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ة نظــر مــن وجهــ أنمــاط اإلســاءة الوالديــة  هــدفت الدراســة إلــى استقصــاء  :ملخــص
ــراهقين ــي   المـ ــوافقهم النفسـ ــتوى تـ ــق   ومسـ ــنس المراهـ ــر جـ ــره وأثـ ــتوى  وعمـ والمسـ

العالقـة بـين أنمـاط    وتحديـد   الشهري فيهما، التعليمي لوالديه ومستوى دخل أسرته
فـــي  المـــراهقينومســـتوى تـــوافقهم النفســـي لـــدى عينـــة  المدركـــة اإلســـاءة الوالديـــة 

صـورة األب، وصـورة   (الوالديـة   أستخدم في الدراسة مقيـاس اإلسـاءة   .محافظة إربد
ومقياس التوافـق النفسـي، والتـي خضـعت إلجـراءات تـم مـن خاللهـا التأكـد مـن           ) األم

 عنقوديــة متعــددة المراحــلصــدقهما وثباتهمــا، وقــام الباحثــان بتوزيعهمــا علــى عينــة  
طالبــًا وطالبــة مــن الصــفوف الثــامن األساســي وحتــى الصــف الثــاني     575تكونــت مــن

ــ. ثــانوي والديــة  إســاءةن يتعرضــون ألنمــاط يائج الدراســة إلــى أن المــراهق أشــارت نت
بشــكل مرتفــع، كمــا أظهــرت    ظهــربشــكل متــدني، ومســتوى التوافــق النفســي لــديهم    
أكبــر مــن   ًانفســي ًاتوافقــ يملكــونالنتــائج بــأن المــراهقين ذوي الفئــة العمريــة األقــل      

الـذكور أعلـى مـن     ، وأن مسـتوى التوافـق لـدى   األعلـى المراهقين ذوي الفئـة العمريـة   
لـــدى  هالتوافــق االجتمــاعي واألســري لــدى اإلنــاث أعلــى منــ        كمــا ظهــر أن  اإلنــاث،  

ــذكور يتعرضــون لإلســاءة الصــادرة مــن األب واألم         ــائج أن ال ــت النت ــا بين ــذكور، كم ال
ارتفــع مســتوى دخــل أنــه كلمــا كمــا تبــين  .بجميــع مجاالتهــا بدرجــة أكبــر مــن اإلنــاث 

كـذلك  سـاءة الصـادرة عـن األم نحـوهم، ودلـت النتـائج       تقل اإل أسرة المراهق الشهري
بـين أنمـاط اإلسـاءة الوالديـة      معامالت ارتباط سـالبة وذات داللـة احصـائية   وجود  إلى

كما تضـمنت   .الصادرة عن األب واألم وبين مستوى التوافق النفسي لدى المراهقين
لمراهقـــون، اإلســـاءة الوالديــة، ا : الكلمـــات المفتاحيــة ( .الدراســة بعــض التوصـــيات  

  ).التوافق النفسي

هتمـــام العديـــد مـــن إة للمـــراهقين بءحظـــي موضـــوع اإلســـا :مقدمـــة
دور هام فـي بنـاء شخصـية المراهـق فـي جميـع جوانبهـا         نالباحثين لما له م

االنفعاليـــة، واالجتماعيـــة والمعرفيـــة والجســـمية، وتعـــد اإلســـاءة لهـــم مـــن         
ــة،   ــا أي مراهـــق يعـــاني  حيـــثالمشـــكالت االجتماعيـــة القديمـــة الحديثـ منهمـ

 Atkinson)الثقافية  وااالقتصادية  وابصرف النظر عن طبقته االجتماعية 

& Hornboy, 2002).  

ــاحثين مــن شــتى المجــاالت     موضــوع اإلســاءة  كمــا حظــي  باهتمــام الب
الدينيــة والطبيــة والقانونيــة والتربويــة لمــا لهــا مــن تــأثير بــالغ فــي شخصــية     

كمـا تشـكل عائقـًا فـي سـبيل تطـور        الفرد ومسـتوى تكيفـه وصـحته النفسـية،    
وتعـد ظـاهرة اإلسـاءة لألطفـال قديمـة قـدم اإلنسـانية        . وتنميتها تالمجتمعا

إال أنها تصدرت اهتمام الباحثين في المجاالت النفسية مع مطلع السبعينيات 
األبحاث  اتجهت هذهإذ ، )2009كفافي والنيال وسالم، (من القرن الماضي 

وء علــى هــذه الظــاهرة وفهمهــا، وربمــا يعــود      مزيــد مــن الضــ  النحــو إلقــاء  
أبو غـزال،  (االهتمام الكبير بها إلى زيادة انتشارها في المجتمعات المختلفة 

2011.(  
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Abstract: The purpose of this study was to determine patterns of 
parental abuse as perceived by adolescents and their psychological 
adjustment, and to examine the effects of several variables 
(adolescent's gender, his/here age, family level of education, and 
family per capita). As well as, to determine the relationship between 
parental abuse of psychological adjustment among a sample of Irbid 
Educational Directorate students. The sample of the study consisted of 
(575) male and female students chosen through multi-stages cluster 
sampling. To achieve the goal of this study, the researchers 
administrated patterns of parental abuse scale and psychological 
adjustment scale after validity and reliability of both scales were 
ensured. The findings of the study showed that the total degree of the 
patterns of parental abuse scale in its (father and mother) forms were 
low. And the total degree of the psychological adjustment scale was 
high. Moreover, findings showed that the lower age group of 
adolescents had psychological adjustment in all domains more than 
older age group. The emotional adjustment among males is higher 
than females while the social and family adjustment among females 
was higher than males. The findings indicated that males faced abuse 
by their mothers and fathers in all domains higher than females, 
Mothers less than their older counterparts abuse adolescents with 
lower ages verbally. Furthermore, the findings showed a significant 
negative correlation coefficient between the pattern of parental abuse 
and the levels of psychological adjustment among adolescents. 
Several recommendations were suggested. (Keywords: Parental 
Abuse, Adolescents, Psychological Adjustment). 

  

ث والدراسات على أن اإلساءة الوالدية وتتفق العديد من البحو
الجسدية والعاطفية والجنسية للطفل أمر ال يمكن قبوله، فضرب األطفال 

هم واجبارهم على العمل والتسول، واهمالهم وتوبيخهم وعزلهم وازدراؤ
واستغالهم جنسيًا أحيانًا، هي ممارسات غير تربوية وغير أخالقية ال يمكن 

لحقوق الطفل األساسية في الحماية والرعاية،  السكوت عنها، فهي مخالفة
 ,Donping(كما أنها تتنافى وحقوق اإلنسان األساسية في الحياة والكرامة 

2009; Gurgs, 2010(  

أي فعل يقوم به الوالدان أو القائمون على  وتعرف اإلساءة بأنها
 بما في ذلك االمتناع عن ويؤدي إلى إلحاق األذى والضرر بالفرد، رعايته
أو  ي، مما يسبب اإليذاء الجسدي، أو االنفعالي، أو الجنسرعايته

 Child Abuse prevention and treatment)االستغالل حتى الموت

Act,2000).  
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وفي ضوء ما تقدم يمكن القول بأن اإلساءة للمراهق تعني أي 
 اأم لفظي اجسدي سلوك يوجه للمراهق عن قصد سواء أكان اعتداًء

 والذي يؤذي المراهق ويسبب له أضرارًا بالغة ماالأم إه اأم جنسي
  .في بعض جوانب شخصيته

وهناك قدر كبير من االتفاق على وجود أربعة أشكال رئيسة 
اإلساءة الجسدية، واإلساءة النفسية واإلساءة : هي لإلساءة

  :كما يلي )Snow, 1998(والتي لخصها سنو الجنسية، واإلهمال

الضرب المبرح، والخنق، : هامن أشكالو: اإلساءة الجسدية :أوًال
والرضوض، والكدمات، والكسور، والحروق، والتسمم 

  .المتعمد

تتضمن اإلساءة اللفظية أفعاًال مثل : اإلساءة اللفظية :ثانيًا
االستخفاف بالمراهق وإذالله، وجعله كبش فداء، وتخويفه مما 

   .يةيؤدي إلى اضطراب وظائفه االنفعالية واالجتماعية والمعرف

تصرف جنسي يتم فرضه  أي يقصد بها :اإلساءة الجنسية :ثالثًا
على المراهقين، لتحقيق اللذة، أو اإلثارة الجنسية لشخص 
بالغ باستخدام قوة أو سلطة هذا الشخص، ويشير الباحثون 

   .إلى أن هذا النوع هو أكثر أنواع اإلساءة حدوثًا في الخفاء

 لوالدين في توفير فرص اشباعيتمثل في اخفاق ا: اإلهمال: رابعا
واالستحسان واللباس، والغذاء  ،الحاجة إلى الحب واألمن

  .المتوازن، والرعاية الطبية، والتعليم والتربية لألبناء

يمارس العنف ضد األطفال في المجتمعات العربية بدرجات 
متفاوتة وذلك باختالف العديد من المتغيرات، فقد كشفت 

عن أن اإلساءة لألطفال ) 2012(اليماني و دراسةالعناني والخالدي
في المجتمع األردني تمارس من األب واألم وبدرجات متوسطة 
وبشكليه الجسدي والعاطفي، كما بينت نفس الدراسة أن درجات 

 11-10(أعلى من اإلساءة تمارس مع األطفال من فئات عمرية أعلى 
ومع اإلناث  )سنوات 9-8(، مما هي مع الفئات العمرية الدنيا )سنة

أن اإلساءة االنفعالية أتت في وتبين كذلك  .أعلى مما هي مع الذكور
وأخيرا اإلساءة ،اإلساءة الجسدية ثماإلهمال، فالمرتبة األولى، 

  ). 2004عاصله، (في مجتمعات عربية أخرى  الجنسية

واقع  التي استطلعت) 2010(دراسة النمرات  كما أكدت
ل باإلضافة إلى اإلساءة التربوية التي ظاهرة إساءة الوالدين لألطفا

وقامت . المتغيرات عدد منلها من مربياتهم في ضوء  ونيتعرض
الباحثة ببناء أداتين األولى موجهة إلى األطفال المساء إليهم تربويًا 

طفًال وطفلة، والثانية موجهة إلى ) 22( امن قبل مربياتهم وبلغو
طفًال وطفلة، ) 81( ابلغواألطفال المساء إليهم من قبل والديهم و

إلساءة الجسدية والجنسية، وأن لاإلناث  تعرضأظهرت النتائج 
اإلساءة اللفظية هي األكثر انتشارًا ثم اإلساءة االنفعالية ثم االغتراب 
الثقافي ثم الجسدية ثم الدينية وأخيرًا الجنسية، وأن الذكور 

كما أن . يتعرضون لإلساءة من الوالدين بشكل أكبر من اإلناث
عرف الحدود االجتماعية تال هي ظاهرة  األطفالممارسة العنف مع 

؛ عبد 2011اسماعيل، (الدراسات  بعضوالثقافية، إذ كشفت 
أن أساليب اإلساءة الوالدية ال تتأثر  )2012المجيد وبدوي، 

  .بالمستوى االجتماعي والثقافي أو عدد األبناء

  :النظريات المفسرة لإلساءة الوالدية

دت النظريات المفسرة ألنماط اإلساءة الوالدية مع األبناء تعد
  :في أربعة اتجاهات هي )Girgus; 2010(والتي لخصها جيرجوس 

اتجاه تحليلي يرى ان لدى الفرد غريزة الجنس والعدوان،  .1
وفي بعض الحاالت يختلط هذان الدافعان مع دوافع أخرى 

  .حو األبناءلدى أحد الوالدين فينتج عنهما السلوك المسيء ن
اتجاه التعلم االجتماعي الذي يرى أن الفرد يتعلم أنماط  .2

  .اإلساءة من خالل مالحظة نماذج ذات تأثير اجتماعي
اتجاه المدرسة الوظيفية البنائية التي ترى أن أنماط اإلساءة  .3

الوالدية هي شكل من أشكال التعبير عن خلل في العالقات 
  .األسرية وخاصة الزوجية

  ترتبة عن اإلساءة الوالديةاألثار الم

تصدت العديد من الدراسات التي تستطلع األثار المترتبة عن 
اإلساءة التي قد يتعرض لها المراهقون سواء منها الجسمية أو 

فقد تبين أن اإلساءة التي تمارس . اللفظية أو النفسية أو الجنسية
ضد المراهقين تؤدي إلى تطور السلوك العدواني لدى المراهق؛ 
فممارسة مستويات عالية من اإلساءة الوالدية سواء بالضرب أو 
الطرد من البيت أو الحبس أو التوبيخ أو الكي بالنار، فإنها قد 
تؤدي إلى مستويات مرتفعة من السلوكات العدوانية لدى المراهقين 

سوء إلى وأكثر من ذلك فإنها قد تؤدي ). 2011مزعل وسعدون، (
المشكالت السلوكية لدى المراهقين التكيف وظهور العديد من 

)Butany, Pelcovits, & Kaplan, 2011.(  في حين كشفت
عن معامالت ارتباط عالية بين مظاهر ) 2009(دراسة ابراهيم 

اإلساءة الوالدية سواء من األب أو األم ومستوى الشعور بالوحدة 
. لدى أطفال الصف السادس االبتدائي بغض النظر عن جنس الطالب

دت دراسة أخرى العالقة السلبية بين أنماط اإلساءة الوالدية وأك
ومستوى المشكالت النفسية التي ) اإلهمال والجسدية والنفسية(

يعانى منها األبناء الذين تعرضوا لإلساءة بغض النظر عن شكلها 
  ).2006القيسي، (

أما مدى تأثر مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى 
ساءة الوالدية كما يدركها المراهقون فقد كشفت المراهق بأنماط اإل
فردا تراوحت  480والتي أجريت على ) 2010(عنه دراسة طه 
سنة من مدارس محافظة القاهرة، اجاب  18- 11أعمارهم ما بين 

) األب، األم(هؤالء الطلبة على مقياس أساليب اإلساءة الوالدية 
ئج أن هناك عالقة كشفت النتا. ومقياس التوافق النفسي واالجتماعي

ومستوى  ارتباطية سالبة ودالة احصائيًا بين اإلساءة الوالدية
  .اإلناثو التوافق لدى كل من الذكور
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تعد اإلساءة للمراهق من طرف الوالدين شكل من أشكال 
سوء استغالل السلطة التي يمارسها الوالدان مع أبناهم وبناتهم، 

لمقاومة أو حتى التعبير والتي قد يعجز الكثير من المراهقين عن ا
يعانون من مشاعر الغضب  لذا فهم. عن رفضهم لهذه الممارسات،

والرغبة بالهروب من المنزل، ولكونهم قاصرين فإنهم يتعاملون مع 
 والديهم خاصة في حاالت اإلساءة اللفظية بالصمت والكبت

(Esteban, 2006)، عبد المجيد (وقد أكدت بعض الدراسات
أن تأثير اساءة ) 2012عبد المجيد وبدوي، ،2012والبحيري، 

المعاملة الوالدية قد تؤدي إلى أضرار بالغة في شخصية المراهق 
في المرحلة الثانوية كمعاناتهم من المخاوف االجتماعية والمرضية، 

. عند األبناء الذكور والبنات بدرجات متفاوتة والتي تختلف أثارها
جسدية عند بعض  -كما قد تؤدي إلى تطور اضطرابات نفس 

ميول انتحارية لدى البعض و. (Naz & Cansar, 2012)المراهقين 
). .(Cankaya,Talbot, Ward, & Duberstien, 2012(اآلخر 

لألبناء المراهقين لتنعكس في  كما امتدت تأثيرات اإلساءة الوالدية
وجود عالقة ) 2011(أدائهم التربوي حيث أكدت دراسة اسماعيل 

لة احصائية بين أنماط اإلساءة الوالدية وكما يدركها سلبية ذات دال
األبناء كالمبالغة بالتحكم والتبعية واإلهمال والرفض والتشدد من 

تتراوح  طالبًا وطالبة 536جهة ودافعية اإلنجاز لدى عينة مكونة من 
  . سنة من محافظة القاهرة 17-  12أعمارهم 

لبحوث تعقيبًا على ما سبق يالحظ الباحثان تعدد او
والدراسات التي تصدت لموضوع اإلساءة الوالدية بأشكالها 
الجسدية والنفسية واللفظية والجنسية، واستكشاف أثارها عند 
األبناء األطفال والمراهقين وحتى الراشدين، كما لوحظ تعدد 

كما يالحظ أن . مظاهر هذه األثار المترتبة عن اإلساءة الوالدية
ريت على عينات صغيرة، ومن فئات غالبية هذه الدراسات قد أج

عمرية تراوحت بين الطفولة والرشد، وعلى افراد من مناطق مختلفة 
ويالحظ كذلك ندرة الدراسات التي تعالج . من العالم الغربي والعربي

ظاهرة اإلساءة الوالدية في المجتمع األردني باستثناء بعض 
؛ 2011رات، ؛ النم2012اليماني، و العناني والخالدين( الدراسات

التي تركزت على اإلساءة الوالدية لألطفال من ) 2003أبو نواس، 
  .الجنسين ومن فئات عمرية مختلفة

أما دراسة أنماط اإلساءة الوالدية بمختلف أشكالها الجسمية 
والنفسية واإلهمال وفي ضوء متغيرات جنس المراهق وعمره 

مجتمعة، ومستوى دخل األسرة الشهري ومستوى تعليم الوالدين 
واستكشاف العالقة بين اإلساءة الوالدية ومستوى التوافق بأبعاده 
المختلفة لدى عينة من المراهقين، بحيث تغطي شريحة واسعة من 
مجتمع محافظ كمجتمع محافظة إربد والتي تقع شمال المملكة 
األردنية الهاشمية، فهي تجرى ألول مرة مما يشكل األساس الذي 

  .ذه الدراسةانطلقت منه مشكلة ه

  

  

 مشكلة الدراسة واسئلتها

 عننظرًا لقلة الدراسات التي أجريت في المجتمع األردني 
أنماط اإلساءة الوالدية كما يدركها المراهقون ومستوى التوافق 

ومدى تأثر كل منهما بمتغيرات جنس المراهق وعمره  لنفسي لديهم،
يضاف إلى  ،نيم الوالدمستوى تعليو ومستوى دخل األسرة الشهري

حاولت استكشاف العالقة بين انماط  ذلك ندرة الدراسات التي
اإلساءة الوالدية ومستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى األبناء 
 المراهقين، لذا تهدف الدراسة الحالية إلى معالجة ذلك من خالل

  : اإلجابة عن األسئلة اآلتية
 دركهاكما يشيوعًا اإلساءة الوالدية  أنماطأكثر ما  -1

 ؟ المراهقون

هل تختلف أنماط اإلساءة الوالدية من وجهة نظر األبناء  -2
المراهقين باختالف جنس المراهق وعمره ومستوى الدخل 

 الشهري ألسرته ومستوى تعليم والديه؟

 ما مستوى التوافق النفسي لدى المراهقين؟  -3

التوافق النفسي لدى الطلبة المراهقين يختلف مستوى هل  -4
المراهق وعمره ومستوى الدخل الشهري  باختالف جنس

 ألسرته ومستوى تعليم والديه؟

كما يدركها المراهقون ما العالقة بين أنماط اإلساءة الوالدية  -5
  ؟يهمومستوى التوافق النفسي لد

  :أهمية الدراسة

  :يتوقع من الدراسة الحالية أن تقدم المساهمات التالية

  :على الصعيد النظري
ة بين أنماط اإلساءة الوالدية لدى الكشف عن العالقإن  .1

لديهم، يمكن أن يقدم أدلة علمية المراهقين والتوافق النفسي 
جديدة حول تأثيرات اإلساءة الوالدية للطفل في ابعاد التوافق 

  .لدى المراهقين النفسي خاصة
 اءة الوالدية لدى فئة المراهقينمدى انتشار اإلس تعرفإن  .2

يساعد الباحثين عامة  .مستوى التوافق النفسي لديهمو
لعرب خاصة في تسليط الضوء على أهم المشكالت التي او

يتعرض لها المراهقون في األردن عامة وفي محافظة إربد 
 .خاصة

تقديم أدلة علمية جديدة حول تأثيرات اساءة معاملة الوالدين  .3
 .لألبناء المراهقين وفي مختلف أبعاد الشخصية

نس والعمر ومعدل الدخل إن دراسة تأثيرات متغيرات الج .4
الشهري لألسرة ومستوى تعليم الوالدين في أنماط اإلساءة 
الوالدية التي يتعرض لها المراهقون ومستوى توافقهم النفسي 
سيساعد في تفسير بعض جوانب كل من متغيري أنماط 
اإلساءة الوالدية التي قد يتعرض لها المراهق ومستوى 

 .توافقه
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  :على الصعيد التطبيقي
قدم الدراسة الحالية بيانات تسلط الضوء على مدى انتشار ت .1

ظاهرة اإلساءة الوالدية ألبنائهم المراهقين كما يدركونها 
أنفسهم، مما يساعد المرشدين والمعلمين في تفهم 

 .المسترشدين من هذه المرحلة

ستساعد البيانات التي تتمخض عن هذه الدراسة في تصميم  .2
للتعامل مع مشكالت  والعالجيةة البرامج اإلرشادية الوقائي

التوافق التي قد يعاني منها بعض المراهقين والذين تعرضوا 
 .لإلساءة الوالدية

تقديم بيانات أولية ستساعد في تصميم برامج اإلرشاد  .3
األسري التي تركز على توعية اآلباء واألمهات بأنماط اإلساءة 

. هم المراهقينالوالدية واألثار التي يمكن أن تتركها لدى أبنائ
   

قد التي وبث الوعي بمخاطر اإلساءة الوالدية على األبناء  .4
تهدد توافقهم النفسي وخاصة ممن هم في مرحلة المراهقة، 
حيث أصبح من الضروري إثارة الوعي واالهتمام بهذه الظاهرة 

للعمل على الحد منها وإبعادها عن أسرنا، من أجل توفير 
 .سرةاألمن والطمأنينة ألفراد األ

  الطريقة واإلجراءات

  :عينة الدراسة

طالبًا وطالبة، موزعين على ) 750(تكونت عينة الدراسة من 
مديريات التربية والتعليم لمناطق إربد األولى، والثانية، والثالثة، 
وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة طبقية على مرحلتين بالنسبة 

عنقودية عشوائية على ، و)المديرية أوًال، والجنس ثانيًا(لمتغيري 
مستوى الشعبة لكل صف مشمول في كل مدرسة، وتم االختيار 

طالبًا وطالبة من كل شعبة ) 25(بـ  انالباحث ىبطريقة القرعة واكتف
) 167(االختيار، وبعد استرجاع االستبانات تم إسقاط  اوقع عليه
، حيث أصبح عدد أفراد النها لم تستوف البيانات األوليةاستبانة 

) 575(نة الدراسة التي خضعت بياناتها للمعالجة اإلحصائية عي
  ).1(كما في الجدول  موزعة طالبًا وطالبة

   متغيرات الدراسةفي ضوء  العينةع يتوز :1جدول 
 النسبة المئوية التكرار مستويات المتغير المتغير 

 48.2 277 ذكر الجنس

 51.8 298 أنثى

 63.1 363 سنة فما دون 14 العمر

 36.9 212 سنة فأكثر 15

 الدخل
 الشهري لألسرة

 28.9 166 فما دون ًادينار 299من 

 71.1 409 فأكثر ًادينار 300من 

 مستوى
  تعليم

 األب واألم

 42.8 246 كالهما جامعي
 12.5 72 األب جامعي واألم ثانوي
 12.0 69 األم جامعية واألب ثانوي

 32.7 188 كالهما ثانوي

 100.0 575 الكلي

    
  :أدوات الدراسة

  :أداتين همافي هذه الدراسة  الباحثان استخدم

األب كل من مقياس أنماط اإلساءة الوالدية الصادرة عن  -أوال
  :واألم

بهدف بناء أداة لقياس أنماط اإلساءة الوالدية تم العمل على 
حصر األنماط التي تظهر من خالل مراجعة اإلطار النظري 

تم بناء أداة  ينقة، ومن خالل مالحظة الباحثوالدراسات الساب
الجسدية، والنفسية، واإلهمال، : الدراسة الحالية، وهذه األنماط هي

فقرة باالعتماد على مقياس ) 48( فيوقد تم صياغة المقياس 
فقرة  22تكون المقياس بصورته النهائية من . )1999(الطراونة 

رة في عمود وصيغت الفقرات بحيث يجيب المفحوص عن كل فق
خصص لإلساءة من طرف األب وعمود آخر خصص لإلساءة من 

بحيث يحصل المستجيب على درجتين أحدهما لمدى . طرف األم
تعرضه لإلساءة من طرف األب وأخرى تعكس مدى تعرضه لإلساءة 

 – 22أن تتراوح ما بين  من طرف األم، ويمكن لدرجة المفحوص
األب  لها المراهق من درجة ألنماط اإلساءة التي يتعرض 132

وكلما ارتفعت الدرجة فإن ذلك يعني تعرض . وومثلها من األم
  .المراهق لدرجات أعلى من أنماط اإلساءة الوالدية

  صدق المقياس

  :للتأكد من صدق المقياس فقد اتبع الباحثان ما يلي

 صدق المحتوى .1

تم  للتأكد من صدق المحتوى لمقياس أنماط االساءة الوالدية
من محكمين من أعضاء هيئة التدريس ) 10(فقرات على عرض ال
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في  أرائهمإلبداء  المتخصصين في القياس واإلرشاد وعلم النفس
فقرات المقياس من حيث سالمة اللغة ووضوحها، وقدرتها على 

ج ياإلساءة الوالدية، واالنتماء للبعد، ومالئمة مقياس تدر نمطقياس 
تعديل الفقرات التي أجمع الفقرات، حيث تم استبقاء أو حذف أو 

وأدى تطبيق هذا اإلجراء إلى حذف  من المحكمين،% 80 عليها
فقرة ) 22(وعليه فقد تكونت األداة بصورتها النهائية من  فقرة، 26

، وأمام كل فقرة )1ملحق( موزعة على األبعاد الثالث المذكورة أعاله
 =ًا أبد(اإلساءة على المراهق  انطباقعكس درجة يج سداسي يتدر

، 5 =، كبيرة 4=متوسطة  ،3=، قليلة 2 =، قليلة جدًا 1
على  22وقد توزعت الفقرات الـ . على الترتيب) 6 =كبيرة جدًا 

 :األم على النحو اآلتيوالصادرة عن أبعاد اإلساءة الصادرة عن األب 
اإلساءة و ،)13، 7، 2، 1(اإلساءة الجسدية وتقيسها الفقرات 

 )20، 19، 15، 14، 12، 9، 8، 4، 3(ت اللفظية وتقيسها الفقرا
  ).22 ،21، 18، 17، 16، 10، 6، 5(اإلهمال وتقيسها الفقرات و

  :صدق البناء. 2

ت معامالت االرتباط بين استخرج وكمؤشر لصدق البناء فقد
 فقرات المقياس والمجاالت التي تنتمي إليها وقد تراوحت ما بين

 ل مجال والمقياس ككلكومعامالت االرتباط بين  ،)0.86 – 0.78(
اإلساءة الصادرة  لكل من) 0.96 – 0.88(تراوحت ما بين  والتي

  .عن األب واألم

  ثبات المقياس 

كما تم حساب معامل الثبات للمقياس ككل ولكل بعد من 
  :أبعاده بطريقتين

  :االتساق الداخلي .1

 تم حساب قيمة، للتأكد من االتساق الداخلي للمقياس
على عينة استطالعية مكونة من بار القبلي فقط، ألفا لالخت -كرونباخ

حيث أظهرت  .طالبًا وطالبة ممن هم في مرحلة المراهقة) 90(
اإلساءة  مقياسالنتائج أن قيم معامالت االتساق الداخلي لمجاالت 

االتساق و) 0.90 – 0.85(الصادرة عن األب تراوحت ما بين 
 المقياسلثبات  أما بالنسبة. )0.95(الداخلي لألداة ككل بلغت 

االتساق و) 0.87 -0.89(لإلساءة الصادرة عن األم تراوحت ما بين 
  ).0.93(ككل بلغ  للمقياسالداخلي 

  :ثبات اإلعادة .2

وإعادة  -االختبار اعتمدت طريقة ،للتأكد من استقرار المقياس
على عينة استطالعية مكونة  االختبار بفاصل زمني مقداره أسبوعان

بلغت قيم . لبة ممن هم في مرحلة المراهقةطالبًا وطا) 90(من 
ما بين ) صورة األب( المقياسمعامالت ثبات اإلعادة لمجاالت 

، )).0.87(ككل بلغ  وقيمة ثبات اإلعادة للمقياس) 0.89 – 0.85(
صورة ( المقياسفي حين بلغت قيم معامالت ثبات اإلعادة لمجاالت 

للمقياس ككل  ادة، وقيمة ثبات اإلع)0.91 – 0.87(ما بين  )األم
   ).0.88(بلغ 

وللحكم على مدى تعرض المراهق ألنماط اإلساءة الوالدية 
) متدني 2.67أقل من : (فقد اعتمدت المعايير االحصائية التالية

  ).فأكثر مرتفع  (4.35)متوسط 4.34 - (2.68

  :التوافق النفسي مقياس -ثانيا

التوافق النفسي المشار إليه في  مقياستم استخدام 
فقرة موزعة على أربعة ) 37(تكون من الذي ي) 2004إسماعيل، (

المجال األسري، والمجال االنفعالي، والمجال الصحي، : (مجاالت هي
ج الخماسي، يالذي اعتمد فيه على التدر )المجال االجتماعيو

فقرات  بعضهاتعكس درجة انطباق مضمون الفقرة على المراهق، 
 ،3= متوسطة ،4 =قليلة ،5= يلة جداقل :التالية سلبية وتعطي القيم

يمكن  .ويعكس التدريج للفقرات الموجبة .1= ، كبيرة جدًا2=ة كبير
درجة تعكس مستوى  185 – 37المفحوص أن تتراوح ما بين  ةلدرج

توافقه النفسي، وكلما ارتفعت درجة المفحوص فإن ذلك يعني تمتعه 
  .بدرجة أعلى من التوافق

  صدق المقياس

  :دق المقياس اتبع الباحثان ما يليللتأكد من ص

  صدق المحتوى .1

) 10(الفقرات على  تعرض مقياسلللتأكد من صدق المحتوى ل
محكمين من أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية في جامعة 

في فقرات المقياس من حيث سالمة اللغة  أرائهماليرموك إلبداء 
نتماء مدى ارتها على قياس مستوى التوافق، ودووضوحها، وق

بعض ج الفقرات، حيث تم تعديل يللبعد، ومالئمة مقياس تدر الفقرة
 أقترح المحكمون تعديلها بحيث حظيت جميع الفقرات فقرات التيال

  . من المحكمين% 80بإجماع 

 صدق البناء .2

حيث تراوحت قيم  للمقياس التأكد من صدق البناءتم كما 
، )0.59 – 0.32(ما بين  المقياسمعامالت االرتباط بين مجاالت 

 والمقياس ككل المجاالتوتراوحت قيم معامالت االرتباط بين 
)0.70 - 0.82(.  

  ثبات المقياس

  :للتأكد من ثبات المقياس فقد اتبع الباحثان ما يلي

  االتساق الداخلي .1

لكل  )ألفا –كرونباخ ( معامالت االتساق الداخلي تم حساب
 – 0.75(ن تراوحت ما بيالتي و مجال من مجاالت المقياس

معامل اإلتساق الداخلي للمقياس ككل  كما تم حساب ،)0.81
  .)0.89( والتي بلغت قيمتها ألفا، –كرونباخ  باستخدام
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  ثبات اإلعادة .2

ل بعد كول ،للمقياس ككل) االستقرار(تم حساب معامل الثبات 
بفاصل زمني و ،بطريقة االختبار وإعادة االختيارالفرعية من أبعاده 

وطالبة  ًاطالب) 90(ن على عينة استطالعية مكونة من اعمقداره أسبو
تراوحت قيم معامل االرتباط بين حيث  .ممن هم في مرحلة المراهقة

 ، وبلغت)0.88 – 0.84( مرتي التطبيق لمجاالت المقياس بين
   ).0.86(ككل  للمقياس معامل االرتباط بين مرتي التطبيققيمة 

االجتماعي، فقد وللحكم على مستوى التوافق النفسي و
مستو توافق  2.33أقل من ( :اعتمدت المعايير االحصائية التالية

مستوى  فأكثر (3.68)مستوى توافق متوسط 2.34 – 3.67) (متدني
  ).توافق مرتفع

  إجراءات الدراسة
أنماط اإلساءة الوالدية الصادرة عن كل من  يمقياس تطوير -

خصائص عينة لتتناسب و .مقياس التوافق النفسيو األب واألم
  .الدراسة

  .تسهيل مهمة من الجهات الرسمية الحصول على كتب -

 .تحديد العينات التي ستشارك بالدراسة -

على  شرح هدف الدراسة للمدراء والطلبة وتوزيع االستبانات -
 .طلبة كل شعبة جماعيًا

 ،ذاكرة الحاسوبز االستجابات وإدخالها إلى يترقيم وترم -
ثم  (SPSS)للعلوم االجتماعية وباستخدام الرزم االحصائية 

 .الت االحصائية المناسبةإجراء التحلي

  النتائج والمناقشة

كما يدركها شيوعًا ط اإلساءة الوالدية انمأكثر أما : السؤال األول
  المراهقون؟

السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية هذا لإلجابة عن 
 رة عن األباإلساءة الوالدية الصاد ألنماطواالنحرافات المعيارية 

   .مرتبة تنازليًا) 3الجدول(واألم  )2الجدول (

  اإلساءة الوالدية الصادرة عن األب ألنماطالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : 2جدول 

 الرتبة
 رقم

 المجال
  مقياس اإلساءة الوالدية

 الصادرة عن األب ومجاالته
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 مستوى
 ءةاإلسا

 1.10 1.902 اإلساءة اللفظية الصادرة عن األب 2 1

 0.92 1.771 إساءة اإلهمال الصادرة عن األب 3 2 متدنية

 1.02 1.650 اإلساءة الجسدية الصادرة عن األب 1 3

 متدنية 0.95 1.797 الدرجة الكلية

 

  ءة الوالدية الصادرة عن األماإلسا ألنماط المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 3جدول 

 الرتبة
  رقم

 المجال
  مقياس اإلساءة الوالدية

 الصادرة عن األم ومجاالته
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 مستوى
 اإلساءة

 0.96 1.810 اإلساءة اللفظية الصادرة عن األم 2 1

 0.87 1.719 إساءة اإلهمال الصادرة عن األم 3 2 متدنية

 0.72 1.438 اإلساءة الجسدية الصادرة عن األم 1 3

 متدنية 0.82 1.701 الدرجة الكلية

  
اإلساءة الوالدية  أنماط أن) 3(و )2(ن ليالجدو يتضح من

على الدرجة الكلية  الصادرة عن كل من األب واألم جاءت متدنية
، اإلساءة اللفظية: وفقًا للترتيب اآلتي وعلى األبعاد الفرعية للمقياس

قد يعود السبب في ذلك إلى و .اإلساءة الجسدية وأخيرًااإلهمال، 
وعي اآلباء واألمهات بالحاجات النفسية التي تتطلبها تلك المرحلة 

كالعطف والحنان والرعاية، وإدراكهم ألثر ممارسة  وعدم إغفالها
يتضح من الجدول أن اإلساءة اللفظية كما  ،المراهق معاإلساءة 

ولى ثم اإلهمال، وانتهاًء باإلساءة الجسدية، وربما جاءت بالدرجة األ

يعود السبب في ذلك إلى أن تصريح المراهقين لتعرضهم ألشكال 
اإلساءة اللفظية واإلهمال يكون بدرجة أكبر من تصريحهم لتعرضهم 

ربما العتقادهم بأن توجيه مثل هذه األنواع من ولإلساءة الجسدية، 
ن الوالدين قد يكون مقبوًال اجتماعيًا م) اللفظية واإلهمال(اإلساءة 

يضاف إلى  .أكثر من تقبل تعرضهم لإلساءة الجسدية من قبل آبائهم
ذلك التغير والتطور االجتماعي الذي مّر به المجتمع األردني والذي 

مع األبناء، وادراكهم بأن مثل هذه  يتجنب أساليب اإلساءة الجسدية
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جدوى في تعديل تصرفات  قد أصبحت غير ذات فائدة أو األساليب
  .األبناء والبنات حلى حد سواء

) 2004(هذه الدراسة مع نتائج دراسة عاصلة نتائج وتتفق 
، حيث أشارت إلى ان المراهقين يتعرضون )2010(ودراسة النمرات 

، على الترتيب؛ )جسديةواإلهمال والفظية للا(ألشكال اإلساءة الثالثة 
) 2003(ائج دراسة أبو نواس وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نت

على أن اإلساءة الجسدية تحتل المرتبة األولى،  فيهاالذي أشار 

وربما يعود هذا االختالف إلى الظروف االقتصادية واالجتماعية 
  .تينالمستخدمة في الدراس اتوالثقافية، وطبيعة العين

أنماط اإلساءة الوالدية من وجهة نظر  تختلفهل : السؤال الثاني
الدخل باختالف جنس المراهق وعمره ومستوى ناء المراهقين األب

 ؟والديهمستوى تعليم و ألسرتهالشهري 

لإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية الخاصة باإلساءة الوالدية الصادرة عن األب 

  .يوضح ذلك) 4(والجدول  ،وفقًا لمتغيرات الدراسة

  سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت اإلساءة الوالدية الصادرة عن األب في ضوء متغيرات الدراسةالمتو :4جدول 

 المتغير
 مستويات
 المتغير

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

 الجنس
 1.04 2.067  ذكر
 0.76 1.546 أنثى

 العمر
 0.81 1.686 سنة فما دون 14

 1.12 1.988 سنة فأكثر 15

 الشهري لألسرة الدخل
 1.10 1.965 فما دون ًادينار 299من 

 0.87 1.729 فأكثر ًادينار 300من 

  تعليم مستوى
 واألم األب

 0.86 1.761 كالهما جامعي

 1.05 1.911 األب جامعي واألم ثانوي

 0.90 1.707 األم جامعية واألب ثانوي

 1.02 1.834 كالهما ثانوي
 

 ، والختبار داللة هذه الفروق تمبين المتوسطات الحسابية ناتجة عن اختالف متغيرات الدراسةظاهرية وجود فروق  )4(يالحظ من جدول 
 ).5(وذلك كما في الجدول  ،وفقًا لمتغيرات الدراسةعلى المقياس ككل إجراء تحليل التباين الرباعي لإلساءة الوالدية الصادرة عن االب 

  

  لمتغيراتللرباعي لإلساءة الوالدية الصادرة عن األب وفقا نتائج تحليل التباين ا: 5جدول 
 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة ف
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 0.000 42.337 34.223 1 34.223 الجنس
 0.011 6.511 5.263 1 5.263 العمر

 0.009 6.779 5.480 1 5.480 الدخل الشهري لألسرة
 0.440 0.903 0.730 3 2.189 مستوى تعليم األب واألم

   0.808 568 459.139 الخطأ
    574 512.957 الكلي

  
وجود فروق بين المتوسطات ) 5( تضح من الجدولي

، حيث أن المراهقين الذكور يعانون لجنس المراهقالحسابية تعزى 
. انيه المراهقاتمن اإلساءة الوالدية الصادرة عن األب أكثر مما تع

لكل  هةوقد يعود السبب في ذلك إلى اختالف حجم اإلساءة الموج
نظرًا لقلة التزام األبناء الذكور بتوجيهات الذكور واإلناث،  من

الوالدين ونزوع األبناء نحو التمرد تعبيرًا عن النزعة االستقاللية في 
 قد يعود السبب في ذلك الختالف الدوركما ، هذه المرحلة

حيث  ،والمتطلبات المرتبطة بجنس المراهق في المجتمع االجتماعي
أن المجتمع العربي يبقى محافظًا كالمجتمع الذي طبقت عليه 

تبقى الفروق الدراسة، ومهما حاولت األنثى أن تتساوى مع الذكر 

في أداء المهمات المطلوبة والمناطة بكل من الذكور  واضحة
تتفق . ًا من الذكور بتوقعات الوالدين، فاإلناث أكثر التزامواإلناث

ودراسة اسماعيل ) 2010(هذه النتائج مع نتائج دراسة النمرات 
ن الذكور يتعرضون للعنف يأن المراهق إلىالتي أشارت )2011(

وتختلف نتائج . واإلساءة من الوالدين بشكل أكثر من اإلناث
طه ودراسة ) 2009(ابراهيم  الدراسة الحالية مع نتائج دراسة

وجود فروق يمكن أن تعزى لجنس  إلى عدم التي أشارت) 2010(
العناني (كما أنها تتناقض مع نتائج عدة دراسات  .المراهق

-Al؛ 2012وعبد المجيد والبحيري،  :2012والخالدي واليماني،

fayz, Ohaeri, & Godo, 2012 (درجة  التي أشارت إلى أن
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لدى  اإلهمال والتفرقةوخاصة النفسية كالرفض و اإلساءة الوالدية
وهذ شائع  .المراهقات اإلناث أكثر منها لدى المراهقين الذكور

ومتوقع في كثير من المجتمعات العربية عامة والمجتمع األردني 
  .بديًال عن العقاب الجسدي خاصة، فقد حل العقاب النفسي

وجود فروق بين المتوسطات ) 5(كما تبين من الجدول 
ساءة الوالدية الصادرة عن األب تعزى لعمر الحسابية الخاصة باإل

أن اإلساءة الوالدية الصادرة عن األب تزداد بازدياد  يرالمراهق، غ
عامله مع وقد يعود السبب في ذلك أن األب في ت. عمر المراهق

كما أن األطفال في  ،وسيطرة تمكنًاه أكثر ئمرحلة الطفولة لدى أبنا
المراهقين في  وطاعة مقارنة معمراحل النمو المبكرة أكثر انصياعًا 

التعبير عن هويته  وفيها يحاول المراهق المراحل النمائية المتأخرة،
بعض السلوكات عن طريق  ونزعته نحو االستقاللية، واثبات ذاته

وتتفق نتائج الدراسة  .والعناد والتمرد على السلطة االحتجاجية
  ).2012(ي الحالية مع نتائج دراسة العناني والخالدي واليمان

وجود فروق دالة احصائيًا بين ) 5(وأخيرًا اتضح من الجدول 
المتوسطات الحسابية الخاصة باإلساءة الوالدية الصادرة عن األب 
تعزى للدخل الشهري لألسرة، إذ أن اإلساءة الوالدية الصادرة عن 

؛ وقد يعود الشهري األب تزداد بانخفاض مستوى دخل األسرة
إلى  يؤديانن الفقر والحرمان االقتصادي ربما أإلى السبب في ذلك 

الضغوط النفسية داخل األسرة وبالتالية زيادة العنف واإلساءة  زيادة

 ألنه غير قادر على تلبية الكثير من متطلباته للمراهق من قبل األب
 المعيل هووخاصة أن األب ليجاري زمالئه من نفس المرحلة، 

يوتر العالقة نفسية لديه مما فتزداد الضغوط ال ،األساسي لألسرة
لهم أكثر توجيهًا لإلساءة وبالتالي يجعله  بينه وبين أبنائه المراهقين

مع نتائج الدراسة في هذه الجزئية تتفق نتائج هذه  .األممع مقارنة 
التي أشارت دراسته إلى أن  )2004 ،عاصلة(ات دراسبعض ال

تزداد و .مستوى اإلساءة ينخفض مع ارتفاع في دخل األسرة
 & ,Al-fayz, Ohaeri(اإلساءة الوالدية مع تدني نوعية الحياة 

Godo, 2012.(  

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما 
الخاصة بمجاالت اإلساءة الوالدية الصادرة عن األب وفقًا لمتغيرات 

  :يوضح ذلك) 6(والجدول  الدراسة،

  الصادرة عن األب وفقا لمتغيرات الدراسة نحرافات المعيارية الخاصة بمجاالت اإلساءة الوالديةالمتوسطات الحسابية واال :6جدول 

 المتغير
 مستويات
 المتغير

 اإلحصائي
 الجسديةاإلساءة

 األب عن الصادرة
 اللفظية اإلساءة
 األب عن الصادرة

  اإلهمال إساءة
 األب عن الصادرة

 الجنس

 ذكر
 1.995 2.19 1.990 المتوسط الحسابي

 1.006 1.20 1.172 االنحراف المعياري

 أنثى
 1.563 1.63 1.335 المتوسط الحسابي

 0.771 0.92 0.737 االنحراف المعياري

 العمر

 سنة فما دون 14
 1.669 1.78 1.539 المتوسط الحسابي
 0.800 0.96 0.859 االنحراف المعياري

 سنة فأكثر 15
 1.947 2.11 1.841 المتوسط الحسابي
 1.068 1.28 1.236 االنحراف المعياري

 الدخل
 الشهري
 لألسرة

 فما دون ًادينار 299من 
 1.934 2.11 1.759 المتوسط الحسابي

 1.049 1.30 1.176 االنحراف المعياري

 فأكثر ًادينار 300من 
 1.706 1.82 1.606 المتوسط الحسابي

 0.850 1.00 0.953 االنحراف المعياري

 ىمستو
  تعليم
  األب
 واألم

 كالهما جامعي
 1.717 1.86 1.672 المتوسط الحسابي

 0.823 1.00 0.991 االنحراف المعياري

 األب جامعي واألم ثانوي
 1.904 2.03 1.691 المتوسط الحسابي

 1.000 1.27 1.061 االنحراف المعياري

 األم جامعية واألب ثانوي
 1.732 1.77 1.518 المتوسط الحسابي

 0.904 0.98 0.973 االنحراف المعياري

 كالهما ثانوي
 1.806 1.96 1.656 المتوسط الحسابي

 1.001 1.20 1.073 االنحراف المعياري
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  نتائج تحليل التباين الرباعي لمجاالت اإلساءة الوالدية الصادرة عن األب :7جدول 
 اإلحصائية الداللة المحسوبة قيمة ف المربعات متوسط ريةالحدرجة المربعاتمجموع التباينمصدر التابع المتغير

  اإلساءة
  الجسدية
  الصادرة

  عن
 األب

 0.000 59.073 55.125 1 55.125 الجنس
 0.028 4.828 4.505 1 4.505 العمر

 0.074 3.195 2.982 1 2.982 الدخل الشهري لألسرة
 0.551 0.703 0.656 3 1.968 مستوى تعليم األب واألم

   0.933 568 530.038 الخطأ
    574 601.862 الكلي

  اإلساءة
  اللفظية
  الصادرة

  عن
 األب

 0.000 36.511 40.399 1 40.399 الجنس
 0.019 5.516 6.104 1 6.104 العمر

 0.007 7.341 8.123 1 8.123 الدخل الشهري لألسرة
 0.398 0.988 1.093 3 3.279 مستوى تعليم األب واألم

   1.106 568 628.480 أالخط
    574 694.600 الكلي

  إساءة
  اإلهمال
  الصادرة

  عن
 األب

 0.000 29.818 23.188 1 23.188 الجنس

 0.012 6.347 4.935 1 4.935 العمر

 0.014 6.108 4.750 1 4.750 الدخل الشهري لألسرة

 0.414 0.955 0.743 3 2.229 مستوى تعليم األب واألم

   0.778 568 441.698 الخطأ

    574 482.312 الكلي

 
وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات  )6(يتضح من الجدول 

بمجاالت اإلساءة الوالدية الصادرة عن األب  ةالحسابية الخاص
إجراء  والختبار داللة هذه الفروق تماختالف متغيرات الدراسة، ب

الوالدية  تحليل التباين الرباعي المتعدد على مجاالت اإلساءة
   .يلخص النتائج) 7(والجدول الصادرة األب وفقًا لمتغيرات الدراسة 

وجود فروق جوهرية في أنماط  )7(يتضح من الجدول 
اإلساءة األبوية الجسمية واللفظية واإلهمال تعزى لجنس المراهق 
وعمره؛ حيث يعتقد الذكور أنهم يتعرضون لشتى أنواع اإلساءة من 

 15كما يدرك المراهقون ممن هم أكبر من  األب أكثر من اإلناث
الوالدية مقارنة مع من  ةسنة أنهم يتعرضون لجميع أشكال اإلساء

كما يتضح من الجدول وجود فرق في . سنة15أعمارهم أقل من 
مستوى اإلساءة اللفظية واإلهانة تعزى لمتغير دخل األسرة 

 أنهم الشهري، فالمراهقون من األسر ذات الدخل المحدود يرون ب

يتعرضون لإلساءات اللفظية واإلهانات أكثر من نظرائهم القادمين من 
كما لم تظهر أية فروق في مستوى . أسر معدل دخلها الشهر أعلى

. أنماط اإلساءة األبوية المختلفة يمكن أن تعزي لمستوى تعليم األب
وقد يعكس ذلك أن المراهقين أكثر صراحة في التعبير عن مطالبهم 

االستقاللية من اإلناث، وبالتالي ينعكس ذلك على أساليب بالهوية و
والتي قد يدركها المراهق على أنها  األب في التعامل مع المراهق

طه، (وتتعارض نتائج هذه الدراسة مع بعض الدراسات . سوء معاملة
؛ العناني والخالدي 2012البحيري، و ؛ عبد المجيد2010

وتتفق مع نتائج بعضها  )Naz, & Kausar, 2012؛2012واليماني، 
  ).2011اسماعيل، (اآلخر 

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما 
وفقًا لمتغيرات  األمالخاصة بمجاالت اإلساءة الوالدية الصادرة عن 

  :يوضح ذلك) 8(والجدول  الدراسة،

  الصادرة عن األم وفقا لمتغيرات الدراسة المستقلة ءة الوالديةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة باإلسا :8جدول 
 المعياري االنحراف الحسابيالمتوسط المتغيرمستويات المستقلالمتغير

 الجنس
 0.88 1.915 ذكر
 0.70 1.502 أنثى

 العمر
 0.75 1.647 سنة فما دون 14

 0.93 1.794 سنة فأكثر 15

  الدخل
 الشهري لألسرة

 0.86 1.709 فما دون ًاردينا 299من 

 0.81 1.698 فأكثر ًادينار 300من 

  مستوى
  تعليم
  األب
 واألم

 0.83 1.753 كالهما جامعي

 0.86 1.723 األب جامعي واألم ثانوي

 0.73 1.638 األم جامعية واألب ثانوي

 0.83 1.647 كالهما ثانوي
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 وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات )8(يتضح من الجدول 

 األمبمجاالت اإلساءة الوالدية الصادرة عن  ةالحسابية الخاص
 الختبار داللة هذه الفروق احصائيًا تمو .اختالف متغيرات الدراسةب

إجراء تحليل التباين الرباعي المتعدد على مجاالت اإلساءة الوالدية 
  ).9(الجدول  كما فيوفقًا لمتغيرات الدراسة  عن األمالصادرة 

  متغيرات للتبعًا ج تحليل التباين الرباعي لمجاالت اإلساءة الوالدية الصادرة عن األم نتائ :9جدول 
 المتغير
 التابع

 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة ف
 المحسوبة

  الداللة
 اإلحصائية

  اإلساءة
  الجسدية
  الصادرة

  عن
 األم

 0.000 18.902 9.574 1 9.574 الجنس

 0.174 1.849 0.937 1 0.937 عمرال

 0.636 0.224 0.114 1 0.114 الدخل الشهري لألسرة

 0.810 0.321 0.162 3 0.487 مستوى تعليم األب واألم

   0.506 568 287.687 الخطأ
    574 300.215 الكلي

  اإلساءة
  اللفظية
  الصادرة

  عن
 األم

 0.000 32.009 27.735 1 27.735 الجنس

 0.148 2.096 1.817 1 1.817 العمر

 0.348 0.883 0.765 1 0.765 الدخل الشهري لألسرة

 0.365 1.061 0.920 3 2.759 مستوى تعليم األب واألم

   0.866 568 492.162 الخطأ
    574 528.587 الكلي

  إساءة
  اإلهمال
  الصادرة

  عن
 األم

 0.000 31.626 22.806 1 22.806 الجنس

 0.357 0.848 0.612 1 0.612 العمر

 0.613 0.256 0.185 1 0.185 الدخل الشهري لألسرة

 0.656 0.538 0.388 3 1.164 مستوى تعليم األب واألم

   0.721 568 409.597 الخطأ

    574 436.943 الكلي

 
وجود فرق جوهري بين المتوسطات ) 9( الجدوليتضح من 

لدية الصادرة عن األم الحسابية الخاصة بمجاالت اإلساءة الوا
إذ يعاني  ،لجنس المراهقيعزى ) همالواإللفظية والجسدية ال(

مما ن الذكور من اإلساءة الوالدية الصادرة عن األم أكثر والمراهق
ويمكن تفسير ذلك بعدم وجود فروق أو  .المراهقات تعانيه

اختالفات بين األب واألم في أساليب اإلساءة لألبناء الذكور، وقد 
ر ذلك عن تفاهم وتوافق بين الزوجين حول أساليب التعامل مع يعب

كما قد يعكس ذلك أن المراهقين أكثر صراحة في . األبناء الذكور
التعبير عن مطالبهم بالهوية واالستقاللية من اإلناث، وبالتالي ينعكس 

 والتي قد  ذلك على أساليب األب واألم في التعامل مع المراهق

 
وتتعارض نتائج هذه . أنها سوء معاملة يدركها المراهق على

البحيري، و ؛ عبد المجيد2010طه، (الدراسة مع بعض الدراسات 
 ,Naz, & Kausar؛2012؛ العناني والخالدي واليماني، 2012

  ).2011اسماعيل، (وتتفق مع نتائج بعضها اآلخر  )2012

 ما مستوى التوافق النفسي لدى المراهقين؟ : السؤال الثالث

السؤال تم حساب المتوسطات واالنحرافات  هذا ة عنلإلجاب
المعيارية الخاصة بمستوى التوافق النفسي لدى المراهقين ومجاالته 

  ). 10(كما هو في الجدول 

  ومجاالته لدى الطلبة المراهقين مرتبة تنازليا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التوافق النفسي: 10جدول 

 التوافق النفسي مستوى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط ومجاالته مقياس التوافق النفسي المجال رقم الرتبة

 0.73 4.094 التوافق األسري 3 1
 مرتفع

 0.81 3.833 التوافق الصحي 4 2

 0.60 3.605 التوافق االجتماعي 2 3
 متوسط

 0.74 3.515 التوافق االنفعالي 1 4

 مرتفع 0.55 3.752 مقياسالكلي لل
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 عنمرتفعًا أن مستوى التوافق النفسي كان  )10(يتضح من جدول 
الدرجة الكلية للمقياس وعلى بعدي التوافق األسري والتوافق 

 .الصحي، وكان متوسطًا على بعدي التوافق االجتماعي واالنفعالي
افق التوفالتوافق األسري، : وجاءت مجاالته مرتبة تنازليًا كاآلتي

  .التوافق االنفعاليأخيرًا و ثم التوافق االجتماعي، ،الصحي
 اقد يعود السبب في أن مجالي التوافق األسري، والصحي جاء

االجتماعية  التنشئةمن خالل و ألن المراهق، مرتفعضمن مستوى 
 ،تلك الخبرات من الوالدين، مما يزيد من حصانتهم النفسية يتعلم

مع اإلحباطات بفعالية التعاطي و لبيئةمواجهة مطالب ا ويمكنهم من
والصعوبات التي قد تعترض طريقهم، كما أن متوسط عدد أفراد 

يتيح للوالدين أفراد مما ) 7-5(ما بين يتراوح األسر األردنية 
بينهم،  المزيد من المتابعة واإلشراف وبالتالي تزداد الروابط األسرية

متمثلة بمكارم اسر مسلمة  معظم األسر األردنية هي كما أن
، وبالتالي قد يتيح اآلباء ألبنائهم في هذه المرحلة المزيد األخالق

من المجال لحرية الحركة واالستقاللية والمزيد من االعتراف تطبيقًا 
عكس ذلك على التوافق نمما ي ).إذا كبر ابنك خاويه(للمثل العربي 

ي هذه ف المراهقون يحاول .النفسي لدى األبناء وخاصة المراهقين
منهم فرض  وهذا يتطلب ،المرحلة إثبات ذواتهم وبناء شخصياتهم

مالمح خاصة يعود ذلك عليه بالضبط الداخلي مما يرفع من مستوى 
  .لديهم توافقهم النفسي

الحصانة النفسية  تعزيزورغم جميع ما يبذله الوالدان في 
تتصف بالحساسية  أن العالقة بين المراهق ووالديهللمراهقين إال 

مرحلة المراهقة مرحلة حرجة يكون فيها  وتعد ،الزائدة إلى حد ما
المراهق حساس من الناحية االجتماعية واالنفعالي؛ وبما أن التوافق 

عكس ذلك بدوره على ناألسري والصحي جاء ضمن درجة كبيرة سي
ة متوسطة على جالتوافق االجتماعي وباالنفعالي حيث جاءا بدر

  .مرحلةهذه الدة التي تتصف بها الرغم من الحساسية الزائ

التوافق النفسي لدى الطلبة فروق في هل توجد : الرابعالسؤال 
الدخل الشهري و العمرو الجنس: عزى لمتغيراتتالمراهقين 

 مستوى تعليم الوالدان؟ولألسرة 

السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية هذالإلجابة عن 
نة على مقياس التوافق لدرجات أفراد العي واالنحرافات المعيارية

  :يوضح النتائج) 11(النفسي في ضوء متغيرات الدراسة، والجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة : 11جدول 
 بالتوافق النفسي لدى المراهقين وفقا لمتغيرات الدراسة

 المتغير مستويات المتغير
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الجنس
 0.58 3.716 ذكر
 0.51 3.785 أنثى

 العمر
 0.50 3.855 سنة فما دون 14

 0.58 3.575 سنة فأكثر 15

  الدخل
الشهري 
 لألسرة

 0.59 3.613 فما دون ًادينار 299من 

 0.52 3.808 فأكثر ًادينار 300من 

  مستوى
  تعليم
  األب
 واألم

 0.54 3.824 كالهما جامعي

 0.49 3.690 األب جامعي واألم ثانوي

 0.52 3.822 األم جامعية واألب ثانوي

 0.59 3.655 كالهما ثانوي

بين المتوسطات  ظاهرية وجود فروق )11(يالحظ من جدول 
اختالف مستويات متغيرات ببالتوافق النفسي  ةالحسابية الخاص

تم إجراء تحليل  ، والختبار داللة هذه الفروق احصائيًاالدراسة
التوافق النفسي للطلبة  لدرجة الكلية لمقياسعلى االتباين الرباعي 

  ).12(المراهقين وفق المتغيرات الدراسة كما في الجدول 

  متغيراتلنتائج تحليل التباين الرباعي للتوافق النفسي لدى الطلبة المراهقين وفقا ل: 12جدول 
 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة ف
 المحسوبة

  لداللةا
 اإلحصائية

 0.343 0.902 0.252 1 0.252 الجنس
 0.000 28.565 7.971 1 7.971 العمر

 0.013 6.224 1.737 1 1.737 الدخل الشهري لألسرة
 0.179 1.642 0.458 3 1.375 مستوى تعليم األب واألم

   0.279 568 158.503 الخطأ
    574 173.464 الكلي

  
إحصائيًا بين  فروق دالةد وجو) 12(يالحظ من الجدول

المتوسطات الحسابية الخاصة بالتوافق النفسي لدى المراهقين 
، حيث كانت ومستوى دخل أسرته الشهري ،لعمر المراهقتعزى 

الدخل يرتفع ، ولصالح ممن األعلىالنتائج لصالح الفئات العمرية 
ويمكن تفسير ذلك بأن المراهق كلما تقدم عمريًا  .الشهري ألسرهم

مرحلة المراهقة يزداد استقرارًا وتوافقًا وتكيفًا، حيث يتقبل  في
. التغيرات الفيزيولوجية والسيكولوجية التي مّر بها، وهذا أمر بديهي

وتحسن مستوى التوافق لدى المراهقين القادمين من أسر يرتفع 

الدخل الشهري لديها يعكس قدرة هذه األسر على امكانية توفير 
تلبية متطلباته األساسية وغير األساسية، مما احتياجات المراهق و

  .يزيد في امكانية توافقه النفسي واالجتماعي

كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
االجتماعي واالسري و االنفعالي(الخاصة بمجاالت التوافق النفسي 

  ).13(وفقا لمتغيرات الدراسة كما في الجدول ) والصحي
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بمجاالت التوافق النفسي لدى الطلبة المراهقين وفقا لمتغيرات الدراسة: 13جدول 

 المتغير
 مستويات
 المتغير

 اإلحصائي
  التوافق
 االنفعالي

 التوافق
 االجتماعي

  التوافق
 األسري

  التوافق
 الصحي

 الجنس

 ذكر
 3.78 4.013  3.55  3.564 المتوسط الحسابي

 0.86 0.759 0.61 0.775 االنحراف المعياري

 أنثى
 3.88 4.170  3.66 3.470 المتوسط الحسابي

 0.77 0.700 0.59 0.700 االنحراف المعياري

 العمر

 سنة فما دون 14
  3.96 4.203 3.66 3.651 المتوسط الحسابي
 0.76 0.672 0.59 0.693 االنحراف المعياري

 سنة فأكثر 15
 3.62 3.909 3.51 3.282 المتوسط الحسابي
 0.85 0.795 0.62 0.756 االنحراف المعياري

  الدخل
  الشهري
 لألسرة

 فما دون ًادينار 299من 
 3.69 3.949 3.46 3.403 المتوسط الحسابي

 0.85 0.772 0.64 0.806 االنحراف المعياري

 فأكثر ًادينار 300من 
 3.89 4.153 3.67 3.561 المتوسط الحسابي

 0.79 0.709 0.58 0.705 االنحراف المعياري

  مستوى
  تعليم
  األب
 واألم

 كالهما جامعي
 3.90 4.141 3.70 3.591 المتوسط الحسابي

 0.81 0.689 0.57 0.707 االنحراف المعياري

 األب جامعي واألم ثانوي
 3.80 3.983 3.55 3.471 المتوسط الحسابي

 0.74 0.755 0.55 0.686 االنحراف المعياري

 األم جامعية واألب ثانوي
 3.88 4.262 3.58 3.628 المتوسط الحسابي

 0.74 0.651 0.58 0.732 االنحراف المعياري

 كالهما ثانوي
 3.74 4.015 3.52 3.391 المتوسط الحسابي

 0.86 0.795 0.66 0.785 االنحراف المعياري
  

ظاهرية بين المتوسطات وجود فروق ) 13(يتضح من جدول 
الحسابية للدرجات الفرعية على مقياس التوافق النفسي في ضوء 

وللكشف عن داللة هذه الفروق احصائيًا أجري . متغيرات الدراسة

المتعدد لمجاالت التوافق النفسي لدى  تحليل التباين الرباعي
  .)14(كما في جدول المراهقين وفقًا لمتغيرات الدراسة 

  لمتغيراتلعلى حدة وفقا  ائج تحليل التباين الرباعي على مجاالت التوافق النفسي كلنت: 14جدول 
 المتغير
 التابع

 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة ف
 المحسوبة

  الداللة
 اإلحصائية

  التوافق
 االنفعالي

 0.026 4.964 2.520 1 2.520 الجنس

 0.000 34.136 17.326 1 17.326 العمر

 0.393 0.731 0.371 1 0.371 الدخل الشهري لألسرة

 0.284 1.269 0.644 3 1.932 مستوى تعليم األب واألم

   0.508 568 288.286 الخطأ
    574 312.679 الكلي

  التوافق
 االجتماعي

 0.039 4.267 1.500 1 1.500 الجنس

 0.040 4.224 1.484 1 1.484 العمر

 0.009 6.944 2.440 1 2.440 ل الشهري لألسرةالدخ

 0.256 1.354 0.476 3 1.427 مستوى تعليم األب واألم

   0.351 568 199.613 الخطأ
    574 209.646 الكلي

  التوافق
 األسري

 0.033 4.543 2.304 1 2.304 الجنس

 0.000 15.730 7.977 1 7.977 العمر

 0.018 5.645 2.863 1 2.863 الدخل الشهري لألسرة

 0.089 2.184 1.108 3 3.323 مستوى تعليم األب واألم

   0.507 568 288.041 الخطأ
    574 308.360 الكلي

 0.369 0.809 0.510 1 0.510 الجنس  التوافق
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 المتغير
 التابع

 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة ف
 المحسوبة

  الداللة
 اإلحصائية

 0.000 19.667 12.409 1 12.409 العمر الصحي

 0.088 2.925 1.845 1 1.845 الدخل الشهري لألسرة

 0.728 0.436 0.275 3 0.825 ستوى تعليم األب واألمم

   0.631 568 358.365 الخطأ

    574 378.472 الكلي
  

 المتوسطاتق بين ووجود فر )14( الجدول يتضح من
) األسريو االجتماعيو االنفعالي(بمجاالت التوافق  الخاصة الحسابية

ة لمجال التوافق اإلناث بالنسبمع يعزى للجنس لصالح الذكور مقارنة 
ر لمجالي التوافق واالنفعالي، ولصالح اإلناث مقارنة بالذك

وقد يعود السبب في ذلك إلى أن الذكور ). االجتماعي واألسري(
وأكثر قدرة على التعامل  ،أكثر قدرة على الضبط الداخلي لالنفعاالت

بسبب سعة المجال  مع الضغوطات والصعوبات التي قد تعترضهم
في المجتمع لزيادة مساحة الحرية التي يحظى  فيهن الذي يتحركو

بطريقة أن الذكور يتعاملون مع المواقف ربما ، وذلك بها الذكور
تعتمد المحاكمات العقلية أكثر من االعتماد على األحاسيس 

أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن كل كما. مقارنة باإلناث والمشاعر
إلناث أعلى منه لدى الذكور، من التوافق االجتماعي واألسري لدى ا

تعامًال مع الظروف  أكثروقد يعود السبب في ذلك على أن اإلناث 
 البيتالمحيطة سواء الداخلية أم الخارجية إذ أن نشاط اإلناث في 

كما قد يفسر  .أكثر من نشاط الذكور خاصة مع األسرة واألقارب
كما هو  بأنه لدى اإلناث امكانات أفضل للتوافق مع أجواء األسرة

) 2009(وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة البشر  .متوقع منها
فيما يخص التوافق االجتماعي واالنفعالي إذ أشارت في دراستها إلى 

  .اإلناث مقارنة مع ًاوانفعالي ًااجتماعي ًاأن الذكور أقل توافق

ق بين المتوسطات ووجود فر) 14(كما يتبين من الجدول 
لتوافق النفسي في جميع مجاالته لدى المراهقين الحسابية الخاصة با

مقارنة  ًاتوافق هم أكثر حيتتعزى للعمر وذلك للفئة العمرية األصغر 
 منبالفئة العمرية األكبر، وقد يعود السبب في ذلك إلى أن المراهق 

الفئة العمرية األكبر يكون أكثر وعيًا وإدراكًا للضغوطات والمواقف 
الفئة العمرية  منها مقارنة بالمراهقين والمطالب التي يتعرض ل

كما أنهم قد قطعوا شوطًا في  .يزيد من فرص توافقهماألصغر مما 
  .هذه المرحلة وتجاوزوا الصعوبات متجهين نحو االستقرار

ق بين المتوسطات ووجود فر) 14(ويتضح أيضًا من الجدول 
لي توافق النفسي تعزى للدخل الشهري لألسرة على مجاللالحسابية 
كلما كان الدخل الشهري  أي أنه، )االجتماعي واألسري(التوافق 

عند  كلما زاد مستوى التوافق االجتماعي واألسري ًالألسرة مرتفع
، وربما يعود السبب في ذلك إلى أن األسر ذات الدخل المراهق

المرتفع تعمل على تأمين معظم احتياجات أبنائهم المراهقين مما 
هذه نتائج وتتفق  .)االجتماعي واألسري( توافقهم فيعكس ذلك ني
إلى أن تدني  تأشار التي) 2004(مع نتائج دراسة عاصلة  الدراسةا

أحد أسباب عدم التوافق واالضطرابات النفسية،  هودخل األسرة 
  .زدياد دخل األسرةإوأن مستوى اإلساءة ينخفض ب

يدركها كما ما العالقة بين أنماط اإلساءة الوالدية  :السؤال الخامس
 ؟يهمومستوى التوافق النفسي لدالمراهقون 

السؤال تم حساب معامالت االرتباط بين  هذا لإلجابة عن
ط اإلساءة الوالدية الصادرة عن األب واألم انمالدرجات على مقياس أ

ستخدام إمستوى التوافق النفسي بدرجاتهم على مقياس وبين 
عالقة بين أنماط معامل ارتباط بيرسون، حيث بينت النتائج أن ال

-(اإلساءة الوالدية الصادرة عن األب كانت عالقة عكسية وبلغت 
وكذلك العالقة بين نمط اإلساءة الوالدية الصادرة عن األم ) 0.65

كلما ازدادت اإلساءة  أي أنه، )0.59-(كانت عالقة عكسية وبلغت 
كلما انخفض مستوى التوافق النفسي لدى المراهقين بغض النظر 

الوالدية االجتماعي، إذ أن تعرض المراهق لإلساءة وع النعن 
لديه بعض المشكالت وتظهر  توافقه النفسي واالجتماعي، ينعكس في

 & ,Butany, Pelcovits( السلوكية وسوء التكيف

Kaplan,2011(،  صحة  فيتترك آثارًا سلبية  قد أن اإلساءةكما
 مزعل(اني بمظاهرها المختلفة كالسلوك العدو المراهق النفسية

، )2009ابراهيم، (، والشعور بالوحدة النفسية )2011سعدون، و
اسماعيل، (، ودافعية االنجاز )2010طه، (والتوافق االجتماعي 

، وتطور المخاوف االجتماعية والمرضية لدى المراهقين )2011
). 2012عبد المجيد وبدوي،  :2012عبد المجيد، والبحيري، (

وسلوكات  لدية إلى أعراض اكتئابةكما قد تؤدي اإلساءة الوا
 & ,Naz & Kausar, 2012; Cankaua, Talbot, Ward)انتحارية 

Duberstien ,2012).  

  :التوصيات

  :تنبثق من نتائج هذه الدراسة التوصيات التالية
  إجراء دراسات مشابهة تغطي متغيرات أخرى تتعلق بالمعدل

ومنطقة  أسرتهاألكاديمي للمراهق، وترتيب المراهق بين أفراد 
 .السكن التي يعيش فيها المراهق

  اجراء دراسات تستكشف العالقة بين مستوى التوافق الزواجي
 .وأنماط اإلساءة الصادرة من الوالدين

  إجراء دراسات تستكشف أنماط اإلساءة الجنسية التي قد
  .يتعرض لها األطفال في المجتمع األردني

  راجعة ألولياء األمور ال التغذيةعقد دورات يتم فيها تقديم
مع أبنائهم  في التعاملالتربوية  على تعلم األساليبوتشجيعهم 

 .توافقهم النفسيمستوى تحسين لفي مرحلة المراهقة 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 218

 :المراجع

بعض مظاهر اساءة معاملة األطفال  .)2009( .ابراهيم، داليا
، يوليو، دراسات الطفولة. وعالقتها بالشعور بالوحدة النفسية

253.  

من : النمو االنفعالي واالجتماعي). 2011. (غزال، معاويةأبو 
عالم الكتب الحديث  :، األردن، اربدالرضاعة إلى المراهقة

  . للنشر والتوزيع

مقارنة الخصائص النفسية ). 2003. (أبو نواس، يحيى
واالجتماعية بين األطفال الذين تعرضوا لإلساءة واألطفال 

جامعة  ،ستير غير منشورةماج رسالةالذين لم يتعرضوا لها، 
  . األردن مؤتة،

مصادر الدعم االجتماعي والتوافق ). 2004. (إسماعيل، علي
النفسي لدى عينة من األطفال المساء معاملتهم من قبل 

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة . أسرهم في األردن
  . اليرموك، األردن
ا يدركها اساءة المعاملة الوالدية كم) 2011(اسماعيل، محمود 

، يناير، دراسات الطفولة. األبناء وعالقتها بالدافعية لإلنجاز
237 – 238.  

العالقة بين اإلساءة الجسدية ). 1999. (الطراونة، فاطمة
والجنسية للطفل وبعض المتغيرات الديمغرافية المتعلقة 

الجامعة . ماجستير غير منشورة رسالة .باألسر المسيئة
  . األردنية، األردن

اساءة المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء ). 2010( .عمرطه، 
وعالقتها بالتوافق االجتماعي في المرحلة العمرية بين 

أطروحة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات . )17 – 11(
  .القاهرة، مصر. العليا للطفولة، جامعة عين شمس

أشكال اإلساءة الوالدية للطفل ). 2004. (عاصلة، قاسم
القتها بمستوى تعليم الوالدين ودخل األسرة والسلوك وع

، الجامعة منشورة رماجستير غي رسالةالعدواني لدى األبناء، 
  . األردنية

المعاملة الوالدية ). 2012( .عبد المجيد، فايزة، والبحيري، محمد
الخاطئة وعالقتها بالمخاوف المرضية لدى عينة من األطفال 

، دراسات الطفولة). سنة 15 – 9(في المرحلة العمرية 
  .96-  90. يناير، ص

اساءة المعاملة ). 2012( .عبد المجيد، فايزة، وبدوي، سعدية
الوالدية كما يدركها األبناء من الجنسين وعالقتها بالمخاوف 

دراسات ). سنة 18 – 15(المرضية في المرحلة العمرية 
  .101 – 97. ص، الطفولة، يناير

 .اليماني، عبد الرؤوفو ، مريم،الخالديو العناني، حنان،
اإلساءة الوالدية الجسدية والعاطفية للطفل ).2012(

وعالقتها بمتغيري الجنس والعمر لدى عينة من طلبة المرحلة 
مجلة جامعة القدس المفتوحة . األساسية في مدينة عمان

  .242 – 218، )26( 2 لألبحاث والدراسات،

لطفل وعالقتها إساءة معاملة ا). 2006. (القيسي، لما
بالمشكالت النفسية لديه والتكيف الزواجي لدى 

  . الجامعة األردنية ،رسالة ماجستير غير منشورةالوالدين، 
عالقة السلوك العدواني ). 2011( .مزعل، فاضل، وسعدون حسن

بأساليب العقاب الوالدية لدى تالميذ الصف السادس 
  .101- 90. ، صعلم النفس. االبتدائي

 ).2009( .ء الدين، والنيال، مايسة، وسالم، سهيركفافي، عال
   .دار المعرفة الجامعية:القاهرةمقدمة في علم النفس 

اإلساءة للطفل من الوالدين والمربيات ). 2010. (النمرات، آالء
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  .في محافظة اربد

 . األردناربد، اليرموك، 

Al-fayes, G., Ohaeri, J., & Gado, O. (2012).Prevalence 
of physical, psychological, and sexual abuse 
among a nationwide sample of Arab high school 
students: Association with family characteristics, 
anxiety, depression, self-esteem, and quality of life. 
Soc. psychiatry psychatr epidomiol. (47) 53-66. 

Atkinson, M. & Hornby, G. (2002). Mental health 
handbook for Schools. London: Rutledge. 

Butany, B., Pelcovits, D., & Kaplan, S. (2011). 
Psychological maltreatment as a moderator for 
physical abuse and adolescent maladjustment: 
Implications for treatment and intervention. J. of 
infant, child, and adolescent psychotherapy. (10), 
442-454. 

CAPTA. Child Abuse Prevention and Treatment Act. 
(2000). What is child Maltreatment.  

Esteban, E. (2006). Parental verbal abuse: Cultural 
specific coping behavior of college students in 
Philippines. Child Psychiatry and Human 
Development, Vol. 36(3), Spring, 243-259.  

Cankaya, B., Talbot, N., Ward, E., & Duberstein, P. 
(2012). Parental sexual abuse and suicidal 
behaviors among women with major depressive 
disorder. Canadian J. of psychiatry, 57 (1), 45 – 
51. 

Naz, F., & Kausar, R. (2012). Parental rejection and 
child abuse in adolescents with somatoform 
disorders: Preliminary findings. J. of behavioral 
sciences, 22(2), 67 – 82.  

Snow, C.W. (1998). Child Abuse: Statistics Research 
and Resources. Washington, D.C: Hooper. 

  


