسبة اتفاق المحكمین على عبارات 
  .*وهي نسب مرضیة لصدق المحكمین% ٩٠ و%٧٠س ما بین المقیا

  : الخصائص السیكومتریة للمقیاس في دراسة الدكتوراه
  :طرق هي قامت الباحثة بحساب صدق المقیاس بعدة :حساب صدق المقیاس

 حیث عرضت الباحثة المقیاس على مجموعة من المحكمین :صدق المحتوى  - أ
د المقیاس وقد فاق بینهم على بنو وتم حساب نسب االت،محكمین) ١٠(عددهم 

  .وهي نسب تشیر إلى صدق المقیاس%) ١٠٠و% ٦٠(تراوحت ما بین 
ات السلوكیة والوجدانیة االضطراب استخدمت الباحثة مقیاس :صدق المحك  - ب

لألطفال العادیین إعداد أمال عبد السمیع باظة كمحك للحكم على صدق مقیاس 
ات االضطرابیشترك المقیاسان في بعض ات االنفعالیة والسلوكیة حیث االضطراب

العدائیة والغضب والمعارضة (ات السلوكیة التي تتضمن االضطراب مثل
 وقد قامت أمال عبد ،)واالكتئاب والنشاط الزائد واالنسحاب االنفعالي والقلق

السمیع باظة بحساب صدق وثبات المقیاس وأشارت نتائج حساب ثبات المقیاس 
لإلناث، ) ٠.٧٨(للذكور و) ٠.٧٥ (مل ثبات یصل إلىبإعادة تطبیقه إلى معا

كما أشارت نتائج حساب االتساق الداخلي بین درجات األبعاد السبعة والدرجة 
 أما نتائج حساب الصدق التمییزي ،الكلیة غلى معامالت ارتباط موجبة ودالة

ًفأشارت إلى وجود فروق دالة إحصائیا بین مجموعة اإلرباعي األعلى ومجموعة 
مقیاس التعرض لخطر  (وقد قامت الباحثة بتطبیق المقیاسین.إلرباعي األدنىا

 االضطرابات ومقیاس -إعداد الباحثة  EBDات االنفعالیة والسلوكیة االضطراب
ًطفال  ) ٣٠ (على عینة مكونة من) السلوكیة والوجدانیة إعداد آمال باظة

بین درجة األطفال  وقد تم حساب معامل ارتباط بیرسون ،وأمهاتهم ومعلمیهم
على المقیاس األول والثاني ووصل معامل ارتباط بیرسون بین درجات المقیاسین 
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وهو معامل ارتباط موجب ودال مما یشیر إلى صدق مقیاس ) ٠.٨٨(إلى 
  .ات االنفعالیة والسلوكیةاالضطرابالتعرض لخطر 

  : قامت الباحثة بحساب ثبات المقیاس بطریقتین هما:ثبات المقیاس
 لظهور أعراض اب معامل االرتباط بین تقدیر كل من األم والمعلمةحس  - أ

ًطفال ) ١٩(ات االنفعالیة والسلوكیة لدى الطفل على عینة من االضطراب
وبالكشف  )٠.٨٤ (إلى ووصلت معامل ارتباط سبیرمان بین تقدیر األم والمعلمة

مل االرتباط یة لمعاعن الداللة اإلحصائیة لهذا االرتباط نجد أن القیم الجدول
 ،)٠.٦٠( هي ٠.٠١ الختبار ذي ذیلین عند مستوى داللة ١٩= عندما تكون ن

أكبر من قیمة ) ٠.٨٤= (م وبهذا نالحظ أن قیمة معامل االرتباط المحسوبة
ًوهذا یعني أن هناك ارتباطا داال إحصائیا بین ) ٠.٦٠(معامل االرتباط الجدولیة  ً ً

ات االنفعالیة والسلوكیة لدى األطفال راباالضطتقدیرات المعلمة واألم ألعراض 
   .مما یشیر إلى ثبات المقیاس

لكل بعد من األبعاد الفرعیة للمقیاس وللدرجة الكلیة  حساب معامل ألفا كرونباخ  - ب
 :وقد كانت المعامالت كما یلي

 ODDاضطراب التمرد على السلطة  )٠.٩٠٣(الدرجة الكلیة للمقیاس 
اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة  )٠.٨٨٣( السلوكي االضطراب) ٠.٨٥٧(

ADHD )٠.٧٣٦ (االنفعالياالضطراب ED )وجمیع المعامالت تشیر  )٠.٣٩١
  . االنفعالياالضطرابإلى درجة ثبات مرتفعة باستثناء 

  :الخصائص السیكومتریة للمقیاس في البحث الحالي
التحقق  فقد تمًونظرا الختالف عینة الدراسة الحالیة عن عینة دراسة الدكتوراه 

من الصالحیة السیكومتریة للمقیاس على عینة مشابهة في خصائصها لعینة الدراسة 
الروضات والمدارس االبتدائیة من الصف  طفل في) ١٠٠ (األساسیة مكونة من عدد

   :الثالث وكانت بیانات التقنین كالتالياألول إلى الصف 
  :صدق المقیاس

صورته المعدلة على مجموعة من  حیث عرض المقیاس في :صدق المحتوى
 وتم حساب نسب االتفاق بینهم على بنود المقیاس ،محكمین) ١٠(المحكمین عددهم 

  .وهي نسب تشیر إلى صدق المقیاس%) ٩٠و % ٧٠(وقد تراوحت ما بین 
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 فسرت عوامل العاملي أربعة ّالتحلیل نتائج  أفرزت:الصدق العاملي
 فحص األربعة عوامل  وبعد،العاملیة فةّالكلي للمصفو التباین من  (62.216%)

 تمییز یمكن ّأنه ِارتباطات قویة كما وجد معها كونت التي الفقرات على للتعرف
 یبین) ٢( والجدول .التباین من%) ٦٢.٢١٦(ما مجموعه  فسرت عوامل األربعة
 .كل عامل بها یسهم التي ونسبة التباینات التراكمیة التباین ونسبة الكامن الجذر

  التباین ونسبة الكامن الجذر) ٢ (لجدو
  المقیاس لفقرات األربعة للعوامل ّالتراكمیة التباین ونسبة 

  ١العامل   
CD 

 ٢العامل
ADHD  

 ٣العامل 
ED  

  ٤العامل 
OD 

 1.965 2.139 2.596 8.920  الجذر الكامن
 5.614 6.110 7.417 25.486  نسبة التباین

التشبعات  مع العاملي ّالتحلیل عن تجةّالنا العوامل األربعة )٣( الملحق ویبین
  .التدویر بعد فقرة بكل الخاصة

   :ثبات المقیاس
كما تم  ،)٠.٩٠(  ألفا للمقیاس ككل وبلغت-تم حساب قیمة معامل كرونباخ

ألفا - وتراوحت معامالت كرونباخ حساب معامل ألفا كرونباخ لألبعاد الفرعیة للمقیاس
  :یوضح ذلك) ٣(، والجدول )٠.٧٠-٠.٨٢(لألبعاد الفرعیة ما بین 

  )٣ (جدول
  ) ١٠٠= ن(ات االنفعالیة والسلوكیة االضطرابلمقیاس  معامالت ألفا كرونباخ

 الفقرات عدد كرونباخ  معامل الفا ات االنفعالیة والسلوكیةاالضطرابأبعاد مقیاس 
 ٩ 0.82  السلوكياالضطراب

 ٩ 0.70 اضطراب قصور االنتباه 
 ٩ 0.76 ة ات االنفعالیاالضطراب

  ٨ 0.77  اضطراب التمرد على السلطة 
 ٣٥ 0.90 المقیاس ككل 

  .٠.٠٥دال عند مستوى داللة *
  :االتساق الداخلي

تم حساب معامالت ارتباط الفقرات بالبعد الذي تنتمي إلیه والمقیاس ككل، حیث 
ت ، وتراوحت معامال)0.624-٠.٢١٤(تراوح ارتباط الفقرات باألبعاد الفرعیة ما بین 

یوضح ) ٤ (، والجدول)0.616-0.231(ارتباط الفقرات بالمقیاس ككل ما بین 
  .ذلك
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  بدرجة البعد والدرجة الكلیة ارتباط الفقرات معامالت) ٤(جدول 
  )١٠٠= ن(ات االنفعالیة والسلوكیة االضطراب على مقیاس

  رقم المجال
 الفقرة

  مضمون فقرات مقیاس
 ات االنفعالیة والسلوكیة االضطراب

رتباط اال
بدرجة 
  البعد 

االرتباط 
بدرجة 

  المقیاس ككل 
 243. 507. یتلفظ بألفاظ سیئة لما حد یزعله  ٤
 531. 470. یرفض تنفیذ ما یطلب منه  ٦

 453. 439. ًیضایق أخوته أو أقرانه متعمدا  ١٠
 592. 624.  األذىیضرب اآلخرین بأدوات یمكن أن تسبب لهم  ١١
 601. 520. مل أي نشاط تطلبه منه المعلمة ینسحب وال یك ١٢
 503. 598. یخطف أدوات زمالئه في غرفة النشاط ویزعلهم  ١٧
 486. 532. ینتقم ممن أساء إلیه من أقرانه  ٢٠
٢٣ 

یكــسر النوافــذ، یحطــم أثــاث (یــدمر ممتلكــات اآلخــرین 
یخـــــرب أثـــــاث  المنـــــزل، یخـــــرب المواصـــــالت العامـــــة،

 ).الروضه
.574 .231 

CD  

 285. 408.  یغضب لو طلب شيء من معلمته ووالدیه ولم ینفذوه  ٣٥
 436. 284. .یفقد تركیزه لما یمارس األنشطة ٥
 599. 365. .یتبع أوامر األكبر منه  ٨

 544. 291.  .بسیطةیغضب لو حد عمله حاجه ولو  ١٦
یكـــــون هـــــادئ وخجـــــول وحـــــسن الخلـــــق داخـــــل غرفـــــة  ٢٢

 482. 310. .النشاط
 373. 214.  . یكره الجلوس لممارسة األنشطة لفترة طویلة ٢٤
 445. 269.  .یترك مقعده في غرفة النشاط ویتحرك بین زمالئه ٢٦
 468. 278.  .یكره األنشطة التي تجلسه فیها المعلمة دون حركة  ٢٩
 616. 298.  .یعامل زمالئه وأخوته برفق  ٣٠

ADHD 

 447. 255.  .یصعب علیه انتظار دوره  ٣١
 456. 339.  .یكون خایف لما یعمل حاجة غلط  ٩

 516. 385.  .یزعلك غضب الكبار علیك كلما أخطأت ١٤
 492. 376. . یهتمون به ویضطهدونهاآلخرینیشكو من أن  ١٥
 207. 364.  .یسرق األشیاء من زمالئه في الفصل ٢٥
یكــــــذب للحــــــصول علــــــى مــــــساعدات مــــــن معلمتــــــه أو  ٢٧

 585. 452.  .والدیه
 268. 598.   .یجري ویقفز في مواقف غیر مالئمة  ٢٨
 495. 534.  .یقاطع الكبار ویتدخل في محادثاتهم ولعنهم  ٣٢
 336. 523.  .یكذب على زمالئه ویخدعهم  ٣٣

ED 

 578. 405. .للعب مع زمالئه داخل غرفة النشاطیكره ا ١٣
 568. 250.  . لو حد زعلهبسرعةیزعل  ١
 336. 531.  .ویخوفهمیهدد أصحابه  ٢
 224. 494.  .ًیعترض كثیرا على سلوك الكبار ٣
 407. 350. . یضرب أقرانه في غرفة النشاط بدون سبب  ٧

 497. 280.  .یهمل ما یفعله أقرانه داخل غرفة النشاط ١٩
 456. 408.  .یشتت انتباهه بسهولة أثناء العمل في األنشطة ٢١
 273. 426.  .یطیع أوامر الكبار  ٣٤

OD  

 477. 251.  .یضیع أشیائه باستمرار ١٨
  ٠.٠١دال عند مستوى داللة **           ٠.٠٥دال عند مستوى داللة *
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ات االضطراباالتساق الداخلي لمقیاس  وفي ضوء مؤشرات الصدق والثبات
 یتمتع المشار إلیها ترى الباحثتان بأن المقیاس بصورته النهائیة السلوكیة واالنفعالیة

 .بخصائص سیكومتریة مقبولة ألغراض الدراسة الحالیة
  ) الباحثتینإعداد( :للعنف األسري مقیاس تصورات األطفال -٢

بعد االطالع على عدد من المقاییس التي استهدفت قیاس تصور األطفال 
عبد اهللا (مقیاس  األجنبیة مثل وللعنف األسري بأشكاله المختلفة في الدراسات العربیة

، خلصت الباحثتان (Jo, Ann, 2013) ،)(Rosana, 2012، )٢٠٠٥ ،الیوسف
إلى ضرورة إعداد مقیاس جدید للعنف األسري یتضمن أبعاد العنف األسري التي 

  )  العنف الجسدي– العنف اللفظي –ي العنف النفس (استهدفتها الدراسة الحالیة وهي
  . للعنف األسريعبارة تقیس الثالث أبعاد السابقة )٣٠ (یتكون المقیاس من عدد

وتم تقنین المقیاس لحساب الخصائص السیكومتریة للمقیاس على عینة التقنین 
 طفل تم اختیارهم بشكل عشوائي في مرحلة عمریة) ١٠٠ (التي تكونت من عدد

  .) سنوات٩-٥(
 :الخصائص السیكومتریة لمقیاس العنف األسري

 :صدق المقیاس -
ألولیة على مجموعة من  تم عرض المقیاس في صورته ا:صدق المحتوى

المحكمین للحكم على مدى مناسبة العبارات لقیاس األبعاد الفرعیة للعنف األسري 
 فقرات وقد تراوحت نسب اتفاق المحكمین على .ومدى مناسبة صیاغتها لعینة الدراسة

  .وهي نسب مرضیة لصدق المحتوى) %٩٠- %٦٠(المقیاس ما بین 
  :الصدق العاملي

 التباین من (%65.337) فسرت ثالثة عوامل العاملي لیلّالتح نتائج أفرزت
 التي الفقرات على للتعرف العوامل الثالث فحص العاملیة، وبعد ّالكلي للمصفوفة

مامجموعه  فسرت عوامل ثالثة تمییز یمكن ّأنه ِارتباطات قویة كما وجد معها كونت
ونسبة  التباین ونسبة الكامن الجذر یبین )(5والجدول .التباین من%) ٦٥.٣٣٧(

 .كل عامل بها یسهم التي التباینات التراكمیة
  التباین ونسبة الكامن الجذر )٥(جدول 

  المقیاس للعوامل الثالثة لفقرات ّالتراكمیة التباین ونسبة
  ٣العامل   ٢العامل  ١العامل   

 1.598 3.744 14.259  الجذر الكامن
 5.328 12.480 47.530  نسبة التباین
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٢٩٥

 مع العاملي ّالتحلیل عن ّالعوامل الثالثة الناتجة )5( رقم الملحق ویبین
 .التدویر بعد فقرة بكل التشبعات الخاصة

للمقیاس ككل وللدرجات  كرونباخ-تم حساب معامالت الفا :ثبات المقیاس
 ألفا للمقیاس ككل -وقد بلغت قیمة معامل كرونباخ ،الفرعیة ألبعاد المقیاس

، )٠.٩١- ٠.٩٦(ألفا لألبعاد الفرعیة ما بین -نباخ، وتراوحت معامالت كرو)٠.٩٦(
  :یوضح ذلك) ٦(والجدول 

  )١٠٠= ن(العنف  الداخلي لمقیاس االتساقمعامالت  )٦(جدول 
 الفقرات عدد ثبات االتساق الداخلي مقیاس العنف ومجاالته

 ١٠ 0.93 العنف النفسي 
 ١٠ 0.91 العنف اللفظي 
 ١٠ 0.96 العنف البدني 

 ٣٠ 0.96 كل المقیاس ك
  ٠.٠٥دال عند مستوى داللة  *

  :العنف االتساق الداخلي لمقیاس - 
قامت الباحثتان حساب معامالت ارتباط الفقرات بالبعد الذي تنتمي إلیه 

، )0.867-٠.٥٦٦(والمقیاس ككل، حیث تراوح ارتباط الفقرات بأبعادها ما بین 
، )0.775-0.450(ن وتراوحت معامالت ارتباط الفقرات بالمقیاس ككل ما بی

  .یوضح ذلك) ٧(والجدول 
  إلیهارتباط الفقرة بالبعد الذي تنتمي   قیم معامالت)٧(جدول 

  )١٠٠= ن(بالدرجة الكلیة للمقیاس ككل و
  رقم البعد

  المقیاس ككل  البعد العنف  مضمون فقرات مقیاس الفقرة

 646. 761.  )غذاء، مالبس، العاب( طلباتي واحتیاجاتي إهمال ١
 542. 715. عدم االهتمام بنظافتي وصحتي ٢
 550. 737. رفض مشاركتي في النقاش والحوار ٣
 580. 616. تجاهل رأي فیما یخصني من أمور  ٤
 634. 717. عدم الحدیث معي في مشاكلي  ٥
 652. 746.  دراستي وواجباتي إهمال ٦
 601. 743. رفض مشاركتي في اللعب  ٧
 579. 761. جاهل التعبیر عن الحب ت ٨
 635. 816. تجاهل معانقتي وتقبیلي   ٩

  العنف 
 النفسي

 552. 668. قلة مدحي وتشجیعي   ١٠
العنف  562. 589. الشتم والسب بألفاظ سیئة  ١١

 630. 718. اإلهانة والتوبیخ على أفعالي ١٢ اللفظي
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٢٩٦

  رقم البعد
  المقیاس ككل  البعد العنف  مضمون فقرات مقیاس الفقرة

 625. 709. المعایرة بشكلي ومظهري  ١٣
 577. 608. بین أخواتي التقلیل من شأني  ١٤
 666. 693. الدعاء علي بالموت  ١٥
 674. 712. السخریة واالستهزاء ١٦
 450. 566. التهدید والوعید  ١٧
 738. 747. الصراخ في وجهي ١٨
 696. 713. اللوم على تقصیري  ١٩
 731. 731. التخویف والترهیب  ٢٠
 705. 727. ه والجسمالضرب القاسي على الوج ٢١
 729. 806. الحرمان من الطعام  ٢٢
 708. 831. التقیید ومنع الحركة ٢٣
 747. 867. الحبس في مكان مغلق  ٢٤
 732. 843. الجلد بالحزام أو بالخرطوم  ٢٥
 734. 836. الركل باألرجل ٢٦
 724. 812. الدفع باألیدي ٢٧
 735. 852. شد الشعر  ٢٨
 746. 847. ض والقرص الع  ٢٩

العنف 
 البدني

 775. 858. الكي بالنار  ٣٠
  ٠.٠١دال عند مستوى داللة **             ٠.٠٥دال عند مستوى داللة  *

المشار إلیها ترى  االتساق الداخلي وفي ضوء مؤشرات الصدق والثبات
یتمتع بخصائص سیكومتریة مقبولة ألغراض  الباحثتان بأن المقیاس بصورته النهائیة

  .سة الحالیةالدرا
 إعداد الباحثتین: البرنامج المقترح -ًثانیا 

ات االضطراببعد اطالع الباحثتین على البرامج التي قدمت لألطفال ذوي 
مرت عملیة بناء البرنامج  والسلوكیة استطاعتا بناء برنامج الدراسة الحالیة واالنفعالیة

  : بالخطوات التالیة
 : أهداف البرنامج

  :برنامج إلى وتنقسم أهداف ال 
  : الهدف العام للبرنامج

ات الــسلوكیة لــدى االضــطرابیتمثــل الهــدف العــام للبرنــامج فــي خفــض بعــض   
األطفال المعرضین لخطر العنف األسـري فـي المجتمـع الـسعودي مـن خـالل إكـسابهم 

نوات باســتخدام مجموعــة مــن ) ٩ – ٥ (لــبعض المهــارات فــي المرحلــة العمریــة مــن ســ
 .) االجتماعیة– المعرفیة – الفنیة –الحركیة  (األنشطة المتكاملة
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  : األهداف اإلجرائیة
  .تكوین عالقة ألفة ومودة بین األطفال والقائمین علي تطبیق البرنامج -١
  .تكوین عالقة طیبة بین األطفال بعضهم البعض -٢
 .أن یعرف األطفال أشكال العنف األسري -٣
 .أن یقع فیهاأن یقي الطفل نفسه من أشكال العنف األسري التي یمكن  -٤
  . عیوبه– ممیزاته –أن یعبر الطفل عن نفسه صفاته  -٥
 .أوجه التشابه بینه وبین اآلخرین أن یمیز الطفل -٦
 .أن یصف الطفل ما یحدث له خالل الیوم -٧
 .الطفل عبارات یصف بها نفسه أن یكون -٨
 . الطفل الصفات التي یراها فیه اآلخرون من أقرانهیستكشفأن  -٩

  .التي سوف یمر بها في مراحل النمو المختلفةأن یصف الطفل التغیرات  - ١٠
 . لهاالنفعالیةأن یصف الطفل التغیرات التي تحدث مع تغیر الحالة  - ١١
  .أن یذكر الطفل معنى كلمة إنجاز - ١٢
  .أن یذكر الطفل بعض اإلنجازات التي حققها في الماضي - ١٣
 . أن یكتسب الطفل ثقته بنفسه - ١٤
  أن یتعرف األطفال عن معنى الصداقة - ١٥
 .األطفال عن صفات أصدقائهمأن یتحدث  - ١٦
 .أن یتعلم الطفل معنى التعاون - ١٧
 .أن یتدرب الطفل على التعاون مع زمالئه في بعض األلعاب الجماعیة - ١٨
 .أن یذكر الطفل بعض مواقف التعاون الذي قام بها وخاصة مع أفراد أسرته - ١٩
  أن یعرف الطفل معنى التعاطف - ٢٠
   .ر في مشاعرهمالتفكی وأن یتدرب الطفل على التعاطف مع اآلخرین - ٢١
 .أن یمارس الطفل لعب الدور لیتعاطف مع اآلخرین ویضع نفسه مكانهم - ٢٢
 .أن یتعرف الطفل على معنى المدح - ٢٣
 .أن یختار صفة له ولزمالئه تبدأ بالحرف األول من أسمائهم - ٢٤
 .أن یحاول األطفال مدح بعضهم البعض - ٢٥
 .أن یمیز الطفل بین المشاعر المختلفة - ٢٦
 .شعر فیه بشعور معینأن یحكي الطفل عن موقف ی - ٢٧
الكلمات دون إغضاب  وأن یتعلم الطفل كیف یعبر عن مشاعره باأللفاظ - ٢٨

 .اآلخرین
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٢٩٨

 .أن یتعاطف الطفل مع زمالئه - ٢٩
 الحرج وأن یشعر األطفال كیف أن تصرفاتهم یمكن أن تسبب لهم الضیق - ٣٠
التي یمكن أن  وأن یحدد األطفال قائمة ببعض السلوكیات السیئة التي یفعلونها - ٣١

 . اآلخرین أو تسبب عنف اآلخرین ضدهمتؤذي
أن یتدرب الطفل على بعض المهارات التي یمكن أن یستخدمها في بعض  - ٣٢

 مواقف العنف األسري
تحسین مراقبة الطفل لذاته وسلوكه من خالل الربط بین ما یلفظه وما یفعله  - ٣٣

 .من سلوكیات
 .تقلیل اندفاع الطفل - ٣٤
 .تدریب الطفل على التفكیر قبل التصرف - ٣٥
 .تبع الطفل خطوات منظمة لحل المشكلةأن ی - ٣٦
 .أن یحدد الطفل المشكلة التي تواجهه - ٣٧
 .أن یفكر الطفل في حلول للمشكلة التي تواجهه - ٣٨
 أن یجرب هذا الحل - ٣٩
 . الطفل على مهارات حل المشكالت باستخدام التوجیه الذاتيتوجیه - ٤٠

 :الفلسفة التي یقوم علیها البرنامج
ات االضطراببحث الحالي إلى خفض بعض یهدف البرنامج إرشادي المعد في ال

السلوكیة لدى األطفال المعرضین لخطر العنف األسري في المجتمع السعودي من 
  .خالل إكسابهم لبعض المهارات
 : خطوات بناء البرنامج المقترح

 :مصادر إعداد البرنامج المقترح
   .ري االطالع علي العدید من الدراسات السابقة التي تناولت العنف األس-١
 االطالع علي الكتب والمراجع العلمیة التي تناولت العنف األسري ومسبباته -٢

وقد تمت االستفادة منها في إعداد البرنامج ، ٕارشاد األسرة ووكیفیة عالجها
  . المقترح

   . االطالع علي الكتب والمراجع العلمیة التي تناولت كیفیة إعداد البرنامج المقترح-٣
وأساسیات العمل مع األطفال ، تجاهات التربویة المعاصرة االطالع علي اال-٤

   .المعرضین لخطر العنف األسري
  . االطالع علي بعض المقاییس التي تناولت العنف األسري-٥
  .المراجع التي تناولت العنف األسري و االطالع على الكتب-٦
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٢٩٩

  عرض الصورة المبدئیة للبرنامج المقترح على السادة المحكمین
لبرنامج المقترح في صورته المبدئیة على مجموعة من السادة تم عرض ا

المحكمین من أساتذة الصحة النفسیة وعلم النفس وتربیة الطفل ومناهج وطرق 
  :؛ وذلك للتحقق من)1(ًمحكما ملحق ) ١١(والذین بلغ عددهم ، التدریس

  .مدى مالءمة محتوى الجلسات لألهداف التي وضعت من أجلها -
ت التعدیل السلوكي في الجلسات لألهداف التي وضعت من مدى مالءمة فنیا -

 .أجلها
مدى مناسبة أسالیب التقویم لألهداف السلوكیة المقترحة كما طلب من السادة  -

 المحكمین إبداء آرائهم بالتعدیل أو الحذف أو اإلضافة على كل بنود البرنامج
 .ي المقترحاإلرشاد

 :وتتلخص أهم نتائج التحكیم فیما یلي
  .مع المحكمون على مناسبة األهداف العامة للبرنامج أج-
 أجمع المحكمون على األهداف السلوكیة لكل نشاط مع اإلشارة إلى تعدیل بعض -

  .األفعال وقد تم تعدیلها
وقد قامت ،  رأى أغلب المحكمین أن أسالیب التقویم مناسبة مع تعدیل بعض البنود-

  .الباحثتان بإجراء التعدیالت المقترحة
 أجمع المحكمون على صالحیة البرنامج المقترح للتطبیق بعد إجراء التعدیالت -

 . التي أشار إلیها بعضهم
  :األسالیب والفنیات المستخدمة في البرنامج

  :ومن أهم الفنیات التي اعتمدت علیها الباحثتان في البرنامج ما یلي
  .النمذجة -
  .المناقشة وتبادل الحوار -
 التدعیم والتعزیز -
   :Modeling ةالنمذج
حیث یكون ) تخیلي(أو ضمني ) شخص(هي إتاحة نموذج سلوكي مباشر  

الهدف منه هو توصیل معلومات حول النموذج السلوكي المعروض للمتدرب بقصد 
ًإكسابه سلوكا جیدا(في سلوكه  إحداث تغیر ما    .أو إنقاص سلوك موجود لدیه) ً
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٣٠٠

جدید من المالحظة من حیث ویرى بندورا أن معظم الناس یتعلمون السلوك ال 
كما یجرى في المناسبات المختلفة والنموذج یؤثر في ، طبیعة وشكل السلوك الجدید

 فالناس یتأثرون بما .تقویة أو إضعاف العادات السلوكیة التي تالحظ ویتعلم بوضوح
   .یالحظونه بطرق مختارة ویتوقف السلوك الذي یقلد على العواقب الملحوظة للنموذج

  :Discussion شة وتبادل الحوارالمناق
تستخدم الباحثتان أسلوب المناقشة والحوار مع بعض الموضوعات التي تتطلب  

التعرف على رأي األطفال حیث یجذب أسلوب المناقشة والحوار انتباه األطفال 
  .للموضوع
 :Reinforcement التدعیم والتعزیز

یادة دافعیة األطفال التدعیم وذلك لز وتستخدم الباحثتان أسلوب التعزیز
 .االستمرار فیه ولالستمرار في النشاط

  :أسس بناء وتطبیق البرنامج
ِروعي في بناء البرنامج توافر مجموعة من األسس؛ حتى یتحقق هدف  ُ

  : البرنامج وهى كما یلي
ٕتحدید أهداف جلسات البرنامج بوضوح وبما یالءم موضوع الدراسة وامكانات  -

  . واحتیاجات أفراد العینة
المدارس اإلبتدائیة بشكل عشوائي للتعرف  واختیار عینة الدراسة من الروضات -

  على األطفال المعرضین للعنف األسري
مراعاة الخصائص السیكولوجیة والفسیولوجیة لعینة البحث عند إعداد وتصمیم  -

 .ٕجلسات البرنامج لالستفادة بكل طاقة األطفال وامكاناتهم
ات تنفیذه مع العمر الزمني والعقلي ألفراد عینة مناسبة محتوي البرنامج وخطو -

 . الدراسة والتي ستطبق علیهم جلسات البرنامج
ًمراعاة أن یكون للباحثتین دور إرشادي وتوجیهي ولیس تلقینیا، وكذلك تدریب  -

 .ات السلوكیة لدیهماالضطراباألطفال على المهارات التي تساعدهم في خفض 
نامج مع الهدف منه والمحتوي وخصائص عینة مناسبة فترة تنفیذ جلسات البر -

ًوأال تستغرق وقتا طویال ، الدراسة مع مراعاة توفیر ما یكفي من الوقت للجلسات ً
 . ًوأال یكون قصیرا فیفقد الغرض منه، فیبعث الملل في نفوس األطفال

اختیار المكان المناسب والمالئم الستیعاب عدد أفراد العینة واألدوات المستخدمة  -
 .  البرنامجفي
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ضرورة توافر الثقة بین القائم علي تطبیق البرنامج وأفراد عینة البحث وكذلك  -
  .التفاعل اإلیجابي ما بین أفراد العینة

ومن البسیط إلي المعقد وبما ، أن تتدرج جلسات البرنامج من السهل إلي الصعب -
 . یتناسب مع قدرات األطفال

تحضیر األدوات واألسالیب و، تحدید أهداف كل جلسة علي حدة بوضوح -
  .المناسبة لتحقیق هذه األهداف

  :إجراءات تنفیذ البرنامج
  :اتبعت الباحثتان فى تنفیذ البرنامج اإلجراءات اآلتیة

الذین  و وهم األطفال المعرضون لخطر العنف األسري:تحدید الفئة المستهدفة
  .ات السلوكیة الناتجة عنهاالضطرابیعانون من 

) ١٠(یستغرق تطبیق البرنامج : ى تستغرقه جلسات البرنامجتحدید الزمن الذ
بینهم فاصل ) دقیقة ٤٥(ًأسابیع بمعدل جلستین أسبوعیا، مدة كل جلسة في المتوسط 

 .للراحة
حیث یتم عقد جلسات البرنامج داخل قاعات  :تحدید مكان جلسات البرنامج

هم عالیة في كل من النشاط في المدارس التى وجد فیها األطفال والتي كانت درجت
  .ات السلوكیةاالضطراب والعنف األسري

جلسة بمعدل ) ٢٠(یتكون البرنامج المقترح من  :تحدید عدد جلسات البرنامج
 .ًجلستین أسبوعیا

والتي یمكن إیضاحها من خالل جدول  :تحدید موضوعات جلسات البرنامج
 ).4(البرنامج المقترح ملحق 

 :تقویم البرنامج
  :ثتان في البرنامج المقترح أسالیب التقویم التالیةاستخدمت الباح
 والذي تم قبل تطبیق البرنامج المقترح والذي یتمثل في الدراسة :التقویم القبلي

 .EBD مقیاس –الحالیة في تطبیق مقیاس العنف األسري 
  .  ویتضمن المناقشات الشفویة أثناء تطبیق جلسات البرنامج:التقویم المصاحب

 وهو الذي یتبع تطبیق البرنامج المقترح باستخدام ):النهائي(دي التقویم البع
وذلك بهدف مقارنة نتائج التطبیق القبلي  EBD ومقیاس –العنف األسري مقیاس 

ي اإلرشادوالبعدي لمجموعة الدراسة ومن ثم التعرف على مدى فعالیة البرنامج 
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 لخطر العنف ات السلوكیة لدى األطفال المعرضیناالضطرابالمقترح في خفض 
  .األسري

  :إجراءات تطبیق تجربة الدراسة األساسیة
  :التجربة االستطالعیة - 

ًطبقت الباحثتان بعضا من الجلسات التي قامت بإعدادها على عینة قوامها 
 وذلك حتى تتأكد الباحثتان من ،وذلك على غیر عینة البحث األساسیة، طفال) ٢٠(

وتحدید الزمن التقریبي ، فیذ والوسائل المستخدمةمناسبة الجلسات واألدوات وطرق التن
دقیقة لكل ) ٤٥(ووجدت الباحثتان أن الزمن المستغرق حوالي ، لتنفیذ كل جلسة

  .جلسة في المتوسط
  : ضبط المتغیرات-

تم ضبط المتغیرات غیر التجریبیة التي قد تؤثر علي نتائج الدراسة وقد تمثلت 
  :فیما یلي

  : العمر الزمني-
) ٩-٥ (ممن تتراوح أعمارهم الزمنیة ما بین األطفال أفراد العینة یارتم اخت 

سنة واعتمدت الباحثتان في ذلك علي الدراسة المسحیة والتي طبقتها الباحثتان على 
 طفل الختیار األطفال المعرضین لخطر العنف األسري والذین ٣٠٦عینة عددها 
  .ات السلوكیة بطریقة عشوائیةاالضطرابیعانون من 

  : القائم بالتطبیق-
المدارس  وأعضاء الفریق البحثي بالتطبیق بأنفسهم في مختلف الروضات قام 

یعانون من درجة  والتي تم اكتشاف فیها األطفال المعرضین لخطر العنف األسري
وذلك حتى نضمن أن تسیر إجراءات التطبیق المعدة ،  السلوكياالضطرابعالیة من 

حقیق األهداف المرجوة حتى یتمكن الفریق البحثي من  لت،إتباعهواألسلوب المراد 
 ، من ذلك في تفسیر النتائجواالستفادةتسجیل ردود أفعال األطفال أثناء الجلسات، 

  .وفي التعبیر أو التعدیل في مضمون جلسات البرنامج وخطوات سیرها
  :  تطبیق تجربة الدراسة األساسیة-

  : تطبیق القیاس القبلي-أ
الخاصة  (علي العینة الكلیة EBD ومقیاس -س العنف األسريتم تطبیق مقیا 

ًوذلك بواسطة الباحثتین وكان التطبیق في المقیاس فردیا وقد تم ) بالدراسة المسحیة
تصحیح المقیاس وفق التعلیمات الخاصة بالتصحیح وذلك الختیار العینة التي تعاني 
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یتم اختیار ذوي الدرجات ات السلوكیة ثم االضطرابمن العنف األسري ویعانون من 
ثم أجریت المعالجات اإلحصائیة ، ات السلوكیةاالضطراب والمرتفعة في العنف

  .المفتوحة
  : تطبیق البرنامج- ب
قد استغرق عشرة أسابیع بواقع جلستین  وتم تطبیق البرنامج المقترح لألطفال 

  .في األسبوع بواسطة الفریق البحثي
  : تطبیق القیاس البعدي-ج

نتهاء من تطبیق جلسات البرنامج أعید تطبیق مقیاس العنف األسري بعد اال 
ثم رصدت هذه ، وقد تم إجراء ما اتبع في التطبیق القبلي، المعدل EBD ومقیاس

  .ًالدرجات لمعالجتها إحصائیا
  : أثناء تطبیق البرنامج مالحظات

ًحسنا حیث أظهروا ت، ًالحظت الباحثتان أن البرنامج القى قبوال لدى األطفال
 –النمذجة (وأدى استخدام الفریق البحثي للفنیات المختلفة . ًملحوظا في سلوكیاتهم

ًدورا مهما في تحسین استجابات األطفال )  التعزیز-المناقشة وتبادل الحوار ً
  واهتمامهم في جلسات البرنامج

  :اإلحصائیةالمعالجة  -
 SPSSالجتماعیة استخدمت الباحثتان برنامج الحزمة اإلحصائیة في العلوم ا

للتحقق من الخصائص السیكومتریة للمقاییس المستخدمة في ) ١٧.٠ (اإلصدار
 معامالت االرتباط سبیرمان لالتساق –التحلیل العاملي االستكشافي  (البحث مثل

وذلك ) ت  (كما استخدما معامل ارتباط بیرسون واختبار) نباخ كروألفا –الداخلي 
  .الختبار فروض البحث

   :لبحث وتفسیرهانتائج ا
  :الفرض األول

ًتوجد عالقة دالة إحصائیا بین درجة إدراك العنف األسري لدى أطفال الروضة  -
 . لدیهم السلوكیة وات االنفعالیةاالضطرابودرجة 

قامت الباحثتان بحساب معامل ارتباط بیرسون  للتحقق من صحة هذا الفرض
 والسلوكیة االنفعالیةات ضطراباالومقیاس   بأبعادهاألسريبین درجات مقیاس العنف 

  .یبین ذلك) ٨(بأبعاده، والجدول 
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  )٨(جدول 
   والسلوكیةاالنفعالیةات االضطرابمقیاس  ومجاالت مقیاس العنف ارتباط معامالت

  العالقة
اضطراب  اإلحصائي :مع

 سلوكي
  اضطراب قصور
االنتباه وفرط 

 الحركة
  اتاالضطراب

 االنفعالیة
اضطراب التمرد 

 على السلطة
مقیاس 
اتاالضطراب

  العنف *154. **170. *135. *128. 093. معامل االرتباط
 012. 006. 028. 038. 135. الداللة اإلحصائیة  النفسي

  العنف 027.- 020.- 030.- 026. 049.-  معامل االرتباط
 664. 752. 629. 674. 431. الداللة اإلحصائیة  اللفظي

  العنف  014.- 009. 014.- 012. 042.- معامل االرتباط
 823. 879. 820. 846. 495. الداللة اإلحصائیة الجسدي

  مقیاس 051. 069. 042. 069. 006. معامل االرتباط
 413. 264. 503. 267. 929. الداللة اإلحصائیة العنف

  ٠.٠١دال عند مستوى داللة **                  ٠.٠٥دال عند مستوى داللة *
لسابق معامالت ارتباط بیرسون بین مجاالت مقیاس العنف یبین الجدول ا
 والسلوكیة، حیث أظهرت النتائج وجود االنفعالیةات االضطرابومجاالت مقیاس 

 بین مجال ٠.٠٥معامالت ارتباط إیجابیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
سلوكیة ومجاالته ات االنفعالیة والاالضطرابالعنف النفسي وبین الدرجة الكلیة لمقیاس 

 العنف األسري األخرى أشكالفي حین لم ترتبط . السلوكياالضطرابباستثناء بعد 
  .السلوكیة بشكل دال وات االنفعالیةاالضطراببأي من أبعاد 

 الرفض ووتفسر الباحثتان هذه النتیجة بأن العنف النفسي الذي یتضمن التجاهل
رة على األطفال حیث ارتبط بدرجة  العنف األسري خطوأشكالاإلهمال یعتبر أكثر و

 فرط االنتباهاضطراب قصور  ودالة بظهور أعراض اضطرابات التمرد على السلطة
كما أن العنف النفسي یمثل أكثر أشكال العنف  .ات االنفعالیةاالضطراب والحركة

فعلى العكس مما یعتقد .األسري خطورة في تأثیره على سلوك األطفال وأفعالهم
ًالعنف البدني هو األكثر تأثیرا على صحة األطفال النفسیة  وربالبعض أن الض

 ،ًتشیر النتائج الحالیة أن العنف النفسي هو األكثر خطورة وتأثیرا على نفسیة األطفال
فالطفل قد یبرر ضرب والدیه له أنه لتأدیبه أو لتعدیل سلوكه بینما ال یجد الطفل 
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م له واهتمامهم به مما یكون له بالغ األثر ًمبررا أبدا إلهمال والدیه له وعدم رعایته
  .فتضطربعلى صحته وسالمته النفسیة وینعكس على سلوكه وانفعاالته 

، )٢٠٠٣(وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة لكل من سعد الزهراني 
Rosana, 2012)( یوسف الرمیح ،)منال عبد النعیم كما تتفق مع دراسة). ٢٠١٣ 

على اضطراب  ًالخطر األسریة تأثیرا شارت إلى أن من أكثر عواملحیث أ) ٢٠٠٨(
في حین تختلف هذه النتائج مع دراسة كل من ، %)٤٠(اإلهمال بنسبة األطفال هو 

 )Tong, et al., 2015( وتونج وآخرون (Scott,et al. , 2014)سكوت وآخرین 
  .النفعالیة والسلوكیةات ااالضطراب ارتباط العنف البدني من اآلباء بإلىحیث أشارا 

 في أن هذه الصورة من )١٢: ٢٠٠٨عالء كفافي، (وهذا ما أوضحه أیضا 
في الشرائع العلیا في  وتبینها في المجتمعات المتقدمة واإلساءة یسهل تشخیصها

المجتمعات األخرى، ألنه في مجتمعات العالم الثالث یكون معظم اآلباء منهمكون 
ال یكونون منتبهون في هذه  وود الدنیا من المطالبفي طلب أسباب العیش عند الحد

النفسیة ویساعد ذلك أن مستوى تعلیمهم أو  والحالة إلى حاجات األطفال الجسمیة
أهمیة إشباعها  وال یمكنهم من تبین هذه الحاجات .مستوى الوعي التربوي عندهم

دراسات مثل كما أوضحتها العدید من ال ومن أهم مظاهر اإلساءة النفسیة. ألبنائهم
، وعبد الفتاح الهمص )٢٠١٣(، وعادل العدل )٢٠١٤(دراسة عمر یاسین 

نقص  والحرمان من التعلیم و الحرمان العاطفي،)٢٠٠٥(، أنور البنا )٢٠٠٦(
ًالتغذیة الالزمة لبناء الجسم بناء سلیما ٕاهمال  و،الطبیة وونقص الرعایة الصحیة. ً

  . اإلهمال الوجداني واألمان، واألمن
   :فرض الثانيال

ًتوجد فروق دالة إحصائیا بین األطفال الذكور واإلناث في إدراكهم للعنف  -
  .ات االنفعالیة والسلوكیة الناتجة عنهاالضطراباألسري وأبعاده ونوعیة 

 للعینات المستقلة، "ت"قامت الباحثتان باستخدام اختبار  الختبار صحة هذا الفرض
  .یبین ذلك) ٩(والجدول 
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   بمجاالتهاألسريختبار ت لمقیاس العنف  ا)٩(جدول 
  ات االنفعالیة والسلوكیة تبعا لمتغیر الجنساالضطرابومقیاس 

المتوسط   الجنس  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الداللة   ت
  اإلحصائیة

 العنف النفسي  62991. 2.3768  ذكر
 455. 749.- 57465. 2.4295  أنثى
 العنف اللفظي 51128. 2.5797  ذكر
 908. 116. 50308. 2.5729  أنثى
 العنف الجسدي 56671. 2.6780  ذكر
 689. 400.- 50728. 2.7031  أنثى
 مقیاس العنف ككل  48295. 2.5448  ذكر
 665. 434.- 45467. 2.5685  أنثى
 006. 2.798 46324. 2.3874  أنثى  السلوكياالضطراب 39307. 2.5359  ذكر
االنتباه وفرط اضطراب قصور  24270. 2.2869  ذكر

 002. 3.065 27909. 2.1876  أنثى الحركة
 083. 1.740 40938. 2.4077  أنثى ات االنفعالیةاالضطراب 36601. 2.4916  ذكر
 031. 2.169 40177. 2.3406  أنثى  اضطراب التمرد على السلطة  33994. 2.4404  ذكر
الدرجة الكلیة لمقیاس  27378. 2.4387  ذكر

 005. 2.859 33576. 2.3308  أنثى  والسلوكیةاالنفعالیةات باالضطرا

یبین الجدول السابق اختبار ت لمقیاس العنف األسري بمجاالته ومقیاس 
ات االنفعالیة والسلوكیة تبعا لوقت االختبار، حیث أظهرت النتائج عدم االضطراب

إلناث على مقیاس العنف بأبعاده وجود أثر ذات داللة إحصائیة بین الذكور وا
  .الثالثة

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث على 
 ،ات االنفعالیةاالضطرابباستثناء بعد  ات االنفعالیة والسلوكیة بأبعادهاالضطرابمقیاس 

  . وتعزى جمیع الفروق لصالح الذكور
ًألطفال ذكورا كانوا أم إناث تشابهوا في وتفسر الباحثتان هذه النتائج بأن ا

إدراكهم للعنف األسري بأشكاله الثالثة وهذا ما أوضحه رفیق فتحي في دراسته 
ًاناثا ال یدركون العنف وًحیث أوضح أن األطفال ذكورا) ٢٠٠٧( أن أغلب األطفال  وٕ

في حین وجدت فروق بین الذكور . سنة) ١٨-١٤(یدركونه ویشعرون به في سن 
حیث حصل  .ات االنفعالیةاالضطراباث في تقدیرهم لالضطرابات السلوكیة دون واإلن
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  السلوكي والتمرد على السلطةاالضطرابالذكور على درجات أعلى في مقاییس 
 ,Normanوقصور االنتباه وفرط الحركة وتتفق هذه النتائج مع دراسة كل من 

Ryan (2008)حایا العنف األسري التي أظهرت إلى أن الذكور الذین یقعون ض و
  . یظهرون مستویات أعلى من العدوانیة مقارنة بأقرانهم

   :الفرض الثالث
القیاس البعدي  والقیاس القبلي ًتوجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجات

ومقیاس العنف األسري لدى أطفال  ات االنفعالیة والسلوكیةاالضطرابعلى مقیاس 
خطر العنف األسري بعد تطبیق البرنامج المجموعة التجریبیة المعرضین ل

 .ياإلرشاد
الختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثتان باستخدام اختبار ت للعینات المرتبطة، 

  .یبین ذلك) ١٠(والجدول 
   بأبعادهاألسري اختبار ت لمقیاس العنف )١٠(جدول 

  البعدي  وبین القیاس القبلي ات االنفعالیة والسلوكیةاالضطرابومقیاس 
المتوسط   االختبار  لمجالا

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

الداللة   ت
  اإلحصائیة

 العنف النفسي 31086. 2.8113  قبلي
  000. 9.945 61225. 2.1805  بعدي
 العنف اللفظي 16057. 2.8689  قبلي
  000. 8.071 55756. 2.4220  بعدي
 العنف الجسدي 07374. 2.9679  قبلي
  000. 7.076 61913. 2.5405  بعدي
 مقیاس العنف ككل 15280. 2.8827  قبلي
  000. 10.285 48940. 2.3810  بعدي
 002. 3.195 44273. 2.4278  بعدي اضطراب سلوكي 34459. 2.6237  قبلي
اضطراب قصور االنتباه  23926. 2.3280  قبلي

 004. 2.868 26476. 2.2200  بعدي وفرط الحركة
 000. 4.656 39546. 2.3972  بعدي عالیةات االنفاالضطراب 28037. 2.6487  قبلي
اضطراب التمرد على  31646. 2.5161  قبلي

 004. 2.901 37782. 2.3625  بعدي  طةلالس
ات االضطراب مقیاس 24795. 2.5291  قبلي

 000. 4.116 30958. 2.3519  بعدي  والسلوكیةاالنفعالیة
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 لمقیاس العنف األسري بمجاالته ومقیاس "ت"ر یبین الجدول السابق اختبا
، حیث أظهرت )بعدي وقبلي (ًات االنفعالیة والسلوكیة تبعا لوقت االختباراالضطراب

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین االختبار القبلي والبعدي على مقیاس 
وق لصالح ات السلوكیة بأبعاده وتعزى جمیع الفراالضطرابالعنف بأبعاده ومقیاس 

االختبار البعدي وهذا یدل على أن البرنامج الذي تم تدریب العینة التجریبیة علیه 
له أثر في خفض مستوى إدراك األطفال للعنف األسري بأشكاله المختلفة وكذلك  كان

  . والسلوكیة لدیهماالنفعالیةات االضطرابخفض مستوى 
ي الذي تم تدریب األطفال رشاداإلوتفسر الباحثتان هذه النتائج إلى أن البرنامج 

 في المجموعة التجریبیة علیه أدى إلى تحسین مهاراتهم في فهم الذات وتقدیرها
تنمیة مهاراتهم االجتماعیة المختلفة كما حسن قدرتهم على فهم مشاعرهم والتحكم و

السلوكیة لدیهم وعلى غیر  وات االنفعالیةاالضطرابفیها مما أدى إلى خفض درجة 
أیضا أسهم البرنامج بشكل فعال في خفض إدراكهم للعنف األسري الذي المتوقع 

یتعرضون له في أسرهم وربما یرجع ذلك لزیادة فهمهم ووعیهم ألنفسهم ولمشاعرهم 
وزیادة تعاطفهم وتسامحهم مع اآلخرین مما جعلهم یتفهمون بعض مواقف والدیهم 

وهذا ما .هم من والدیهمبشكل أفضل ویتسامحون مع السلوك العدواني الذي یوجه ل
وهذا أیضا ما أثبتته  أثر بشكل دال على تقدیرهم للعنف األسري في القیاس البعدي

 حیث أوضح أن الذكور المعرضین لخطر العنف ) (Norman, Ryan, 2008 دراسة
األسري والذین یعانون من العدوانیة أظهروا في بدایة العالج استجابات تشیر إلى 

ینما في المرحلة المتأخرة منه كانت استجاباتهم تشیر إلى انخفاض عدوانیة مرتفعة، ب
  .درجة العدوانیة

وتتفق نتائج هذا الفرض مع ما توصلت إلیه العدید من الدراسات السابقة مثل 
 ) (Reinke, et al., 2009ودراسة رینك وآخرین . )٢٠٠٨ ،منال عبد النعیم(دراسة 

 ,Abigil)دراسة ابیجال وآخرین  و(Reddy,et al., 2009)دراسة ریدي وآخـــرین و
et al., 2012) ویلر وآخرین  ودراسةWheeler,et al.,2014) ( ودراسة كاي

حیث أشارت نتائج هذه الدراسات إلى فاعلیة برامج  (Kaya, et al.,2015)وآخرین 
  .السلوكیة لدى األطفال وات االنفعالیةاالضطرابالتدخل في تخفیف 
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  : المقترحةالبحوث ولتوصیاتا
 :التوصیات -

فـــي ضـــوء مـــا أســـفر عنـــه البحـــث الحـــالي مـــن نتـــائج أمكـــن صـــیاغة بعـــض 
  :التوصیات التالیة

تطـویره بمـا یتماشـى مـع  والعمـل علـى تفعیـل دورهـا و األسـرياإلرشـادزیادة مراكز  -١
 .المجتمع والمتغیرات في مجال األسرة

 السـتخدام العنـف ضـد نشر ثقافة مجتمعیة بین أفراد المجتمع حول اآلثار السلبیة -٢
 .ًمخاطره على سالمتهم وخاصا سالمتهم النفسیة واألطفال

المــدارس لألطفــال الكتــشاف حــاالت  ومتابعــة المرشــدین النفــسیین فــي الروضــات -٣
 .األطفال المعرضین لخطر العنف

 نـــدوات لتوعیـــة أولیـــاء األمـــور بطـــرق التنـــشئة الـــصحیحة لألبنـــاء وتـــصمیم دورات -٤
 . على المشكالت التي تواجههمكیف یمكن أن یتغلبواو

 اإلجراءات التخاذالقوانین من قبل الجهات المختصة  وضرورة إصدار التشریعات -٥
 .الالزمة تجاه الوالدین الذین یقومون بالعنف تجاه أطفالهم

 :البحوث المقترحة -
دراسـات مقارنـة بـین أشـكال العنـف المختلفـة المـستخدمة فـي تنـشئة  وإجـراء أبحـاث -١

 .ًهم تأثیرا علیهمأكثر واألطفال
إجراء دراسة تقویمیة على المؤسسات العاملة فـي مجـال العنـف األسـري مـن حیـث  -٢

 .االجتماعیة والخدمات التي تقدمها وحجم التغطیة الجغرافیة والبرامج
 .عمل برامج إرشادیة لتخفیف آثار العنف النفسیة على األطفال -٣
 االقتــصادیة وذوي األوضـاع ًعمـل بـرامج إرشـادیة لزیـادة وعــي األسـر األقـل تعلیمـا -٤

 .المتدنیة بأضرار العنف ضد األطفال
 .إجراء المزید من الدراسات المتصلة بالعنف األسري على فئات عمریة أخرى -٥
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  عــــــــــالمراج
  : المراجع العربیة- ًأوال

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ): هـ١٣٢٢(أحمد بن محمد بن على المقري 
  .مطبعة التقدم العلمیة: القاهرة للرافعي،

دار المعرفة : ، اإلسكندریةقاموس الخدمة االجتماعیة): ٢٠١١(أحمد شفیق السكري 
  .١٩٨، ص ١٣الجامعیة، جـ 
الخصائص النفسیة واالجتماعیة والعضویة لألطفال ): ٢٠٠٦(أحمد محمد الشهري 

 سالة ماجستیر،رالمتعرضین لإلیذاء، دراسة میدانیة مقارنة بمدینة الریاض، 
  .جامعة نایف للعلوم األمنیة

تقدیر حل المشكالت السلوكیة لدى أطفال المرحلة األساسیة الدنیا ): ٢٠٠٥(أنور البنا 
 مؤتمر الطفل الفلسطیني بین تحدیات في قطاع غزة من منظور إسالمي،

  . فلسطین–، الجامعة اإلسالمیة، كلیة التربیة، غزة الواقع وطموحات المستقبل
درجة ممارسة العنف ضد األطفال ): ٢٠١١(یاة بنت عبد العزیز محمد نیاز ح

دراسة في ضوء مبادئ التربیة (وعالقتهما ببعض المتغیرات الدیموجرافیة 
، مركز اإلرشاد النفسي، كلیة التربیة، جامعة مجلة اإلرشاد النفسي، )اإلسالمیة

  .١٩أم القرى، ع
مجلة المسلم  األطفال، جامعة قطر، العنف األسري ضد): ٢٠١٣(رشا الدسوقي 

  .١٣٥، ع٣٤، السنة المعاصر
أنماط التنشئة في المجتمع وظاهرة اإلساءة لألطفال، ): ٢٠٠٧(رفیق نعیم محمد فتحي 
  .، جامعة الملك عبد العزیز، جدةرسالة ماجستیر
مركز ظاهرة إیذاء األطفال في المجتمع السعودي، ): ٢٠٠٣(سعد بن سعید الزهراني 

  .، المملكة العربیة السعودیةاث ومكافحة الجریمة وزارة الداخلیةأبح
خبرات اإلساءة الطفلیة وعالقتها ببعض الخصائص ): ٢٠٠٨(سعید بن أحمد الغامدي 

  .، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، رسالة دكتوراهالنفسیة
، ةات السلوكیاالضطرابالتربیة الخاصة لألطفال ذوي ): ٢٠٠٢(سعید حسني العزة 

  .دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان
ٕاإلساءة إلى األطفال واهمالهم دراسة میدانیة في ): ٢٠٠٣(سهام عبد الرحمن الصویغ 

  .٧٠-٢٩، ص٩، ع ٣، القاهرة، مجـ مجلة الطفولة والتنمیةمدینة الریاض، 
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بین التطورات : المدخل االجتماعي لدراسة األزمات): ٢٠٠٠(سهیر عادل العطار 
، ١مطبعة جامعة عین شمس، ط: ، القاهرةیة والتطبیقات العلمیةالنظر
  .١٩٤ص

المؤتمر العلمي إساءة معاملة األطفال وقهر الموهبة، ): ٢٠١٠(عادل محمد العدل 
 كلیة التربیة، ببنها، ومدیریة ،)اكتشاف ورعایة الموهوبین الواقع والمأمول(

  .التربیة والتعلیم بالقلیوبیة
العنف األسري في ظل ): ٢٠٠٥(المحمود، محمد األمین البشري عباس أبو شامة عبد 

  .أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة، الریاضالعولمة، 
تقدیر إساءة معاملة ): ٢٠١٣(عبد العزیز الشخص، أمین صبري، رحاب أحمد على 

، ٣٥، ع ٢، مركز اإلرشاد النفسي، جـ مجلة اإلرشاد النفسياألطفال الصم، 
  .٤٤٤ -٤٠٩ص 

حقوقه ومتطلبات تربیته من منظور (الطفل المعاق ): ٢٠٠٦(الفتاح الهمص عبد 
، غزة ١٤، ع ٢مجلدمجلة الجامعة اإلسالمیة، الدراسات اإلنسانیة، ، )إسالمي

  .  فلسطین–
: العنف األسري): ٢٠٠٥(عبد اهللا الیوسف، صالح رمیح الرمیح، عبد المجید طاش 

، وزارة الشؤون یة السعودیة، الریاضدراسة میدانیة على مستوى المملكة العرب
  .االجتماعیة

العنف األسري وعالقته بانحراف األحداث ): ٢٠٠٦(عبد المحسن بن عمار المطیري 
رسالة ماجستیر غیر لدى نزالء دار المالحظة االجتماعیة لمدینة الریاض، 

 ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة،منشورة مقدمة لقسم العلوم االجتماعیة
  .الریاض

 األسري في مناهضة العنف ضد األطفال، اإلرشاددور ): ٢٠٠٨(عالء الدین كفافي 
  .١٢-١٠، جامعة القاهرة، مایو، ص ٢٨، العدد مجلة خطوة

، الجامعة رسالة دكتوراهاإلساءة الجنسیة لألطفال، ): ٢٠٠٥(على بن سعد الزهراني 
  .األردنیة، األردن

النفسي السلوكي في تحسین المعاملة الوالدیة السیئة أثر اإلرشاد ): ٢٠١٤(عمر یاسین 
، وعالقته بالتوافق النفسي ) اإلساءة اللفظیة–التوحدیین (لألطفال المعاقین 

  .٣٨-١، ص٨٤، مصر، عمجلة الثقافة والتنمیةلدیهم، 
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ظاهرة العنف األسري لدى عینة من طالبات ): ٢٠٠٣(فریدة عبد الوهاب آل مشرف 
، ص ٦٣، القاهرة، عمجلة التربیة المعاصرة، باإلحساءجامعة الملك فیصل 

٦٣-١٩.  
 فاعلیة الصورة السعودیة من مقیاس بیرك لتقدیر :)٢٠١٢(فوزیة مصلح الردادي 

ات االنفعالیة والسلوكیة في عینة االضطرابالسلوك في تشخیص وقیاس 
  .عمان. األردنیةالجامعة  .555265رقم . رسالة ماجستیر .سعودیة

  .، القاهرة مكتبة األنجلو المصریةرعایة األبناء ضحایا العنف): ٢٠٠٧(م كثیر فهی
خبرات اإلساءة في مرحلة الطفولة وعالقتها ): ٢٠٠٨(مسفر بن یحیى القحطاني 

  .، مكة المكرمة، جامعة أم القرىرسالة ماجستیرات النفسیة، االضطرابببعض 
وي لمواجهة أنماط إساءة الدور الترب): ٢٠١٣(ممدوح الجعفري، مها عبد العظیم 

المؤتمر الدولي الرابع بعنوان طفل الیوم أمل المعاملة واستغالل األطفال، 
  .١٣٤-١١٣، صاإلسكندریة كلیة ریاض األطفال، جامعة الغد،

 فعالیة برنامج وقائي مقترح لحمایة األطفال :)٢٠٠٨(محمد طه منال عبد النعیم 
كلیة الدراسات العلیا  ه غیر منشورة،المعرضین للخطر وأمهاتهم، رسالة دكتورا

  .جامعة القاهرة للتربیة،
  .الطفولة المهددة): ٢٠٠٦(منشورات الیونسیف 

دراسة میدانیة في (العنف األسري ضد األطفال ): ٢٠١٣(یوسف بن أحمد الرمیح 
، كلیة اآلداب، مجلة البحوث األمنیة، جامعة )محافظة عنیزة بمنطقة القصیم

  .٥٤الملك سعود، ع
  :األجنبیة المراجع -ًثانیا

Abbott, Dana Hausmann (2002). Head Start Children At Risk For 
Emotional And Behavioral Disorders: An Examination Of 
Personal And Programmatic Characteristics. PhD. State 
University Of New York At Albany. 

Abigail, Kevin., Sutherl, Maureen. Conroy,. (2012). Best In Class: 
A Classroom-Based Model For Ameliorating Problem 
Behavior In Early Childhood Settings. Psychology in the 
Schools, Vol. 49(5), 2012 C _ 2012 Wiley Periodicals, Inc. 
View this article online at wileyonlinelibrary.com/journal/pits 
DOI: 10.1002/pits.21609 



 ٢٠١٧ینایر / ١جـ/ العدد األول/ العلوم التربویة
 

  

  

٣١٣

Delfos, Martine F. (2003). Children And Behavioral Problems. 
Anxiety, Aggression, Depression, And ADHD-A Bio 
Psychological Model With Guidelines For Diagnostics And 
Treatment, London, GBR. Jessica Kingsley Publishers. 

Diamond, Suzanne, (2003). Self-Concept, Depression, Behavior, 
And Achievement Of At Risk And Not At-Risk 
Adolescents For Emotional And Behavioral Disorders. 
PhD, University Of Miami. 

Jo, Ann, M.U., (2013): The Relationship Between Child Abuse 
and Adult Attachment Styles, University of Manitoba 
(Canada). Pro-quest , Diss., Publishing. 

Kamp,1 Pijl,2,. Post,3 Bijstra1 and Bosch(2015) Systematic 
academic instruction for students with EBD: the 
construction and use of a tool for teachers. Journal of 
Research in Special Educational Needs · Volume · Number 
· 2015 doi: 10.1111/1471-3802.12096 

Kathleen M. Kirwin, Vanya Hamrin (2005). Decreasing The Risk 
of Complicated Bereavement and Future Psychiatric 
Disorders in Children. Journal of Child and Adolescent 
Psychiatric Nursing. Philadelphia: Apr-Jun Vol.18. Iss.2, 
P62-71. 

Kaufman, J., Ortega, S., Schewe, P.& Kracke, K.(2011): 
Characteristics of Young Children Exposed to Violence: 
The Safe Start Demonstration Project Communities, Journal 
Inter per’s Violence, Vol. 26, (10),P P. 2042-2072. 

Kaya, C. Blake, J. Chan, F. (2015).Peer-mediated interventions 
with elementary and secondary school students with 
emotional and behavioral disorders: a literature review. 
Journal of Research in Special Educational Needs · Volume 
15 · Number 2 · 2015 120–129doi: 10.1111/1471-
3802.12029 

Norman, M., Ryan, L.J. (2008): The Rosen Zweig Picture – 
Frustration Study “Extra – Aggression” Score as an 
Indicator in Cognitive Restructuring Therapy for Male 



  برنامج إرشادي لألطفال المعرضین لخطر العنف األسري فعالیة
   والسلوكیة لدیهماالنفعالیة اتاالضطراب في المجتمع السعودي في خفض 

 

٣١٤

Perpetrators of Domestic Violence, Journal Interprets 
Violence, Vol. 23, (4), P. 561-566. 

Phillips, Deborah Mahan, (2003). Developmental Pathways For 
Children With Disruptive Behavior Disorders, PhD. 
University Of New ORLEANS. 

Reddy,. ,Thomas, Newman, Chun,(2009).School –Based 
Prevention and Intervention Programs For Children With 
Emotional Disturbance: A Review Of Treatment 
Components and Methodology. Psychology in the Schools, 
Vol. 46(2), 2009 C _ 2008 Wiley Periodicals, Inc. Published 
online in Wiley Inter Science 
(www.interscience.wiley.com) DOI: 10.1002/pits.20359. 

Reinke, Splett, Robeson, Offut ( ٢٠٠٩ ( Combining School and 
Family Interventions For The Early Intervention Of 
Disruptive Behavior Problems In Children: A Public Health 
Perspective. Psychology in the Schools, Vol. 46(1), 2009 C 
_ 2008 Wiley Periodicals, Inc. Published online in Wiley 
Inter Science (www.interscience.wiley.com) DOI: 
10.1002/pits.2 0352 

Rosana, E.N., Byambaa, M., De,R., Butchar, A.& Scott, J. (2012): 
The Long – Term Health Consequences of Child Physical 
Abuse, Emotional Abuse and neglect: A systematic Review 
and Meta – Analysis-, Nov.,. Pro-quest , Diss., Publishing. 

Sahatfian, Jennifer Ann (2004). The Relationship Between 
Attention Deficit Hgpercectivity Disorder And The 
Development Of Conduct Disorder And Antisocial 
Behavior: Astudy Of Enological And Social Variables. 
PSYD. University Of Hartford. 

Scott , Lewsey, Thompson, and Wilson (2014). Early parental 
physical punishment and emotional and behavioural 
outcomes in preschool children.Postgraduate Student, 
Public Health, Institute of Health and Wellbeing, University 
of Glasgow, UK Accepted for publication 24 February 2013 

Sirvinskiene, Zemaitiene (2016).Predictors Of Emotional and 
Behavioral Problems In1-Year –Old Children: A 

http://www.interscience.wiley.com)
http://www.interscience.wiley.com)


 ٢٠١٧ینایر / ١جـ/ العدد األول/ العلوم التربویة
 

  

  

٣١٥

Longitudinal Perspective. Infant Mental Health Journal DOI 
10.1002/imhj. Published on behalf of the Michigan 
Association for Infant Mental Health. 

Stanley, N., Miller, P., Foster, H.& Thomson, G. (2010): Children 
Experiences of Domestic Violence: Developing an 
Integrated Response from Police and Child Protection 
Services, Journal Interprets Violence, Vol. 26, No. 12, PP. 
2372-2391. 

Thombs, B., Bennett, W., Ray, C., Ziegelstein, R.C., Bernstein, D., 
Scher, C. & Forde, D. (2007): Cultural Sensitivity in 
Screening Adults for History of Childhood Abuse: Evidence 
from a Community Sample, Society of General Internal 
Medicine, Vol.22 (3),pp. 1-9 

Tong, Shinohara, Sugisawa, Tanaka, Watanabe, Koeda and Anme 
(2015). Buffering effect of parental engagement on the 
relationship between corporal punishment and children’s 
emotional/behavioral problems. Pediatrics International 
(2015) 57, 385–392 doi: 10.1111/ped.12604._1229 164..169 

Wallace, Harvey (2002): Family Violence: Legal, Medical, and 
Social Perspective, rd-edition, Los Angeles, Rox bury3.  

Wheeler,. Mayton, Ton and. Reese, (2014). Evaluating treatment 
integrity across interventions aimed at social and emotional 
skill development in learners with emotional and behaviour 
disorders. Journal of Research in Special Educational 
Needs· Volume 14· Number 3· 2014 164–169 doi: 
10.1111/j.1471 3802.2011.01229.x. 


