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Abstract 
Research Title: School Mal Treatment and its Relationship with Psychological 

Security for A sample of Primary School Pupils In Taif 

 

Objectives of the Research: This research aims at exploring the relationship between 

school mal treatment and psychological security as well as differences in school and 

treatment averages and its dimensions and psychological security averages in research 

variables.  

Research Sample: The research sample included (863) pupils of primary school level 

in Taif. 

Research Tool:  

1- School Mal treatment standard prepared by the researcher. 

2- Psychological security standard prepared by ad-Daleem (1993). 

Statistical Methods: 

- Pearson Correlation Coefficient.  

- T. test. 

- ANOVA. 

Research Results: 

1- There is positive correlation relationship between school mal treatment and 

feeling of psychological security for the research sample. 

2- There are statistical differences between averages of psychological security as 

result of school type (governmental – Private) for the research population 

sample. 

3- There are statistical differences between averages of school mal treatment as 

result of school type (governmental – Private) for the research population 

sample. 

4- There are statistical differences on function level ( = 0.05 ) between averages 

of psychological security for the research population sample for primary 

school student in Taif according to family income average . 

5- There are statistical differences on function level ( = 0.05 ) between averages 

of school mal treatment  for the research population sample for primary school 

student in Taif according to family income average    

6- There are statistical differences on function level ( = 0.05 ) between averages 

of psychological security for the research population sample for primary 

school student in Taif according to family income average 

7- There are statistical differences on function level ( = 0.05 ) between averages 

of  school mal treatment  for the research population sample for primary 

school student in Taif according to family number  average   

 

Recommendations:  

 

1- Sustaining and support of positive school upbringing methods. 

2- Activation of school counseling units. 

3- Holding seminars, lectures and workshops for primary school teachers. 

4- Developing trainer's skills for character programs in training centers.  
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إهداء 




باً يف وجودي بعد اهلل بإىل مه كاوا ص
يل والىفيض يف طبيل تزبيتي وتعليمي اللذان بذال الغا

الكزميني  ديوااّل إىل 
إىل رفيقت دربي ومه حتملت الكثري معي وطاودتىي يف مشوار احلياة 

ومه كاوت معي قلباً وقالباً أثىاء دراطتي 
العشيشة  سوجتي إىل 

إىل سهزة بيتي وبظمت حياتي 
 رويمإىل ابىتي احلبيبت 

أهدي هذا البحث 
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كر وتقدٌر ش
 

الحمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم ٌعلم والصبلة والسبلم على اشرؾ المرسلٌن        
: وقدوة العالمٌن سٌدنا محمد علٌه أفضل الصبلة وأزكى التسلٌم وبعد 

 
لَرى وَر } : قال تعالى            عَر ًَّل وَر لَر مْو َر عَر عَر تَر َر الَّلتِزً أَرنْو مَر رَر نِزعْو كُك نِزً أَرنْو أَرشْو عْو زِز وْو

لَر رَر ِّب أَر مَر أَرنْو أَرعْو يَّل وَر الِزدَر
الِزحِزٌنَر  ادِز َر الصَّل بَر تِز َر فِزً عِز مَر حْو لْونِزً بِزرَر خِز دْو

أَر اهُك وَر ضَر الِزحاً تَررْو وقال رسول ، ( ١٩) النمل آٌة سورة  {صَر
 (.ـه ١٤٠٣ابن األثٌر" )من ال ٌشكر الناس ال ٌشكر هللا : " هللا صلى هللا علٌه وسلم 

. كلما  الشكر وعبارا  الثناء عن الوفاء بحقهأتقدم بخالص الشكر إلى من تقصر كل         
حٌث كان بتوفٌق هللا المشرؾ   عابد بن عبدهللا النفٌعً /سعادة الدكتورإلى أستاذي الفاضل 

، وامتنانً واعترافً بالفضل لسعادته الذي  العلمً لهذا المنجز البحثً ، وإنً هنا أسجل شكري
توجٌهاته، فً جمٌع مراحل البحث فله منً  أحاط الباحث بكرم أخبلقه ،وسعة علمه، وسدٌد

 .الشكر، ومن هللا الثوا  على ما قدم 
الذي كان معً منذ بداٌة  مخمٌرمحمد هشام  /الدكتور ةسعادكما ٌسرنً أن أشكر           

ومن ثم شرفنً بقبول مناقشة الرسالة وبتحكٌم المقٌاس البحث وتفضل مشكورا بمناقشة الخطة 
المري إسماعٌل  محمد/األستاذ الدكتور لجزاء ، وأتقدم بالشكر والتقدٌر إلى فجزاه هللا خٌر ا

.  على تفضله مناقشة هذا البحث وتقٌٌمه وإبداء التوجٌها  البلزمة إلتمام البحث 
كذل  ال ٌسعنً إال أن اشكر أصحا  السعادة أعضاء هٌبة التدرٌس بقسم علم النفس على         

جامعة أم القرى  –ا التؤهٌل العلمً البلبق بهذه المإسسة العلمٌة الرابدة ما بذلوه فً سبٌل تؤهٌلن
كما أشكر جمٌع مإسسا  البحث العلمً ومصادر المعلوما  داخل المملكة وخارجها  –

. ،واشكر االستاذ الفاضل محمد الؽامدي الذي راجع الرسالة لؽوٌا فله منً جزٌل الشكر
فً تحكٌم المقٌاس من جامعة ام القرى وهم سعادة الدكتور  واشكر كل الذٌن ساهموا معً       

محمد جمل اللٌل، ومن جامعة الطابؾ سعادة الدكتور عبدالرحمن االسمري وسعادة الدكتور 
سهلوا مهمة التطبٌق فً إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة  محمد فاضل ،والشكر موصول لمن
لدراسة، كما أشكر األصدقاء األعزاء الذٌن ا  الستبٌانا نالطابؾ ،وكل الطبل  المستجٌبً

فلهم كل االحترام واإلعزاز والشكر ، أشرفوا على تطبٌق الدراسة فً مدارس محافظة الطابؾ 
 .
الدابم لً ، والى  اهلل عز وجل ثم إلى والدي على تشجٌعهم لوأخٌرا فالشكر والفض       

. تقصٌر وانشؽال طٌلة فترة الدراسة شرٌكة حٌاتً على كل ما بذلته معً وكل ما تحملته من 
 

،، وآخر دعوانا أن الحمد هلل ر  العالمٌن                        
                                                                                                                

الباحث 
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: مقدمه 
لٌس مّنا : )قال رسول هللا : عن عمر بن شعٌ  عن أبٌه عن جده رضً هللا عنه قال         

فالمفروض . رواه الترمذي وصّححه فً الجامع ( من لم ٌرحم صؽٌرنا، وٌعرؾ شرؾ كبٌرنا
نٌة والشخصٌة والرسمٌة واالجتماعٌة والتربوٌة أن تبنى على أسس ومعاٌٌر فً العبلقا  اإلنسا

وأداء الواجبا  فً إطار قانونً إنسانً دٌنً ، والمحافظة على الحقوق ، من االحترام المتبادل 
أو اعتماداً ، إما طمعاً أو جشعاً ، ونظراً لخروج البعض عن المفروض أو الواج  . أخبلقً 

وتنازالً من اآلخر عن حقوقه إما خوفاً ، أو استضعافاً باآلخر واستهانة به ،  على سلطة أو نفوذ
وهذا ، تضطر  العبلقة وٌساء ألحد الطرفٌن خاصة الطرؾ الضعٌؾ ، أو هروباً أو ضعفاً 

. أمر ال ٌكاد ٌخلو منه زمان أو مكان أو مجتمع أو ثقافة 
 
أو من فرد ، ذا كان  فً الشارع واإلساءة فً المعاملة قد تكون أمراً ؼٌر ذي شؤن إ 

إذا صدر  من األ  أو المعلم البن أو  المشكلةإال أن ، ؼٌر موكول إلٌه تربٌة النشء وتعلٌمه 
. المتوقع أن ٌكتس  منه السلو  الحمٌد وٌتعلم أداء الواجبا  والمحافظة على الحقوق ، تلمٌذ 

 
وتوجٌه المعلم إلٌه ، ٌذ واإلفراط فٌها فإساءة معاملة التلمٌذ تعنً إنزال العقوبة على التلم 

وتضر بصحته الجسمٌة ، تإثر على التلمٌذ بدنٌاً ونفسٌاً ، الضر  واإلهانة بؤسالٌ  شتى 
وتضر ، وتعوق عملٌة االستفادة من العملٌة التعلٌمٌة لدٌه ، وسمعته االجتماعٌة ، والنفسٌة 

. بعملٌة النمو الشامل والمتكامل عند التلمٌذ 
 
، حٌث ٌرى عبدالؽفار وآخرون، سوء معاملة الطفل  األبحاثعدد من   تناولوقد  
، أن اإلساءة إلى الطفل هً كل ما من شؤنه أن ٌعوق نمو الطفل نمواً متكامبلً ( " 74:م1997)

وٌتضمن ذل  ، سواء أكان فً صورة متعمدة أم ؼٌر متعمدة من قبل القابمٌن على أمر نشؤته 
أو ، أو ممارسة سلوكٌا  ، ٌه إٌقاع ضرر مباشر للطفل كاإلٌذاء البدنًاإلتٌان بعمل ٌترت  عل

اتخاذ إجراءا  من شؤنها أن تحول دون إشباع حاجا  الطفل المتنوعة التربوٌة والنفسٌة 
" . وتوفر الفرص المناسبة لنموه نمواً سلٌماً ، واالنفعالٌة واالجتماعٌة 

 
اإلهمال وٌقصد به اإلتٌان بؤفعال ٌنتج : منها وقد تؤخذ اإلساءة إلى التلمٌذ عدة أشكال  

عنها حرمان من الحاجا  األساسٌة كالطعام والشرا  والملبس وعدم االهتمام بالنظافة أو 
. وتجاهل الطفل ، والعزل عن المجتمع ، الرعاٌة الطبٌة واألخبلقٌة 

تإدي بالتلمٌذ والتً ومن أشكال اإلساءة اإلٌذاء النفسً والحرمان العاطفً واالنفعالً  
اإلذالل واإلكراه والحرمان والتحقٌر : ومنها على سبٌل المثال ، إلً عدم الشعور باألمن النفسً 

والقذؾ والتنابز ، وإنكار الحق ، وتقلٌل القٌمة ، والسخرٌة والنقد والمعاٌرة وتشوٌه السمعة 
نً كالضر  والعض والدفع وقد تؤخذ اإلساءة شكل اإلٌذاء البد. باأللقا  واالستخفاؾ بالتلمٌذ 

 2003، مبرو  ) والهز والركل والصفع واإلصابا  والحرق ومنع الشرا  والطعام والحبس 
( . م 
  

وٌترت  على إساءة معاملة التلمٌذ العدٌد من المشكبل  الجسمٌة والنفسٌة كإٌذاء الجسم       
ملة ٌإثر سلبٌاً على التوافق كما أن سوء المعا، وتشوٌهه فً بعض األحٌان واإلصابة بالكدما  

واإلحساس ، وٌزٌد من معدال  القلق واالكتبا  والتوتر وضعؾ الشخصٌة ، النفسً لؤلطفال 
م ؛  2003، م ؛ مبرو  1993، حزٌن )واضطرابا  الهوٌة الجنسٌة ، بالقهر والظلم والكب  

( . م  2003، مخٌمر و بهلول 
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عبلوة على أنها قد تعوق عملٌة النمو ، لمدرسة وٌرى الباحث أن اإلساءة إلى التلمٌذ با 
. فإنها تإثر سلبٌاً على إحساسه باألمن المادي والنفسً ، الشامل النفسً والصحً والتربوي 

،  العاملٌن فً المدرسةوالبحث الحالً ٌحاول إلقاء الضوء على سوء معاملة التلمٌذ من قبل 
. بتدابٌة وإحساس التلمٌذ باألمن النفسً فً المرحلة اال

آمن ومطمبن ومقبول  ٌكون وٌرى الباحث أن أمن التلمٌذ النفسً ٌتمثل فً أن              
ٌستشعر االنتماء والحماٌة والرعاٌة والتوجٌه واالهتمام والدعم والسند والتشجٌع فً ، ومحبو  

  .سة مواجهة المواقؾ الحٌاتٌة المدرسٌة مع إشباع الحاجا  والدوافع داخل وخارج المدر
ولكً تنمو ، حٌث ٌحاول التلمٌذ أن ٌكون العبلقا  االجتماعٌة بٌنه وبٌن المجتمع              

فإذا ما اضطرب  هذه ، هذه العبلقة البد من أن ٌسودها الدؾء واإلحساس باألمن واألمان 
، العبلقة نتٌجة الضؽوط وسوء المعاملة نجم عنها اضطرابا  فً النمو االجتماعً والنفسً 

. وهذا ما ٌهدؾ إلٌه البحث الحالً ، ومن ثم اضطرا  فً أمن التلمٌذ النفسً 

 
: مشكلة البحث وتساؤالته 

ٌج  أن تكون المدرسة مكانا أمٌنا وآمنا لجمٌع التبلمٌذ ، ألنها امتداد لؤلسرة من جان  ،        
بوٌا ٌهدؾ إلى تر اومن جان  آخر هً مإسسة أوجدها المجتمع لتإدي دورا اجتماعٌا ثقافً

. إعداد التلمٌذ للحٌاة من كل الجوان  
فالتلمٌذ ٌقضى أكثر من س  ساعا  ٌومٌا فً عبلقا  مدرسٌة مابٌن زمبلبه ومعلمٌه       

والعاملٌن بالمدرسة وهذا ٌتطل  المزٌد من الجهد والوق  لرعاٌة التلمٌذ والمحافظة علٌة 
. وإشعاره باألمن داخل المدرسة 

لبعض العوامل التً قد تجعل المعلم ٌسا إلى التلمٌذ جسمٌا أو نفسٌا مما ٌتسب  فً  ةونتٌج    
. إحداث اضطرابا  نفسٌة وسلوكٌة وشخصٌة واجتماعٌة وتربوٌة لدى التلمٌذ 

وبناء على ما سبق فان مشكلة البحث الحالً تتمثل فً دراسة إساءة المعاملة المدرسٌة واألمن 
المرحلة االبتدابٌة بمحافظة الطابؾ ومن ثم اإلجابة على التساإال   النفسً لدى عٌنة من تبلمٌذ

: التالٌة 
 
األمن النفسً ودرجا  مقٌاس المدرسٌة درجا  مقٌاس إساءة المعاملة هل توجد عبلقة بٌن  -1

المرحلة االبتدابٌة بمحافظة الطابؾ ؟  تبلمٌذعٌنة البحث من  دلدى أفراوأبعادها 
 
درجا   إساءة المعاملة المدرسٌة وأبعادها نتٌجة الختبلؾ توسطا  بٌن متوجد فروق هل  -2

لدى أفراد عٌنة البحث من طبل  المرحلة االبتدابٌة بمحافظة ( أهلً/حكومً)نوع المدرسة 
الطابؾ ؟ 

 
درجا   األمن النفسً نتٌجة الختبلؾ نوع المدرسة بٌن متوسطا  توجد فروق هل  -3
بحث من طبل  المرحلة االبتدابٌة بمحافظة الطابؾ؟ لدى أفراد عٌنة ال( أهلً/حكومً)
 
نتٌجة الختبلؾ متوسط  إساءة المعاملة المدرسٌةبٌن متوسطا  درجا  توجد فروق هل  -4

دخل األسرة لدى أفراد عٌنة البحث من طبل  المرحلة االبتدابٌة بمحافظة الطابؾ ؟ 
 
ها نتٌجة الختبلؾ متوسط دخل وأبعاد األمن النفسً بٌن متوسطا  درجا توجد فروق هل  -5

األسرة لدى أفراد عٌنة البحث من طبل  المرحلة االبتدابٌة بمحافظة الطابؾ؟ 
 
نتٌجة الختبلؾ عدد أفراد  إساءة المعاملة المدرسٌةبٌن متوسطا  درجا  توجد فروق هل  -6

األسرة لدى أفراد عٌنة البحث من طبل  المرحلة االبتدابٌة بمحافظة الطابؾ ؟ 



 4 

 
وأبعادها نتٌجة الختبلؾ عدد أفراد  األمن النفسًبٌن متوسطا  درجا  توجد فروق هل  -7

األسرة لدى أفراد عٌنة البحث من طبل  المرحلة االبتدابٌة بمحافظة الطابؾ ؟ 
 

: أهداف البحث 
: ٌهدؾ البحث الحالً إلى التعرؾ على        

لدى أفراد األمن النفسً وأبعادها قٌاس درجا  مقٌاس إساءة المعاملة ودرجا  مالعبلقة بٌن -1
. عٌنة البحث

نتٌجة الختبلؾ نوع المدرسة   إساءة المعاملة المدرسٌة الفروق بٌن متوسطا  درجا -2
. لدى أفراد عٌنة البحث ( أهلً/حكومً)
وأبعادها نتٌجة الختبلؾ نوع المدرسة  األمن النفسًالفروق بٌن متوسطا  درجا   -3

. أفراد عٌنة البحثلدى ( أهلً/حكومً)
نتٌجة الختبلؾ متوسط دخل  إساءة المعاملة المدرسٌةالفروق بٌن متوسطا  درجا   -4  

. األسرة لدى أفراد عٌنة البحث
وأبعادها نتٌجة الختبلؾ متوسط دخل  األمن النفسً الفروق بٌن متوسطا  درجا  -5   

. األسرة لدى أفراد عٌنة البحث
نتٌجة الختبلؾ عدد أفراد األسرة  إساءة المعاملة المدرسٌةا  الفروق بٌن متوسطا  درج -6

. لدى أفراد عٌنة البحث
وأبعادها نتٌجة الختبلؾ عدد أفراد األسرة لدى  األمن النفسًالفروق بٌن متوسطا  درجا   -7

. أفراد عٌنة البحث 
 

: أهمٌة البحث 
: ٌما ٌلً للدراسة الحالٌة أهمٌة نظرٌة وأخرى تطبٌقٌة تتمثل ؾ        

 

: األهمٌة النظرٌة: أوالً  
المعاملة المدرسٌة فً   فً علم النفس وهو سوء  مهم موضوع تناول  الدراسة الحالٌة -1       

المرحلة االبتدابٌة وعبلقتها باألمن النفسً لدى طبل  المرحلة االبتدابٌة وانعكاسها على 
. على ذل   نمو شخصٌاتهم والوقاٌة من اآلثار السلبٌة المترتبة

ومدى تؤثٌرها على األمن النفسً لدي  والعاملٌن فً المدارس  المدرسٌة ةدور المعامل -2      
.  التبلمٌذ

. اإلسهام فً إضافة الجدٌد من النتابج العلمٌة  -3      
 

: األهمٌة التطبٌقٌة : ثانٌاً 
ٌن فً المدارس  ٌمكن االستفادة من نتابج الدراسة فً تصمٌم برامج إلرشاد العامل -1

. لممارسة أدوارهم بما ٌحقق النمو الصحً السوي لؤلبناء 
ٌمكن  االستفادة من النتابج فً عملٌة تصمٌم برامج التوجٌه واإلرشاد النفسً للطبل   -2

. من ذوي المستوٌا  المنخفضة لؤلمن النفسً 
التنشبة توجٌه العاملٌن فً المدارس للقواعد التً ٌج  مراعاتها فً عملٌة  -3 

.  بشكل ممتازاالجتماعٌة فً المرحلة االبتدابٌة حتى ٌخرجوا للمجتمع 
 

: مصطلحات البحث 
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 Pupil Abuseإساءة معاملة التلمٌذ فً المدرسة   :أوالً 
   :ٌتبنى الباحث التعرٌؾ التالً إلساءة معاملة الطفل         

سنة  18ما قبل الوالدة وحتى بلوغ سنالممارسا  السلبٌة فً حق الطفل من مرحلة              
والتً تمارس من قبل المسبول عن رعاٌة الطفل أو المجتمع ككل سواء كان  الممارسة فعل ما 
ٌسل  الطفل حقوقه فٌعاق نموه السوي أو االمتناع عن فعل ما ٌعطى الطفل حقوقه فبل توفر له 

ذر الولً بجهله أو ٌخرج عن فرص النمو السوي مع وجود نٌة اإلٌذاء المسبق ،فٌما ال ٌع
" استطاعته 
هو الدرجة التً ٌحصل  اإلجرائً إلساءة معاملة التلمٌذ فً المدرسة فالتعريأما         

. علٌها التلمٌذ فً المقٌاس الخاص بإساءة المعاملة المدرسٌة 
 

 Psychological safetyاألمن النفسً    : ثانٌاً 
ٌعنً شعور الفرد " أن األمن النفسً ( 13:م 1999اخ ، مذكور فً باشم)ٌرى ماسلو         

بؤنه محبو  متقبل من اآلخرٌن له مكان بٌنهم ٌدر  أن بٌبته صدٌقة ودودة ؼٌر محبطة ٌشعر 
" . فٌها بندرة الخطر والتهدٌد والقلق 

مجموع الدرجا  التً ٌحصل علٌها التلمٌذ بعد : اإلجرابً لؤلمن النفسً هو  ؾأما التعري
بة على فقرا  مقٌاس األمن النفسً المستخدم فً الدراسة الحالٌة حٌث أن الدرجة المرتفعة اإلجا

. وجود األمن النفسً عدم تدل على وجود األمن النفسً وتدل الدرجة المنخفضة على 
 

: حدود البحث 
 إساءة المعاملة المدرسٌة وعبلقتها باألمن النفسً لدى: ٌتحدد البحث الحالً بموضوع       

وزع  على المدارس األهلٌة والحكومٌة عٌنة من تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة بمحافظة الطابؾ 
وٌحدد زماناً بالفصل الدراسً الثانً للعام . استبٌان  863وكان  العٌنة المستخلصة هً 

كما ٌحدد باألدوا  المستخدمة ، وٌحدد مكاناً بمحافظة الطابؾ . هـ  1429/1430الدراسً 
:  التالٌة
. مقٌاس إساءة المعاملة المدرسٌة من إعداد الباحث  -1
.  الدلٌم وآخرونمقٌاس األمن النفسً من  -2
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اإلطار النظري وبحوث ودراسات سابقه         
: اإلطار النظري : أوال 
: العنف المدرسً وإساءة المعاملة -1     

   ًالعنف المدرس

 ًدوافع العنف المدرس 

 ف المدرسًأسباب العن 

 ًمحاور العنف المدرس 

 للتلمٌذ أنماط وأشكال اإلساءة 

 إساءة معاملة األطفال 

 مفهوم إساءة معاملة األطفال 

 مفهوم إساءة معاملة التلمٌذ 

 إساءة معاملة التلمٌذ فً المدرسة 

 المدرسٌة ةاتجاها  تفسٌر اإلساء  

: األمن النفسً  -2    
  ًمفهوم األمن النفس

 ي أهمٌة األمن النفس

  ًعالمات الشعور بعدم األمن النفس

  ًمصادر الشعور باألمن النفس

     األمن النفسً وعملٌة تنشئة األفراد

. دراسات سابقة بحوث و : ثانٌاً 
.  البحثفروض : ثالثاً  
 

 



 7 

اإلطار النظري للدراسة : أوالً 
 

: العنف المدرسً وإساءة المعاملة : أوالً 
: تمهٌد  

كل عام تعد من أكثر الظواهر التً تستدعً االهتمام والبحث ، لذل  إن ظاهرة العنؾ بش      
ثم  التلمٌذٌرى الباحث انه البد لنا أوال من التحدث عن العنؾ المدرسً ثم إساءة الطفل وإساءة 

: األمن النفسً 
 

: العنف المدرسً 
در من السلو  العدوانً الذي ٌص" بؤنه  الطبلبًالعنؾ ( 252:1998)عرؾ الصؽٌر        
والموجه ضد . والذي ٌنطوي على انخفاض فً مستوى البصٌرة والتفكٌر  التبلمٌذبعض 

المجتمع المدرسً بما ٌشتمل علٌه من معلمٌن وإدارٌٌن وطبل  وأجهزة وأثاث وقواعد وتقالٌد 
" . والذي ٌنجم عنه ضرر وأذى معنوي أو مادي. مدرسً 
أسلو  بدابً ؼٌر متحضر ٌتسم بالعدٌد من  :"العنؾ بؤنه ( 4:1999)وعرؾ الجندي         

المواقؾ ذا  الصفة اإلجرامٌة التً تنعكس بشكل سلبً على المجتمع وٌقؾ ضد أعرافه سواء 
من النواحً التشرٌعٌة الدٌنٌة ،أو الوضعٌة القانونٌة ، ونظرا لما ٌتسم به العنؾ من استخدام 

سلوكا مضادا للمجتمع باعتباره ضد معاٌٌر  القوة المادٌة نحو األفراد واألشٌاء ، فإنه ٌعتبر 
" . السلو  المتعارؾ علٌه ، مصالح المجتمع وأهدافه

استجابة متطرفة فجة وشكل من :" بؤنه  الطبلبًالعنؾ ( 191:2002)وعرف  كوثر         
أشكال السلو  العدوانً ، تتسم بالشدة والتصل  والتطرؾ والتهٌج والتهجم وشدة االنفعال  

خدام  ؼٌر المشروع للقوة ، تجاه شخص ما أو موضوع معٌن وال ٌمكن إخفاإه وإذا زاد  واالس 
جسمٌة )تكون نتٌجته مدمرة ، ٌرجع ؼلى انخفاض مستوى البصٌرة والتفكٌر ، ٌتخذ عدة أشكال 

وٌهدؾ إلى إلحاق األذى والضرر بالنفس أو باآلخرٌن أو ( ؼٌر مباشرة–مادٌة –لفظٌة –
" . أن ٌكون فردٌا أو جماعٌا بموضوع ما وهو إما

: دوافع العنف المدرسً 
عن ظاهرة العنؾ المدرسً تمس أؼل  المإسسا  التعلٌمٌة ، ألنها مرتبطة فً نظر العدٌد      

: وفٌما ٌلً دوافع سلو  العنؾ . من الباحثٌن بعدة عوامل

:  دوافع ترجع إلى األسرة  – 1
التً ٌنشؤ فٌها الفرد وٌتعامل مع أعضابها وهً  األسرة هً الوحدة االجتماعٌة األولى     

الحضن االجتماعً الذي تنمو فٌه الشخصٌة وتوضع فٌه أصول التطبٌع االجتماعً بل وتنمو 
فٌه الطبٌعة اإلنسانٌة  لئلنسان ،فقد أكد  الدراسا  النفسٌة أن طابع الشخصٌة  ألي فرد ٌتكون 

ه مع نفسه ، وفً عمله ، وفً المجتمع ، ٌتوقؾ أوال من األسرة التً ٌنشؤ فٌها ،  وان تعامل
على الطابع الثاب  نسبٌا الذي تكون فً محٌط حٌاته فً األسرة ، وال ٌقتصر أثر التربٌة 

األسرٌة على شخصٌة  الفرد فً طفولته وفً حٌاته كطفل بل ٌمتد أثرها إلى حٌاته كطال  فً 
كفتى أو فتاة ، وفً أسرته كزوج أو المدرسة ، أو كصبً فً المصنع أو الورشة وفً حٌاته 

( . م1997كاشؾ ، إسماعٌل )زوجة 
 

دورا بالػ األهمٌة فً تشكٌل سلوكه ، فالبحث األبوي من أكثر  التلمٌذحٌث تلع  أسرة       
الذي لم ٌلق الرعاٌة الكافٌة المناسبة من والدٌه أكثر  التلمٌذ، ؾ التلمٌذالعوامل تؤثٌرا على سلو  

  السلوكٌة من أقرانه الذٌن ٌتمتعون بح  والدٌهم ، فبإمكان األبوان ٌتحكما فً خلقا للمشكبل
سلو  أبنابهما وٌعداله عن طرٌق التحكم فً العابد من السلو  وتسجل ظواهر العنؾ  المدرسً 

بجدة مإسساتنا التعلٌمٌة الموجودة فً مناطق معزولة وكنا فً األحٌاء الهامشٌة ، إذ تظل 



 8 

فعل العنؾ داخل المإسسا   ةللممارس التلمٌذعٌة من أهم الدوافع التً تدفع الظروؾ االجتما
كل هذه العوامل وؼٌرها .. التعلٌمٌة ، إذ فً ظل مستوى االجتماعً والقهر النفسً واإلحباط  

عرضة الضطرابا  نفسٌة ذاتٌة وتجعلهم ، كذل  ، ؼٌر متوافقٌن شخصٌا  التبلمٌذتجعل هإالء 
مع محٌطهم الخارجً ؛ فتعزز لدٌهم عوامل التوتر ، كما تكثر فً شخصٌتهم واجتماعٌا ونفسٌا 

ردود الفعل ؼٌر المعقلنة ، وٌكون رد فعلهم عنٌفا فً حالة ما إذا أحسوا باإلذالل أو المهانة أو 
( 2000العزة ،. )االحتقار من أي شخص كان 

تلعبه من أدوار طبلبعٌة فً  وهنا ٌج  التركٌز على دور التنشبة االجتماعٌة وما            
مٌدان التربٌة والتكوٌن ، فعندما تعمل التنشبة االجتماعٌة على تحوٌل الفرد ككابن بٌولوجً إلى 
شخص ككابن اجتماعً ، فإنها ، فً الوق  نفسه ، تنقل ثقافة جٌل إلى الجٌل  الذي ٌلٌه ، وذل  

فالتنشبة االجتماعٌة من أهم  عن طرٌق األسرة والمدرسة والمإسسا  االجتماعٌة  األخرى
الوسابل التً ٌحافظ بها المجتمع عن خصابصه وعلى استمرار هذه الخصابص عبر األجٌال ، 

من المٌول الؽٌر سوي والتً قد تتبدى فً ممارسة فعل  التلمٌذوهذه التنشبة هً التً تحمً 
ومن هذا . ن ثانٌا العنؾ الذي ٌتسب  ، بالدرجة األولى ، فً أذى النفس أوال وأذى اآلخري

وج  التؤكٌد على أن التربٌة لٌس  وقفا على المدرسة وحدها ، وبؤن األسرة هً  قالمنطل
االجتماعً واالقتصادي والسٌاسً والدٌنً ، وهً مصدر  مالوحدة التً ٌتكون من خبللها النظا

ألمن والحماٌة الكثٌر من االشباعا  التقلٌدٌة ألفرادها فهً التً تقدم لهم الح  واالحترام وا
(. 2000العزة ،)النفسٌة والجسدٌة 

 
 
 

: دوافع  ترجع إلى المجتمع المدرسً  – 2
المدرسة مإسسة اجتماعٌة أساسٌة أوجدها المجتمع نظرا لؽزارة التراث التراكمً        

المعرفً ، وتعقده لتقوم بتنشبة أبنابه  وتربٌتهم تربٌة مقصودة ، وصبؽهم بصبؽة مستندة إلى 
فته ونظمه ومبادبه ومنسجمة معا ، ولهذه المإسسة خصابصها وممٌزاتها التً تمٌزها عن فلس

والجو االجتماعً السلٌم فً المدرسة ال .ؼٌرها من المإسسا  المسبولة عن تنشبة األجٌال 
ٌكون إال إذا بذل   جهود مقصورة ، من داخل المدرسة وخارجها لخلق مجتمع مدرسً 

حسن أسس دٌمقراطٌة تضمن تكافإ الفرص أمام الجمٌع ، وٌتمثل وتنظٌما  مدرسٌة على أ
الجو االجتماعً فً المدرسة فً العبلقا  المختلفة القابمة بٌن مجموع أفراد المجتمع المدرسً 

.  التبلمٌذمن إدارٌٌن ، ومدرسٌن ، وطبل  ، ومن ٌتصل بهإالء جمٌعا من أولٌاء أمور 
( . م2001عابدٌن، )
 

إلى مجموعة من الرفاق أو األصدقاء المنحرفٌن أو ؼٌر األسوٌاء سواء  التلمٌذم فقد ٌنض        
من داخل مدرسته أم من خارجها ، ٌشجعونه وٌوافقونه على السلوكٌا  المنحرفة داخل 

المدرسة ، ولؤلنشطة التربوٌة فً مواجهة المشكبل  السلوكٌة وظٌفة هامة هً إعادة تؤهٌل 
.) ن على تحقٌق التوافق بإكسابهم وتزوٌدهم بمهارا  وخبرا  نافعة المشكلً التبلمٌذومساعدة 

( م2002قمر،
               

  : التالمٌذتأثٌر العنف المدرسً على 
: وٌتضمن أربعة مجاال  كالتالً      

عدم المباالة ، عصبٌة زابدة ، مخاوؾ ؼٌر مبررة ، مشاكل :  يالمجال السلو  –أ 
لتركٌز ، تشت  االنتباه ، سرقا  ، الكذ  ، القٌام بسلوكٌا  انضباط ، عدم قدرة على ا

ضارة مثل شر  الكحولٌا  أو المخدرا  ، محاوال  االنتحار ، تحطٌم األثاث 
. والممتلكا  فً المدرسة ، إشعال نٌران ، وعنؾ كبلمً مبالػ فٌه 
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  متكرر هبوط فً التحصٌل التعلٌمً ، تؤخر عن المدرسة وؼٌا: المجال التعلٌمً  –  
. ، عدم المشاركة فً األنشطة المدرسٌة ، والتسر  من المدرسة بشكل دابم أو متقطع 

انعزالٌة عن الناس ، قطع العبلقا  مع اآلخرٌن ، عدم : المجال االجتماعً  –ج 
المشاركة فً نشاطا  جماعٌة ، تعطٌل سٌر نشاطا  الجماعة ، والعدوانٌة تجاه اآلخرٌن 

  .
انخفاض الثقة بالنفس ، اكتبا  ، ردود فعل سرٌعة ، الهجومٌة : عالً المجال االنؾ –د 

والدفاعٌة فً مواقفه ، التوتر الدابم ، شعور بالخوؾ وعدم األمان ، وعدم الهدوء 
( م2002قمر،. ) واالستقرار النفسً 

 
 

:  نفسه  تلمٌذدوافع ترجع إلى الحالة النفسٌة  لل – 3
عا  النفسٌة والتً ؼالبا ما تدفعهم نحو ممارسة العنؾ خاصة الصرا التبلمٌذتنشا لدي        

لما ٌتسم به المراهقون فً هذه المرحلة العمرٌة من اندفاعٌة فً ضوء عدم التوازن بٌن دوافعهم 
وضوابط المجتمع الذي ٌمثل تحركا قوٌا نحو سلو  العنؾ ، ومن ثم فإنه عندما تتفشى ظاهرة 

ن ذل  ٌرجع إلى عجز الشبا  عن ممارسة السلو  االٌجابً ، الفوضى والعنؾ بٌن الشبا  ، فإ
نظرا لعدم إتاحة الفرصة الستؽبلل طاقتهم  وممارسة األعمال اإلٌجابٌة مما ٌشعر الشبا  
بالضٌق ، إذ ٌدركون أن دورهم ٌتلخص فً الطاعة واإلنصا  لما ٌوجه إلٌهم من اآلخرٌن 

( . م1999الجندي ،)
أو ذا  مطبوع بمواصفا  جٌنٌة تحمله على ممارسة  التلمٌذأن هذا  فمن الخطؤ القول        

العنؾ دون سواه ، وأن جٌناته التً ٌحملها هً التً تتحكم فً وظابؾ الجهاز العصبً ، فما قد 
من سلو  عنٌؾ له أكثر من عبلقة تؤثر وتؤثٌر بالمحٌط الخارجً ، وبتفاعل  التلمٌذٌصدر عن 

فً كنفها ، ذل  أن المإسسة التعلٌمٌة  التلمٌذواالجتماعٌة التً ٌعٌش كبٌر مع البٌبة الجؽرافٌة 
اجتماعٌة واقتصادٌة وبٌبٌة : تشكل نسقا منفتحا على المحٌط الخارجً أي على انساق أخرى 
تتفاعل مع العوامل الخارجٌة  ةومن ثم فإن عوابق التربٌة المفترضة فً المإسسة االجتماعً

تتفاعل مع العوامل الخارجٌة بالنسبة للمإسسة التعلٌمٌة فً كثٌر من  بالنسبة للمإسسة التعلٌمٌة
التعلٌمٌة ،  ةهذه المقاربة النسبٌة للعوابق النفسٌة االجتماعٌة المفترضة فً المإسس.األحٌان 

تقود من اآلن إلى توقع تعقد وتشاب  هـذه العوابق ، وتبعا لذل  تإدي إلى تبدد مظاهر البساطة 
ٌة هذا الموضوع ومقاربته ، فاألشخاص حس  العدٌد من الباحثٌن ٌختلفون من والبداهة فً رإ
للتؤثر بتجاربهم ، لكن ٌظل التفاعل بٌن تراثهم الجٌنً والوسط المعٌشً هو  محٌث استعداداته

المحدد لطبٌعة شخصٌتهم ، طبعا باستثناء الحاال  المرضٌة فالجٌنا  ال تخلق أشخاصا لهم 
لسلو  العدوانً ، كما ال تفسر سلو  أال عنؾ ، رؼم تؤثٌرها على مستوى استعدادا للعنؾ أو ا

إمكانٌا  سلوكنا لكنها ال تحدد نوعٌة استعمال هذه اإلمكانٌا  كما ٌجمع العدٌد من العلماء كذل  
على أن العنؾ موجود ولكنه مختلؾ المظاهر ومتنوع األسبا  فالكل قد ٌمارس فعل العنؾ 

م من األٌام ، فإذا كان  درجة العنؾ فً الحدود المعقولة كان اإلنسان بدرجة أو بؤخرى فً ٌو
 التلمٌذسوٌا ٌتمتع بالصحة  النفسٌة ، وأمكنه أن ٌسٌطر بعقله علً انفعاالته ، وإذا كان  درجة 

المراهق ٌعٌدنا إلى ضرورة تحدٌد مفهوم المراهقة ، بما أنها مفهوم سٌكولوجً ،ٌقصد بها 
فٌها الطفل فترة تحول بٌولوجً وفٌزٌولوجً وسٌكولوجً ، لٌنتقل منها إلى المرحلة التً ٌبلػ 

زهران ، )سن النضج العقلً والعضوي ، فالمراهقة إذن المرحلة الوسطى بٌن الطفولة والرشد 
( . م1993

 
 

: دوافع ترجع إلى جماعة الرفاق  – 4
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اصر شخصٌة الطفل وسلوكٌاته عندما ننتقل إلى مجال التفاعل مع األصدقاء ، فنجد أن عن       
تتكون بواسطة العدٌد من المإثرا  ، وإن كان  األسرة والمدرسة والحً من أبرز تل  

المإثرا  ، فجماعة رفاق الطفل وأصدقاإه ال تقل فً األهمٌة عما ذكر ، بل قد تفوق تؤثٌرا  
(. م1984الطخٌس، . )األصدقاء باقً العوامل السابقة 

بؤن جماعة األقران هً أحد المصادر المهمة ( م1990)لنؽمٌشً وفً هذا الصدد أكد ا
والمفضلة عند المراهقٌن لبلقتداء واستقاء اآلراء واألفكار ، حٌث أن الفرد وهو ٌتفاعل مع 

أصدقابه فإنه ٌراوح نفسه فً أنه ٌمٌل أوال إلى العتا  والتصافً ثم ٌعرج مباشرة إلى المقاطعة 
مزي فً تفاعله مع أصدقابه ، ولجماعة الرفاق أدوار إٌجابٌة وهً شكل من أشكال العنؾ الر

كثٌرة لها أهمٌتها فً حفظ وضبط السلو  للطبل  ، بل ومساعدتهم على التعلٌم والتحصٌل 
الدراسً ، وإعدادهم جسمٌا وعقلٌا واجتماعٌا وانفعالٌا ، إال أن دور جماعة الرفاق ال تقوم 

، وإنما لجماعة الرفاق وقرناء السوء أدوار ؼٌر تربوٌة بدور تربوي إٌجابً فً جمٌع األحٌان 
. وخاصة طبل  التعلٌم الثانوي  التبلمٌذمن الخطورة بمكان على مستقبل 

  

: دوافع ترجع إلى الجوانب الثقافٌة واإلعالمٌة  – 5
أن ثقافة المجتمع تطبع شخصٌاته بمجموعة خصابص وعادا  ومفاهٌم وأفكار وأنماط          
سلو  مؽاٌرة تماما للثقافا  األخرى وما تتضمنه من أنماط السلو  ، كما أن ما تقدمه من ال

السٌنما ووسابل اإلعبلم خبلل برامجها من أفبلم عربٌة وأجنبٌة ، ٌدور معظمها حول البطل 
العنٌؾ والبلطجً الظرٌؾ ، وتعاطً المخدرا  وعنؾ العصابا  وفً تل  الحالة فإن كل ما 

ؼالبا ما ٌتؤثرون به بل وٌقلدون هذا السلو  العنٌؾ إذ أن مشاهدة العنؾ ٌولد  ٌشاهده األبناء
عندهم اعتقادا بؤن ذل  األسلو  هو كفٌل بتحقٌق رؼباتهم وبمواجهة مواقؾ الحٌاة ، كما أن ما 

ٌعرض من أفبلم أو مسلسبل  أجنبٌة ومحلٌة تعتمد على العنؾ والبلطجة ، فإن ذل  ٌتخذه 
( م1999السٌد، )للتعامل مع اآلخرٌن األبناء كؤسلو  

وأسفر أكثر من نصؾ قرن من البحث العلمً حول التؤثٌر اإلعبلمً عن اعتقاد واسع بٌن       
الباحثٌن ٌتمثل فً أن التعرض المكثؾ للعنؾ من خبلل وسابل اإلعبلم ٌساهم فً انتشار 

مراهقٌن والبالؽٌن على حد السلو  العنٌؾ فً المجتمع ، كما تبٌن من البحوث العلمٌة عن ال
سواء ، وٌتمثل هذا التؤثٌر فً تقلٌل اإلحساس بالعنؾ ، والموافقة على العدوان والسلو  

العدوانً وأشار ماكونً إلً أن محاوالتنا لفصل التؤثٌرا  المختلفة لوسابل اإلعبلم عن تؤثٌرا  
العنؾ وما تسببه من  ومع التؤكٌد على مخاطر مشاهد.البٌبة األخرى هو أمر صع  للؽاٌة 

المراهقٌن ٌنقلون عادة إثارتهم وعنفهم  التبلمٌذتجرٌد للمشاعر وإٌجاد مناخ ملا بالمخاوؾ فإن 
إلى مدارسهم  فً الٌوم التالً ، وٌمكن أن تنتهً األمور بمؤساة فعلٌة عندما ٌرؼ  هإالء فً 

ر  منظمة الٌونسكو تقرٌرا وأصد. تنفٌذ أو تقلٌد ما شاهدوه من جرابم تنفذ على شاشة التلفاز
عن خطورة برامج اإلعبلم على الشبا  حٌث اعتبر  المنظمة أفبلم العصابا  تإدي إلى 

(. م1987األشول ،. )اضطرابا  أخبلقٌة 

 
: أسباب العنف المدرسً 

تتعدد أسبا  العنؾ المدرسً وتتنوع مصادره ومثٌراته وتتعدد بالتالً أشكاله وصوره          
تتفاو  فً المدى والنطاق واآلثار التً تنجم عن كل منها وٌعزى ذل  التعدد إلى وتتباٌن و

اختبلؾ الرإٌة العلمٌة للظاهرة فعلى حٌن ٌرجع البعض العنؾ إلى أسبا  نفسٌة سٌكولوجٌة 
ٌرى البعض األخر أن العنؾ مرده إلى موروثا  المملكة الحٌوانٌة التً لم ٌتخلص اإلنسان بعد 

نما ٌذه  فرٌق ثالث إلى تحمٌل العوامل اإلدراكٌة مسبولٌة العنؾ وها نحن من إسارها ، بً
نعرض سرٌعا المبلمح األساسٌة لتل  االتجاها  العدوانٌة الؽرٌزٌة للطبٌعة البشرٌة التفسٌر 
السٌكولوجً الفسٌولوجٌة العصبٌة األسبا  الفسٌولوجٌة العصبٌة اآلثار السلبٌة للتقدم العلمً 
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النفجار السكانً االضطهاد واإلحساس بالظلم والتفاو  فً الجوان  المتعلقة والتكنولوجً ا
( م1998الصؽٌر، )بالحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة 

ونستعرض فٌما ٌلً أسبا  العنؾ التً أوردتها الكتابا  واألدبٌا  ، وسوؾ ٌراعى          
العنؾ المدرسً إلى عدة  ( م1998)أرجع الصؽٌر  سلسل الزمنً فً عرض تل  األسبا  ،ال 

عوامل تشتر  فً خلقه وحدوثه داخل المجتمع المدرسً وهذه العوامل منها الذاتً المرتبط 
سواء داخل المدرسة أو  التبلمٌذبالجوان  الشخصٌة للطبل  ، ومنها البٌبة المرتبطة بالمجتمع  

.  خارجها 
:  العنؾ إلى عدة أسبا  هً ( م2002)وترجع منى ٌوسؾ      

 ةؼٌا  معاٌٌر عامة للسلو  فً مجال الحٌاة المختلفة و انخفاض قٌم : -أسبا  اجتماعٌة  -1
.  مثل استخدام العقا  البدنً تجاه األبناء ، احترام األخرٌٌن للتنشبة االجتماعٌة 

. عدم فعالٌة اإلضرا  السٌاسً ، تجاه الصالح العام ، عدم تداول السلطة : أسبا  سٌاسٌة  -2
و انخفاض مستوى ، بخاصة بٌن الشبا  و المتعلمٌن ، انتشار البطالة : اقتصادٌة  أسبا -3

. المعٌشة و شٌوع ظاهرة الحقد اإلجتماعى بس  تفاو  الدخل 
تقلٌد ما تعرضه وسابل ، مشاهدة العنؾ قد تنشط األفكار المرتبطة به : أسبا  إعبلمٌة  -4

مشاهد الجنس ٌساهم فً ارتكا  جرابم و التعرض ل، اإلعبلم المختلفة من سلو  العنؾ 
.  االؼتصا  

التوتر الذي ٌنتج عن وجود ، العنؾ هو الوسٌلة إلثبا  الرجولة لدى الشبا  : أسبا  نفسٌة  -5
. الضؽوط النفسٌة الناتجة عن المشكبل  األسرٌة ، بعض الحاجا  ؼٌر المشبعة 

عدم ، األمن من المناطق العشوابٌة  ؼٌا ، عدم احترام القانون : أسبا  قانونٌة و أمنٌة  -6
. العدالة فً توزٌع الثروة العامة 

   
:  ٌؤخذ أشكال متعددة  الطبلبًإلى أن العنؾ ( 252: م1998) وأشار الصؽٌر      

بحٌث ٌتزعم بعض الطلبة حركة اإلضرا  و  :اإلضراب و االمتناع عن الدرس  -1
على نطاق ضٌق فٌشمل عدداً من  و قد ٌكون هذا اإلضرا ، العصٌان داخل الفصل 

و . طبل  الفصل الواحد أو على نطاق واسع فٌشمل مجموعة من من مختلؾ الفصول 
، فً العدوان على النظام المدرسً  التبلمٌذهذا العصٌان و اإلضرا  إنما ٌعكس رؼبة 

.  ومصدر السلطة فً المدرسة 
ان المادي على أجهزة،ومعدا  بالعدو التبلمٌذحٌث ٌقوم بعض  :اإلتالف و التحطٌم  -2

و أدوا  المدرسة و ذل  بهدؾ إتبلؾ هذه األجهزة و المعدا  وتحطٌم األثاث المدرسً 
 .
بإثارة الشؽ  لدى المدرسة أو  التبلمٌذٌقوم بعض :  اآلخرٌن ىالعدوان الموجه إل -3

ضر   داخل حجرا  الدراسة حٌث ٌعتدون على رفاقهم بتمزٌق كراساتهم أو كتبهم أو بال
إلى إشاعة جو من الفوضى داخل حجرا  الدراسة و ذل  بعد  التبلمٌذكما قد ٌتعمد بعض 

. التعدي على  زمبلبهم و ربما ٌتطور األمر إلى التعدي على معلمٌهم فً المدرسة 
فً عصابا  أو شلل  التبلمٌذهو تجمع بعض  -:التمرد على المجتمع المدرسً  -4

جتمع المدرسً و مخالفة القواعد و القٌم التً ٌحافظ علٌها تحاول الخروج على تقالٌد الم
فٌجنحون إلى الهرو  من المدرسة و إلى تعاطً المخدرا  و الجنس و التعدي على 

.  اآلخرٌن خارج المجتمع المدرسً 
 

  : -محاور العنف المدرسً 
:  بزمالئهم  التالمٌذعالقة -أ      
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زمبلبهم بمدى التجانس و الخلفٌا  االجتماعٌة والثقافٌة و التبلمٌذوتتحدد العبلقة بٌن        
و مدى ارتباطهم ٌبعضهم البعض بعبلقا  تتسم ، للطبل  و أسالٌ  التنشبة المتبعة فً تربٌتهم 

بالمودة و االحترام بما ٌنعكس باإلٌجا  على تحصٌلهم و األدوار التً ٌقومون بها فً المواقؾ 
و قد تتسم هذه العبلقة السلبٌة . القوٌم بما ٌحقق توافقهم السوي  التعلٌمٌة و مدى التزام بالسلو 

حٌن  التلمٌذؾ، فٌصابون باإلحباط وكراهٌة المدرسة، لبعضهم البعض التبلمٌذنتٌجة سوء معاملة 
ٌلتحق بالمدرسة أو ٌنتقل من صؾ دراسً إلى أخر أو حٌن ٌتحول من مرحلة تعلٌمٌة إلى 

مشكبل  تحتاج إلى المساعدة   هوإال واج،جدٌدة إما أن ٌتكٌؾ أخرى ٌواجه متطلبا  اجتماعٌة 
مدرسٌة جدٌدة و عبلقا  متجددة مع زمبلبه و   وأؼل  هذه المتطلبا  بضوابط و مسإولٌا، 

( م2006الخولى ،. )و تحتاج عملٌا  من التكٌؾ و التوافق االجتماعً ، كذل  مع المدرسٌن 

 
 
: مع المعلمٌن  التالمٌذعالقة ( ب
والمعلمٌن بمدى قٌام المعلم بدوره فً توجٌه و إرشاد  التبلمٌذوتتحدد العبلقة بٌن         

و ارتباطه بالدؾء و المودة مراعاته الفروق الفردٌة بٌنهم فً األسالٌ  التً اتبعها فً  التبلمٌذ
 التدرٌس بما ٌحقق نجاحهم الدراسً و ٌقلل من شعورهم بالخوؾ و الفشل أو العكس إذا اتبع

و المعلم هو أكثر األشخاص مقدرة فً إٌجاد و توفٌر المناخ . أسلوباَر مؽاٌراً فً معاملتهم 
و مساعدتهم فً اكتسا   التبلمٌذالدراسً المبلبم لرفع مستوٌا  الدافعٌة والطموح لدى 

فا للمعلم . وللمعلم  قدر كبٌر من ٌقتر  من قدر الوالدٌن كثٌراً .المهارا  األزمة لحل المشكبل 
وحٌن ٌسود احترام المعلم بٌن طبلبه و عامة الناس ٌسود . فضل عظٌم عند هللا سبحانه و تعالى 

داخل الفصل و خارجه  التبلمٌذالعلم و ٌختفً الجهل والمعلم هو المسبول األول عن مشاعر 
المعلم  عو ٌستطً. بما ٌفوق ما لدٌه من صبلحٌا   التبلمٌذبقوه تإثر على مشاعر  عحٌث ٌتم 

. كؾء أن ٌخلق مناخاً سلٌماً داخل الصؾ فً حاال  كون جو المإسسة بؤسرها ؼٌر سلٌم ال
( م 2000، عبد الحمٌد )

:   التلمٌذومن أشكال العنؾ المدرسً الممارس من المعلم على 
.  القرص ، الدفع ، شد الشعر ، الصفع ، كالضر  : العنؾ الجسدي  -1
، الرفقاء  مأما التلمٌذالسخرٌة من ، اإلذالل ، ثل االهانه م( : أو المعنوي : ) العنؾ النفسً  -2

التمٌز بٌن ، انتقاده باستمرار، القساوه فً التخاط  ، احتجازه فً الصؾ ، نعته بصفة مإذٌة 
.  البرود العاطفً فً التعاطً معه وعد احترامه ، الطفل وأخر

إلى المبلمسة الشاذة ، ٌة و ٌتدرج من استعمال كلما  ذا  داللة جنس: العنؾ الجنسً  -3
( م2006الخولى، . )و صوالً إلى التحرش  التلمٌذلبعض أجزاء جسم 

 

: للتلمٌذأنماط وأشكال اإلساءة 
ٌنتج عنه حرمان من الحاجا  األساسٌة كالطعام ، ٌعد اإلهمال أحد أشكال اإلساءة  

قٌة والعزل عن المجتمع والشرا  والملبس وعدم االهتمام بالنظافة أو الرعاٌة الطبٌة واألخبل
. وتجاهل الطفل والسماح له بالهرو  من المدرسة 

االستؽبلل المادي  –اإلساءة النفسٌة  –العنؾ أو األذى الجسدي ) وأنماط سوء المعاملة  
المبلحظ أن إساءة المعاملة على و( . م  2001، مبرو  ( )ا  الحقوق انته –اإلٌذاء الجنسً  –

ة التبلمٌذ على وجه الخصوص ٌترت  علٌها العدٌد من اآلثار السلبٌة وجه العموم وسوء معامل
وتتمثل فً إحداث الجروح أو الحروق أو إتبلؾ ، األذى الجسمً : التً تضر بالتلمٌذ منها 

وقد تحدث ، وانخفاض الوزن وفقدان الشهٌة ، وتشوٌه المظهر الخارجً للجسم ، طاقة التلمٌذ 
. اإلعاقة 
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، فترتفع معدال  الجرٌمة ، من أفراد المجتمع من سوء المعاملة  وقد ٌعانً العدٌد 
لمهارا  االجتماعٌة افتقار  ل وٌحدث، وٌستشعر الفرد فقدان األمن وضعؾ الثقة باآلخرٌن 

وانخفاض فً مستوى الخدما  االجتماعٌة مع زٌادة الضؽوط االجتماعٌة والحٌاتٌة وفقد الدعم 
. االجتماعً 

وزٌادة ، ة لنفسٌة الناجمة عن سوء المعاملة اإلصابة باالكتبا  ومن اآلثار السلبً 
وانخفاض تقدٌر الذا  واإلحساس بالخجل والدونٌة والمهانة والشعور بالتعاسة ، الضؽط النفسً 

وخٌبة األمل وكراهٌة وبؽض اآلخرٌن وتشوٌه السمعة وعدم اإلحساس باألمن النفسً أو 
وتشوٌه الوعً وتؤخر النضج االنفعالً واختبلؾ ، رق االجتماعً أو المادي واالنسحا  واأل

كما أن سوء ، العملٌا  المعرفٌة واضطرا  نمو الشخصٌة ككثرة الخٌال وأحبلم الٌقظة 
المعاملة فً الطفولة قد ٌإدي إلى اضطرابا  الهوٌة الجنسٌة عند البلوغ وٌسهم سوء المعاملة 

كما ٌرفع ، مستوى القلق والتوتر لدٌهم فً خفض التوافق النفسً عند األطفال وٌزٌد من 
( . م 2003، بهلول ، مخٌمر)معدال  اإلحساس بالظلم والقهر والكب  والعزلة 

 
وبما أنها إحدى المإسسا  ، وٌرى الباحث أن المدرسة قد تسهم فً تحدٌد مظاهر اإلساءة       

رس المٌول العدوانٌة أو كفها ٌمكن للمعلم أن ٌلع  دوراً ما فً غ، االجتماعٌة الناقلة للثقافة 
: لدى التبلمٌذ من خبلل عدة ممارسا  منها 

. اإلفراط والمبالؽة فً العقا  وخاصة العقا  البدنً    -
، تجاهل بعض التبلمٌذ مما ٌنمً لدٌهم المٌل إلى العزلة وإدرا  اآلخرٌن على أنهم عدوانٌون  -

 .نظار مما ٌدفعهم إلى العدوان إلثبا  الوجود أو لف  األ

مما ٌإدي إلى نقص الح  والدؾء بٌن العنصر البشري ، التفرٌق بٌن التبلمٌذ فً المعاملة  -
فؤسلو  المعلم مع تلمٌذه قد ٌعامل به التلمٌذ ، والنتٌجة أن اإلساءة تولد اإلساءة . . فً المدرسة 

إلى اإلساءة إلى المعلم وقد ٌعتمد التلمٌذ ( . م 2003، بهلول ، مخٌمر ) مستقببلً ابنه أو تلمٌذه 
أو ، أو ضر  أحد أبنابه خلسة ، كرد فعل على إساءة المعلم إلٌه كتعمد إتبلؾ ممتلكا  المعلم 

 .أحد أقار  المعلم 
أن رإٌة األطفال للعنؾ وسوء   (م2004عبدالمجٌد،مذكور فً )وٌذكر مافٌ  وكاسبً           

.  حساس الطفل بالقلق والخجل المعاملة أو تعرض الطفل لئلساءة ٌترت  علٌه إ
 
وٌرى جلٌفوند وزمبلءه أن سوء معاملة األطفال النفسٌة والجسمٌة تعتبر من أخطر  

، العوامل التً ٌمكن من خبللها التنبإ ببعض االضطرابا  الجسمٌة واالنحرافا  واإلدمان 
الناس وٌعانً حٌث ٌشعر الطفل بالكوابٌس وعدم األمان وٌمٌل إلى االنسحا  والعزلة وتجن  

وٌنخفض لدٌه تقدٌر الذا  مع ارتفاع معدل ، وتنمو لدٌه المشاعر العدوانٌة ، من االكتبا  
. المشكبل  السلوكٌة وضعؾ القدرا  العقلٌة وتدنً مستوى التحصٌل المدرسً لدٌه 

( . م2004عبدالمجٌد،)

 
الرهبة وٌضاؾ إلى ما سبق إحساس التلمٌذ بالتهدٌد والرع  والخوؾ والفزعة و 

والتردد وفقدان الثقة بالنفس والسلبٌة وفقدان اإلحساس باألمن وانخفاض مستوى التمتع بالصحة 
النفسٌة والجسمٌة واإلحساس بالحرمان واإلهمال والنفور من المدرسة وعدم التمتع بها وامتبل  

ذه اآلثار مع وتستمر ه، الطفل أو التلمٌذ طاقا  عدوانٌة ضد نفسه أو المجتمع وكراهٌة الحٌاة 
فٌصبح ، التبلمٌذ حتى إذا ما شابا أو رجبلً كان معه التحطٌم النفسً والعقلً والتشوٌه المعرفً 

بل قادر على اإلساءة إلى النفس واآلخرٌن ، شاباً مرٌضاً ؼٌر قادر على العطاء أو اإلنتاج 
، بهلول ، مر مخً. ) ألن من ش  على شًء شا  علٌه ، والعدوان على الذا  وعلى من حوله 

( م 2003
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ومن ثم تؤتً أهمٌة هذه البحث للوقوؾ على العبلقة بٌن إساءة المعلم إلى التبلمٌذ وأمن          
ألن المتوقع أن تكون المدرسة واحة أمان لكل العاملٌن بها والدارسٌن ، هإالء التبلمٌذ النفسً 

االحترام وحفظ الحق وأداء والمتخرجٌن منها ٌنشؤون فٌها على اإلحساس باألمن و، فٌها 
حتى ٌخرج للمجتمع جٌل ، الواجبا  والطمؤنٌنة على النفس والعقل والجسم والثقافة والتربٌة 

إال ، مستعد لمواجهة التحدٌا  والمفاجآ  دون خوؾ أو رع  ، قادر آمن ؼٌر عاجز أو خابؾ 
معاملة من قبلهم نحو فتحدث إساءة ، أن بعض المدرسٌن قد ٌعٌدون على المنهج لسب  أو آلخر 

، وٌنجم عن هذه اإلساءة الكثٌر من اآلثار الضارة السلبٌة على التلمٌذ والمعلم ، بعض التبلمٌذ 
ومن أخطر ما ٌترت  على إساءة المعلم إلى التلمٌذ هً الخوؾ . ومن ثم األسرة والمجتمع 

ند اقترا  موعد وعدم إحساسه باألمن واألمان والطمؤنٌنة طٌلة تواجده بالمدرسة وحتى ع
(. م2004عبدالمجٌد،)التحاقه بها أو الذها  إلٌها 

 
: وأهم خصائص األفراد الذٌن ٌسٌئون معاملة األطفال والتالمٌذ  
. مما ٌتٌح للمحفزا  العدوانٌة أن تعبر عن نفسها ببل ضؽوط ، ضعؾ البناء النفسً  -1
 .لى اآلخرٌن واالعتماد الدابم ع، عدم النضج االجتماعً واالنفعالً  -2

 .عدم الوعً بالمفاهٌم الصحٌة للطفولة أو األمومة أو األبوة أو التعلٌم أو التربٌة  -3

 .الحرمان الوالدي أو اإلساءة إلٌهم من المعلمٌن وهم فً مرحلة الطفولة  -4

 .انخفاض تقدٌر الذا  والشعور بنقص الكفاٌا  الشخصٌة  -5

 .وسٌلة تربوٌة راسخة منذ القدم االعتماد الشدٌد فً قٌمة العقا    -6

 .عدم الوعً بحاجا  الطفل أو التلمٌذ وعدم القدرة على إشباع هذه الحاجا   -7

 .عدم الثبا  االنفعالً وارتفاع درجة االضطرا  االنفعالً لدٌهم  -8

 .قلة التواصل االجتماعً واالنفعالً مع األبناء أو التبلمٌذ  -9

 .الجتماعٌة االفتقار إلى المهارا  ا -10

.         الفقر والبطالة وانخفاض مستوى التعلٌم  -11
( . م 1993، سبلمة )       

 

: مفهوم إساءة معاملة األطفال 
فعل به ما ٌكره : سوءا ،أي  هساءه ٌسوإ: ورد فً لسان العر  :اإلساءة فً اللؽة           

خبلؾ : كر وأساء الرجل إساءة والسوء الفجور المن. نقٌض سره وقولهم استاء ، أي اهتم 
ابن .) الخطٌبة ،والسوءة كل عمل وأمر شابن : والسٌبة. أحسن وأساء إلٌه نقٌض أحسن إلٌه 

نلحظ أن جذر الكلمة ٌعبر عن معان جمٌعها قبٌحة وضدها كل ( . 418:هـ 1413 منظور ،
. حسن 

 
: نظرة شاملة لتعرٌف مفهوم إساءة معاملة الطفل 

وتحدٌد جمٌع جوان  اإلساءة المعالجة فً تعرٌؾ إساءة معاملة الطفل مشكلة ٌواجه           
فٌج  أوال التعامل مع هذه الظاهرة فً سٌاقها الثقافً التارٌخً وهنا ٌج  أن نعترؾ 

أن أول من تصدى لهذه الظاهرة هم األطباء ثم القانونٌون ثم أتى  علم النفسكمتخصصٌن فً 
ٌن واالجتماعٌٌن لذا ٌج  مراعاة من ٌتعامل مع هذه الظاهرة بعدهم دور األخصابٌٌن النفسً

تعارٌؾ اإلساءة فً األمر اآلخر أن هنا  عوامل موجهة عند النظر . أثناء تحدٌد التعرٌؾ 
أن المعرفة العلمٌة تراكمٌة حول عوامل نضج األطفال عضوٌا ووظٌفٌا وحول : لؤلطفال أحدها 

ل ومطال  نموه ومدى تحقٌقها ،األمر اآلخر أن هنا  معاٌٌر النمو وشروطه واحتٌاجا  الطؾ
معتقدا  ال ٌحسن تجاوزها وقٌم ومعاٌٌر اجتماعٌة ٌج  أخذها بعٌن االعتبار أثناء محاولة فهم 

. وتفسٌر الظاهرة 
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أن ( هـ 1427) ربوعًرى   ٌرى الباحث و وفى محاولة جادة للخروج من هذا الؽموض        
:  ة واإلهمال البد وأن ٌجٌ  على عدة تساإال  وهى أي تعرٌؾ إلساءة المعامل

ما الحدود الدنٌا من الرعاٌة المبلبمة التً ٌحتاجها الطفل ؟  -
اال  من جان  الوالدٌن أو القابمٌن بالرعاٌة التً تشكل سلو  اإلساءة ؟  نفعما األفعال أو اال -
ال ؟  هل ٌج  أن تكون أفعال اآلباء أو تراخٌهم عمدٌا وإرادٌا أم -
ما آثار أفعال اآلباء وتراخٌهم على صحة الطفل وأمنه ونموه ؟  -
( 10:م 2006األقرع ،)هل ذل  الموقؾ األسرى ناتج عن الفقر أم عن اإلساءة الوالدٌه ؟  -
( م1998انجلش ، ) هل نضع فً االعتبار عند إثبا  الضرر األثر التراكمً له ؟ -

عٌن االعتبار التصرفا  واألفعال العدوانٌة التً تؤخذ األخذ  ( م1999)وٌضٌؾ العٌسى        
. شكل الضؽوط االنفعالٌة والعقلٌة على الطفل 

وسٌورد الباحث تعرٌفا واحدا فقط لكل من المنطلق الطبً والقانونً واالجتماعً ثم سٌستعرض 
اج عدد امن التعرٌفا  من المنظور النفسً حتى ٌمكن تكوٌن صورة شاملة بعدها ٌمكن استن 

. تعرٌؾ ٌتبناه الباحث عن إساءة معاملة الطفل 
 

 :التعرٌف القانونً إلساءة معاملة الطفل 
من أبرز التعرٌفا  القانونٌة إلساءة معاملة الطفل ما عرؾ بقانون حماٌة الطفل من          

 The Federal Child Abuse Preventionإساءة المعاملة فً القانون الفٌدرالً األمرٌكً 

and Treatment Act ( CAPTA) (42U.S.C.A 5106g   
 Child abuse andإساءة معاملة الطفل وإهماله : إساءة المعاملة وأشكالها المختلفة كاآلتً 

neglect   هً الضرر البدنً أو العقلً أو سوء المعاملة أو االستؽبلل الجنسً أو المعاملة
إساءة المعاملة الجنسٌة حٌث ٌحدد السن  عاما ، وٌستثنى فً حالة 18المهملة لطفل أقل من 

شامبل فً ذل  أي موظؾ ) بواسطة شخص " بواسطة قانون حماٌة الطفل الخاص بكل والٌة 
مسبول عن ( أو أي شخص من هٌبة تقدم خدما  رعاٌة الطفل ( قرى األطفال)بمنازل األطفال 

كما شمل . د  بذل  رعاٌة الطفل فً ظل ظروؾ تشٌر إلى تضرر صحة ورفاهٌة الطفل أو هد
هذا الجزء فً تعرٌفه إلساءة معاملة الطفل منع تقدٌم العبلج الطبً الموصوؾ لؤلطفال 

الفشل فً " المحتاجٌن له فً ظل ظروؾ تهدد حٌاتهم ، وعرؾ هذا الجزء ذل  التحوط بؤنه 
ذٌة المبلبمة شامبل التػ) االستجابة لؤلوضاع المهددة لحٌاة األطفال بمرحلة المهد بتقدٌم العبلج 

الطبً المعقول المقرر من قبل الطبٌ  والتً من المرجح أن تإدى إلى ( والمابٌا  والدواء 
(  11:م 2006األقرع ،" ) تحسن أو تصحٌح تل  األوضاع 

 
كل فعل عنٌؾ ٌإدي ( م  1962)، Kempعرؾ كٌم  : التعرٌف الطبً إلساءة المعاملة       

( . م1997 –عبد الؽفار وآخرون . ) الحظتها إكلٌنٌكٌاً إلى اإلصابا  أو الجروح ٌمكن م
وعرف  إساءة معاملة الطفل فً قاموس الخدمة االجتماعٌة الصادر عن اإلتحاد الدولً 

بؤنها سلو  خاطا وؼٌر سوي ٌقصد به إلحاق األذى "  NASWلؤلخصابٌٌن االجتماعٌٌن 
(  34:م2002ؼرٌ  ،".) والضرر الجسمً أو النفسً أو المالً بفرد أو جماعة 

: إساءة معاملة الطفل من المنظور النفسً 
أما من المنظور النفسً فقد عرؾ معجم علم النفس والط  النفسً الطفل المساء معاملته       
نمط الطفل الذي تساء معاملته من جان  اآلباء األصلٌٌن أو البدالء حٌث ٌمٌل هإالء : بؤنها 

البلٌػ بصورة عمدٌه ومتكررة بؤطفالهم إلى الدرجة التً تستلزم  اآلباء إلى إٌقاع األذى والضرر
دخول األطفال إلى المستشفى ،  وٌتضمن األذى كسورا ً بالعظام وإحداث حروق بالجسم 

ونزٌؾ وإصابا  عصبٌة واالعتداء علٌهم جنسٌا ً ، وتتضمن اإلساءة ألوانا ً من اإلهمال الشدٌد 
وجوان  التعزٌة مع ظهور عبلما  التؤخر العقلً والسلو  فً الجوان  الجسمٌة واالنفعالٌة 
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وهذا النمط من األطفال ؼالبا ً ما ٌكرر القصة ( أو الخنوع  –الكراهٌة الزابدة ) البلسوي مثل 
(  م1989جابرو كفافً ، )فٌكونون آباء مسٌبٌن ألطفالهم فٌما بعد 

إساءة معاملة الطفل ( 80: 2005) وفً موسوعة علم النفس والتحلٌل النفسً عرؾ طه        
أي تصرؾ أو تعامل مع الطفل ٌظهر فٌه اعتداء علٌه أو إضرار أو إٌذاء بدنً أو نفسً "بؤنها 

ضربه بشدة وإحداث جراحا  أو عاها  أو تشؽٌله دون سن العمل القانونً أو )للطفل مثل
فً تروٌج المخدرا  ، كاستخدامه " االعتداء الجنسً علٌه أو استؽبلله فً جرابم ضد القانون 

( ....... أو طرد الطفل من األسرة إلى الشارع أو إهماله " السرقة ، التسول 
عرف  إساءة معاملة الطفل ( 40:م  1997عبد الؽفار وآخرون  ،) وفً تعرٌؾ شامل لـ       
كل ما من شؤنه أن ٌعرض نمو الطفل سواء بصورة متعمدة أو ؼٌر متعمدة من قبل : " بؤنها
قابمٌن على أمر تنشبته وٌتضمن ذل  اإلتٌان بعمل ٌترت  علٌه إٌقاع ضرر مباشر الطفل ال

كاإلٌذاء البدنً أو العمالة المبكرة أو ممارسة سلوكٌا  أو اتخاذ إجراءا  من شؤنها من تحول 
 –التربوٌة والنفسٌة والجسمٌة واالنفعالٌة واالجتماعٌة  –دون إشباع حاجا  الطفل المتنوعة 

".    ٌر الفرص المواتٌة لنموه نموا ً سوٌا ًوتوؾ
ومن أشهر التعرٌفا  وأكثرها تداوال وقبوال بٌن المختصٌن فً أبحاث إساءة معاملة       

أي فعل من جهة اآلباء أو شخص ما أو " األطفال تعرٌؾ إلساءة معاملة وإهمال الطفل بؤنها 
المساواة فً الحقوق والحرٌة أو إلى مإسسة أو من المجتمع ككل ٌإدى إلى حرمان الطفل من 

" . عرقلة قدرا  الطفل وإبعادها عن تحقٌق أفضل تطور ونمو إلمكاناته بالقهر أو بالقوة
( . 505:م1999السٌد،)

من خبلل استعراض التعرٌفا  السابقة بكافة أبعادها القانونٌة والطبٌة واالجتماعٌة       
: إلساءة معاملة الطفل والنفسٌة ٌتبنى الباحث التعرٌؾ التالً 

سنة والتً  18الممارسا  السلبٌة فً حق الطفل من مرحلة ما قبل الوالدة وحتى بلوغ سن"
تمارس من قبل المسبول عن رعاٌة الطفل أو المجتمع ككل سواء كان  الممارسة فعل ما ٌسل  

توفر له فرص الطفل حقوقه فٌعاق نموه السوي أو االمتناع عن فعل ما ٌعطى الطفل حقوقه فبل 
" النمو السوي مع وجود نٌة اإلٌذاء المسبق ،فٌما ال ٌعذر الولً بجهله أو ٌخرج عن استطاعته 

 .
ومع ذل  فهذه المحاوال  الشمولٌة للتعرٌؾ ومنها تعرٌؾ الباحث تعانى من مشكلة        

ج عن ذل  من أساسٌة ، فالتعرٌفا  الشاملة لن تحل قضٌة االختبلؾ حول مفهوم اإلساءة وما ٌن 
تبعا  ،وتداخل عدد من األبعاد ٌجعل من استمرار الخبلؾ أمرا متوقعا ،واتساع حدود التعرٌؾ 
. ٌإدى إلى حل بعض المشكبل  لكنه ٌزٌد من نقاط التقاطع مع األبعاد األخرى فً هذه القضٌة 

اعٌة وفق فرإٌة مإسسة اجتماعٌة فً نقل حضانة الطفل من والده المسًء إلى المإسسة االجتم
تعرٌؾ معٌن تتبناه المإسسة فٌه مصادرة الحقوق شرعٌة وقانونٌة لؤل  ال ٌمكن تجاهلها فتنفٌذ 
إسقاط حق حضانة األ  لولده أمر معقد نسبٌا كما أن إساءة معاملة الطفل ٌعتبر حكما اجتماعٌا 

،فٌما ٌرى ( م 1997عبد الؽفار وآخرون ،) وقد أثبت  ذل  الدراسا  . ٌتؽٌر بتؽٌر الظروؾ 

أبو )أنه سلو  إساءة فً مجتمع آخر ،كما أن هذا االعتبار ٌختلؾ من طبقة اجتماعٌة إلى أخرى 
وٌختلؾ من الذكور إلى اإلناث ومن مهنة إلى أخرى ومن ثقافة فرعٌة إلى ( م 2003دروٌش ،

واإلساءة  ،وإذا اعتبرنا أن العقا  النفسً( م 1991ممدوحة سبلمة ،) ثقافة فرعٌة فً نفس البلد 
النفسٌة هً جوهر إساءة المعاملة ومحصلة جمٌع أنماط اإلساءة فمن الممكن عندها النظر إلى 

المحار  ) تهٌبة الطفل بطرٌقة ٌمتص بها وٌقاوم أثر العقا  الجسدي خارج سٌاق اإلساءة 
،وهذه النقطة تقودنا للتعرض لموقؾ الضحٌة األولى من اإلساءة ودوره فً تعرٌؾ ( م2005،

: نوع الفعل أهو إساءة معاملة أم ال؟ فنذكر عدة عوامل هً 
. مدى تحمل شخصٌة الطفل لنوعٌة اإلساءة التً ٌتعرض لها  -1
( جسمٌة أو نفسٌة )سن الطفل عند تعرضه لخبرة اإلساءة  -2
(  م 1997عبد الؽفار وآخرون ،.) طول الفترة التً تعرض لها الطفل أثناءها لئلساءة  -3
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ن الخروج من تل  الطروحا  المختلفة بؤن قضٌة مفهوم إساءة معاملة الطفل تحتاج وٌم       
فً تحدٌدها إلى أكثر من صٌاؼة للتعرٌؾ وتحتاج إلى جهد جماعً من باحثٌن من مختلؾ 
التخصصا  الطبٌة والنفسٌة واالجتماعٌة وباحثً علوم اإلنسان والثقافا  اإلنسانٌة والعلوم 

عرٌؾ مقبول نبنى علٌه األحكام واإلحصابٌا  واألبحاث لنتمكن من فهم الشرعٌة للوصول إلى  
أفضل وبالتالً الوصول إلى التفسٌر األقر  للحقٌقة ومن ثم القدرة على التنبإ بها وعندها 
ٌستطٌع المتخصصون فً اإلرشاد النفسً واالجتماعً بناء برامج واقعٌة للوقاٌة من هذه 

. كتشافها عبلجا شامبلً للطفل وأسرته الظاهرة ابتداًء وعبلجها حال ا
 
 :تشخٌص إساءة معاملة الطفل  

لم تكن إساءة معاملة الطفل مدرجة فً أي من قوابم تصنٌؾ االضطرابا  النفسٌة أو      
أن جهود رابطة األطباء ( م1999)مراجع علم النفس المرضى ،وكما ٌذكر عبد الرحمن 

ٌة ،ورابطة األطباء النفسٌٌن األمرٌكٌٌن أسهم  فً األمرٌكٌٌن ،ورابطة علم النفس األمرٌ 
وضعه فً الدلٌل التشخٌصً واإلحصابً لؤلمراض  العقلٌة ضمن فبة تشخٌصٌة جدٌدة تح  

وٌشتمل هذا القسم على الفبا   التً " المشكبل  المرتبطة بإساءة المعاملة واإلهمال "عنوان 
كلٌنٌكً سوء المعاملة الشدٌدة لفرد بواسطة ٌنبؽً أن تستخدم عندما ٌكون موضوع االهتمام اإل

فرد آخر ،سواء باالستؽبلل الجسدي أو الجنسً أو إهمال الطفل وهذه المشكبل  قد ضمن  
ألنها تكون بشكل متكرر موضع االهتمام اإلكلٌنٌكً بٌن األفراد الذٌن ٌراهم المتخصصون 

:  اإلكلٌنٌكٌون واألطباء وتشمل 
تستخدم هذه الفبة عندما ٌكون موضع االهتمام اإلكلٌنٌكً : للطفل سوء االستؽبلل الجسدي  -1

. هو سوء االستؽبلل البدنً لطفل أو العدوان البدنً علٌه 
تستخدم هذه الفبة عندما ٌكون موضع االهتمام االكلٌنٌكى هو : سوء االستؽبلل الجنسً لطفل  -2

. سوء االستؽبلل الجنسً لطفل أو العدوان الجنسً علٌه 
تستخدم هذه الفبة عندما ٌكون موضع االهتمام اإلكلٌنٌكً هو إهمال الطفل : إهمال الطفل  -3

: وأضٌؾ ضمن هذه الفبة التشخٌصٌة 
. سوء االستؽبلل الجسدي من قبل الراشد  -
(. هـ 1424الزهرانى ،)سوء االستؽبلل الجنسً من قبل الراشد  -
 

 American Psychological association)وتصنؾ جمعٌة علم النفس األمرٌكٌة         

: إساءة معاملة الطفل إلى أربعة أنواع ( 1990
  Physicalاإلٌذاء البدنً  -1
 Sexual abuseاإلٌذاء الجنسً  -2
( تعرٌض الطفل لخطورة اإلصابة جسدٌا أو نفسٌا نتٌجة اإلهمال )Neglectاإلهمال  -3
(  هـ 1424ى ،الزهران)Psychological abuseاإلٌذاء النفسً  -4

 

: أنواع إساءة معاملة الطفل
:- ٌمكن تقسٌم إساءة معاملة الطفل إلى        

  Physical Abuse( :الجسمٌة )إساءة معاملة الطفل البدنٌة  (-1)
ٌقصد بها ما ٌلحق بالطفل من أذى بجسمه من قبل القابمٌن على رعاٌته مثل الجروح        

مخٌمر ،عبد )نار ،الضر  بالقدمٌن ،الحرمان من النوم ،الحروق ،سوء التؽذٌة ،الكً بال
وتنتشر إساءة المعاملة البدنٌة فً الطبقا  ذا  المستوى االجتماعً ( . 331: م 1999الرازق،

(  م 2000م ؛ إسماعٌل وتوفٌق ،2000م؛ ٌاسٌن وآخرون ،1991كامل ،)واالقتصادي األقل 
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ي مع أطفالهم فً الؽال  هم ٌستجٌبون لمعاٌٌر إن اآلباء الذٌن ٌستخدمون العقا  البدن      
الثقافة المحلٌة وهم آباء ال ٌمكن اتهامهم بالمرض النفسً ما لم تنتقل الممارسة إلى الضر  

وقد تإدى القسوة فً استخدام العقا  البدنً لؤلطفال .بدون هدؾ وإساءة استؽبلل حق األبوة 
رم ٌحاس  الطفل عل كل صؽٌرة وكبٌرة والتً ٌلجؤ إلٌها بعض اآلباء إلى خلق ضمٌر صا

وتجعله ٌؤخذ موقفا عدابٌا تجاه أي مصدر من مصادر السلطة ثم بعد ذل  ٌبدأ سلوكه فً 
( م 1983راجح ،. .)االنعكاس على المجتمع  ككل وقد ٌدفعه ذل  إلى أن ٌجنح عن السواء

المنزل وقد ٌمثل  العقا  الجسدي قد ٌكون أسرع الوسابل فً ضبط سلو  الطفل داخل       
نصًرا للوالدٌن لكنه نصر مإق  ،حٌث ٌبدو ظاهرٌا النجاح فً السٌطرة على السلو  الخارجً 
لكنه تؤثٌر ضعٌؾ على المدى البعٌد ،وتذكر بعض الدراسا  اختبلؾ أثر العقا  البدنً على 

: الطفل وفقا لبعض المحددا  
. التهٌبة النفسٌة المسبقة للعقا  -1
اختبلؾ أثر العقا    العبلقة بٌن الطفل ووالدٌه وهذا ما تستثنٌه دراسا ءمستوى دؾ -2

. الجسدي من قبل األم عنها من قبل األ  
.  خفٌؾ أم ٌصل إلى مستوى التعذٌ  : مستوى العقا   -3
م  2005المحار  ،) وهو مسبولٌة اآلباء والقابمٌن على رعاٌة الطفل : توقٌ  العقا   -4

(  م 1994؛رفاعً ،
 

 :                               وعالما تها ( الجسمٌة للطفل ) مؤشرات اإلساءة البدنٌة 
م حاال  اإلساءة البدنٌة إلى ثبلثة أقسام 1986صنؾ االتحاد الدولً لحماٌة الطفل عام       

:  ربسٌه وذل  بحس  شدة اإلصابة وهى 
.  Majorإصابة بالؽة أو خطٌرة  -1
.  Minorإصابة ثانوٌة  -2
(. م 2001عبد هللا ،. )Unspecifiedإصابة ؼٌر محددة  -3

إن ما ٌظهر وٌبقى كعبلما  على جسد الطفل لٌس كل اإلساءة البدنٌة فاإلساءة البدنٌة لكً       
تبقى ما ٌدل علٌها البد أن تكون شدٌدة نوعا ما وٌقابل ذل  مدى قدرة بنٌة الطفل على تحمل تل  

وقد خلص الباحث إلى عدد من مظاهر .مرا  اإلساءة ومكانها من الجسم اإلساءة والمدة وعدد 
: اإلساءة البدنٌة على النحو التالً 

. كدما  فً أماكن متفرقة ،وآثار جروح ملتبمة  -1
عبلما  تؤخذ أشكاال منتظمة والتً تعكس ما قٌد به الطفل كسل  الكهرباء أو الحلٌة المعدنٌة  -2

.  ل ،آثار أسنان بشرٌة نتٌجة العض للحزام أذى ٌضر  به الطؾ
( من السٌجارة ،الملعقة ،براد الشاي الساخن )آثار جروح مختلفة  -3
. جروح بالرأس والبطن  -4
. آثار تجمع دموي ،ورم باألنسجة مما قد ٌعرض الطفل للوفاة  -5
. كسور فً أماكن مختلفة من الجسم  -6

 Emotional Abuse( الوجدانٌة )إساءة المعاملة النفسٌة  (-2)
وتسمى باإلساءة االنفعالٌة ،حٌث عرف  من قبل هٌبة رعاٌة الطفولة األمرٌكٌة على أنها        

إنكار الخبرا  الطبٌعٌة التً تزود الطفل باإلحساس بالح  والتقبل والقٌمة أو االضطرا  "
ض الوالدٌن العقلً العاطفً العابد إلى استمرار الخبلفا  فً المنزل بسب  عدم االنسجام أو مر

(. 60:م 2003أبو دروٌش ،". )
 

الفشل فً إمداد الطفل بالعاطفة والمساندة الضرورٌة " وعرفها فردٌرٌ  وآخرون بؤنها       
للنمو االنفعالً والنفسً واالجتماعً وتتضمن أي  سلو  ٌؤتً به الوالدان أو القابمون برعاٌة 
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نموه النفسً أو االجتماعً وٌتضمن ذل  إطبلق أو الطفل  وٌتعارض مع الصحة النفسٌة له أو 
استدعاء الطفل بؤسماء مضحكة ومستخفة ،ونقص الح  أو الدؾء أو الحنان وإلقاء المسبولٌة 
على الطفل ولومه على مشكبل  الراشدٌن أو الحالة المالٌة لهم وتنمٌة إحساس الطفل بالخجل 

بالطفل أو ازدرابه والتقلٌل من شؤنه  والذن  والمقارنا  السلبٌة باآلخرٌن واالستخفاؾ
( . 272:م  2001إسماعٌل،".)

إن خطورة اإلساءة النفسٌة تتبدى فً اآلثار االنفعالٌة والسلوكٌة بعٌدة المدى حٌث أكد        
الكثٌر من الدراسا  دور رفض األ  للطفل واإلساءة النفسٌة له دورها فً حدوث الجناح 

ن الجانحٌن ٌعاملهم آباإهم بهذا األسلو  ، وأن الرفض ٌعتبر م%  60وأشار أرجاٌل إلى أن 
( . م 1994رفاعً ،.)من أهم مصادر النزعة العدوانٌة بٌن عٌنا  من األطفال ؼٌر الجانحٌن 

وؼالبا ما ٌترت  على هذا االتجاه شخصٌة انسحابٌه منطوٌة ؼٌر واثقة من نفسها توجه       
تها وهى ؼالبا ما تتوقع أن األنظار تطاردها ألن بها شٌبا ؼٌر عدوانها نحو ذاتها ال تثق فً قدرا

هدى . ) عادى فً ملبسها أو مظهرها أو سلوكها ألنها تعود  الش  فً بٌبتها المحٌطة بها 
فؤسلو  التربٌة  الذي ٌثٌر مشاعر الخوؾ وانعدام األمن فً مواقؾ التفاعل ( . م2005قناوي ،

نفسٌة أو تؤخر فً نواح مختلفة من النمو ٌترت  علٌه تعرض الطفل لمشكبل  
( . م2002الشربٌنى،)
 

: مؤشرات إساءة المعاملة النفسٌة وعالمتها 
المإشرا  االنفعالٌة والسلوكٌة والتً ارتبط  من خبلل التراث النفسً بإساءة المعاملة النفسٌة 

: ما ٌلً 
االكتبا    -1
. انخفاض مستوى احترام الذا   -2
. لو  اضطرابا  الس -3
. التبول البلإرادي لؤلطفال  -4
. القلق  -5
( . صعوبة التواصل االجتماعً )السلوكٌا  الجانحة  -6
( محاوال  االنتحار ) السلوكٌا  االنتحارٌة  -7
(. م 2005م ؛ المحار   ،2001إسماعٌل،.)اضطرابا  فً العادا  مثل قضم األظافر  -8

ومن خبلل مراجعة الدراسا  التً تناول  العقا   أنه( م 2005)وقد أكد  المحار           
الجسدي والعقا  النفسً تبٌن أن العقا  النفسً أكثر قدرة على التنبإ بالمشكبل  السلوكٌة 

السلوكٌا  الجانحة )والمشكبل  السلوكٌة الموجهة للخارج (االكتبا  أو القلق )الموجهة للداخل 
 .)
 

  Child Neglect:إهمال الطفل  (-3)
فشل الوالدٌن أو القابمٌن على رعاٌته فً إمداده بالحاجا  :ٌقصد بإهمال الطفل          

األساسٌة كالطعام والماء ،والحماٌة ،والملبس ،والعبلج ،وٌؤخذ إهمال الطفل إلى ثبلثة أشكال 
: هً 
 
و وٌشمل الرفض أو التباطإ فً طل  الرعاٌة الطبٌة ،أو هجرة الطفل ،أ: اإلهمال البدنً  -أ

( م2003األقرع ،)اإلشراؾ ؼٌر الكافً والطرد من المنزل ،أو رفض عودة الطفل الهار  
 
السماح للطفل بالؽٌا  من المدرسة من دون سب  أو عذر والفشل فً :  اإلهمال التربوي -ب

السن اإللزامً ،فلكل طفل الحق فً أن ٌتعلم وٌج  أن ٌكون  دإدراج الطفل بالمدرسة عن
سن الدخول الرسمً وفى األسرة المهملة تربوٌا ال ٌحدث ذل  وعدم االهتمام بالمدرسة طبقا ل
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واالنتباه للحاجا  التربوٌة الخاصة مثل معرفة حاجا  الطفل لفصل تربٌة خاصة دون السعً 
. من أجل ذل  

 
الخادم المتصرؾ فً وجود ( الزوجة )وٌتضمن اإلساءة إلى الزوج  :اإلهمال الوجدانً  –ج 

ماح للطفل بؤن ٌتعاطى المخدرا  أو الكحولٌا  أو معرفة أنه ٌتعاطها دون محاولة الطفل والس
فً تزوٌد الطفل بالعناٌة والرعاٌة النفسٌة التً ٌحتاجها ،ونقص ( أو الفشل )منعه ورفض 
،وعدم القول أنا (ابتسامة الرضا والتشجٌع  –الرب  على الكتفٌن  –العناق ) العاطفة البدنٌة 
لثناء واإلطراء والتدعٌم اإلٌجابً ،وٌشٌر مارٌان إلى أنه من المهم اإلشارة فً أحب   ونقص ا

أنه البد من التفرٌق بٌن اإلهمال المتعمد وفشل الوالدٌن أو القابمٌن على رعاٌته فً  قهذا السٌا
( م 2001إسماعٌل ،)تزوٌده بضرورٌا  الحٌاة بسب  الفقر 

 

: مؤشرات إهمال الطفل وعالماته 
نبلحظ هنا رؼم وجود فروق جوهرٌة بٌن أنواع اإلهمال بشكل عام واإلساءة النفسٌة إال و      

أننا نلحظ تداخبل بٌن اإلهمال الوجدانً واإلساءة النفسٌة لذل  فعبلما  ومظاهر هذٌن النمطٌن 
: قد تتداخل من هذا الجان  

. مبلحظة مولود مصا  بتسمم ؼذابً ودوابً  -
. اضطرا  فً الكبلم  -
. االفتقار إلى العناٌة بالصحة  -
. إشراؾ والدي ؼٌر كاؾ  -
. مبلبس ؼٌر مناسبة بصفة عامة وللمدرسة بصفة خاصة  -
سقوط ماء أو سوابل ساخنة علٌه ،صعقة )وقوع حوادث للطفل داخل وخارج المنزل  -

كهربابٌة،السقوط من الشرفة ،حوادث السبللم ، 
. المواقؾ التً تحتاج مشاركة اآلخرٌن  إهمال الطفل فً مواقؾ اللع  وخصوصا -
. توهم المرض  -
( م2001م ؛إسماعٌل ،1994رفاعً ،)تؤخر النمو االنفعالً والعقلً  -
. عدم اإلببلغ عن مٌبلد الطفل  -
. إنكار النس  أو إدعابه  -
المفلح ) خلل واضح فً تعلم القٌم االجتماعٌة وطبٌعة العبلقا  التً تنشؤ بٌن األفراد  -
(. هـ1426،

 
 Sexual Abuse:اإلساءة الجنسٌة للطفل ( 4)

إجبار الطفل بالقوة على ممارسة نشاط جنسً أو أن ٌفرض مراهق أو : وٌقصد بها          
راشد نفسه عل الطفل وٌعتدي علٌه جنسٌاً وعادة ما ٌكون الطفل هو الضحٌة ،وأحٌاناً تقوم 

عبد .) للحصول على المتعة الجنسٌة معهم  بعض النساء باستثارة األعضاء التناسلٌة للطفل
وبمعنى آخر استخدام الطفل فً نشاطا  جنسٌة ال ٌستوعبها ودون قبول أو ( .م1999الرحمن ،

رضا منه مما ٌتعارض مع المعاٌٌر الثقافٌة وٌؽطى هذا المصطلح أشكاال متعددة تتصل بالجنس 
على االتصال الجسمً مثل  مع أو بدون درجة من العنؾ ،كما تتضمن نشاطا  ال تشتمل

منى أبو .)التعري ، ومشاهدة األفبلم اإلباحٌة وأخذ أوضاع ؼٌر مبلبمة للتصوٌر الفوتوؼرافً 
(. م 2003دروٌش ،

وفى معجم علم النفس والط  النفسً عرؾ االعتداء الجنسً على الطفل بؤنه قد ٌؤخذ شكل      
عتداء أحد أفراد األسرة من الكبار وٌقوم باال( Incest)االعتداء الجنسً عل المحارم 

،وصور السلو  الشهوى األخرى ( Fondling)، والمعابثة الجنسٌة (Rape)،واالؼتصا  
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وبٌن (Infancy)التً ٌمكن أن تمارس بٌن شخص بالػ وآخر ٌنحصر عمره بٌن سنوا  المهد 
( . م1989جابر،كفافى .)المراهقة 

 

: مؤشرات اإلساءة الجنسٌة للطفل وعالماتها
تتمٌز اإلساءة الجنسٌة عن اإلساءة الجسدٌة بؤنه ال توجد لها آثار واضحة إال إذا اقترن          

بإصابة جسدٌة كما فً االعتداء على الصؽار من قبل البالؽٌن ، أما لدى الكبار فإن اآلثار تنبا 
( م 2003   منى أبو دروٌش ،.)عن نفسها من خبلل ظهور المشكبل  النفسٌة والسلوكٌة 

. اإلٌذاء الجنسً للمناطق التناسلٌة  -
. انتقال بعض األمراض التناسلٌة  -
( . خارج نطاق الزواج )الحمل المبكر -
. سلو  عدوانً تجاه الوالدٌن خاصة  -
. خجل جنسً ذاتً  -
. صعوبا  عند المشً أو الجلوس  -
. تورم أو نزٌؾ فً المناطق التناسلٌة للطفل  -
(. هـ1427م؛ ربوعى ،2002م ؛ ؼرٌ  ،2002منٌرة آل سعود  .)تبرز ال إرادي  -
اضطرابا  فً األكل   -
. كوابٌس وفزع باللٌل  -
. الكبلم الجنسً  -
. أفكار انتحارٌة  -
. الخوؾ من الوحدة  -
. مشكبل  فً الذاكرة  -
. الشعور بالعار والخزي  -
( م2001إسماعٌل ،.) سوء استخدام العقاقٌر -
 

شارة هنا إلى أن اإلساءة الجنسٌة للطفل من أخطر أنواع اإلساءة ألنها تتر  وتجدر اإل      
آثارا نفسٌة مدمرة ٌعانى منها الطفل طول حٌاته خاصة إذا أخذنا فً االعتبار أن ؼالبٌة من 

من  لٌسًء جنسٌا لؤلطفال هم من معارؾ الطفل ،ومن داخل األسرة ،ولما ٌمثل هذا العم
ة ،والدٌنٌة لذل  ٌحاط بكامل السرٌة ،وٌحدث فا الخفاء ،وال تنتهً المشكلة انتها  القٌم األخبلقً

إال بؽٌا  أحد طرفٌها إما بالمو  أو ؼٌره ،واألبحاث فً هذا النوع فً الوطن العربً نادرة 
جداً وكذل  على المستوى المحلى وقاصرة على حد علم الباحث على الجان  الطبً حٌث ٌتم 

من صعوبا   لٌتم التعامل معها ، وٌعانى البحث المٌدانً فً هذا المجا اكتشاؾ آثارها ومن ثم
لذل  البحث فٌه  عأخذ الموافقة من الجها  الرسمٌة ،والحساسٌة االجتماعٌة العالٌة لهذا الموضو

.  نادر جداً 
 

ورؼم وجود أبحاث عن إساءة معاملة الطفل مدعومة من وزارة الداخلٌة ووزارة الشبون     
ولنفس األسبا  وهنا ٌدعو الباحث الجها   ناعٌة إال أنها أٌضاً لم تتطرق لهذا الشؤاالجتم

وعدم إنكار وجوده فاإلنكار ال ٌلؽى اآلثار الجسمٌة  لالرسمٌة والباحثٌن لطرق هذا المجا
من اإلساءة ،وال بد من الوقاٌة وإشعار كل أ  أو راشد منحرؾ أن  عالمترتبة على مثل هذا النو

ل هنا  من ٌحمٌه ،ورؼم أن التربٌة الجنسٌة الموجودة فً القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة هذا الطؾ
المطهرة هً قوٌة ومإثرة إال أن عدم الوعً بوجود المشكلة أو إمكانٌة حدوثها مستقببل ٌدفع 
المربٌن والوعاظ إلى عدم إعطاء هذا الموضوع ما ٌستحقه فً أحسن الحاال  وتجاهله تماما 

.  الكثٌرٌن من قبل 
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: مفهوم إساءة معاملة التلمٌذ
رى ــحٌث ي: وٌتضمن مفهوم إساءة المعاملة لؤلطفال لدى الدارسٌن والباحثٌن ما ٌلً        
أن إساءة المعاملة لؤلطفال هً  سلو  التدخل أو عدم التدخل من ( " 499: م 1993) حزٌن 

أو ٌتر  آثار ، وجروح جسمٌة ، ا  قبل القابمٌن على رعاٌة األطفال ٌإدي إلى حدوث إصا 
". وتإثر على شخصٌتهم تؤثٌراً سلبٌاً ، نفسٌة سٌبة على األطفال تعٌق نموهم النفسً 

فً أن اإلساءة (   365: م 2003، مبرو  )وٌتفق الباحث مع كل من كنجستون ورًٌ  
ن الحقوق تعنً أي شخص ٌقوم برعاٌة الطفل أو التلمٌذ وٌإدي هذا الفعل إلى الحرمان م" 

".         األساسٌة أو حدوث أذى بدنً أو نفسً أو مادي ٌإدي إلى الحرمان من السعادة وعدم التوافق
تعنً كل ما من " أن اإلساءة إلى الطفل (  524:  1997م) وٌرى عبدالؽفار وآخرون         

تعمدة من قبل سواء أكان فً صورة متعمدة أو ؼٌر م، شؤنه أن ٌعوق نمو الطفل نمواً كامبلً 
وٌتضمن ذل  اإلتٌان بعمل ٌترت  علٌه إٌقاع ضرر مباشر للطفل ، القابمٌن على أمر تنشبته 

كاإلٌذاء البدنً أو المعاملة المبكرة أو ممارسة سلوكٌا  أو اتخاذ إجراءا  من شؤنها أن تحول 
أو توفٌر ،  دون إشباع حاجا  الطفل المتنوعة التربوٌة والنفسٌة واالنفعالٌة واالجتماعٌة

" . الفرص المناسبة لنموه نمواً سلٌماً 
 
أن اإلٌذاء قد ٌإدي إلى حرمان األبناء من إشباع ( "    128: م 2001)وٌعرؾ مختار  

وحقوقهم البٌولوجٌة أو االجتماعٌة والنفسٌة المكتسبة أو الحد من نموهم الطبٌعً ، حاجاتهم 
" . لضؽوط معٌنة  سواء تحقق ذل  عن عمد أم عن كب ، اإلٌجابً 

 
إنزال العقوبة أو توجٌه الضر  "  اإلساءة بؤنها ( 281: م 2002، عطٌة )وٌعرؾ  

كذل  تتضمن إحداث ، مما ٌترت  علٌه أضرار بدنٌة للطفل ، للطفل من جان  اآلخرٌن 
" . األضرار النفسٌة لدى الطفل أو إنكار الحاجا  االنفعالٌة لدٌه 

 
ٌعنً أي فعل ٌنتج عنه التهدٌد " أن سوء المعاملة (   369 :م 2003: مبرو  ) وتذكر  

أو هو أي أذى جسدي أو أي نوع من اإلهمال ٌتعرض له ، باألذى لصحة أو رفاهٌة الشخص 
وبناًء علٌه فإن ، الفرد من شخص مسبول عن رعاٌته تح  ظروؾ تهدد أو تضر بسعادته 

ومن ثم ٌستخدم العنؾ واإلساءة على ،  المعلم أو إدارة المدرسة ضحاٌا الضؽوط االجتماعٌة
والتً ٌنظر فٌها للتلمٌذ على ، نطاق واسع وباستمرار كوسٌلة لتسوٌة الصراعا  فً العبلقا  

". والمجتمع هو األساس فً سوء معاملته ، أنه ضعٌؾ 
 

ٌرى الباحث أن سوء معاملة التلمٌذ بالمدرسة هو كل أذى جسمً ، وبناًء على ما سبق          
أو نفسً أو إهمال أو حرمان ٌنتج عنه إحساس التلمٌذ بالظلم والحرمان والمخاطر الجسمٌة 

وتإثر سلباً على ، وتعوق نموه الشامل ، التً تضر بصحة التلمٌذ الجسمٌة والنفسٌة ، والنفسٌة 
. إحساسه بالسعادة والرفاهٌة ومستوى تحصٌله الدراسً 

 

 :إساءة معاملة التلمٌذ فً المدرسة 
قد تخرج عن مسارها ألسبا  ، سواء أكان  رسمٌة أم ودٌة ، إن العبلقا  فً المدرسة         

وعوامل بعضها ٌتعلق بالتلمٌذ كتمرد التلمٌذ على المدرسة وقوانٌنها أو تؤخر التلمٌذ الدراسً 
امل معه وٌلجؤ إلى القسوة فً التع، مما ٌستثٌر المعلم ضد التلمٌذ ، وعدم استجاباته لشرح المعلم 

وهنا  . أو طمعاً فً رفع مستوى تلمٌذه التحصٌلً ، رؼبة من المعلم فً حفظ نظام الفصل 
أسبا  تعود إلى المعلم كرؼبته فً الدرس الخصوصً أو وجود قسوة أو مٌل إلى العنؾ 

ألنه تربى ونشؤ على مثل هذه القسوة أو تعرض المعلم للعدٌد من ، والتسلط فً شخصٌة المعلم 
وقد ، فبل ٌجد أمامه سوى التلمٌذ لٌنفث فٌه ؼضبه ، المدرسٌة والحٌاتٌة واألسرٌة ،  الضؽوط
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ٌعانً المعلم من اضطرابا  فً بنابه الشخصً كؤن ٌكون إنساناً سادٌاً ٌشعر باللذة فً إٌذاء 
وهنا  عوامل شخصٌة كوجود عداوة بٌن أسرة المتعلم والمعلم فٌجنح المعلم إلى ، اآلخرٌن 
مما ، ربما كان المستوى االقتصادي واالجتماعً للتلمٌذ متدنٌاً دون المستوى ، قام ح  االن 

ٌدر  أن التلمٌذ ال ٌستطٌع أن ٌدفع عن  –أي المعلم  –ٌشجع المعلم على االستهانة بالتلمٌذ ألنه 
( م2004عبدالمجٌد،. )نفسه األذى 

ٌكون من أسبابها مشاهدة وٌرى الباحث أن إساءة المعلم إلى التلمٌذ فً المعاملة قد  
كما أن معلم المرحلة االبتدابٌة قد ٌلجؤ إلى االستعانة بحٌل نفسٌة ، المعلم ألفبلم العنؾ والجرٌمة

كما أن إحساس المعلم بعدم األمن وخوفه من ، تعوٌضٌة ؼٌر سوٌة كاإلساءة إلى التلمٌذ مثبلً 
ؼٌر قادر على ضبط الفصل أو خوفه أو أن ٌقال عنه بؤنه ، إدارة المدرسة ولومها أو الزوار 

.  من وجهة نظره ، من أن ٌتعدى التبلمٌذ حدودهم معه وٌسٌبوا فهم معاملته الحسنة 
  

: المدرسٌة  ةاتجاهات تفسٌر اإلساء
والمتؤمل فً أدبٌا  التراث السٌكولوجً ٌجد هنا  عدة وجها  نظر حول تفسٌر إساءة          

اعً الذي ٌركز على السٌاق االجتماعً الذي تحدث فٌه سوء المعاملة منها النموذج االجتم
والوضع االقتصادي والصعوبا  ، فالمكانة االجتماعٌة ، المعاملة كالعوامل االجتماعٌة البٌبٌة 
وٌرى هذا النموذج ، واألسرة وحجمها ووضعها والضؽوط ، المالٌة وظروؾ السكن والمعٌشة 

هذا باإلضافة إلى التفك  ، ل ٌقترن بها سوء المعاملة أن البطالة والفقر واألمٌة كلها عوام
(. م 2002، عطٌة )األسري وؼٌا  روح المودة واألنانٌة والعزلة االجتماعٌة 

 
وهنا  النموذج النفسً الذي ٌري أن القابم بالرعاٌة والمتمثل فً المعلم له صفا         

أو ٌعٌش فً ظروؾ ، كً كؤن ٌعانً من مرض نفسً أو عقلً أو اضطرا  سلو، شخصٌة 
والطاقة المولدة نتٌجة اإلحباط ، صعبة تإدي به إلى المشقة التً تإدي بدورها إلى اإلحباط 

وٌوجد النموذج البٌبً . تإدي إلى االعتداء على الذا  أو اآلخرٌن كالتبلمٌذ أو أفراد أسرته 
، علم تتطور إلى سوء معاملة المتكامل الذي ٌعتبر اإلساءة سلسلة من التفاعبل  بٌن التلمٌذ والم

ولذ فإن سوء المعاملة ، ومن ثم فإن التلمٌذ قد ٌسهم فً إحداث إساءة إلى نفسه من قبل المعلم 
، ظاهرة وفقاً لهذا النموذج متعددة األبعاد مثل سما  الشخصٌة للمعلم وخصابص التلمٌذ 

ٌة على المدرسة أو األسرة الضؽوط البٌبٌة واالجتماع –وعملٌا  التفاعل األسري أو المدرسً 
( . م 2002، عطٌة )أو المجتمع 

       

 
 

 :األمن النفسً : ثانٌاً 
:  تمهٌد 

فلٌعبدوا ر  هذا البٌ  الذي أطعمهم من جوع " ٌقول هللا تبار  وتعالى فً محكم التنزٌل        
( . 5-4: قرٌش آٌة " )وآمنهم من خوؾ 

من " من النفسً من مقوما  السعادة فً الدنٌا األ: وجعل الرسول صلى هللا علٌه وسلم  
" . فقد حاز الدنٌا وما فٌها ، با  معافاً فً بدنه آمناً فً سربه عنده قو  ٌومه 

ومن ثم فإن األمن مطل  ، ونهى الرسول صلى هللا علٌه وسلم عن تروٌع اآلمنٌن وتهدٌدهم 
ألهداؾ التً ٌسعى األفراد إلى ومن أهم ا. نفسً واجتماعً واقتصادي ودٌنً : أساسً للحٌاة 

توفٌر المناخ الذي ٌمكن فً ظله التمتع بمعظم القٌم كالثروة ، تحقٌقها والمجتمعا  والحكوما  
كما ٌمثل األمن قٌمة فً حد ذاته ، والرفاهٌة والتقدم وؼٌرها من القٌم البلزمة لبقاء أي مجتمع 

( . م 2003، الزكً )عند معظم الناس 
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: نفسً مفهوم األمن ال
األمن من أهم مقوما  الحٌاة ٌتطلع إلٌه اإلنسان فً كل زمان ومكان من مهده إلى   

فإذا ما وجد ما ٌهدده فً نفسه وماله وعرضه ودٌنه هرع إلى مكان آمن ٌنشد فٌه األمان ، لحده 
وٌنطوي اإلحساس باألمن النفسً على مشاعر متعددة تستند إلى مدلوال  ، واآلمن واالطمبنان 

فؽٌا  القلق والخوؾ المرضى وتبدد مظاهر التهدٌد والمخاطر على مكونا  ، تشابهة م
، مع إحساسه بالطمؤنٌنة واالستقرار االنفعالً والمادي ، الشخصٌة من الداخل أو من الخارج 

ودرجا  معقولة من القبول والتقبل فً العبلقة مع مكونا  البٌبة النفسٌة والبشرٌة كلها 
وٌتداخل كذل  هذا المفهوم ، على مفهوم األمن النفسً ، فق أدبٌا  علم النفس و، مإشرا  تدل 

مع مفاهٌم اإلحساس بعدم الخوؾ والطمؤنٌنة وإحساس الفرد بالرضا ، وفق التعرٌؾ اللؽوي ، 
( . م1998، سعد )والراحة النفسٌة 

 
البعد عن واألمن ٌعنً األمان والعهد والحماٌة والضمان وسكون القل  واالطمبنان و 

والقدرة على مواجهة المفاجآ  المتوقعة وؼٌر المتوقعة دون أن ٌترت  على ذل  ، الخوؾ 
بما ٌعنٌه من شعور بالخطر وعدم االستقرار ، اختبلؾ أو اضطرا  فً األوضاع السابدة 

( . 84:م2003، الزكً )
 
اخلٌة    أن اإلحساس باألمن حالة نفسٌة د( "  16:   .د) وٌرى فرج طه وآخرون    

كما تتمثل خارجٌاً فً تحقٌق معظم مطالبه وإشباع ، ٌشعر الفرد من خبللها باالطمبنان والهدوء 
، وشعوره باإلنجاز ، وتقبل الفرد لنفسه ، وشٌوع روح الرضا النفسً ، معظم حاجاته 

ة ومشاركته الحقٌقة فً أنشطة تحقق لدٌه هذا اإلحساس وتدعمه ، وتشٌر الحاجة ألمن إلى رؼ 
وتتبدى حاجا  ، وتجن  القلق واالضطرا  والخوؾ ، الفرد فً السبلمة واألمن والطمؤنٌنة 

األمن عند األطفال والراشدٌن بالتحر  المسٌطر والنشاط الذي ٌقوم به هإالء فً حاال  
". الطوارئ التً تهدد السبلمة العامة كالحرو  أو األوببة أو الكوارث الطبٌعٌة 

حٌث إن الخوؾ مصدر كثٌر من ، رد من الخوؾ مهما كان مصدره وقد ٌعنً تحرر الؾ 
محمود )وهو الوجه اآلخر للشعور بالنقص وضعؾ النفس والكراهٌة ، العلل والمتاع  النفسٌة 

( . م1981، 
وٌعد األمن النفسً من المفاهٌم الربٌسٌة فً علم النفس توصل إلى تحدٌده ماسلو عن         

وهو من الحاجا  األساسٌة التً ٌعد إشباعها مطلباً ربٌسٌاً لتوافق ، ة طرٌق البحوث اإلكلٌنٌكً
فٌرى ( . م1989، حسٌن . ) فً حٌن عدم إشباعها ٌشكل مصدراً لقلقه وسوء توافقه ، الفرد 
أن الطمؤنٌنة االنفعالٌة أو األمن النفسً ٌعنً شعور الفرد ( "  13: م 1999، باشماخ ) ماسلو 

له مكان بٌنهم ٌدر  بؤن بٌبته صدٌقة وودودة ؼٌر محبطة ، ن اآلخرٌن بؤنه محبو  ومتقبل م
" .  ٌشعر فٌها بندرة الخطر والتهدٌد والقلق 

 
ومفهوم األمن النفسً الذي استحدثه ماسلو له ثبلثة أبعاد  تعد األبعاد األساسٌة األولٌة  

: وٌتمثل جانبها اإلٌجابً فً 
 
. وٌحبونه وٌنظرون إلٌه وٌعاملونه فً دؾء ومودة شعور الفرد بؤن اآلخرٌن ٌتقبلونه  -
 .شعور الفرد باالنتماء وإحساسه بؤن له مكاناً فً الجماعة  -
 ( م1979، عبدالسبلم . ) شعور الفرد بالسبلمة وندرة الشعور بالخطر والتهدٌد والقلق  -

 
لتً ٌشعر بها الفرد السكٌنة ا:" مفهوم األمن النفسً بؤنه (  17: م 1980) وٌوجز ٌوسؾ        

مفهوم األمن (  13: م 1983) كما تعرؾ أبكر ". نتٌجة إلشباع دوافعه العضوٌة والنفسٌة 
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إحساس الفرد بالسكٌنة والطمؤنٌنة والرضا وهدوء النفس مع قلة اإلحساس بالقلق : " النفسً بؤنه 
أن ٌكون : " أنه الشعور باألمن النفسً  (  193: م 1985) كما ٌعرؾ العٌسوي " . والتوتر 

وأن ٌكون خالٌاً ، الفرد خالٌاً من التوترا  واألزما  وال ٌعانً من الصراعا  واآلالم النفسٌة 
" . من االنفعاال  العنٌفة والحادة وأن ٌكون واثقاً من نفسه 

 
أن الحاجة إلى األمن النفسً تتضمن الصحة ("  436: م 1990) كما ٌشٌر زهران      

والحاجة إلى ، والحاجة إلى الشعور باألمن الداخلً والبقاء حٌاً ، الجسمً الجسمٌة واألمن 
، والحاجة إلى الشفاء عند المرض ، والحاجة إلى االسترخاء والراحة ، واأللم ، تجن  الخطر 

والحاجة إلى الحماٌة ضد الحرمان من إشباع ، والحاجة إلى الحٌاة السوٌة المستقرة السعٌدة 
". ة إلى المساعدة فً حل المشكبل  والحاج، الدوافع 

 
هو حالة من التوافق الذاتً : " إلى أن األمن النفسً (  83: م 1996) وٌشٌر جبر        

تتؤثر بحالة الفرد العضوٌة والعوامل االجتماعٌة واالقتصادٌة المحٌطة به ، والتكٌؾ االجتماعً 
وهذا الشعور ، د عن القلق واالضطرا  والشعور باألمن هو شعور بالهدوء والطمؤنٌنة والبع" . 

ومن أهم مظاهر الشعور باألمن الرؼبة فً تجن  األلم ، ضروري لوجود الفرد والمجتمع 
والبحث عن الحماٌة واالستقرار واالعتماد على األشخاص القادرٌن على تحقٌق المتطلبا  

( .  م1999، عبد الوها  . ) الحٌوٌة 
هو شعور الفرد بؤنه : أن الشعور باألمن النفسً ( "   632: م 2003) كما ٌذكر مخٌمر        

وإدراكه أن ، وندرة شعوره بالخطر والتهدٌد ، محبو  ومقبول ومقدر من قبل اآلخرٌن 
مستجٌبون لحاجاته ومتواجدون معه ( خاصة الوالدٌن ) اآلخرٌن ذوي األهمٌة النفسٌة فً حٌاته 

". ساندته عند األزما  لرعاٌته وحماٌته وم، بدنٌاً ونفسٌاً 
أربعة عشر مكوناً إٌجابٌاً تحدد مظاهر الصحة النفسٌة ( م1996، جبر ) وقد وضع ماسلو  

: وهً 
. أن ٌشعر المرء بؤنه محبو  ومقبول من الناس  -1
 .أن ٌشعر المرء بالطمؤنٌنة وانخفاض مستوى القلق  -2

 .عً أن ٌشعر المرء باالنتماء واأللفة مع محٌطه االجتما -3

 .أن ٌشعر المرء بؤن الحٌاة سعٌدة وملٌبة بالود  -4

 .أن ٌدر  المرء أن اآلخرٌن على أنهم طٌبون ٌحبون الخٌر  -5

 .أن ٌثق المرء فً اآلخرٌن وٌتعاطؾ معهم وٌسامحهم  -6

 .أن ٌتفاعل المرء وٌتوقع الخٌر أكثر من التشاإم والشر  -7

 .أن ٌمٌل المرء نحو السعادة والقبول  -8

 .أن ٌشعر المرء بالهدوء والسكٌنة واالسترخاء -9

. أن ٌكون المرء ثابتاً انفعالٌاً قلٌل الصراع والتردد  -10
. أن ٌتمركز المرء حول العالم بدالً من التمركز حول الذا   -11   
. أن ٌتقبل المرء ذاته من خبلل شعوره بالقوة فً مواجهة مشكبلته  -12   
. نزاعا  العصبٌة والذهانٌة عند المرء نقص نسبً فً ال -13   
. أن توجد لدى المرء اهتماما  إنسانٌة كالتعاون والتعاطؾ واالهتمام باآلخرٌن  -14   
 

وإشباعها فً الطفولة ٌعتبر ، إن هذه العناصر مجتمعة تمثل الحاجا  األساسٌة بالنسبة للفرد 
بٌنما إحباطها ٌإدي إلى ، ضج أساس شعور الفرد بالصحة النفسٌة فً مرحلتً الرشد والن

. انخفاض مستوى الصحة النفسٌة فً الكبر 
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أن الحاجة إلى األمن تتضمن األمن الجسمً والصحة ( م1990، زهران )وٌرى  
والحاجة إلى تجن  الخطر واأللم ، والبقاء حٌا ، والحاجة إلى الشعور باألمن الداخلً ، الجسمٌة 

والحاجة إلى ، والحاجة إلى الشفاء عند المرض أو الجرح ،  والحاجة إلى االسترخاء والراحة، 
، والحاجة إلى الحماٌة ضد الحرمان من إشباع الدوافع ، الحٌاة السوٌة المستقرة السعٌدة 

.  والحاجة إلى المساعدة فً حل المشكبل  
 
أن الحاجة إلى األمن حاجة سٌكولوجٌة جوهرها ("   77: م 1994، الحنفً )وٌذكر  

" ي المستمر للمحافظة على الظروؾ التً تضمن إشباع الحاجا  البٌولوجٌة والسٌكولوجٌة السع
  .
 
وٌتمثل فً ، الشق األول األمن المادي ، وٌرى الباحث أن الحاجة إلى األمن ذا  شقٌن  

محاوال  الفرد المستمرة فً الحفاظ على حٌاته وإشباع حاجاته األولٌة من طعام وشرا  
ودرء الخطر ، والنؤي بنفسه بعٌداً عن مواطن الخطر ، اع الرؼبا  الجنسٌة وإش ، وإخراج 

وٌتمثل فً ، فهو األمن المعنوي : أما الشق الثانً ، كلما أمكن ذل  أو التخلص من آثاره 
والرضا وعدم القلق والتوتر واإلحساس بالسعادة مع ، إحساس الفرد باألمن واألمان والطمؤنٌنة 

. وٌعتبر الباحث أن هذٌن الشقٌن وجهان لعملة واحدة هً األمن النفسً ، فسٌة التمتع بالصحة الن
 
ومدى إشباعه ، وعبلقاته االجتماعٌة ، وٌرتبط األمن النفسً بحالة الفرد العضوٌة  

والتكٌؾ االجتماعً ، ومن ثم فهو حالة من التوافق الذاتً ، لدوافعه األولٌة وحاجاته الثانوٌة 
والثقافٌة المحٌطة ، والعوامل االجتماعٌة واالقتصادٌة ، أثر بحالة الفرد العضوٌة ت ، ثابتة نسبٌاً 

وحالة ، وشؤن الطفل فً األسرة واألنشطة والتدرٌبا  المدرسٌة ، وأٌضاً التنشبة االجتماعٌة ، 
والخبرا  والمواقؾ التً ٌمر بها الفرد أو ، والمهارا  التً ٌمتلكها ، الفرد الصحٌة والنفسٌة 

(. م 1996، عٌسى )والخدما  التً تقدم للفرد ، تعرض لها ي
 
، وٌرى الباحث أن أمن التلمٌذ النفسً ٌتمثل فً أنه آمن ومطمبن ومقبول ومحبو   

ٌستشعر االنتماء والحماٌة والرعاٌة والتوجٌه واالهتمام والدعم والسند والتشجٌع فً مواجهة 
.   والدوافع داخل وخارج المدرسة المواقؾ الحٌاتٌة المدرسٌة مع إشباع الحاجا

 
أو بصورة منفردة ، وقد ٌتعثر اإلنسان فً إحساسه باألمن لعدة أسبا  تعمل مجتمعة  

، وعدم الثقة بالنفس ، وعدم القدرة على تحقٌق الذا  ، إخفاق الفرد فً إشباع حاجاته : منها 
وتوقع الفشل ، الضؽط النفسً و، والقلق والمخاوؾ االجتماعٌة ، والشعور بعدم تقدٌر المجتمع 

واألسالٌ  ، وأسالٌ  التنشبة االجتماعٌة الخاطبة ، وعدم االستمتاع بالحٌاة ، وتهدٌد الذا  ، 
، حمزة )والتعامل ؼٌر المناس  فً األسرة أو المدرسة أو المجتمع ، ؼٌر التربوٌة فً التدرٌس 

( . م2001
ٌتؤثر بالعدٌد من العوامل سلبا وإٌجاباً أن األمن النفسً مفهوم ( م  2001)  ةوٌرى حمز 
ومن ثم فإن الباحث الحالً ٌتفق ، وٌتدخل مع حاجا  اإلنسان األساسٌة واالجتماعٌة والنفسٌة ، 

مع  فً أن األمن النفسً مفهوم معقد لتؤثره بالمتؽٌرا  التكنولوجٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة 
ر الفرد باألمن النفسً ذا  عبلقة ارتباط بذاته ولذل  فدرجة إحساس وشعو، ذا  الرتم السرٌع 

. ومدى إشباع حاجاته األساسٌة أو االجتماعٌة أو النفسٌة، وعبلقاته وأسلو  حٌاته 
 
مما ٌنعكس سلباً على شتى جوان  ، حرمان الفرد من األمن ٌجعله فرٌسة للمخاوؾ أن  

لشعور باألمن ال ٌستطٌع أن والذي ٌفقد ا( . م2003، الزكً )حٌاته النفسٌة واالجتماعٌة 
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بل ٌستجٌ  ، ٌستجٌ  للمواقؾ التً تنطوي على شًء من الخطر ٌتناس  مع طبٌعة الظروؾ 
( . م  1981، محمود )ولذا فإن سلوكه ٌكون قسراً ، مدفوعاً بما ٌشعر به من مخاوؾ 

 
بتعرض  التبلمٌذ ؼٌر اآلمنٌن ال ٌشعرون بالطمؤنٌنة الكافٌة لكً ٌؽامرواوالمبلحظ أن  

والتعرض لؤلذى ، وٌخٌفهم النمو ، هم الثقة بالذا  واالعتماد علٌها زإذ تعو، أنفسهم لآلخرٌن 
وتجن  ، كما أنهم مشؽولون بمحاولة الشعور باألمن ، والدخول فً مؽامرا  اجتماعٌة 

  وبسب  االتجاها، وٌإدي انشؽالهم هذا إلى أن ٌصبحوا أقل وعٌاً بما ٌدور حولهم ، اإلحراج 
  شٌفر  إلٌة  شارلز رفهم ال ٌمارسون المهارا  االجتماعٌة هذا ما أشا، القابمة على الخوؾ 
( . م2004،دعبدا لمجً)وهوارد مٌلمان   

 
والطفل الخابؾ فً المدرسة االبتدابٌة قد ٌتنازل عن الكثٌر من حقوقه المدرسٌة مثل  

فٌجلس فً المقاعد ، معلمٌن والزمبلء أو ٌحاول االبتعاد عن أعٌن ال، سإال المعلم عما ٌرٌد 
وهذا بالطبع ٌإثر على مستواه ، الجانبٌة أو الخلفٌة هرباً من األسبلة حتى ال ٌقع فً الحرج 

وقد ٌتعرض له زمبلءه أو ، كما أن التلمٌذ الخابؾ ال ٌستطٌع الدفاع عن نفسه ، التحصٌلً 
قدرته فً الدفاع عن نفسه أو شكواهم  وعدم، معلمه باإلهانة أو التجرٌح مستؽلٌن خوفه وخجله 

وٌترت  على ، بل ومن المجتمع بؤسره ، واألسرةمما ٌجعل مثل هذا التلمٌذ ٌنفر من المدرسة ، 
وخلق شخصٌة ضعٌفة ال تقوى على مواجهة ، ذل  انخفاض مستوى تمتعه بالصحة النفسٌة 

(. م 1998، خزاعله )المواقؾ والتحدٌا  
 
فقد ، فهو أكثر أهمٌة للطفل فً أي مجتمع ، لئلنسان عامة  وإذا كان األمن ضرراً   

أصبح معلوماً ارتباط نمو على نحو طبٌعً من الناحٌتٌن النفسٌة والجسمٌة بإحساسه باألمن 
وأمن الطفل ال ٌنفصل عن أمن ، وارتباطه بمن حوله من أفراد أسرته وأقرانه ، واالستقرار 
الفرد باألمن النفسً عندما ٌكون قادراً على إبقاء  وٌشعر(  ..م  2003، الزكً )المجتمع 

أفراد أسرته وأصدقابه ) عبلقا  مشبعة ومتزنة مع الناس ذوي األهلٌة االنفعالٌة فً حٌاته 
( . م  1981، محمود )والمعلمٌن ( وزمبلء العمل 

 
ومن ثم ٌمكن تعرٌؾ األمن على أنه الشعور باألمان وعدم ، واألمن نقٌض للخوؾ  

والحاجة إلى ، ولذا فإن العبلقة عكسٌة بٌن األمن والخوؾ ، ؾ أو التحرر من الخوؾ الخو
األمن والبعد عن الخوؾ تختلؾ باختبلؾ األفراد والمجتمعا  والثقافا  والمرحلة العمرٌة التً 

كما أن معاٌٌر الحاجة إلى األمن تختلؾ باختبلؾ األفراد والمرحلة العمرٌة التً ، ٌمر بها الفرد 
وٌعتبرها ، فالطفل مثبلً قد ٌرى أن إشباع الحاجة إلى األمن فً القر  من الوالدٌن ، مرون بها ي

(. م 2004، عبدالمجٌد )وبناء المستقبل ، الشا  فً الجان  االقتصادي واالدخار 
 
وٌترت  على عدم اإلحساس باألمن العدٌد من المشكبل  النفسٌة واالضطرابا   

، والش  فً اآلخرٌن ، وانعدام الثقة ، والتوتر والحرص الزابد  السلوكٌة والخوؾ والقلق
والسلبٌة والتردد ، واالعتماد على اآلخرٌن ، والتبعٌة والتقٌٌد وعدم الحرٌة ، ونقص انتمابه 

، ولومهم واالنزواء والعزلة واألنانٌة ، وإلقاء التبعٌة على اآلخرٌن ، والتهر  من المسبولٌة 
، واالؼترا  ، والكذ  والتبرٌر ، واإلحساس بالقهر والظلم والكب  ، وان والعد،  ةواالنتهازي

، وكراهٌة الحٌاة ومن فٌها ، واإلحساس بالٌؤس ، وعدم احترام المواعٌد أو المواثٌق أو العهود 
واإلحساس باألسى والحزن واالستسبلم والنفاق ، وقد ٌقود فقدان األمن إلى األفكار االنتحارٌة 

(. م2004عبدالمجٌد )
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أن من أهم المظاهر السلوكٌة المصاحبة للخوؾ وعدم ( م 1995، عبدالمجٌد )وٌذكر  
والهرو  ، والمٌل إلى االنفراد والرؼبة فً العزلة ، احمرار الوجه : األمن عند التبلمٌذ هً 
 والعزوؾ عن المشاركة فً األنشطة المدرسٌة أو االجتماعٌة والتردد، من المواقؾ االجتماعٌة 

واالعتقاد بؤن االتصال االجتماعً سوؾ ، وعدم االستقرار والقلق ، والش  وعدم الجرأة ، 
، وعدم البراعة فً استخدام اللؽة ، والخوؾ من التقٌٌم السال  واالرتبا  ، ٌنتهً بخبرة سٌبة 

. واإلحساس بالخجل والدونٌة 
 
لمهمة فً إحساسه باألمن وٌرى الباحث أن أسلو  التلمٌذ فً المدرسة ٌعد من العوامل ا 

فإن كان أسلو  التعامل المدرسً للتبلمٌذ ٌتسم بالعنؾ والقسوة واإلهانة ، النفسً من عدمه 
راسماً ، كان ذل  تهدٌداً ألمن التلمٌذ النفسً فً المدرسة وفً الحٌاة ، والسخرٌة واالزدراء 

والقسوة والعنؾ واالنحراؾ أمام عٌن التلمٌذ عالماً زاخراً عامراً بالقلق والخوؾ والتوتر 
أما إن كان أسلو  تعامل التلمٌذ بالمدرسة ٌنطوي على احترام متبادل وٌرقى ، والتطرؾ 

وٌشبع ، وٌلبً رؼباته ، وٌصبره بواجباته نحو نفسه واآلخرٌن ، بإنسانٌته وٌحافظ على حقوقه 
كان ذل  مدعاة لئلحساس  ،حاجاته المختلفة النفسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والصحٌة والتربوٌة 

، واإلحساس بالرضى والسعادة والطمؤنٌنة ، باألمن النفسً والتمتع بالصحة النفسٌة والتوافق 
. واألمن واألمان 

 
وتلع  دوراً مهماً فً إحساس الطفل ، فمعاملة التلمٌذ بالمدرسة تنطوي على درجة ما  

على طبٌعة العبلقة بٌن سوء معاملة  ومن ثم كان  الدراسة الحالٌة للوقوؾ، باألمن النفسً 
. التلمٌذ بالمدرسة ودرجة إحساسه باألمن النفسً 

 

: أهمٌة األمن النفسً 
ٌعتبر األمن النفسً من أهم مقوما  الحٌاة ٌتطلع إلٌه اإلنسان فً كل زمان ومكان من       

كان آمن ٌنشد فٌه فإذا وجد ما ٌهدده فً نفسه وماله وعرضه ودٌنه هرع إلى م، مهده إلى لحده 
وتبدو أهمٌة الحاجة إلى األمن فً تقسٌم ماسلو ( . م  2004، عبدالمجٌد . ) األمان واالطمبنان 

وهذا ، للحاجا  اإلنسانٌة حٌث وضعها فً المستوى الثانً من النموذج الهرمً للحاجا  
فالحاجة إلى التقدٌر ، التقسٌم ٌبدأ بالحاجا  الفسٌولوجٌة ثم الحاجة إلى األمن فالحاجة إلى الح  

وٌرى ماسلو أن تحقٌق الذا  قلٌل االحتمال فقد أوضح ، واالحترام ثم الحاجة إلى تحقٌق الذا  
( . م  1989، حسٌن . ) فقط ٌحققون ذاتهم % 1أن 
 

أنه ٌترت  على مدى ونوعٌة إشباع الدوافع األولٌة واألسالٌ  ( م1989) ٌضٌؾ كفافً         
ففً حال تؤمٌن قدر معقول من ، اعها شعور الطفل باألمن أو عدم الشعور به التً تتبع فً إش 

أما إذا لم ٌتم ، اإلشباع فإنه ٌفتح الطرٌق إلشباع حاجا  المستوٌا  األعلى من الح  والتقدٌر 
وٌتعطل ظهور الحاجا  ، هذا القدر من اإلشباع فٌضل الفرد مشؽوالً بتؤمٌن هذا القدر المطلو  

وإذا تحقق إشباع حاجاته الفٌزٌولوجٌة تحرر الفرد من . تلً الحاجة إلى األمن  األخرى التً
فتصبح حاجته إلى األمن مهمة فٌبحث عن بٌبة آمنة مشبعة ، ضؽطها وسٌطرتها على سلوكه 

وإذا تحقق له ذل  فإنه ٌشعر بالحاجة إلى الح  واالنتماء وبناء عبلقا  ، ؼٌر معادٌة له 
فإذا أشبع  هذه الحاجة شعر الفرد ، وبعدها الحاجة إلى تقدٌر الذا  ، اجتماعٌة مع اآلخرٌن 

.  بالثقة فً المجتمع فٌسعى للقٌام بؤعمال تجعله محط أنظار اآلخرٌن 
واألمن النفسً أحد الحاجا  المهمة للشخصٌة اإلنسانٌة حٌث تمتد جذوره إلى طفولة         
ولخبرا  الطفولة دور مهم فً شعور ، من واألم هً أول مصدر لشعور الطفل باأل، المرء 

فؤمن المرء ٌصٌر مهدداً فً أٌة مرحلة من مراحل العمر إذا ما تعرض ، المرء باألمن النفسً 
لذل  ٌعتبر ، مما قد ٌإدي إلى االضطرا  النفسً ، لضؽوط نفسٌة أو اجتماعٌة ال طاقة له بها 
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، جبر ) سان ٌتحقق بعد تحقٌق حاجاته الدنٌا األمن النفسً من الحاجا  ذا  المرتبة العلٌا لئلن
( . م  1996

 
فالحاجة إلى األمن النفسً تعتبر عند ماسلو حاجة أساسٌة البد من إشباعها لٌستطٌع الفرد        

فتوافق الفرد فً مراحل حٌاته المختلفة ٌتوقؾ على مدى شعور الفرد باألمن ، أن ٌنمو سلٌماً 
د فً جو أسري آمن فإنه ٌمٌل إلى تعمٌم هذا الشعور على بٌبته فإذا تربى الفر، فً طفولته 

فٌتعاون وٌتعامل بصدق مما ٌجعله ٌحضى بتقدٌر وتقبل ، االجتماعٌة فٌرى أنها مشبعة لحاجته 
( .  م 1999، باشماخ .  ) اآلخرٌن فٌنعكس ذل  على تقبله لذل  

 
وتؤثٌره على شعور األبناء إلى أهمٌة الجو العاطفً لؤلسرة ( م1991) ٌشٌر الخلٌل   

باألمن النفسً فقد أكد على وجود عبلقة بٌن الجو العاطفً السابد فً األسرة ومستوى تكٌؾ 
فالجو األسري الذي ٌسوده الوفاق واالحترام والتفاهم ٌعكس أثره ، األبناء النفسً واالجتماعً 

ٌنعكس على عبلقتهم وسلوكهم على تكٌؾ األبناء وعلى نمو االتجاها  اإلٌجابٌة عندهم كما أنه 
والناظر اآلن لؤلمراض النفسٌة السارٌة فً الحٌاة العصرٌة ٌعلم أهمٌة تحقٌق هذا . بشكل عام 

هذا ، والخوؾ من المجهول قادم ٌكاد ٌعصؾ بهم ، فالقلق ٌستبد بالناس ، األمر فً واقع الحٌاة 
ؼٌر راضً بحاله وال سعٌد ، بفاً خا، عدا اآلثار المدمرة التً تهدد من أصبح وأمسى مكتبباً 

( . م  2003، الشرٌؾ . ) بؤٌامه 
 

: عالمات الشعور بعدم األمن النفسً
إن حرمان الفرد من األمن النفسً ٌجعله فرٌسة للمخاوؾ فٌنعكس سلباً على شتى  

فالذي ٌفقد الشعور باألمن ال ٌستطٌع أن ٌستجٌ  للمواقؾ ، جوان  حٌاته النفسٌة واالجتماعٌة 
بل ٌستجٌ  مدفوعاً بما ، التً تنطوي على شًء من الخطر بما ٌتناس  مع طبٌعة الظروؾ 

( .  م  2004، عبدالمجٌد . ) لذا فإن سلوكه ٌكون قصراً ، ٌشعر به من مخاوؾ 
 
إن عدم الشعور باألمن ٌسب  للفرد حالة من القلق وزٌادة  1985كما أشار شٌفر ونٌمان  

، وإبداء القلق الزابد تجاه مواقؾ الحٌاة الٌومٌة ، بعدم االرتٌاح الهموم والتفكٌر والشعور 
وٌترت  على عدم اإلحساس باألمن النفسً العدٌد من . وٌصبح فرٌسة سهلة للمرض والكدر 

، وانعدام الثقة ، المشكبل  النفسٌة والثقافا  السلوكٌة والخوؾ والقلق والتوتر والحرص الزابد 
لحرٌة والتردد والهرو  من المسإولٌة وإلقاء التبعٌة على اآلخرٌن والتبعٌة والتقٌد وعدم ا

واإلحساس باألسى ، وقد ٌقود فقدان األمن إلى األفكار االنتحارٌة ، وكراهٌة الحٌاة وما فٌها 
(.  م 1991، الخلٌل )والحزن واالستسبلم 

  
  النفسٌة أن فقدان الشعور باألمن النفسً مصدر لبلضطرابا( م  1989) وٌرى حسٌن  

إلى بعض األعراض المتمٌزة فً ( م  1999) كما أشار  باشماخ . واالنحرافا  السلوكٌة 
جوانبها السلبٌة التً أوضحها ماسلو والتً تعد أساساً لمشاعر عدم األمن النفسً كما ٌراها الفرد 

:  وهً تعد بمثابة األعراض األولٌة لعدم الطمؤنٌنة النفسٌة وهً ، فً ذل  
الفرد بؤنه منبوذ وؼٌر محبو  من قبلهم وٌعاملونه ببرود وجفاء أي شعور بالنبذ  شعور -

. واالحتقار من اآلخرٌن 
 .شعور الفرد بالعزلة والوحدة والبعد عن الجماعة  -

 .الشعور الدابم بالخطر  -

 

مصادر الشعور باألمن النفسً 
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ولكثٌر ، ول والحكوما  لقد أصبح تحقٌق األمن النفسً فً المجتمعا  مطلباً لكل الد 
ولم ، وتعقد له مإتمرا  وتصرؾ فً سبٌل تحقٌقه األموال والجهود ، من مراكز الدراسا  

ألنهم لم ٌستمدوا فً عملهم المنهج ، وقلقاً واضطراباً ، ٌزده كل ذل  إال خوراً فً النفوس 
 تعالى وما أحسنه حٌن وما أجمل قوة هللا( . م  2003، الشرٌؾ . ) اإللهً وال المعونة الربانٌة 

اٍن  : قال سبحانه  كَر لِّب مَر ن كُك داً مِّب ؼَر ا رَر قُكهَر زْو ا رِز تِزٌهَر
ؤْو ٌَر ًة  بِزنَّل مَر طْو ًة مُّ نَر انَر ْو آمِز ًة كَر ٌَر ثَربلً قَررْو رَر َر هللّاُك مَر ضَر وَر

ونَر  عُك نَر ٌَرصْو انُكواْو  ا كَر ؾِز بِزمَر وْو الْوخَر وعِز وَر جُك
اسَر الْو ا هللّاُك لِزبَر اقَرهَر ؤَرذَر مِز هللّاِز فَر عُك

فَررَر ْو بِزؤَرنْو سورة النحل آٌة . )   فَركَر
كما ، فاللجوء إلى األدٌان والشرابع السماوٌة من أقوى مصادر الشعور باألمن النفسً ( .  112:

قد ظهر حدٌثاً بعض االتجاها  التً تنادي بؤهمٌة الدٌن فً الصحة النفسٌة والتكٌؾ النفسً 
ة بنفسه والقدرة على لما لئلٌمان من أثر عظٌم فً نفس اإلنسان من زٌادة الثق، واالجتماعً 

( . م  1999، باشماخ . ) الصبر وتحمل المشاقة وبث األمن والطمؤنٌنة فً النفس 
 
إلى أن المتؤمل فً القرآن الكرٌم ٌجد أن هنا  آٌا  كثٌرة ( م  1983) وتشٌر أبكر  

لَر  : قال تعالى . تحدث  عن اإلٌمان باهلل وقرنته باألمن النفسً  نُكواْو وَر ٌنَر آمَر هُكم الَّلذِز انَر مَر واْو إٌِز لْوبِزسُك ٌَر مْو 
ونَر  دُك تَر هْو م مُّ هُك نُك وَر بِز َر لَرهُكمُك األَرمْو لَـر ٍم أُكوْو لْو وكذل  هنا  آٌا  قرن  اإلٌمان ( .  82: األنعام آٌة .  )   بِزظُك

الِزحاً فَربلَر  : باهلل بعدم الخوؾ والحزن فٌقول هللا تعالى  لَر صَر مِز مِز اآلخِزرِز وعَر وْو ٌَر
الْو نَر بِزاهلّلِز وَر نْو آمَر مَر

ؾٌف عَر  وْو نُكونَر خَر زَر حْو ٌَر مْو  الَر هُك مْو وَر هِز ٌْو ( .  69: المابدة أٌة . )   لَر
 
وقد بٌن القرآن أسلو  تحقٌق األمن النفسً وما ٌحدثه اإلٌمان من أمن وطمؤنٌنة فً  

الَر هُك : نفس المإمن فٌقول هللا تعالى  مْو وَر هِز ٌْو لَر ؾٌف عَر وْو وا فَربلَر خَر قَرامُك تَر ُك ثُكمَّل اسْو ا هللاَّل نَر بُّ ٌنَر قَرالُكوا رَر مْو الَّلذِز
نُكونَر  زَر حْو أن اإلنسان ٌحقق إشباع ( م  1999) وترى باشماخ ( .  13: األحقاؾ أٌة . )   ٌَر

أو من ، حاجته لؤلمان واالستقرار النفسً عن طرٌق تواجده فً مجتمع آمن ٌحكمه النظام 
أو عن طرٌق القٌم الروحٌة والدٌنٌة التً ٌإمن بها ، خبلل عمل مستقر ٌشعر باالستقرار فٌه 

من ، إلى أن األٌمان باهلل استطاع أن ٌشفً أمراض النفوس ( م  1997) كما ٌذكر نجاتً . د افر
خبلل تحقٌق الشعور باألمن والطمؤنٌنة والوقاٌة من الشعور بالقلق وما قد ٌنشؤ علٌه من أمراض 

. نفسٌة متعددة
 
 وقد ورد فً بعض أقوال النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم وأدعٌته وتشرٌعاته 

: وتوجٌهاته السدٌدة مفهوم األمن فً مواقع عدٌدة منها 
بِزٌهِز  الذي الحدٌث

نْو أَر ًِّب ، عَر مِز طْو ٍن الخَر صَر حْو نِز مِز دِز هللاِز بْو ٌْو بَر نُك عُك ةُك بْو لَرمَر ةٌف  -ٌروٌه سَر بَر حْو انَر ْو لَرهُك صُك كَر : قَرالَر  -وَر
لَّلمَر  سَر هِز وَر ٌْو لَر ُك عَر لَّلى هللاَّل ولُك هللاِز صَر سُك مْو : )قَرالَر رَر كُك نْو حَر مِز بَر نْو أَرصْو هُك  مَر دَر نْو هِز ، عِز دِز سَر اًفى فِزً جَر عَر بِزهِز ، مُك رْو ًنا فِزً سِز آمِز
ا ٌَر نْو ا حِزٌزَر ْو لَرهُك الدُّ مَر ؤَرنَّل هِز ، فَركَر مِز وْو ٌَر والترمذي ( 300/رقم" )األد  المفرد"رواه البخاري فً  (قُكو ُك 

.  (2346" )السنن"فً 
م إنً أسؤل  هللا)أن الرسول صلى هللا عله وسلم قد أوجز عبلما  األمن النفسً فً هذا الدعاء 

(. رواه الطبرانً ( . ) نفسا مطمبنة تإمن بلقاب  وترضى بقضاب  وتقنع برضاب 
 

: مقومات األمن النفسً 
 : ففً قول موسى فً القرآن الكرٌم ، اإلٌمان العمٌق الذي ٌكس  المإمنٌن أماناً واطمبناناً  -1

ٌن دِز هْو ٌَر بِّبً سَر ًَر رَر عِز . عبلمة على اإلٌمان العمٌق باهلل تعالى  ( . 11: األحزا  أٌة . )   ِز  إِزنَّل مَر
، التوكل على هللا فهو طرٌقة المإمنٌن والطرٌق الصحٌح لمن أراد أن ٌحقق أمن نفســــه  -2

مَر ا : ٌقول هللا تعالى  نِزعْو ا هللّاُك وَر نَر بُك سْو قَرالُكواْو حَر اناً وَر مَر مْو إٌِز هُك ادَر مْو فَرزَر هُك وْو شَر مْو فَراخْو واْو لَركُك عُك مَر ٌلُك إِزنَّل النَّلاسَر قَردْو جَر كِز  لْووَر
( .  173: أل عمران أٌة . )   ِز 
ذكر هللا تعالى حٌث أن ذكر هللا ٌحقق األمن النفسً وٌثب  القلو  وذل  فً أذكار الصباح  -3

: )) وقال سبحانه فً الحدٌث القدسً الجلٌل ، والمساء والصبلة على النبً صلى هللا علٌه وسلم 
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وإن ذكرنً فً مؤل ذكرته فً مؤل خٌر منهم ، ي فإن ذكرنً فً نفسه ذكرته فً نفس........... 
( . أخرجه اإلمام البخاري .......... (( ) 

الدعاء سبلح المإمن وعماد النور ونور : )) الدعاء فقد ذكر النبً صلى هللا علٌه وسلم  -4
( . أخرجه الحاكم ( ) السماوا  واألرض 

بد وتطمبنه وتكس  فً قلبه مقادٌر من فهً قاعدة مهمة ترٌح الع: اإلٌمان بالقضاء والقدر  -5
ِز  : قال تعالى ، األمن النفسً ال ٌعلمها إال هللا  ن بِزاهللَّل مِز ٌُكإْو ن  مَر ِز وَر نِز هللاَّل

ٍة إِزالَّل بِزإِزذْو ٌبَر ن مُّصِز ا َر مِز ا أَرصَر مَر
هُك  بَر لْو دِز قَر هْو وٌإكد القرآن الكرٌم أثر الجو األسري فً الشعور باألمن ( .  11: التؽابن أٌة . )   ِز  ٌَر

ًة  : قال تعالى  ، دَّل وَر م مَّل كُك نَر ٌْو لَر بَر عَر جَر ا وَر هَر ٌْو نُكوا إِزلَر كُك سْو اجاً لِّبتَر وَر زْو
مْو أَر كُك نْو أَرنفُكسِز م مِّب لَرقَر لَركُك اتِزهِز أَرنْو خَر ٌَر نْو آ مِز وَر

ونَر  رُك فَركَّل تَر ٌَر ٍم  اٍ  لِّبقَروْو ٌَر لِز َر آلَر ًة إِزنَّل فِزً ذَر مَر حْو رَر ( م 2003) الشرٌؾ ( .  21: الروم أٌة . )   ِز  وَر
 

: األمن النفسً وعملٌة تنشئة األفراد 
ذل  أن أسالٌ  التنشبة االجتماعٌة ، تعد األسرة من أهم مصادر األمن عند األطفال  

والعبلقا  األسرٌة القابمة على االحترام المتبادل وأسالٌ  التعامل السوٌة لها دور كبٌر فً 
على أن تحقٌق الشعور ( م1991) وٌإكد الخلٌل ( . م1989، حسٌن . ) شعور األبناء باألمن 

ذل  إن الحاجة إلى األمن والطمؤنٌنة . باألمن من أهم الوظابؾ التً تقع على عاتق األسرة
النفسٌة تعتبر عند ماسلو حاجة أساسٌة ال بد من إشباعها لٌستطٌع الفرد أن ٌنمو نمواً نفسٌاً سلٌماً 

فإذا ، شعور الفرد باألمن فً طفولته  فتوافق الفرد فً مراحل نموه المختلفة ٌتوقؾ على مدى، 
، تربى الفرد فً جو أسري أمن مشبع فإنه ٌمٌل إلى تعمٌم هذا الشعور على بٌبته االجتماعٌة 

وٌرى فً الناس الح  والخٌر فٌتعاون معهم وٌتسم بالتفاإل والرضا مما ٌجعله ٌحظى بتقدٌر 
( . م1999، باشماخ . ) وتقبل اآلخرٌن فٌنعكس ذل  على ذاته 

 
وهو أكثر أهمٌة ، أن األمن ضرورٌاً لئلنسان عامة ( م  2004) وٌرى عبدالمجٌد  

الرتباط نمو األطفال على نحو طبٌعً من الناحٌتٌن الجسمٌة والنفسٌة ، لؤلطفال فً أي مجتمع 
أما عن مصادر األمن ، بإحساسه باألمن واالستقرار وارتباطه بمن حوله من أفراد أسرته 

ٌشعر ، ففً مرحلة الرضاعة ، لتنشبة فهً تختلؾ باختبلؾ مراحل نمو الفرد النفسً فً ا
.  الرضٌع باألمن إذا أشبع  حاجته العضوٌة وتجن  المواقؾ المحبطة المإلمة  

  
إلى أن شعور الطفل باألمن ٌرتبط بتوافر األمومة الجٌدة  Winnicott - 1976وٌشٌر وٌنكو  

واألمومة الجٌدة الكافٌة تعنً أن األم ذاتها تشعر  Good enough mothering. الكافٌة 
باألمن النفسً والثقة وتعطً للطفل شعوراً باألمن من خبلل االستجابة لحاجاته الفٌزٌولوجٌة 

واالستماع إلٌه ، وتعوٌده على تحمل اإلحباط والقلق ، وأهمها تقبل الطفل وتحمله ، والنفسٌة 
(. م 2003، مخٌمر . ) قعً لذاته وللعالم المحٌط به وتشجٌعه ومساعدته على تكوٌن تصور وا

 
وهو ، وتذه  التربٌة اإلسبلمٌة إلى أن حنان األم الزم إلحساس الطفل باألمن  

وٌإكد ضرورة حنان األم ثناء النبً صلى ، ومن ثم ثقته بالمجتمع ، ضروري الزدٌاد ثقته بؤمه 
نساء قرٌش خٌر نساء ) صحٌح البخاري  هللا علٌه وسلم على نساء قرٌش حٌث قال فٌما ٌروٌه

( . م  1990، عبدالعال ، عبود ( . ) أحناء على الطفل .......... 
 
حٌث ترتبط حاجة الطفل فً سنواته األولى بالحاجا  الفٌزٌولوجٌة من ؼذاء ونوم  

 ،وٌتوقؾ أمن الطفل فً فترة رضاعته على ما ٌلقاه من إشباع لهذه الحاجا  الملحة ، وإخراج 
فاالتصال أللمسً الوثٌق الناتجة عن ، ولذل  كان  عناٌة اإلسبلم بهذه المرحلة الملحة الحرجة 

الرضاعة تزود الرضٌع باألمن وتقوي ثقته بنفسه فٌستقً من ثدي أمه كل ما ٌحتاج إلٌه من 
ة وٌتحقق األمن فً الطفولة إذا عامله اآلباء والمدرسٌن والمرشدٌن بمود. األمن االنفعالً   
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وساعدوه فً تحقٌق حاجاته واالبتعاد عن المواقؾ التً تنشؤ عنها استجابا  ، ومحبة 
م  2003، مخٌمر ) وقد أشار ولبً وفروٌد ، ( م 1989، حسٌن . ) عور بالخطر ــــــــــــــالش
إلى  أنه حتى الرابعة أو الخامسة من عمر الطفل فإن األم هً العامل المحدد للنمو بشكل كبٌر ( 
لذل  فإن الحرمان من األم هو السب  وراء بعض اضطرابا  النمو االنفعالً والعقلً  ،

. واالجتماعً  
 
وشعر بالتقبل من والدٌه ، كما ٌشعر المراهق باألمن إذا تم  عملٌا  البلوغ بسبلم  

وحصل على احتٌاجاته من والدٌه واحترامهما ، وأثب  كفاءة مع الزمبلء والمدرسٌن ، وزمبلبه 
، أما الراشد فٌشعر باألمن عند حصوله على العمل المناس  ، ستقبلله وتقدٌرهما لرأٌه ال

وٌجد اإلنسان أمنه ، الزوجة الصالحة ، وٌجد المسكن المناس  ، وشعوره بالتقدٌر من الزمبلء 
 .فً شٌخوخته فً سبلمة جسمه واستمرار قدرته على العطاء وبر أبنابه وأحفاده واحترامهم له

(   م 1989، ن حسً) 
 
أن الفرد فً مرحلة الرشد ؼٌر آمن حتى لو توافر  له كل ( م  1999) وتذكر باشماخ  

على حٌن نجد أن الفرد ، وذل  ألنه لم ٌعاٌش األمن فً طفولته ، أسبا  األمن والح  واالنتماء 
لى تهدٌد الذي عاش األمن فً طفولته ٌحتفظ بؤمنه النفسً حتى لو عاش فً بٌبة نابذة تنطوي ع

. أو خطر  
أن مستوى األمن النفسً ٌختلؾ باختبلؾ المراحل ( م 1996) وٌذكر جبر فً دراسته  

عاماً التً تقابل مرحلة  30 – 17العمرٌة اختبلفاً جوهرٌاً فٌنخفض فً المراحل العمرٌة من 
حلتٌن التالٌتٌن وٌرتفع األمن النفسً بالتقدم فً العمر كما ٌظهر فً المر، المراهقة وبداٌة الرشد 

. والتً تقابل منتصؾ العمر  60 – 46التً تقابل الشا  المتوسط و  45 – 31
 
ارتباط بعض أسالٌ  التنشبة الوالدٌة مع ( م  1989) كما ٌذكر كفافً فً دراسته  

ألن ، ففً أسلو  التفرقة بٌن األبناء ال ٌشعر الطفل باألمن ، وجود األمن النفسً أو عدمه 
أما أسلو  التذبذ  والتؤرجح فً مواقؾ المعاملة فمن ، الدي لٌس متوافر كقاعدة العطاء الو

ولكً ٌشعر الطفل باألمن ال بد أن ٌطمبن إلى ح  ، شؤنه أن تزعزع إحساس الطفل باألمن 
وأن العقا  ٌحدث فً حالة الخروج عن ، والدٌه وإلى تقبلهما له وأن عطفهما ٌسبق عقابهما 

لؤلسالٌ  الصحٌة فً التنشبة فهً من عوامل النمو الطبٌعً والسوي  وبالنسبة، المعاٌٌر 
فٌنشؤ الطفل وهو ٌشعر بح  والدٌه فٌسود التفاهم فً جو هذه األسرة وتنمو براعم ، لؤلطفال 

. األمن والطمؤنٌنة فً أحضان هذه األسرة السعٌدة 
 

: بحوث ودراسات سابقة : ثانٌاً 
ول  موضوع البحث ، وهنا سٌلقً الباحث الضوء على تباٌن  الدراسا  التً تنا       

الدراسا  العربٌة والدراسا  األجنبٌة للتعرؾ على أهم النتابج التً توصل لها الباحثون فً 
مجال العنؾ المدرسً واإلساءة المدرسٌة واألمن النفسً ومحاولة تصنٌؾ تل  الدراسا  وفقاً 

:  ي على النحو التالوالتارٌخ لطبٌعة الموضوعا  
هدف  إلى التعرؾ على نوع االضطرابا  السلوكٌة بدراسة ( م1993)قام حزٌن             

ثبلثة بنا  أعمارهن من  والنفسٌة المرتبطة بإساءة معاملة األطفال، وتكون  عٌٌنة الدراسة من
وقد ،ٌعانٌن من اضطرابا  سلوكٌة ونفسٌة كنتٌجة إلساءة آبابهن علٌهن ، سنوا  ( 4-8) 

دم  الدراسة أداتٌن هما اللع  كوسٌلة تشخٌصٌة وعبلجٌة والمبلحظة كما استخدم تحلٌل استخ
: المضمون ، وأظهر  نتابج تحلٌل المضمون بالنسبة لؤل  كما ٌلً 

. مٌل اآلباء المستمر للتناقش مع أطفالهم والتفوق علٌهم وجذ  اهتمام الباحث -1
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استمروا فً لوم األطفال ودفعهم إلى لع  بالرؼم من توقؾ اآلباء عن اإلساءة البدنٌة إال  -2
 .دور الضحٌة 

 .وؼضبهم وانفعاال  وؼض  أطفالهم  مكان اآلباء ؼٌر قادرٌن علً التفرقة بٌن انفعاالته -3

: كما أظهر التحلٌل لدى األطفال ما ٌلً 
. إن األطفال قد تكٌفوا مع اإلساءة بؤعراض نفسٌة واضطرابا  سلوكٌه مختلفة  -1
وانٌة وعدم قدرة على التحكم فً انفعاالتهم خاصة انفعاال  الؽض  أبدى األطفال عد -2

 .ومشاعر عدم الثقة 

 .أبدى األطفال زٌادة فً لوم الذا  وانخفاض فً تقدٌراتها  -3

بالرؼم من محاوال  األطفال لبلستقبلل ، إال انه قد ظهر  علٌهن عبلما  وسلوكٌا   -4
 . تدل على عدم الرؼبة فً االستقبلل

     
المدارس  فًالعنؾ  أسبا معرفة  إلىفقد قام بدراسة هدف   Hall(1997)أما هل       

 تتراوح الثانوٌةالحكومٌة ، وقد أجرٌ  هذه الدراسة على المراهقٌن الذكور من طبل  المرحلة 
، % 3م كانوا 1982سنه ، أن المراهقٌن الذٌن تم القبض علٌهم عام  19 إلى 15أعمارهم من 
زٌادة مستمرة وأن هإالء المراهقٌن ٌعانون من  فً، وان عددهم % 5وا م كان1992وفً عام 
، وانخفاض مستوى التحصٌل الدراسً ، وانخفاض نسبه الذكاء وٌعانون  األسرةدخل  انخفاض
 األسبا هنا  عددا من  أن إلى، ولقد توصل  الدراسة  والجنسٌة الجسمٌة اإلساءةمن  أٌضا
 :على النحو التالً  األسبا إالء المراهقٌن الذكور وهذه سلو  العنؾ لدى ه إلىتإدي  التً

الجان  البٌولوجً ، والجان  البٌبً من خبلل وسابل اإلعبلم واألسرة وأسبا  ترجع إلى فترة 
. ما قبل الوالدة ، وعدم وجود نماذج مقٌدة بها ، وانخفاض دخل األسرة 

 
لتعرؾ على خصابص األمن النفسً اهدف  إلى بدراسة Fall (1997  )قام فٌل و            

وأربع قٌادا  لمجموعا  عملٌة فً المجال ، فرداً (  44) وأجرٌ  الدراسة على ، وشروطه 
، والعبلقا  بٌن أفراد الجماعة ، وتوصل  الدراسة إلى أن األمن منبعه الذا  ، التربوي 

ألنشطة التً ٌمارسها وا، والدؾء االجتماعً ، والمساندة االجتماعٌة ، والهدؾ االجتماعً 
. وقدرة القابد على توثٌق العبلقا  مع الجماعة ، الفرد مع الجماعة 

إلى الوقوؾ على حقٌقة عبلقة األمن  دراسة هدف (  م1998) وأجرى الشرعة             
النفسً بوضوح الهوٌة المهنٌة واالختبلؾ بٌنهما تبعا الختبلؾ الجنس وعدد األبناء فً األسرة 

هم الوالدي لدى طلبه السنة األولى بجامعة قطر ، واستخدم الباحث مقٌاس ماسلو للشعور وترتٌ 
طالبا (235)باألمن النفسً وعدم األمن ، وكذل  مقٌاس كراٌتسً، وتكون  عٌنة الدراسة من 

وقد أشار  نتابج الدراسة إلى وجود عبلقة سالبه . طالبه ( 132)طالبا و( 103)وطالبه ، منهم 
لة إحصابٌة بٌن تدنى الشعور باألمن ووضوح الهوٌة المهنٌة أو النضج المهنً ، فكلما وذا  دال

وقد تساوى بذل  الذكور . تدنى عدم الشعور باألمن كلما كان  الهوٌة المهنٌة أكثر وضوحا 
واإلناث ، وأشار  النتابج أٌضا إلى تفوق الذكور على اإلناث فً الشعور باألمن النفسً ،بٌنما 

د فروق ذا  داللة إحصابٌة بٌن الذكور واإلناث فً وضوح الهوٌة المهنٌة وكلما قل عدد ال توج
األبناء فً األسرة كلما كانوا أكثر شعورا باألمن النفسً وأكثر وضوحا فً الهوٌة المهنٌة ، ولم 

.   ٌظهر للترتٌ  الوالدي لؤلبناء تؤثٌر على األمن النفسً ووضوح الهوٌة المهنٌة لدٌهم 

 
إلى التعرؾ على دوافع  فقام بدراسة هدف  ( م1999) أما السٌد عبدالرحمن الجندي             

سلو  العنؾ لدى طبل  المدارس الثانوٌة والتعرؾ على مدى اختبلؾ هذه الدوافع من وجه 
، واآلباء والمعلمٌن واألخصابٌٌن النفسٌٌن واالجتماعٌٌن ، والتعرؾ على مدى  التبلمٌذنظر 

الجنس ونوع التعلٌم والتعرؾ على دٌنامٌكٌا  البناء النفسً : سلو  العنؾ باختبلؾ اختبلؾ 
االجتماعً لمرتكبً سلو  العنؾ من طبل  المدارس الثانوٌة ، تكون  عٌنه الدراسة من 
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طالبا وطالبه ، استخدم الباحث استفتاء دوافع سلو  العنؾ لدى طبل  المدارس الثانوٌة ( 400)
لعنؾ لدى طبل  المدارس الثانوٌة ، واستمارة المقابلة ، ومقٌاس المستوى ، ومقٌاس سلو  ا

اختبلؾ دوافع : االجتماعً االقتصادي الثقافً لؤلسرة مطور، توصل  نتابج الدراسة إلى التالً 
وأنماط سلو  العنؾ لدى طبل  المدارس الثانوٌة باختبلؾ الجنس ، ونوع التعلٌم ، المستوى 

ر أكثر عنفا من اإلناث فً نمط سلو  العنؾ الموجه نحو البٌبة المدرسٌة االقتصادي ، والذكو
والزمبلء والمعلمٌن ، وطبل  الثانوي الفنً أكثر عنفا من طبل  الثانوي العام فً نمط سلو  

.    العنؾ الموجه نحو البٌبة المادٌة للمدرسة والزمبلء والمعلمٌن 

 
عن الشعور باألمن النفسً وعبلقته ( م1999)كشف  دراسة أمانً عبدالوها  و           

 (300 )ببعض أسالٌ  المعاملة الوالدٌة لدى تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة ،وقد تكون  العٌنة من 
واستخدم مقٌاس ، من تبلمٌذ الصؾ الخامس االبتدابً سنوا   9-6تلمٌذ وتلمٌذه من أعمار 

فسً واختبار عٌن شمس للذكاء االبتدابً ومقٌاس للمعاملة الوالدٌة من إعداد الباحثة ، واألمن الن
تقدٌر الوضع االجتماعً لؤلسرة المصرٌة ، وأشار  النتابج إلى وجود ارتباط موج  دال بٌن 

سواء من األ  ( التفرقة والتحكم والتذبذ  والحماٌة الزاٌده) أسالٌ  المعاملة الوالدٌة البلسوٌه 
لؤلطفال ، وأشار  النتابج إلى وجود فروق دالة بٌن  أو األم وبٌن الشعور بعدم األمن النفسً

الذكور واإلناث فٌما ٌتعلق بؤسلو  التحكم والسٌطرة لكل من اآلباء واألمها  وان هذه الفروق 
. كان  اقل لدى األمها  عن اآلباء 

 
دراسة لبعض المتؽٌرا  المرتبطة بإساءة معاملة ( م2000)أجرى إسماعٌل وتوفٌق         
أسرة مصرٌه مكونه من زوج ( 25)لدى بعض األسر المصرٌة وكان  عٌنة الدراسة الطفل 

وزوجه وطفل وكان من نتابج الدراسة االرتباط الموج  فً العصابٌة لدى األ  واألم 
وإساءتهم لمعاملة الطفل ، كما كان  هنا  عبلقة ارتباطٌه سالبه بٌن الدرجة الكلٌة للضؽوط 

 –العدوانٌة ) طفل من قبل والدٌه ولم توجد عبلقة بٌن كل من الوالدٌة وإساءة معاملة ال
عند كل من األ  واألم ،ولكن ( المتؽٌرا  الفرعٌة لضؽوط الوالدٌة وإساءة معاملة الطفل 

 .هنا  عبلقة بٌن عدم رضا عن العبلقة بٌن الوالدٌن والطفل وإساءة األم ألطفالها 

 
هدف  إلى التعرؾ على ( م2000)آل سعود  فً دراسة استطبلعٌة مهمة لمنٌرةو        

مدى انتشار الظاهرة فً مدٌنه الرٌاض وأسبابها وخصابص األطفال المتعرضٌن لئلٌذاء 
كان  عٌنة . وخصابص أسرهم ومعرفة معوقا  مساعدة األطفال المساء معاملتهم 

( ال أخصابً اجتماعً ، نفسً ، طبٌ  نفسً ، طبٌ  أطؾ) ممارسا مهنٌا ( 182)الدراسة
. تم مسح آرابهم حول هذه الظاهرة 

وكان من أبرز نتابج الدراسة أن أكثر حاال  اإلٌذاء التً ٌتعامل معها الممارسون           
%( 53) ثم اإلٌذاء النفسً %( 87)ثم اإلهمال %( 91.5)المهنٌون هو اإلٌذاء البدنً بنسبة 

سنوا  ثم  6-4ٌ  دون السنتٌن ثم من وان أكثر الفبا  العمرٌة تعرضا لئلساءة هً على التر 
سنة ، وان الذكور أكثر اعتداء من اإلناث ، أما أبرز خصابص األسر المسٌبة على  4-2من 

الدخل المنخفض ، التفك  األسرى ، زٌادة عدد األفراد فً المنزل الواحد ، تزوج :" الترتٌ  
" . ر التً بها عنؾ األ  أكثر من زوجة ، انخفاض مستوى تعلٌم األ  واألم ، األس

 
وبعض  ةبدراسة كان  بعنوان الفروق فً إساءة المعامل ( م2001) قام إسماعٌلو           

المتؽٌرا  الشخصٌة بٌن األطفال المحرومٌن من أسرهم وؼٌر المحرومٌن من تبلمٌذ المدارس 
ل بنٌة المتوسطة بمكة المكرمة ، والتً هدف  إلى الكشؾ عن دور الحرمان األسري واختبل

األسرة فً إساءة معاملة الطفل وذل  بالتعرؾ على الفروق بٌن األطفال من أسر عادٌة 
والطرؾ اآلخر ، الطبلق ، المحرومٌن من أحد الوالدٌن للوفاة )واألطفال من أسر ؼٌر عادٌة 
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زوجة األ  وزوج األم فً متوسط درجا  اإلساءة وعرفة مقدار اتجاه العبلقة بٌن إساءة 
وقد (الثبا  االنفعالً  –الكفاٌة الشخصٌة _نظرة االبن السلبٌة للحٌاة ) األطفال وكبل من معاملة 

تلمٌذ وتلمٌذة من تبلمٌذ المدارس المتوسطة بمدٌنة بمكة المكرمة ( 204)تكون  العٌنة من 
سنة واستخدام مقٌاس إساءة معاملة الطفل البدنٌة وإهماله من (  18 -11)تراوح  أعمارهم بٌن 

وتعرٌ  ( رونالدي رونر)داد الباحث نفسه واستبٌان تقدٌر الشخصٌة لؤلطفال من تؤلٌؾ إع
،وقد أظهر  النتابج وجود فروق بٌن األطفال من أسر عادٌة واألطفال من ( ممدوح سبلمة)

اسر ؼٌر عادٌة والمحرومٌن من احد الوالدٌن للوفاة، وٌعٌش الطرؾ اآلخر وحٌدا فً إساءة 
نما لم تظهر تل  الفروق بالنسبة إلساءة معاملة األم وعلل الباحث ذل  بؤن معاملة األ  ، بً

فً آن واحد ( األ  واألم )الرفٌق ٌمثل مواقؾ شاقة لممارسته للدورٌن  نإحساس الوالدٌن بفقدا
مما ٌجعله ٌعٌش فً صراع األدوار،كما أن هنا  فروق جوهرٌه بٌن الذكور واإلناث فً 

إساءة المعاملة حٌث كان  أعلى بالنسبة للذكور مما ٌجعلهم  متوسط درجاتهم فً مقٌاس
ٌشعرون بالتهدٌد وفقدان األمن والعجز ألنهم ؼٌر مرؼو  فٌهم وكل ذل  ٌإدى إلى عدم 

شعورهم بالكفاٌة الشخصٌة فٌنظرون للحٌاة على أنها لٌس  ذا  قٌمه ، كما بٌن  النتابج إلى 
عاملة وعدم الثبا  االنفعالً ، وقد ٌرجع ذل  إلى أن عدم وجود عبلقة ارتباطٌه بٌن إساءة الم

واإلهمال وأصبحوا متبلدٌن ، كما بٌن  ما لدور األسرة  ةاألطفال اعتادوا المعاملة العنٌؾ
. وتعاملها السوي مع الطفل من أهمٌة لمنع حدوث اإلساءة وسلبٌاتها 

 
محدودة لسوء المعاملة عددا من المتؽٌرا  ال( م 2001)أبرز  دراسة هاشم و           

طالبا وطالبة من المرحلة ( 339)الوالدٌة من خبلل إجراء بحث مقارن على عٌنه من 
اإلعدادٌة من الحضر والرٌؾ وكان من ابرز النتابج أن تبلمٌذ الحضر أعلى من تبلمٌذ 

الرٌؾ فً سوء المعاملة النفسٌة وتبلمٌذ الرٌؾ أعلى فً متؽٌر اإلهمال ، كما وجد عبلقة 
سلبٌة بٌن التحصٌل الدراسً وكل من سوء اإلساءة الجسدٌة والنفسٌة واإلهمال من قبل 

 .األ  أو األم 

 
فقد توصل  فً دراسة لها عن العبلقة بٌن مظاهر ( م  2001) أما نجبلء الزهار        

من إساءة معاملة األطفال والتؤخر الدراسً لدى عٌنة من تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة ، مكونة 
طالباً وطالبة ، وكان  ابرز نتابج الدراسة وجود فروق دالة إحصابٌا فً متوسط ( 355)

الدرجة الكلٌة لمظاهر إساءة المعاملة الوالدٌة كما ٌدركها األطفال بٌن التبلمٌذ المتؤخرٌن 
 دراسٌا ، والتبلمٌذ ؼٌر المتؤخرٌن دراسٌا فً العٌنة الكلٌة وفى عٌنة اإلناث لصالح التبلمٌذ

 . المتؤخرٌن دراسٌا 

 
) حٌث أجرٌ  على ، فكان  أكثر شمولٌة Tolboot (2001  )أما دراسة تلبو                

واإلساءة ، طفبلً تعدد  لدٌهم اإلساءة ما بٌن العقا  البدنً واإلهمال واالعتداء الجنسً (  26

ٌإثر سلباً على إدرا   وأظهر الدراسة أن اإلساءة واإلهمال وتعدد سوء المعاملة، المعنوٌة 
وٌنجم عن اإلساءة اضطرابا  العبلقا    ،ٌخفض لدٌه تقدٌر الذا  و، الذا  عند الطفل 

  ،وعدم القدرة على التحكم االنفعالً  ، وتشوٌه المإثرا  البٌبٌة والعملٌا  المعرفٌة ، الشخصٌة 
. لؤلطفالوتؤخر فً عملٌا  النمو الشامل 

 
بدراسة استهدف  أثر سلو  الوالدٌن اإلٌذابً على األمن (  م2001) قام حمزة و           

حٌث عدد  الدراسة مإشرا  اإلٌذاء النفسً واالجتماعً للطفل كالحرمان من ، النفسً للطفل 
التعلٌم والحرمان من التؽذٌة والحرمان من الرعاٌة األسرٌة والحرمان من الشعور باألمن 

تلمٌذ بالحلقة الثانٌة من التعلٌم (  100) ٌ  الدراسة على النفسً والحرمان من التقدٌر، وأجر
عدم األمان من إعداد ماسلو واعدة –استخدم فٌها اختبار األمان ، األساسً بمحافظة الجٌزة 
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للعربٌة العٌسوي ، ومقٌاس التنشبة االجتماعٌة من وجهة نظر االبن وهو من إعداد الباحث ، 
الوالدٌة الخاطبة لها أثر سلبً على إحساس الطفل باألمن وبٌن  الدراسة أن أسالٌ  التنشبة 

 ةالنفسً ،حٌث أن األسلو  االٌذابً للوالدٌن ؼالبا ما ٌفرز أنماطا سلوكٌه لؤلبناء ؼٌر سوي
،حٌث اتضح أن األبناء الذٌن ٌشعرون وٌعانون من عدم األمن النفسً هم نتاج تنشبة اجتماعٌة 

. ٌوٌه النفسٌة فً التنشبة السلٌمة لؤلبناء لم تضع فً اعتبارها الحقابق التر 
 
بناء مقٌاس Higgins , Mccbe (2001  )حاول  دراسة هٌٌجٌنز ومكابً   و   

والعقا  ، كاالعتداء الجنسً على األطفال ، للتعرؾ على أشكال سوء معاملة األطفال وإهمالهم 
: وإثبا  األذى العابلً ، همال واإل، وسوء المعاملة النفسٌة ، البدنً وسوء المعاملة الجسمٌة 

و ، فرداً من البالؽٌن تم اإلساءة إلٌهم فً طفولتهم (  133) وأجرٌ  الدراسة على عٌنة قوامها 
وأثبت  الدراسة صبلحٌة المقاٌٌس ، سنة (  12 – 5) والدٌن ألطفالهم أعمارهم من (  100) 

المقٌاس أداة بحثٌة جٌدة فً هذا  وأن، للتعرؾ على سوء معاملة األطفال فً األبعاد السابقة 
 .المجال 
 

إساءة المعاملة البدنٌة واإلهمال " دراسة بعنوان( هـ 1423)أجر  لطٌفة قادر  و         
لدى عٌنة من طالبا  المرحلتٌن االبتدابٌة والمتوسطة وبعض السما  الشخصٌة ألمهاتهن 

ا المنهج الوصفً المقارن ، ، وقد استخدم  الباحثة فً دراسته" بمدٌنة مكة المكرمة 
فً متوسط   وؼٌر المسٌبا  وهدف  الدراسة إلى معرفة الفروق بٌن األمها  المسٌبا

والعدوانٌة ، إضافة إلى معرفة الفروق فً  هدرجا  الشخصٌة االنبساطٌة والعصا بً
متوسط درجا  األمها  على اختبار إساءة المعاملة البدنٌة واإلهمال نتٌجة اختبلؾ بعض 

( 400) العوامل الدٌموؼرافٌة المتعلقة بالمسا والمساء إلٌة ،وتكون  عٌنة الدراسة من 
طالبة مع والداتهن فً المرحلتٌن االبتدابٌة والمتوسطة ، وقد استخدم  الباحثة فً دراستها 

( اٌزن )م ، واستخبار 1996مقٌاس إساءة المعاملة البدنٌة واإلهمال من إعداد إسماعٌل 
بص )ومقٌاس السلو  العدوانً ( م1991)ؼة الراشدٌن تعرٌ  عبدالخالق للشخصٌة صً

، واستمارة الوضع االجتماعً الثقافً إعداد ( م1995)تعرٌ  عبدهللا ابو عباة( وبٌرى
( . م1984)منسً ولٌلى عبدالجواد 

وبٌن  نتابج الدراسة وجود فروق ذا  داللة إحصابٌة بٌن األمها  المسٌبا  وؼٌر 
ي سمة االنبساطٌة لصالح ؼٌر المسٌبا  ، بٌنما كان  الفروق فً سمتً المسٌبا  ؾ

وكان أٌضا .. العصابٌة والعدوانٌة فً اتجاه المتوسط األكبر لمجموعة األمها  المسٌبا  
من ابرز نتابج الدراسة تباٌن مستوى إساءة المعاملة تبعا الختبلؾ المستوى االجتماعً 

كذل  كان  األمها  ، ى االجتماعً أكثر إساءة ألبنابها حٌث كان  األسر األقل فً المستو
األقل فً المستوى التعلٌمً أكثر إساءة ألبنابها ، ولم ٌكن هنا  فروق تبعا الختبلؾ أعمار 

 . األمها  

 
بدراسة العبلقة بٌن خبرا  اإلساءة التً ٌتعرض لها ( م 2003) قام مخٌمر و بهلول   

فردا (  35) وطبق  الدراسة على ، رابا  الهوٌة الجنسٌة واضط، الفرد فً مرحلة الطفولة 
وأظهر  نتابج ، ومن مضطربً الهوٌة الجنسٌة ، سنة  21 – 16أعمارهم من ، بدولة الكوٌ  

ووجود عبلقة ، الدراسة ارتفاع معدل اضطرا  الهوٌة الجنسٌة لدى المساء إلٌهم من قبل األ  
قبل األ  واإلساءة الجسمٌة والنفسٌة من قبل اآلخرٌن  موجبة بٌن اإلساءة الجسمٌة والنفسٌة من

وأكد  الدراسة على أن اإلساءة النفسٌة من قبل األ  تعد أقوى المتؽٌرا  تنبإا باضطرابا  ، 
. الهوٌة الجنسٌة 
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إلى التعرؾ على نوع العبلقة بٌن درجا   (م  2006)دراسة الخولى  تهدؾ و            
ودرجا  مقٌاس سلو  العنؾ لدى طبل  المرحلة  التبلمٌذما ٌدركه مقٌاس المناخ المدرسً  

 ةالثانوٌة ، والتعرؾ على الفروق بٌن متوسطً درجا  العنؾ لدى طبل  المرحلة الثانوٌة نتٌج
الفرقة الدراسٌة ، والتعرؾ على الفروق بٌن متوسطً درجا   –نوع التعلٌم  –اختبلؾ الجنس 

نوع  –فً إدراكهم للمناخ المدرسً نتٌجة اختبلؾ نوع التعلٌم معلمً مدراس المرحلة الثانوٌة 
طال  وطالبة من طبل  المرحلة الثانوٌة ، وعٌنة ( 800)المدرسة ، تكون  عٌنة الدراسة من 

معلم ومعلمة من المرحلة الدراسٌة نفسها ، استخدم الباحث ( 400)من المعلمٌن ٌبلػ حجمها 
، ومقٌاس المناخ المدرسً كما ٌدركه المعلمون ،  تبلمٌذالمقٌاس المناخ المدرسً كما ٌدركه 

، ومقٌاس المستوى الثقافً ( م1999)السٌد عبدالرحمن الجندى :ومقٌاس سلو  العنؾ إعداد 
، وتوصل  نتابج ( م2003)عبدالباسط متولى خضر ،وآمال عبدالمنعم : لؤلسرة المصرٌة إعداد 

دالة إحصابٌا بٌن درجا  مقٌاس المناخ المدرسً وجود عبلقة ارتباطٌه سالبة : الدراسة إلى 
ودرجا  مقٌاس سلو  العنؾ ، ووجود فروق دالة إحصابٌا بٌن متوسطً درجا  العنؾ لدى 

نتٌجة اختبلؾ الجنس لصالح الذكور ، ونتٌجة اختبلؾ نوع التعلٌم لصالح طبل  التعلٌم  التبلمٌذ
: با  التً تإدي إلى سلو  العنؾ هً الفنً ، وتوصل  الدراسة إلى أن هنا  عددا من األس

المتدنٌة نحو فرص مستقبلهم  التبلمٌذسقوط هٌبة المعلم بسب  الدروس الخصوصٌة ، ونظرة 
بعض السلوكٌا  الؽٌر سوٌه  التبلمٌذالدراسً الذي ٌترت  علٌه شعورهم باإلحباط ، واكتسا  

.  الؽٌر صحً خبلل فترة دراستهم بالمدرسة والتً ترجع إلى المناخ المدرسً 
 

:  تعلٌق على الدراسات والبحوث السابقة
خاصة الدراسا  ، ذا  وفرة  والمتعلقة بؤساءة المعاملةٌبلحظ أن الدراسا  السابقة  

فهنا  ، إال أن ؼالبٌة هذه الدراسا  ركز  على إساءة المعاملة الوالدٌة لؤلطفال ، األجنبٌة منها 
عماد ،  1993، صالح حزٌن ) كما فً دراستً  ،دراسا  ركز  على إساءة معاملة األ  

، وهنا  دراسا  ركز  على خشونة المعاملة بٌن األم وطفلها(  2003، مخٌمر وعزٌز بهلول 
وتوجد دراسا  تناول  سوء المعاملة الوالدٌة أو األسرٌة بصفة عامة مثل دراسة جمال مختار 

( .  2001) حمزة و
 
خاصة  –فً حدود علم الباحث  –ن النفسً كما أن الدراسا  التً تعرض  لؤلم 

 1996، جبر محمد جبر ) مثل دراسة ، والمصرٌة على وجه الخصوص قلٌلة ، العربٌة منها 
(.  2001، ودراسة جمال مختار حمزة 

على  ركز  ( 2001) دراسة جمال مختار حمزة ؾ ن التبلمٌذ النفسً بالمدرسةمأما أ 
ومن ثم فإن الدراسة ، مٌذ الحلقة الثانٌة من التعلٌم األساسً إساءة الوالدٌن واألمن النفسً لتبل

الحلقة األولى من التعلٌم ) الحالٌة تركز  على إساءة معاملة المعلم للتبلمٌذ بالمدرسة االبتدابٌة 
.  ولذا با  من الضروري إجراء هذه الدراسة ، وأمنهم النفسً ( األساسً 

 

: فروض البحث : ثالثاً  
 
درجا  مقٌاس بٌن و إساءة المعاملة المدرسٌة درجا  مقٌاس بٌن  ارتباطٌهعبلقة  ال توجد -1

 .األمن النفسً وأبعادها لدى أفراد عٌنة البحث
 
ال توجد فروق دالة إحصابٌاً بٌن متوسطا  درجا   إساءة المعاملة المدرسٌة وأبعادها  -2

 .لبحثلدى أفراد عٌنة ا( أهلً/حكومً)نتٌجة الختبلؾ نوع المدرسة 
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نتٌجة الختبلؾ نوع  األمن النفسًال توجد فروق دالة إحصابٌاً بٌن متوسطا  درجا   -3
 .لدى أفراد عٌنة البحث( أهلً/حكومً)المدرسة 

 
 
ال توجد فروق دالة إحصابٌاً بٌن متوسطا  درجا   إساءة المعاملة المدرسٌة وأبعادها  -4

 .نة البحثنتٌجة الختبلؾ متوسط دخل األسرة لدى أفراد عً
 
نتٌجة الختبلؾ متوسط  األمن النفسًال توجد فروق دالة إحصابٌاً بٌن متوسطا  درجا    -5

 .دخل األسرة لدى أفراد عٌنة البحث
 
ال توجد فروق دالة إحصابٌاً بٌن متوسطا  درجا   إساءة المعاملة المدرسٌة وأبعادها  -6

 .لبحثنتٌجة الختبلؾ عدد أفراد األسرة لدى أفراد عٌنة ا
 
نتٌجة الختبلؾ عدد  األمن النفسًال توجد فروق دالة إحصابٌاً بٌن متوسطا  درجا    -7

 .أفراد األسرة لدى أفراد عٌنة البحث
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إجراءات البحث 

 

  منهج البحث

  ُمجتَمع البحث

  عٌنة البحث

  أدوات البحث

  األسالٌب اإلحصائٌة
 

 




















: مقدمة
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الفصل إجراءا  البحث، من حٌث منهج البحث الذي تم استخدامه، ٌتناول هذا 
وتحدٌد مجتمعه وعٌنته، وأدواته، واإلجراءا  المتبعة فً التؤكد من صدقها وثباتها، 

: واألسالٌ  اإلحصابٌة التً استخدم  فً معالجة بٌاناته، وهً على النحو التالً

: منهج البحث 
ٌتناس  هذا المنهج مع أهداؾ وفروض لقد تم استخدام المنهج الوصفً، حٌث 

أسلو  ٌعتمد : " إلى أنه عبارة عن( م1997)الذي هو كما ٌذكر عبٌدا  وآخرون . البحث

دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد فً الواقع وتسهم بوصفها وصفاً دقٌقاً وٌعبر عنها 
.  219: ، ص"تعبٌرا كٌفٌا أو كمٌاً 

: مجتمع البحث
ع ال  نَر مُكجتمَر الصؾ الخامس والسادس فً المرحلة  تبلمٌذحث من جمٌع تكوَّل

االبتدابٌة بمحافظة الطابؾ، والذٌن ٌدرسون فً المدارس االبتدابٌة الحكومٌة واألهلٌة 
هـ، 1429/1430للبنٌن التابعة إلدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة الطابؾ للعام الّدراسً 

. لطابؾ والجدول التالً ٌبٌن ذل حس  إحصابٌة إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة ا
( 1)جدول 

واألهلٌة  كز اإلشراف فً المدارس الحكومٌةامرتوزٌع مجتمع البحث وفقاً ل

اننغجخ  انؼذد اإلششاف يشكضنىع ادلذسعخ 

ادلذاسط احلكىيُخ 

 27.0 5192 انغشة يشكض
 33.8 6507 انششق يشكض
 4.7 899 انشًبل يشكض
 7.4 1426 اجلنىة يشكض

 4.4 845 حذادسكض و
 5.0 972 سنُخ يشكض
 3.8 741 ادلىَخ يشكض
 5.3 1011 تشثخ يشكض
 3.9 759 اخلشيخ يشكض

ادلذاسط األههُخ 
 3.0 572 انغشة يشكض
 1.7 332 انششق يشكض

%  100 19256 اجملًىع

 
 مركز و ، بؾتقع خارج مدٌنة الطا (تربة  –الخرمة  –الموٌة  –رنٌة –حداد ) المراكز: مبلحظة

. توجد بها مدراس أهلٌة  الجنو  وبقٌة المراكز ال مركز الشمال و

 
  :عٌنة البحث

طال  من طبل  الصؾ الخامس والسادس ( 1000)تكون  عٌنة البحث من 

االبتدابً الذٌن ٌدرسون فً المدارس االبتدابٌة الحكومٌة واألهلٌة التابعة إلدارة 
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هـ، وتم اختٌارهم 1429/1430للعام الّدراسً  التربٌة والتعلٌم بمحافظة الطابؾ

بالطرٌقة الطبقٌة العشوابٌة، حٌث قام الباحث بتقسٌم العٌنة وفقاً لمراكز اإلشراؾ 
بمحافظة الطابؾ مع اعتماد أعداد الطبل  فً المدارس التابعة لكل مركز، وقام  

. مراكز اإلشراؾ بتوزٌعها عشوابٌاً على المدارس
( 2)جدول 

 واألهلٌة كز اإلشراف فً المدارس الحكومٌةامرة البحث وفقاً لتوزٌع عٌن

اننغجخ  انؼذد اإلششاف يشكضنىع ادلذسعخ 

ادلذاسط احلكىيُخ 

 15.0 150 انغشةيشكض 
 15.0 150 انششق يشكض
 12.5 125 انشًبل يشكض
 12.5 125 اجلنىة يشكض

 5.0 50 حذاد يشكض
 5.0 50 سنُخ يشكض

 5.0 50 ادلىَخ يشكض
 5.0 50 تشثخ يشكض
 5.0 50 اخلشيخ يشكض

 80.0 800 اجملًىع

ادلذاسط األههُخ 
 10.0 100 انغشة يشكض
 10.0 100 انششق يشكض

 20.0 200 اجملًىع

%  100 1000 اجملًىع
 

( 137)خبلل التطبٌق بلؽ  لعدم اكتمالها   عدداً من االستبٌانا  وقد فقد

ٌوضح العدد المفقود، والعدد النهابً الذي تم  علٌه عملٌة استبانه، والجدول التالً 
 .التحلٌل

( 3)جدول 
و  مركز اإلشراف فً المدارس الحكومٌةلوفقاً  ٌوضح أعداد االستبٌانات المفقودة

األهلٌة 

اننغجخ انؼذد ادلتجمٍ اننغجخ  انؼذد ادلفمىد اإلششاف يشكضنىع ادلذسعخ 

ادلذاسط احلكىيُخ 
 13.7 137 1.3 13 انغشة

 13.6 136 1.4 14 انششق
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 11.7 117 0.8 8 انشًبل
 11.4 114 1.1 11 اجلنىة

 3.8 38 1.2 12 حذاد

 4.2 42 0.8 8 سنُخ

 4.4 44 0.6 6 ادلىَخ

 4.3 43 0.7 7 تشثخ

 3.9 39 1.1 11 اخلشيخ

ادلذاسط األههُخ 
 7.9 79 2.1 21 انغشة

 7.4 74 2.6 26 انششق
 86.3 863 13.7 137 اجملًىع

: وفٌما ٌلً وصف عٌنة البحث حسب متغٌرات البحث المستقلة
: متغٌر نوع المدرسة .1

(4)جدول   

توزٌع عٌنة البحث وفقاً لمتغٌر نوع المدرسة 

اننغجخ  انؼذدادلغتىي انتؼهًٍُ يتغري 
%  82.3 710حكىيٍ 
%  17.7 153أههٍ 

%  100 863اجملًىع 

 
أفرتد ؿٌٖد تهحعز رّزؿّت حٌشج يرفثّرد  ٖرحًٖ يً تهضدّل تهشثحق أً

، عٖز إً ؿدد تهيدترس تهعنّيٖد أنسر (عنّيٖد ّأُوٖد)ّفلًث هٌّؽ تهيدرشد 
يً ؿدد تهيدترس تألُوٖد ّحثهرثهٕ فئً ؿدد تهـٌٖد فٕ تهيدترس تهعنّيٖد حوغ 

 (.153)، ُّّ أنسر يً ؿدد تهـٌٖد فٕ تهيدترس تألُوٖد تهذٔ حوغ (710)
 

: لدراسًمتغٌر الصف ا .2
   

( 5)جدول 
توزٌع عٌنة البحث وفقاً لمتغٌر الصف الدراسً 

اننغجخ  انؼذدانظف انذساعٍ يتغري 
%  36.6 316اخلبيظ 
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%  63.4 547انغبدط 
%  100 863اجملًىع 

ٖرحًٖ يً تهضدّل تهشثحق أً أفرتد ؿٌٖد تهحعز رّزؿّت حٌشج يرفثّرد 
( 547)تهشثدس تالحردتةٕ  ّفلًث هوظف تهدرتشٕ عٖز حوغ ؿدد ػالج تهظف

، ُّذت (316)ُّّ أنسر يً ؿدد ػالج تهظف تهخثيس تالحردتةٕ تهذٔ حوغ 
ٖـّد إهٓ أً ؿدد ػالج تهظف تهشثدس فٕ يضريؾ تهحعز أؿوٓ يً ػالج 

 .تهظف تهخثيس، ّحثهرثهٕ تررفـذ ٌشحد ريسٖوِى فٕ تهـٌٖد
 

: متغٌر متوسط دخل األسرة .3
 (6)جدول 

اً لمتغٌر متوسط دخل األسرة توزٌع عٌنة البحث وفق

اننغجخ  انؼذديتىعظ انذخم  يتغري
%  10.3 89سَبل  3000ألم ين 
%  67.8 585سَبل  6000 -3000

%  21.9 189سَبل  6000أكخش ين 
%  100 863اجملًىع 

ٖرحًٖ يً تهضدّل تهشثحق أً أفرتد ؿٌٖد تهحعز رّزؿّت حٌشج يرفثّرد 
عٖز نثً أؿوٓ فةد ذّٔ دخل تألشرخ يً  ّفلًث هيرغٖر يرّشػ دخل تألشرخ

 6000، ٖوِٖى ذّٔ دخل تألشرخ أنسر يً %67.8رٖثل حٌشحد،  3000-6000
، ّنثً فٕ تهيررحد تألخٖرخ ذّٔ دخل تألشرخ أكل يً %(21.9)رٖثل حٌشحد 

 %(.10.3)رٖثل حٌشحد  3000
 

 :متغٌر عدد أفراد األسرة .4
 

 (7)جدول 

 دد أفراد األسرةتوزٌع عٌنة البحث وفقاً لمتغٌر ع

اننغجخ  انؼذدػذد األفشاد  يتغري
%  11.8 102أفشاد  3 – 1
%  67.0 578أفشاد  6 – 4
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%  21.2 183أفشاد  6أكخش ين 
%  100 863اجملًىع 

ٖرحًٖ يً تهضدّل تهشثحق أً أفرتد ؿٌٖد تهحعز رّزؿّت حٌشج يرفثّرد 
أفرتد حٌشحد  6-4ّفلًث هيرغٖر ؿدد أفرتد تألشرخ عٖز نثً أؿوٓ فةد يً 

، ّنثً فٕ تهيررحد تألخٖرخ %(21.2)أفرتد حٌشحد  6، ٖوِٖى أنسر يً %(67.0)
 %(.11.8)أفرتد حٌشحد  1-3

 
: أدوات البحث

: تم استخدام األدوات التالٌة فً البحث الحالً لجمع البٌانات، وهً
. مقٌاس إساءة المعاملة المدرسٌة: أوالً 
. مقٌاس األمن النفسً: ثانٌاً 

 
 
 

: مقٌاس إساءة المعاملة المدرسٌة: أوالً ً 
: المقٌاستحدٌد الهدف من : الخطوة األولى

: بما ٌلً المقٌاستمثل الهدؾ من 
لدى طبل  المرحلة ( البدنٌة والنفسٌة)التعرؾ على إساءة المعاملة المدرسٌة  .1

 .االبتدابٌة فً المدارس الحكومٌة واألهلٌة بمحافظة الطابؾ

البدنٌة )االرتباطٌة بٌن  إساءة المعاملة المدرسٌة تعرؾ على العبلقة ال .2
 .واألمن النفسً( والنفسٌة

: لمقٌاس إساءة المعاملة المدرسٌةتحدٌد مجاالت القٌاس : الخطوة الثانٌة
فقرة موزعة ( 43)تؤلؾ مقٌاس إساءة المعاملة المدرسٌة فً صورته المبدبٌة من 

ساءة النفسٌة، وٌستجا  لكل فقرة اإلساءة البدنٌة واإل: هما على بعدٌن ربٌسٌن
: بتحدٌد مستوى ممارسة الطال  للسلو  الوارد فً الفقرة حس  المقٌاس التالً 

(. دابماً، ؼالباً، أحٌاناً، نادراً، أبداً )
 :المقٌاسصٌاغة فقرات : الخطوة الثالثة

: تم عمل اإلجراءات التالٌة المقٌاسلصٌاغة فقرات 
الدراسا  السابقة التً استخدم  للتعرؾ  مقاٌٌساألد  النظري ومراجعة  .1

 .على إساءة المعاملة المدرسٌة لدى الطبل 

مراجعة المصادر السابقة، من أجل تحدٌد عبارا  كل بعد من أبعاد إساءة  .2
 .المعاملة المدرسٌة وصٌاؼة فقراته

: حسب ما ٌلً المقٌاسوقد تم صٌاغة فقرات 
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و  تحقٌقها والتً تعمل على مراعاة أن تخدم هذه الفقرا  األهداؾ المطل .أ 
. تحقٌق أهداؾ البحث

 .بحٌث تكون واضحة ومفهومة المقٌاستم صٌاؼة فقرا   .  

دابماً ، ؼالباً ، أحٌاناً ، نادراً، )وفق التدرج الخماسً  المقٌاستم صٌاؼة فقرا   .ج 
 (.أبداً 

 )(.رقم األولٌة، انظر ملحق  فً صورته المقٌاستم إعداد   .د 

د  لمقٌاساروعً فً اختٌار فقرا   .ه  ع، وأن ٌكون لكّل عبارة هدؾ مُكحدَّل التنوُّ
 .تقٌس سلوكاً محدداً 

: صٌاغة تعلٌمات أداة البحث: الخطوة الرابعة
بؽرض تعرٌؾ أفراد  مقٌاس إساءة المعاملة المدرسٌةتم صٌاؼة تعلٌما  

عٌنة البحث على الهدؾ من أداة البحث، وروعً فً ذل  أن تكون الفقرا  
التؤكٌد على  المقٌاسالبمة لمستواهم، كما تضمن  تعلٌما  واضحة ومفهومة وم

. كتابة البٌانا  الخاصة بمتؽٌرا  البحث
وكذل  طل  من المستجٌبٌن قراءة الفقرا  بدقة ومعرفة المقصود من كل 

. فقرة مع تدوٌن االستجابة فً المكان المخصص، وعدم تر  فقرة دون إجابة
: اسالمقًطرٌقة تصحٌح : الخطوة الخامسة

بناء على التعلٌما  الخاصة بالمقٌاس والتً تبٌن للمستجٌ  كٌفٌة االستجابة، 
( √) فإنه ٌج  على المستجٌ  أن ٌختار اإلجابة التً تتفق معه وٌضع عبلمة 

. حس  ما ٌتفق مع مشاعره واتجاهاته وتصرفاته
: كالتالً إساءة المعاملة المدرسٌةمقٌاس وتتم طرٌقة تصحٌح 

 (.1)، أبداً (2)، نادراً ( 3)، أحٌاناً (4)، ؼالباً (5)ماً ٌؤخذ فمن ٌختار دائ

:  وتم إعادة ترمٌز العبارا  الموجبة ودرجاتها كالتالً
 (.5)، أبداً (4)، نادراً ( 3)، أحٌاناً (2)، ؼالباً (1)فمن ٌختار دابماً ٌؤخذ 

 
: على المحكمٌن المقٌاسعرض : سةالخطوة الساد

 :المحتوى صدق المحكمٌن أو صدق. أ

هُك ٌخدم أهداؾ البحث، تمَّل المقٌاسللتحقّق من صدق محتوى  د من أنَّل ، والتؤكُّ
على مجموعة من المحكمٌن من أساتذة جامعة أم القرى وجامعة الطابؾ، عرضه 

لِز َر إلٌهم بحث  مدى مناسبة الفقرة : ، وإبداء رأٌهم فٌها من حٌثالمقٌاسوطُك
لِز َر إلٌهم الّنظر فً م دى كفاٌة أداة البحث من حٌث عدد الفقرا ، للمحتوى، وطُك

ٌَّلة  ع محتواها، وتقوٌم مستوى الّصٌاؼة اللّؽوٌة، واإلخراج، أو أ ٌّتها، وتنوُّ وشمول
بة فٌما ٌتعلق بالّتعدٌل، أو الّتؽٌٌر، أو الحذؾ وفق ما ٌراه  ناسِز ها مُك ونَر رَر ٌَر مبلحظا  

.  المحكم الزماً 
ن، واقتراحاتهم، وأجرى الّتعدٌبل  وقام الباحث بدراسة مبلحظا  المُكحكِّبمً

. المحكمٌنفً ضوء توصٌا ، وآراء 
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مٌن، وإجراء الّتعدٌبل  المشار  وقد اعتبر الباحث األخذ بمبلحظا  المُكحكِّب
، واعتبر الباحث أنَّل لمقٌاسإلٌها أعبله بمثابة الّصدق الّظاهري، وصدق المحتوى ل

. له صالح لقٌاس ما وضع المقٌاس
 :الداخلًصدق االتساق . ب

: مقٌاس إساءة المعاملة المدرسٌة -
تساق الداخلً لمقٌاس االقام الباحث فً البحث الحالً بالتحقق من صدق 

باستخدام معامل  االتساق الداخلًذل  بإٌجاد معامبل  إساءة المعاملة المدرسٌة، و
.  (9)االرتباط بٌرسون، وٌوضحها الجدول 

 (8)جدول 
 د مقٌاس إساءة المعاملة المدرسٌة فً البحث الحالًجدول االتساق الداخلً ألبعا

االتغبق انذاخهٍ انجؼذ و 
 0.619اإلعبءح انجذنُخ  1
 0.798اإلعبءح اننفغُخ  2

خلً لكل تساق الدااالكما قام الباحث فً البحث الحالً بالتحقق من صدق 
 ارتباطالتساق الداخلً باستخدام معامل صدق اذل  بإٌجاد معامبل  ، وفقرة

 .ٌوضح ذل ( 13)بٌرسون، والجدول 

 (9)جدول 
مع الدرجة الكلٌة  جدول االتساق الداخلً لكل فقرة 

 فً مقٌاس إساءة المعاملة المدرسٌة فً البحث الحالً

االتغبق انذاخهٍ سلى انفمشح االتغبق انذاخهٍ سلى انفمشح 
1 0.442 23 0.578 
2 0.397 24 0.560 
3 0.325 25 0.375 
4 0.466 26 0.360 
5 0.354 27 0.321 
6 0.432 28 0.519 
7 0.507 29 0.372 
8 0.459 30 0.446 
9 0.445 31 0.487 

10 0.370 32 0.364 
11 0.298 33 0.326 
12 0.426 34 0.343 
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االتغبق انذاخهٍ سلى انفمشح االتغبق انذاخهٍ سلى انفمشح 
13 0.312 35 0.383 
14 0.412 36 0.354 
15 0.366 37 0.321 
16 0.516 38 0.340 
17 0.415 39 0.401 
18 0.455 40 0.370 
19 0.540 41 0.364 
20 0.503 42 0.399 
21 0.454 43 0.364 
22 0.487   

لكل فقرة من فقرا  مقٌاس إساءة ٌتضح من الجدول أن معامبل  االرتباط 
لفقرا  فً كل قوة التماس  الداخلً لذل  على  وٌدلُّ المعاملة المدرسٌة جاء  جٌدة، 

 .بعد من أبعاد المقٌاس
: لمقٌاس إساءة المعاملة المدرسٌة الثبات -

قام الباحث فً البحث الحالً باستخراج معامل ثبا  مقٌاس إساءة المعاملة 
باستخدام  ، وطرٌقة التجزبة النصفٌة(0.852)المدرسٌة بطرٌقة ألفا كرونباخ وبلػ 

وهو معامل ثبا  مرتفع ومناس  ألؼراض ( 0.874)وبلػ  معامل سبٌرمان براون
           .      البحث

كما قام الباحث فً البحث الحالً باستخراج معامل الثبا  لكل بعد من أبعاد 
.  مقٌاس إساءة المعاملة المدرسٌة وٌوضحها الجدول التالً

 (10)جدول 

ألبعاد مقٌاس إساءة المعاملة المدرسٌة فً البحث الحالً  الثباتجدول 

يؼبيم انخجبد انجؼذ و 
ننظفُخ انتزضئخ اأنفب كشونجبخ 

 0.837 0.765اإلعبءح انجذنُخ  1
 0.889 0.826اإلعبءح اننفغُخ  2
 0.874 0.852انذسرخ انكهُخ  

. وتعتبر جمٌع معامبل  الثبا  السابقة مرتفعة، ومناسبة ألؼراض هذه الدراسة
 

. مقٌاس األمن النفسً: ثانٌاً 
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م بتصمٌمه أبراهام هذا المقٌاس مؤخوذ من عن مقٌاس الطمؤنٌنة االنفعالٌة الذي قا
لقٌاس درجة السبلمة النفسٌة للفرد بعد أن     Abraham Maslow(1952ماسلو 

بتعدٌله و إعداده ( م1993)قام بعدة أبحاث نظرٌة وإكلٌنٌكٌة ، وقام الدلٌم وآخرون 

على البٌبة السعودٌة ، وكان الهدؾ منه هو استخدامه كؤداة موضوعٌة مقننة فً 
لدى المرضى المترددٌن على العٌادا  النفسٌة ،واستخدامه تشخٌص األمن النفسً 

.  فً البحوث الطبٌة النفسٌة جسمٌة والبحوث النفسٌة 
فردا من الذكور واإلناث ، تم اختٌارها عشوابٌا ( 4500) وتكون  عٌنة التقنٌن من 

استمارة لعدم جدٌة اإلجابة ( 344)من خمسة مناطق ربٌسٌة بالمملكة ، وتم استبعاد 
عبارة ٌتمكن فٌها المفحوص ( 75)وتشتمل فقرا  المقٌاس على . و لعدم استكمالها أ

دقابق فً ( 10) من تطبٌقه ذاتٌا فردٌا او جماعٌا ، وتستؽرق اإلجابة على المقٌاس 

المتوسط لطبل  الجامعة ومن فً مثلهم ، وقد ٌحتاج المفحوصٌن من ذوي التعلٌم 
. ؾ ذل  الوق  المنخفض أو المضطربٌن انفعالٌا لضع

: وٌستخدم هذا المقٌاس لكً ٌخدم أحد هذه األؼراض أو كلها 
. التشخٌص اإلكلٌنٌكً للحاال  المرضٌة  -1
 .البحوث العلمٌة  -2

الدراسا  والبحوث التً تتصل باألمن النفسً سواء فً صورته المرضٌة  -3
 .أو السوٌة 

من  ٌفٌد هذا المقٌاس االختٌار المهنً للمهن التً تتطل  حدا أدنى -4
 .االضطرا  النفسً أثناء أدابها 

 
: صدق المقٌاس: الخطوة األولى

: تم حسا  صدق المقٌاس بؤكثر من طرٌقة وهً 
وقد أثبت  النتابج درجة عالٌة من ( صدق المحتوى ) صدق المحكمٌن  .3

بمستشفى الصحة النفسٌة  نفسٌاً  طبٌباً   (25)االتفاق بٌن المحكمٌن وعددهم 

. بالطابؾ 
هري وهذا ما توخاه واضعو المقٌاس عند عملٌة إعداده الصدق الظا .4

 .ومراجعة فقراته 

الصدق العاملً حٌث تم  عملٌة التحلٌل العاملً للمقٌاس وقد بٌن  النتابج  .5
 .صدق المقٌاس العاملً 

وهو معامل مرتفع إحصابٌا وذل  ٌعتبر ( 0.97) الصدق الذاتً وقد بلػ  .6

 .مإشر على صدق المقٌاس 
 

 

: ثبات المقٌاس  : انٌةالخطوة الث
: تم حسا  ثبا  المقٌاس بؤكثر من طرٌقة وهً 

. وهو معامل مرتفع الداللة ( 0.95)معامل الفا كرونباخ وقد بلؽ  قٌمته  -1
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معامل االتساق الداخلً قٌمة معامبل  بٌن كل عبارة من عبارا  المقٌاس  -2
صابٌة عند وجمٌع معامبل  االرتباط داله إح. وبٌن المجموع الكلً للمقٌاس 

وهذا ٌإكد ثبا  وصدق المقٌاس ، حٌث تتراوح قٌمة معامل ( 0.5)مستوى 
 .كؤكبر قٌمة (  0.65)كؤصؽر قٌمة و ( 0.18)االرتباط ما بٌن 

 

: المقٌاستعلٌمات : الثالثةالخطوة 
بؽرض تعرٌؾ أفراد عٌنة البحث على الهدؾ  المقٌاستم صٌاؼة تعلٌما  

فقرا  واضحة ومفهومة ومبلبمة لمستواهم، كما ، وروعً فً ذل  أن تكون الهمن
. التؤكٌد على كتابة البٌانا  الخاصة بمتؽٌرا  البحث المقٌاستضمن  تعلٌما  

وكذل  طل  من المستجٌبٌن قراءة الفقرا  بدقة ومعرفة المقصود من كل 
. فقرة مع تدوٌن االستجابة فً المكان المخصص، وعدم تر  فقرة دون إجابة

 
 :طرٌقة تصحٌح المقٌاس: ابعة الرالخطوة 

بناء على التعلٌما  الخاصة بالمقٌاس والتً تبٌن للمستجٌ  كٌفٌة االستجابة، 
( √) فإنه ٌج  على المستجٌ  أن ٌختار اإلجابة التً تتفق معه وٌضع عبلمة 

. حس  ما ٌتفق مع مشاعره واتجاهاته وتصرفاته
: كالتالً األمن النفسًوتتم طرٌقة تصحٌح مقٌاس 

: بالنسبة للعبارا  تكون درجاتها كالتالً
(. 1)، أبداً (2)، نادراً ( 3)، أحٌاناً (4)، ؼالباً (5)فمن ٌختار دابماً ٌؤخذ 

:  وتم إعادة ترمٌز العبارا  الموجبة ودرجاتها كالتالً
(.5)، أبداً (4)، نادراً ( 3)، أحٌاناً (2)، ؼالباً (1)فمن ٌختار دابماً ٌؤخذ 

 
: سالٌب اإلحصائٌةاأل: ثالثاً ً 

، وتم االعتماد على األسالٌ  (SPSS)لقد تم استخدام النظم اإلحصابٌة 
: اإلحصابٌة التالٌة للتحقق من فروض البحث

  معامل ارتباط بٌرسون(Pearson )للتحقق من صحة الفرض األول .

  اختبار( ( )T-Test) للتحقق من صحة الفرض الثانً والثالث. 

 تحلٌل التباٌن األحادي (ANOVA ) للتحقق من صحة الفرض الرابع
.  والخامس والسدس والسابع

 
( 11)جدول 

ٌوضح مالءمة الفروض مع االسالٌب االحصائٌة 

األسلوب اإلحصائً المستخدم نص الفرض م 

1 
إساءة درجا  مقٌاس بٌن  ارتباطٌهال توجد عبلقة 

األمن درجا  مقٌاس بٌن و المعاملة المدرسٌة 
 .لدى أفراد عٌنة البحثالنفسً وأبعادها 

معامل ارتباط بٌرسون 
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األسلوب اإلحصائً المستخدم نص الفرض م 

2 
ال توجد فروق دالة إحصابٌاً بٌن متوسطا  درجا   
إساءة المعاملة المدرسٌة وأبعادها نتٌجة الختبلؾ 

لدى أفراد عٌنة ( أهلً/حكومً)نوع المدرسة 
. البحث

 (T-test( )ت)اختبار 

3 
ال توجد فروق دالة إحصابٌاً بٌن متوسطا  درجا  

نتٌجة الختبلؾ نوع المدرسة  من النفسًاأل
. ى أفراد عٌنة البحثلد( أهلً/حكومً)

 (T-test( )ت)اختبار 

4 
ال توجد فروق دالة إحصابٌاً بٌن متوسطا  درجا   
إساءة المعاملة المدرسٌة وأبعادها نتٌجة الختبلؾ 

 .متوسط دخل األسرة لدى أفراد عٌنة البحث

 تحلٌل التباٌن أحادي االتجاه

5 
ال توجد فروق دالة إحصابٌاً بٌن متوسطا  درجا   

نتٌجة الختبلؾ متوسط دخل األسرة  األمن النفسً
 .لدى أفراد عٌنة البحث

 تحلٌل التباٌن أحادي االتجاه

6 
ال توجد فروق دالة إحصابٌاً بٌن متوسطا  درجا   
إساءة المعاملة المدرسٌة وأبعادها نتٌجة الختبلؾ 

 .ى أفراد عٌنة البحثعدد أفراد األسرة لد

 تحلٌل التباٌن أحادي االتجاه

7 
ال توجد فروق دالة إحصابٌاً بٌن متوسطا  درجا   

نتٌجة الختبلؾ عدد أفراد األسرة لدى  األمن النفسً
 .أفراد عٌنة البحث

 تحلٌل التباٌن أحادي االتجاه
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 اعرض النتائح وتفسريها ومناقشته








 ج البحجنتائ 

 تفسري النتائح ومناقشتها 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:  األول نتائج الفرض  .1

ال توجد عالقة ارتباطٌة دالة بٌن إساءة المعاملة " : على األول ٌنصُّ الفرض
". األمن النفسً لدى أفراد عٌنة البحث و  المدرسٌة وأبعادها
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للتحقق من صحة هذا الفرض تمَّل استخدام معامل ارتباط بٌرسون و
(Pearson)ة ختبار طبٌعة العبلقة االرتباطٌه بٌن إساءة المعاملة المدرسً، ال

، والنتابج الخاصة بذل  موضحة لدى أفراد عٌنة البحثاألمن النفسً  وأبعادها    و
(: 13)   فً الجدول 
 

( 13)جدول 

بٌرسون بٌن األمن النفسً وبٌن إساءة المعاملة معامل االرتباط ٌوضح قٌم 
أفراد عٌنة البحث   المدرسٌة لدى

 األين اننفغٍ االختالفبدو 

 **  0.191 اإلعبءح انجذنُخ 1

 **  0.275 اإلعبءح اننفغُخ 2

 **  0.243 انذسرخ انكهُخ إلعبءح ادلؼبيهخ ادلذسعُخ 3

(   =0.01) دانخ ػنذ يغتىي ** 
: ما ٌلً(  13) ٌتبٌن من الجدول 

كلٌة إلساءة المعاملة المدرسٌة، بٌن الدرجة ال موجبهوجود عبلقة ارتباطٌه  -1
، حٌث بلؽ  قٌمة معامل االرتباط د عٌنة البحثواألمن النفسً لدى أفرا

، وهذا ٌعنً أنه كلما (0.01)، وهً دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة (0.243)

ارتفع  درجة المفحوص فً إساءة المعاملة المدرسٌة ارتفع  درجته فً األمن 
أٌضاً حٌث ٌصاح  إساءة المعاملة المدرسٌة نقصان  النفسً، والعكس صحٌح

. فً األمن النفسً
من النفسً لدى أفراد ، وبٌن األباطٌه موجبه بٌن اإلساءة البدنٌةوجود عبلقة ار  -2

، وهً دالة إحصابٌاً (0.191)، حٌث بلؽ  قٌمة معامل االرتباط عٌنة البحث
ع  درجة المفحوص فً ، وهذا ٌعنً أنه كلما ارتؾ(0.01)عند مستوى الداللة 

اإلساءة البدنٌة من أبعاد إساءة المعاملة المدرسٌة ارتفع  درجته فً األمن 
 .النفسً، والعكس صحٌح

من النفسً لدى أفراد بٌن اإلساءة النفسٌة، واأل موجبهوجود عبلقة ارتباطٌه  -3
، وهً دالة إحصابٌاً (0.275)، حٌث بلؽ  قٌمة معامل االرتباط عٌنة البحث
، وهذا ٌعنً أنه كلما ارتفع  درجة المفحوص فً (0.01)توى الداللة عند مس

اإلساءة النفسٌة من أبعاد إساءة المعاملة المدرسٌة ارتفع  درجته فً األمن 
 .النفسً، والعكس صحٌح

المرحلة االبتدابٌة الذٌن ٌتعرضون  تبلمٌذوبناء على النتابج السابقة فإن 
ٌهم الشعور باألمن النفسً وٌظهر هذا بشكل لد ٌزٌدإلساءة المعاملة المدرسٌة 

الذٌن  تبلمٌذواضح إذا كان  اإلساءة من النوع النفسً أو الرمزي، فً حٌن أن ال
لدٌهم الشعور باألمن النفسً مما  ٌقلٌقل تعرضهم إلساءة المعاملة المدرسٌة 

. ٌزٌد من ثقتهم بنفسهم
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ساءة المعاملة وربما ٌعود السب  فً ذل  إلى وجود تؤثٌر عكسً بٌن إ
المرحلة االبتدابٌة بشكل  تلمٌذالمدرسٌة وبٌن األمن النفسً بشكل عام ولدى 

خاص ألن المرحلة االبتدابٌة تشكل مرحلة الطفولة والتً تتشكل فٌها شخصٌة 
إلساءة المعاملة المدرسٌة فإن هذا ٌإثر على  التلمٌذ، فإذا ما تعرض التلمٌذ

و دابم القلق، أو مرتبكاً أو متبلد اإلحساس شخصٌته فقد ٌصبح فرداً خابفاً أ
وؼٌرها من السما  التً ٌضعؾ معها الشعور باألمن النفسً، فٌصاح  زٌادة 

 .اإلساءة فً المعاملة المدرسٌة نقصان فً األمن النفسً

وبناء على ما تقدم فإن الفرض السابق ٌعتبر مرفوضاً ألنه توجد عبلقة 
ملة المدرسٌة وبٌن الشعور باألمن النفسً لدى عٌنة ارتباطٌة سالبة بٌن إساءة المعا

. البحث
م ؛ وفٌل، 1995وهذه النتابج تتفق ضمنٌاً مع دراسة كل من أندروس، 

م، 2001م، والزهار، 2000م ؛ وإسماعٌل وتوفٌق، 1999م ؛ وعبد الوها ، 1997
م ؛ ومخٌمر 2001م ؛ وهٌجنز ومكابً، 2001؛ وحمزة،  2001وتٌلبو ، 
م، التً أشار  إلى وجود عبلقة 2003م ؛ وجوفر وآخرون، 2003وبهلول، 

ارتباطٌه بٌن إساءة معاملة األطفال وبٌن اآلثار النفسٌة المتعلقة بالشخصٌة على 
الطفل، وتكون العبلقة سالبة عكسٌة مع القٌم اإلٌجابٌة، وموجبة طردٌة مع القٌم 

. السلبٌة
 
 
 
:  نتائج الفرض الثانً. 2

بٌن متوسطات درجات  توجد فروق دالة إحصائٌاً ال : " ي علىٌنص الفرض الثان
لدى أفراد عٌنة ( أهلً/كومًح)األمن النفسً نتٌجة الختالف نوع المدرسة 

". البحث
تحدٌد ، ل(T-test( ) )للتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار و

ة الفروق بٌن متوسطا  درجا  األمن النفسً نتٌجة الختبلؾ نوع المدرس
، والنتابج الخاصة بذل  موضحة فً الجدول لدى أفراد عٌنة البحث( أهلً/كومًح)
(14 :)

(  14 )جدول 
بٌن متوسطات درجات األمن النفسً للفروق ( ت)نتائج اختبار 

( أهلً/حكومً)لدى أفراد عٌنة البحث نتٌجة الختالف نوع المدرسة 

مصدرالتباين
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

خطأال

المعياري

درجات

الحرية

قيمة

(ت)

مستوى

الداللة

 0.9862 27.2071 155.210حكىيٍ 
861 2.993 0.003 * 

 2.0659 20.8645 146.833 أههٍ

 (.   =0.001) دانت عند مستوى * 
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بٌن متوسطا  فروق دالة إحصابٌاً أنه توجد (  14)ٌتضح من الجدول 

لدى أفراد عٌنة ( أهلً/حكومً)نوع المدرسة األمن النفسً نتٌجة الختبلؾ  درجا 
عند مستوى الداللة أقل  ، وهً دالة إحصابٌاً (2.993)، حٌث بلؽ  قٌمة   البحث
 تتجه، وبالنظر إلى متوسطا  درجا  األمن النفسً نجد أن الفروق (0.01)من 

، بٌنما المدارس (155.210)كان متوسط درجاتهم حٌث لصالح المدارس الحكومٌة 
 .(146.833)كان متوسط درجاتهم  ٌةاألهل

وربما ٌعود السب  فً ذل  إلى أن المدارس األهلٌة أكثر اهتماماً ورعاٌة 
وخاصة فٌما ٌتصل بجوان  اإلرشاد النفسً حٌث تقدم أؼل  المدارس  تبلمٌذلل

األهلٌة برامج إرشاد وتوعٌة تتعلق بنمو شخصٌة التلمٌذ وتركز على الجوان  
ٌة لدى التلمٌذ وهذا قد ال ٌتوفر فً المدارس الحكومٌة، كما أن السلوكٌة والوجدان

المدرسة األهلٌة لدٌها سلطة تسمح لها بالتحر  فً تحقٌق نمو متكامل لدى التلمٌذ 
فً جوان  شخصٌته وقد تكون البرامج المقدمة للتلمٌذ والتً تحقق هذا الؽرض 

لمدارس الحكومٌة بالمناهج خارجه عن المناهج والمقررا  المدرسٌة، بٌنما تلتزم ا
وال تقدم أي إضافا  علٌها مما ٌجعل الطال  فً المدارس الحكومٌة أكثر عرضة 

. للشعور بعدم االستقرار النفسً إذا صاح  ذل  إساءة فً معاملته 
فروق دالة وبناء على ما تقدم فإن الفرض السابق ٌعتبر مرفوضاً ألنه توجد 

من النفسً نتٌجة الختبلؾ نوع المدرسة األ بٌن متوسطا  درجا إحصابٌاً 
. لدى أفراد عٌنة البحث( أهلً/حكومً)
 
: نتائج الفرض الثالث. 3

بٌن متوسطات درجات  توجد فروق دالة إحصائٌاً ال : " ٌنص الفرض الثالث على
( أهلً/حكومً)إساءة المعاملة المدرسٌة وأبعادها نتٌجة الختالف نوع المدرسة 

". ث بمحافظة الطائف لدى أفراد عٌنة البح
تحدٌد ، ل(T-test( ) )للتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار و

الفروق بٌن متوسطا  درجا  إساءة المعاملة المدرسٌة وأبعادها نتٌجة الختبلؾ 
، والنتابج الخاصة بذل  لدى أفراد عٌنة البحث( أهلً/كومًح)نوع المدرسة 

(: 15) موضحة فً الجدول 

(  15  )جدول 
بٌن متوسطات درجات إساءة المعاملة المدرسٌة للفروق ( ت)نتائج اختبار 

وأبعادها 
( أهلً/حكومً)لدى أفراد عٌنة البحث نتٌجة الختالف نوع المدرسة 

االختالفات 
مصدر 
 التباٌن

المتوسط 
الحسابً 

االنحراف 
المعٌاري 

الخطأ 
المعٌاري 

درجا
  

الحرٌة 

( ت)قٌمة 
مستوى 
الداللة 
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 انبدنيت اإلساءة
 0.65108 17.34859 47.6958 حكىيٍ

861 16.306 
0.001 * 

 0.96314 11.91332 23.6863 أههٍ

 اإلساءة اننفسيت
 0.96834 25.80235 57.5324 حكىيٍ

861 14.110 
0.001 * 

 0.53094 6.56740 27.8824 أههٍ

 اندرجت انكهيت
 1.51703 40.42247 105.2282 حكىيٍ

861 16.125 
0.001 * 

 1.33832 16.55404 51.5686 أههٍ
 (.   =0.001) دانت عند مستوى * 

: ما ٌلً(  15)  ٌتضح من الجدول 

إساءة المعاملة المدرسٌة  بٌن متوسطا  درجا فروق دالة إحصابٌاً توجد  -1
، حٌث لدى أفراد عٌنة البحث( أهلً/كومًح)نتٌجة الختبلؾ نوع المدرسة 

وهً دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة أقل من  ،(16.125)بلؽ  قٌمة   
، وبالنظر إلى متوسطا  درجا  إساءة المعاملة المدرسٌة نجد أن (0.001)

كان متوسط درجاتهم حٌث لصالح المدارس الحكومٌة  تتجهالفروق 
 .(51.5686)المدارس األهلٌة كان متوسط درجاتهم بٌنما  .(105.2282)

اإلساءة البدنٌة نتٌجة  ن متوسطا  درجا بًفروق دالة إحصابٌاً توجد  -2
، حٌث بلؽ  لدى أفراد عٌنة البحث( أهلً/كومًح)الختبلؾ نوع المدرسة 

، وهً دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة أقل من (16.306)قٌمة   
، وبالنظر إلى متوسطا  درجا  اإلساءة البدنٌة نجد أن الفروق (0.001)

، (47.6958)ٌث كان متوسط درجاتهم المدارس الحكومٌة حلصالح  تتجه
 .(23.6863)المدارس األهلٌة حٌث كان متوسط درجاتهم بٌنما 

اإلساءة النفسٌة نتٌجة  بٌن متوسطا  درجا فروق دالة إحصابٌاً توجد  -3
، حٌث بلؽ  لدى أفراد عٌنة البحث( أهلً/كومًح)الختبلؾ نوع المدرسة 

توى الداللة أقل من ، وهً دالة إحصابٌاً عند مس(14.110)قٌمة   
، وبالنظر إلى متوسطا  درجا  اإلساءة النفسٌة نجد أن الفروق (0.001)

، (57.5324)المدارس الحكومٌة حٌث كان متوسط درجاتهم لصالح  تتجه
    .(27.8824)المدارس األهلٌة حٌث كان متوسط درجاتهم بٌنما 

رصاًً  على وربما ٌعود السب  فً ذل  إلى أن المدارس األهلٌة أكثر ح
داخل المدرسٌة؛ ألن هذا ٌإثر بالدرجة األولى  تبلمٌذعدم اإلساءة فً معاملة ال

، ولكً تكون المدرسة تبلمٌذعلى سمعة المدرسة التً تسعى إلى استقطا  ال
وعدم اإلساءة  تبلمٌذصورة طٌبة فً المجتمع فإنها تلجؤ إلى تحسٌن عبلقتها بال

الملتحقٌن بالمدارس األهلٌة تختلؾ عن  المٌذ إلٌهم، باإلضافة إلى أن نوعٌة ال
الملتحقٌن بالمدارس الحكومٌة، وقد ٌقترن هذا المتؽٌر بمتؽٌر دخل  تبلمٌذنوعٌة ال

األسرة حٌث إن األسر ذا  الدخل المرتفع هً التً تستطٌع دفع تكالٌؾ الدراسة 
. فً المدارس األهلٌة
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فروق دالة ضاً ألنه توجد وبناء على ما تقدم فإن الفرض السابق ٌعتبر مرفو
إساءة المعاملة المدرسٌة نتٌجة الختبلؾ نوع  بٌن متوسطا  درجا إحصابٌاً 
. لدى أفراد عٌنة البحث( أهلً/حكومً)المدرسة 

:  نتائج الفرض الرابع. 4
بٌن متوسطات درجات  توجد فروق دالة إحصائٌاً  ال: " ٌنص الفرض الرابع على

". متوسط دخل األسرة لدى أفراد عٌنة البحث  األمن النفسً نتٌجة الختالف
للتحقق من صحة هذا الفرض تمَّل استخدام تحلٌل التباٌن أحادي االتجاه و

(ANOVA)تحدٌد الفروق بٌن متوسطا  درجا  األمن النفسً ألفراد عٌنة ، ل

البحث طبقاً الختبلؾ متوسط دخل األسرة، والنتابج الخاصة بذل  موضحة فً 
(:   16)  الجدول 

 

 ( 16  )جدول 
األمن للفروق بٌن متوسطات درجات  االتجاهنتائج تحلٌل التباٌن أحادي 

النفسً 
ألفراد عٌنة البحث طبقاً الختالف متوسط دخل األسرة 

 جمموع املربعاث مصدر انتباين
درجت 
 احلريت

يتىعظ 
 ادلشثؼبد

قيمت 
 (ف)

مستوى 
 اندالنت

 5175.055 2 10350.110 ثني اجملًىػبد
7.387 0.001 *  700.579 860 602498.060 داخم اجملموعاث

  862 612848.169 اجملموع انكّهي
    (.   =0.05) دانت عند مستوى * 

ٌَّلن من الّجدول  ) أنه توجد فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة (  16) ٌتب

  =0.01 )اً الختبلؾ بٌن متوّسطا  درجا  األمن النفسً ألفراد عٌنة البحث طبق
(. 7.387)المحسوبة ( ؾ)متوسط دخل األسرة، حٌث بلؽ  قٌمة 

 
من النفسً لدى أفراد عٌنة ولمعرفة اتجاه الفروق بٌن متوسطا  درجا  األ

طبقاً الختبلؾ مستوى دخل األسرة، ولصالح أّي مستوى من المستوٌا   البحث
ٌّة، حٌث تمَّل اُكسْو ُك  مَر اختبار شٌفٌه الثبلثة، تمَّل إجراء المقارنا  البعد دِز (  Scheffe )خْو
ٌَّلن فً الّجدول رقم  ب ٌّة، كما هو مُك (.  17)للمقارنا  البعد

 
 

 (17)جدول 

ٌّة لدرجات  األمن النفسً نتائج المقارنات البعد
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الختالف مستوى دخل األسرة طبقاً  لدى أفراد عٌنة البحث

 6000أكخش ين  6000 -3000 3000ألم ين  ادلتىعظ احلغبيبيغتىي دخم األعشح  يتغرييذ 

   - 161.038سَبل  3000ألم ين  1
 -   4.799 - 156.296سَبل  6000 -3000 2
-   6.741 -  11.541 - 149.497 سَبل 6000أكخش ين  3

 (.   =0.05) دانت عند مستوى * 
ٌّة لمتوسطا  درجا  األمن النفسً لدى  وبالّنظر إلى نتابج المقارنا  البعد

ظ ما ٌلًأفراد عٌنة ال ٌُكبلحَر : بحث طبقاً الختبلؾ مستوى دخل األسرة، 
بٌن المجموعة ( 0.05)وجود فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة  -1

حٌث بلػ المتوسط الحسابً لها  والثانٌة لصالح المجموعة الثانٌة األولى
، (161.038)المتوسط الحسابً للمجموعة األولى  ، بٌنما بلػ(156.296)

لمتوسط الحسابً ، وهذا ٌعنً أن المجموعة الثانٌة أكثر أمناً من ا بٌنما بلػ
. المجموعة األولى

بٌن المجموعة ( 0.05)وجود فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة  -2

، حٌث بلػ المتوسط الحسابً لها والثالثة لصالح المجموعة الثالثة األولى
، (161.038) ولىالمتوسط الحسابً للمجموعة األ ، بٌنما بلػ(149.497)

 .وهذا ٌعنً أن المجموعة الثالثة أكثر أمناً من المجموعة األولى
بٌن المجموعة ( 0.05)داللة وجود فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى ال -3

، حٌث بلػ المتوسط الحسابً لها الثانٌة والثالثة لصالح المجموعة الثالثة
، (156.296) ثانٌةالمتوسط الحسابً للمجموعة ال ، بٌنما بلػ(149.497)

 .وهذا ٌعنً أن المجموعة الثالثة أكثر أمناً من المجموعة الثانٌة

وربما ٌعود السب  فً ذل  إلى أن لمستوى الدخل أثر فً تحقٌق األمن 
حٌث إن الطال  الذي مستوى دخل أسرته مرتفع تقوم  تبلمٌذالنفسً لدى ال

أبنابهم على االرتقاء  باألسرة بتوفٌر كافة الظروؾ واإلمكانا  التً تساعد
بشخصٌته وتحقٌق االستقرار واألمن النفسً له، فبل تقبل أن ٌتعرض لما ٌحبطه 
وٌإثر فً نمو شخصٌته، أما الطال  الذي مستوى دخل أسرته منخفض فإن مثل 
هذه األسرة تنظر إلى توفٌر االحتٌاجا  المادٌة الضرورٌة قبل النظر بعمق إلى 

لنفسٌة، فٌضعؾ الشعور باألمن النفسً والثقة بالنفس االحتٌاجا  الوجدانٌة وا
لدٌهم، وأكد هذا التفسٌر ما أظهرته نتابج المقارنا  البعدٌة من وجود فروق دالة 

. إحصابٌاً لصالح ذوي الدخل األعلى
وبناء على ما تقدم فإن الفرض السابق ٌعتبر مرفوضاً ألنه توجد فروق دالة 

بٌن متوّسطا  درجا  األمن النفسً (   =0.05) إحصابٌاً عند مستوى الداللة 
. ألفراد عٌنة البحث طبقاً الختبلؾ متوسط دخل األسرة

 
:  نتائج الفرض الخامس. 5
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بٌن متوسطات درجات توجد فروق دالة إحصائٌاً  ال: " ٌنص الفرض الخامس على
". إساءة المعاملة المدرسٌة الختالف متوسط دخل األسرة لدى أفراد عٌنة البحث 

للتحقق من صحة هذا الفرض تمَّل استخدام تحلٌل التباٌن أحادي االتجاه و
(ANOVA)تحدٌد الفروق بٌن متوسطا  درجا  إساءة المعاملة المدرسٌة ، ل

وأبعادها ألفراد عٌنة البحث طبقاً الختبلؾ متوسط دخل األسرة، والنتابج الخاصة 
(:  18)  بذل  موضحة فً الجدول 

 (  18 )جدول 

إساءة المعاملة للفروق بٌن متوسطات درجات  االتجاهج تحلٌل التباٌن أحادي نتائ
ألفراد عٌنة البحث طبقاً الختالف متوسط دخل األسرة  المدرسٌة وأبعادها

 جمًىع ادلشثؼبد يظذس انتجبَن االختالف
دسرخ 
 احلشَخ

 (ف)لًُخ  متوسط املربعاث
يغتىي 
 انذالنخ

اإلساءة انبدنيت 
 2977.358 2 5954.717 بني اجملموعاث

8.491 0.001 **  350.663 860 301569.840 داخم اجملًىػبد
  862 307524.556 اجملًىع انكّهٍ

اإلساءة اننفسيت 
 3546.526 2 7093.053 بني اجملموعاث

5.239 0.005 *  676.915 860 582147.311 داخم اجملًىػبد
  862 589240.364 اجملًىع انكّهٍ

جت انكهيت اندر
 15245.833 2 30491.666 بني اجملموعاث

8.558 0.001 **  1781.498 860 1532088.21 داخم اجملًىػبد
  862 1562579.87 اجملًىع انكّهٍ

 (.   =0.001) دانت عند مستوى  **   (.   =0.01) دانت عند مستوى * 
: ما ٌلً(  19)ٌتبٌن من الجدول 

بٌن (   =0.001) اً عند مستوى الداللة  توجد فروق دالة إحصابً -1
لدى أفراد عٌنة ( الدرجة الكلٌة)متوّسطا  درجا  إساءة المعاملة المدرسٌة 

المحسوبة ( ؾ)البحث طبقاً الختبلؾ متوسط دخل األسرة، حٌث بلؽ  قٌمة 
(8.558 .)

بٌن (   =0.001) توجد فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة   -2
  اإلساءة البدنٌة لدى أفراد عٌنة البحث طبقاً الختبلؾ متوّسطا  درجا

 (.8.491)المحسوبة ( ؾ)متوسط دخل األسرة، حٌث بلؽ  قٌمة 

بٌن (   =0.01) توجد فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة   -3

متوّسطا  درجا  اإلساءة النفسٌة لدى أفراد عٌنة البحث طبقاً الختبلؾ 
(. 5.239)المحسوبة ( ؾ)ؼ  قٌمة متوسط دخل األسرة، حٌث بل



 59 

ولمعرفة اتجاه الفروق بٌن متوسطا  درجا  إساءة المعاملة المدرسٌة 
وأبعادها لدى أفراد عٌنة البحث طبقاً الختبلؾ مستوى دخل األسرة، ولصالح أّي 

مَر اختبار  دِز تُكخْو ٌّة، حٌث تمَّل اُكسْو مستوى من المستوٌا  الثبلثة، تمَّل إجراء المقارنا  البعد
ٌَّلن فً الّجدول رقم (  Scheffe )فٌه شً ب ٌّة، كما هو مُك (.  19)للمقارنا  البعد

  
 (19)جدول 

ٌّة لدرجات  الختالف طبقاً إساءة المعاملة المدرسٌة وأبعادها نتائج المقارنات البعد
مستوى دخل األسرة 

 6000أكخش ين  6000 -3000 3000ألم ين  ادلتىعظ احلغبيبيغتىي دخم األعشح  يتغرييذ 

   - 94.796سَبل  3000ألم ين  1
  - 8.622 - 90.784سَبل  6000 -3000 2
-  4.012 - 12.634 - 82.162 سَبل 6000أكخش ين  3

 (.   =0.05) دانت عند مستوى * 
ٌّة لمتوسطا  درجا  إساءة المعاملة  وبالّنظر إلى نتابج المقارنا  البعد

ظ ما المدرسٌة لدى أفراد عٌنة البحث طبقاً ال ٌُكبلحَر ختبلؾ مستوى دخل األسرة، 
: ٌلً

بٌن المجموعة ( 0.05)وجود فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة  -1

، حٌث بلػ المتوسط الحسابً لها ى والثانٌة لصالح المجموعة الثانٌةاألول
، وهذا (94.796) المتوسط الحسابً للمجموعة األولى، بٌنما بلػ (90.784)

. ثانٌة أقل إساءة من المجموعة األولىٌعنً أن المجموعة ال
بٌن المجموعة ( 0.05)وجود فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة  -2

األولى والثالثة لصالح المجموعة الثالثة، حٌث بلػ المتوسط الحسابً لها 
، وهذا (94.796) المتوسط الحسابً للمجموعة األولى، بٌنما بلػ (82.162)

 .ة أقل إساءة من المجموعة األولىٌعنً أن المجموعة الثالث
بٌن المجموعة ( 0.05)وجود فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة  -3

، حٌث بلػ المتوسط الحسابً لها والثالثة لصالح المجموعة الثالثة الثانٌة
، وهذا (90.784)، بٌنما بلػ المتوسط الحسابً للمجموعة الثانٌة (82.162)

 .أقل إساءة من المجموعة الثانٌةٌعنً أن المجموعة الثالثة 

 البدنٌة من أبعاد ساءةاإللمعرفة اتجاه الفروق بٌن متوسطا  درجا  وكذل  
المعاملة المدرسٌة لدى أفراد عٌنة البحث طبقاً الختبلؾ مستوى دخل األسرة، إساءة 

ٌّة، حٌث تمَّل  ولصالح أّي مستوى من المستوٌا  الثبلثة، تمَّل إجراء المقارنا  البعد
مَر اختبار شٌفٌه  دِز تُكخْو ٌَّلن فً الّجدول رقم (  Scheffe )اُكسْو ب ٌّة، كما هو مُك للمقارنا  البعد

(20 .)
 (20)جدول 

ٌّة لدرجات  من أبعاد إساءة المعاملة المدرسٌة   البدنٌة ساءةاإلنتائج المقارنات البعد
الختالف مستوى دخل األسرة طبقاً 
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 6000أكخش ين  6000 -3000 3000ألم ين  يبادلتىعظ احلغبيغتىي دخم األعشح  يتغرييذ 

   - 51.884سَبل  3000ألم ين  1
  - 4.019 - 49.742سَبل  6000 -3000 2
-  2.132 - 6.163 - 45.720 سَبل 6000أكخش ين  3

 (.   =0.05) دانت عند مستوى * 
ٌّة لمتوسطا  درجا    من البدنٌة ساءةاإلوبالّنظر إلى نتابج المقارنا  البعد

لدى أفراد عٌنة البحث طبقاً الختبلؾ مستوى دخل أبعاد إساءة المعاملة المدرسٌة 
ظ ما ٌلً ٌُكبلحَر : األسرة، 

بٌن المجموعة ( 0.05)وجود فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة  -1

، حٌث بلػ المتوسط الحسابً لها ى والثانٌة لصالح المجموعة الثانٌةاألول
، وهذا (51.884) ط الحسابً للمجموعة األولىالمتوس، بٌنما بلػ (49.742)

. ٌعنً أن المجموعة الثانٌة أقل إساءة من المجموعة األولى
بٌن المجموعة ( 0.05)وجود فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة  -2

األولى والثالثة لصالح المجموعة الثالثة، حٌث بلػ المتوسط الحسابً لها 
، وهذا (51.884) حسابً للمجموعة األولىالمتوسط ال، بٌنما بلػ (45.720)

 .ٌعنً أن المجموعة الثالثة أقل إساءة من المجموعة األولى

بٌن المجموعة ( 0.05)وجود فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة  -3

، حٌث بلػ المتوسط الحسابً لها والثالثة لصالح المجموعة الثالثة الثانٌة
، وهذا (49.742)بً للمجموعة الثانٌة ، بٌنما بلػ المتوسط الحسا(45.720)

 .ٌعنً أن المجموعة الثالثة أقل إساءة من المجموعة الثانٌة

 النفسٌة من أبعاد ساءةاإللمعرفة اتجاه الفروق بٌن متوسطا  درجا  وكذل  
المعاملة المدرسٌة لدى أفراد عٌنة البحث طبقاً الختبلؾ مستوى دخل األسرة، إساءة 

ٌّة، حٌث تمَّل  ولصالح أّي مستوى من المستوٌا  الثبلثة، تمَّل إجراء المقارنا  البعد
مَر اختبار شٌفٌه  دِز تُكخْو ٌَّلن فً الّجدول رقم (  Scheffe )اُكسْو ب ٌّة، كما هو مُك للمقارنا  البعد

(21  .)
 (21)جدول 

ٌّة لدرجات  من أبعاد إساءة المعاملة المدرسٌة   النفسٌة ساءةاإلنتائج المقارنات البعد
 تالف مستوى دخل األسرةالخطبقاً 

 6000أكخش ين  6000 -3000 3000ألم ين  ادلتىعظ احلغبيبيغتىي دخم األعشح  يتغرييذ 

   - 42.912سَبل  3000ألم ين  1
  - 3.020 - 40.522سَبل  6000 -3000 2
-  2.384 - 5.406 - 37.496 سَبل 6000أكخش ين  3

 (.   =0.05) دانت عند مستوى * 
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ٌّة لمتوسطا  درجا  وبالّنظر إ من  النفسٌة ساءةاإللى نتابج المقارنا  البعد

لدى أفراد عٌنة البحث طبقاً الختبلؾ مستوى دخل أبعاد إساءة المعاملة المدرسٌة 
ظ ما ٌلً ٌُكبلحَر : األسرة، 

 
بٌن المجموعة ( 0.05)وجود فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة  -1

، حٌث بلػ المتوسط الحسابً لها لثانٌةى والثانٌة لصالح المجموعة ااألول
، وهذا (37.496) المتوسط الحسابً للمجموعة األولى، بٌنما بلػ (40.522)

 .ٌعنً أن المجموعة الثانٌة أقل إساءة من المجموعة األولى

 
بٌن المجموعة ( 0.05)وجود فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة  -2

لثة، حٌث بلػ المتوسط الحسابً لها األولى والثالثة لصالح المجموعة الثا
، وهذا (42.912) المتوسط الحسابً للمجموعة األولى، بٌنما بلػ (37.496)

 .ٌعنً أن المجموعة الثالثة أقل إساءة من المجموعة األولى

 
بٌن المجموعة ( 0.05)وجود فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة  -3

، حٌث بلػ المتوسط الحسابً لها ةوالثالثة لصالح المجموعة الثالث الثانٌة
، وهذا (40.522)، بٌنما بلػ المتوسط الحسابً للمجموعة الثانٌة (37.496)

 .ٌعنً أن المجموعة الثالثة أقل إساءة من المجموعة الثانٌة

من  تبلمٌذوربما ٌعود السب  فً ذل  إلى أن التهاون فً التعامل مع ال
المعاملة المدرسٌة بصورة أكبر من ذوي الدخل المنخفض مما ٌعرضهم إلساءة 

ذوي الدخل المرتفع، وهذا قد ٌرجع أٌضاً إلى ضعؾ متابعة األسرة  تبلمٌذال
ألبنابها وهذا قد ٌعود إلى الجهل أو نقص التعلٌم لدى األسرة فً أثر سوء 

تسرباً من  تبلمٌذالمعاملة التً ٌتعرض لها طفلهم، ٌضاؾ إلى ذل  أن أكثر ال
إلى أسر ذا  مستوى دخل منخفض مما ٌجعلهم ٌتسربون المدرسة ٌعودون 

بموافقة األهل لٌتم استؽبللهم فً العمل وهذا بدورة ٌقلل من الشعور باألمن 
، وأكد هذا التفسٌر ما أظهرته نتابج تبلمٌذالنفسً واالستقرار لدى هإالء ال

. المقارنا  البعدٌة من وجود فروق دالة إحصابٌاً لصالح ذوي الدخل األقل
 

وبناء على ما تقدم فإن الفرض السابق ٌعتبر مرفوضاً ألنه توجد فروق دالة 

بٌن متوّسطا  درجا  إساءة المعلملة (   =0.05) إحصابٌاً عند مستوى الداللة 

. المدرسٌة ألفراد عٌنة البحث طبقاً الختبلؾ متوسط دخل األسرة
م 2000آل سعود، وتتفق هذا النتٌجة ضمنٌاً مع النتٌجة التً توصل  إلٌها 

التً أشار  إلى وجود فروق فً إساءة المعاملة طبقاً لمستوى الدخل لصالح ذوي 
. الدخل المنخفض

:  نتائج الفرض السادس. 6
بٌن متوسطات درجات  توجد فروق دالة إحصائٌاً  ال: " ٌنص الفرض السادس على

". لبحث األمن النفسً نتٌجة الختالف عدد أفراد األسرة لدى أفراد عٌنة ا
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للتحقق من صحة هذا الفرض تمَّل استخدام تحلٌل التباٌن أحادي االتجاه و

(ANOVA)نة تحدٌد الفروق بٌن متوسطا  درجا  األمن النفسً ألفراد عً، ل

طبقاً الختبلؾ عدد أفراد األسرة، والنتابج الخاصة بذل  موضحة فً الجدول البحث 
(22 :)

 (22)جدول 

األمن النفسً للفروق بٌن متوسطات درجات  االتجاهي نتائج تحلٌل التباٌن أحاد
ألفراد عٌنة البحث طبقاً الختالف عدد أفراد األسرة 

 جمموع املربعاث مصدر انتباين
درجت 
 احلريت

يتىعظ 
 ادلشثؼبد

 (ف)قيمت 
مستوى 
 اندالنت

 6097.004 2 12194.009 ثني اجملًىػبد
8.730 0.001   *  698.435 860 600654.160 داخم اجملموعاث

  862 612848.169 اجملموع انكّهي
    (.   =0.05) دانت عند مستوى * 

ٌَّلن من الّجدول  ) أنه توجد فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة ( 22)ٌتب

  =0.001 ) ًبٌن متوّسطا  درجا  األمن النفسً لدى أفراد عٌنة البحث طبقا
(. 8.730)المحسوبة ( ؾ)قٌمة  الختبلؾ عدد أفراد األسرة، حٌث بلؽ 

ولمعرفة اتجاه الفروق بٌن متوسطا  درجا  األمن النفسً لدى أفراد عٌنة 
البحث طبقاً الختبلؾ عدد أفراد األسرة، ولصالح أّي مستوى من المستوٌا  الثبلثة، 

مَر اختبار شٌفٌه  دِز تُكخْو ٌّة، حٌث تمَّل اُكسْو نا  للمقار(  Scheffe )تمَّل إجراء المقارنا  البعد
ٌَّلن فً الّجدول رقم  ب ٌّة، كما هو مُك (.  23)البعد

 
 (23)جدول 

ٌّة لدرجات  األمن النفسً نتائج المقارنات البعد
الختالف عدد أفراد األسرة طبقاً  لدى أفراد عٌنة البحث

  6أكخش ين   6  –4  3  –1 ادلتىعظ احلغبيب يتغري ػذد أفشاد األعشح يذ

 12.223 - 4.542 - - 147.7358 أفشاد 3  –1 1
 7.681 - -  155.4168 أفشاد 6  –4 2
-    159.9596 أفشاد 6أكخش ين  3

 (.   =0.05) دانخ ػنذ يغتىي * 
ٌّة لمتوسطا  درجا  األمن النفسً لدى  وبالّنظر إلى نتابج المقارنا  البعد

ظ ما ٌلً ٌُكبلحَر : أفراد عٌنة البحث طبقاً الختبلؾ عدد أفراد األسرة، 
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بٌن المجموعة ( 0.05)اللة دالة إحصابٌاً عند مستوى الد وجود فروق -1

، حٌث بلػ المتوسط الحسابً لها األولى والثانٌة لصالح المجموعة األولى
، (155.4168) المتوسط الحسابً للمجموعة األولى، بٌنما بلػ (147.7358)

 .وهذا ٌعنً أن المجموعة األولى أكثر امناً من المجموعة الثانٌة
بٌن المجموعة ( 0.05)اللة دالة إحصابٌاً عند مستوى الد وجود فروق -2

ة، حٌث بلػ المتوسط الحسابً لها األولى والثالثة لصالح المجموعة الثالث
، (147.7358) المتوسط الحسابً للمجموعة األولى، بٌنما بلػ (159.9596)

 .وهذا ٌعنً أن المجموعة الثالثة أقل امناً من المجموعة األولى
بٌن المجموعة ( 0.05)دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة  وجود فروق -3

، حٌث بلػ المتوسط الحسابً لها ة والثالثة لصالح المجموعة الثانٌةالثانً
، (159.9596)ة المتوسط الحسابً للمجموعة الثانً ، بٌنما بلػ(155.4168)

 .وهذا ٌعنً أن المجموعة الثانٌة أكثر امناً من المجموعة الثالثة

ٌعود السب  فً ذل  إلى أن األسرة التً لدٌها عدد منخفض من  وربما
األفراد تستطٌع رعاٌتهم ومتابعتهم بشكل أكبر من األسرة التً عدد أفرادها كبٌر، 
كما قد ٌقترن هذا المتؽٌر بمتؽٌر دخل األسرة، حٌث إن األسرة  التً ذا  دخل 

ٌاجاتهم النفسٌة مما ٌحقق مرتفع وعدد أفرادها قلٌل فإنها تستطٌع توفٌر جمٌع اح 
نمو سلٌم فً الشخصٌة لدٌهم، أما األسرة التً عدد أفرادها كبٌر وذا  دخل 

منخفض فإنها تنشؽل عن األوالد ورعاٌتهم نفسٌاً واجتماعٌاً ومتابعتهم مدرسٌاً 
وهذا قد ٌعرض أبنابهم لئلساءة فً التعامل، وأكد هذا التفسٌر ما أظهرته نتابج 

دٌة من وجود فروق دالة إحصابٌاً لصالح األسر التً عدد أفرادها المقارنا  البع
. أقل

وبناء على ما تقدم فإن الفرض السابق ٌعتبر مرفوضاً ألنه توجد فروق دالة 

بٌن متوّسطا  درجا  األمن النفسً (   =0.05) إحصابٌاً عند مستوى الداللة 
. لدى أفراد عٌنة البحث طبقاً الختبلؾ عدد أفراد األسرة

 
:  نتائج الفرض السابع. 7

بٌن متوسطات درجات  توجد فروق دالة إحصائٌاً  ال: " ٌنص الفرض السابع على
إساءة المعاملة المدرسٌة وأبعادها نتٌجة الختالف عدد أفراد األسرة لدى أفراد 

". عٌنة البحث بمحافظة الطائف
االتجاه  للتحقق من صحة هذا الفرض تمَّل استخدام تحلٌل التباٌن أحاديو

ANOVA)تحدٌد الفروق بٌن متوسطا  درجا  إساءة المعاملة المدرسٌة ، ل

وأبعادها ألفراد عٌنة البحث طبقاً الختبلؾ عدد أفراد األسرة، والنتابج الخاصة بذل  
 :(24)موضحة فً الجدول 

 (24)جدول 

لة إساءة المعامللفروق بٌن متوسطات درجات  االتجاهنتائج تحلٌل التباٌن أحادي 
ألفراد عٌنة البحث طبقاً الختالف عدد أفراد األسرة  المدرسٌة وأبعادها
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 جمموع املربعاث مصدر انتباين االختالف
درجت 
 احلريت

يتىعظ 
 ادلشثؼبد

قيمت 
 (ف)

مستوى 
 اندالنت

اإلساءة انبدنيت 
 1537.661 2 3075.322 ثني اجملًىػبد

4.344 0.013 *  354.011 860 304449.234 داخم اجملموعاث
   862 307524.556 اجملموع انكّهي

اإلساءة اننفسيت 
 2900.063 2 5800.125 ثني اجملًىػبد

4.275 0.014 *  678.419 860 583440.239 داخم اجملموعاث
   862 589240.364 اجملموع انكّهي

اندرجت انكهيت 
 9950.691 2 19901.383 ثني اجملًىػبد

5.547 0.004 **  1793.812 860 1542678.49 ل اجملموعاثداخ
   862 1562579.87 اجملموع انكّهي

 (.   =0.01) دانت عند مستوى *    (.   =0.05) دانت عند مستوى * 
: ما ٌلً( 24)ٌتبٌن من الجدول 

بٌن (   =0.01) توجد فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة   -1

لدى أفراد عٌنة ( الدرجة الكلٌة)المدرسٌة  متوّسطا  درجا  إساءة المعاملة
المحسوبة ( ؾ)البحث طبقاً الختبلؾ عدد أفراد األسرة، حٌث بلؽ  قٌمة 

(5.547 .)

بٌن (   =0.05) توجد فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة   -2
متوّسطا  درجا  اإلساءة البدنٌة من أبعاد إساءة المعاملة المدرسٌة لدى 

( ؾ)حث طبقاً الختبلؾ عدد أفراد األسرة، حٌث بلؽ  قٌمة أفراد عٌنة ال 
 (.4.344)المحسوبة 

بٌن (   =0.05) توجد فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة   -3
متوّسطا  درجا  اإلساءة النفسٌة من أبعاد إساءة المعاملة المدرسٌة لدى 

( ؾ)قٌمة أفراد عٌنة البحث طبقاً الختبلؾ عدد أفراد األسرة، حٌث بلؽ  
(. 4.275)المحسوبة 

ولمعرفة اتجاه الفروق بٌن متوسطا  درجا  إساءة المعاملة المدرسٌة 
وأبعادها لدى أفراد عٌنة البحث طبقاً الختبلؾ عدد أفراد األسرة، ولصالح أّي 
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مَر اختبار  دِز تُكخْو ٌّة، حٌث تمَّل اُكسْو مستوى من المستوٌا  الثبلثة، تمَّل إجراء المقارنا  البعد
ٌَّلن فً الّجدول رقم (  Scheffe ) شٌفٌه ب ٌّة، كما هو مُك (.  25)للمقارنا  البعد

 (25)جدول 
ٌّة لدرجات  الختالف عدد طبقاً إساءة المعاملة المدرسٌة وأبعادها نتائج المقارنات البعد

األطفال فً األسرة 

  6أكخش ين   6  –4  3  –1 ادلتىعظ احلغبيب يتغري ػذد أفشاد األعشح يذ

 10.683 - 5.932 - - 92.346 أفشاد 3  –1 1
 4.751 - -  98.278 أفشاد 6  –4 2
-    103.029 أفشاد 6أكخش ين  3

 (.   =0.05) دانخ ػنذ يغتىي * 
ٌّة لمتوسطا  درجا  إساءة المعاملة  وبالّنظر إلى نتابج المقارنا  البعد

ظ المدرسٌة وأبعادها لدى أفراد عٌنة البحث طبقاً الختبلؾ عدد أؾ ٌُكبلحَر راد األسرة، 
: ما ٌلً
بٌن المجموعة ( 0.05)وجود فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة  -1

، حٌث بلػ المتوسط الحسابً لها صالح المجموعة الثانٌةاألولى والثانٌة ل
، (92.346) المتوسط الحسابً للمجموعة األولى ، بٌنما بلػ(98.278)

  .ساءة من المجموعة األولىوهذا ٌعنً أن المجموعة الثانٌة أكثر إ
بٌن المجموعة ( 0.05)وجود فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة  -2

 ، حٌث بلػ المتوسط الحسابً لهاالثالثةاألولى والثالثة لصالح المجموعة 
، (92.346)المتوسط الحسابً للمجموعة األولى  ، بٌنما بلػ(103.029)

 .اءة من المجموعة األولىوهذا ٌعنً أن المجموعة الثالثة أكثر إس

بٌن المجموعة ( 0.05)وجود فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة  -3
، حٌث بلػ المتوسط الحسابً لها والثالثة لصالح المجموعة الثالثة الثانٌة

، (98.278)المتوسط الحسابً للمجموعة الثانٌة  ، بٌنما بلػ(103.029)

 .اءة من المجموعة الثانٌةوهذا ٌعنً أن المجموعة الثالثة أكثر إس

اإلساءة البدنٌة من ولمعرفة اتجاه الفروق بٌن متوسطا  درجا  وكذل  
لدى أفراد عٌنة البحث طبقاً الختبلؾ عدد أفراد ساءة المعاملة المدرسٌة إأبعاد 

ٌّة،  األسرة، ولصالح أّي مستوى من المستوٌا  الثبلثة، تمَّل إجراء المقارنا  البعد
مَر اختبار شٌفٌه حٌث تمَّل اُكسْو ُك  دِز ٌَّلن فً (  Scheffe )خْو ب ٌّة، كما هو مُك للمقارنا  البعد
(.  26)الّجدول رقم 

 
 (26)جدول 

ٌّة لدرجات اإلساءة البدنٌة من أبعاد إساءة المعاملة المدرسٌة   نتائج المقارنات البعد
طبقاً الختالف عدد األطفال فً األسرة 

  6أكخش ين   6  –4  3  –1 عبيبادلتىعظ احل يتغري ػذد أفشاد األعشح يذ
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 4.59 - - - 42.12 أفشاد 3  –1 1
 3.27 - - - 43.44 أفشاد 6  –4 2
 -   46.72 أفشاد 6أكخش ين  3

 (.   =0.05) دانخ ػنذ يغتىي * 
ٌّة لمتوسطا  درجا   اإلساءة البدنٌة من وبالّنظر إلى نتابج المقارنا  البعد

لدى أفراد عٌنة البحث طبقاً الختبلؾ عدد أفراد  أبعاد إساءة المعاملة المدرسٌة
ظ ما ٌلً ٌُكبلحَر  :األسرة، 

بٌن المجموعة ( 0.05)وجود فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة  -1

األولى والثالثة لصالح المجموعة الثالثة، حٌث بلػ المتوسط الحسابً لها 
، وهذا (42.12)، بٌنما بلػ المتوسط الحسابً للمجموعة األولى (46.72)

. ٌعنً أن المجموعة الثالثة أكثر إساءة من المجموعة األولى
بٌن المجموعة ( 0.05)وجود فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة  -2

الثانٌة والثالثة لصالح المجموعة الثالثة، حٌث بلػ المتوسط الحسابً لها 
وهذا  ،(43.44)، بٌنما بلػ المتوسط الحسابً للمجموعة الثانٌة (46.72)

 .ٌعنً أن المجموعة الثالثة أكثر إساءة من المجموعة الثانٌة

وكذل  ولمعرفة اتجاه الفروق بٌن متوسطا  درجا  اإلساءة النفسٌة من 
أبعاد إساءة المعاملة المدرسٌة لدى أفراد عٌنة البحث طبقاً الختبلؾ عدد أفراد 

ٌّة، األسرة، ولصالح أّي مستوى من المستوٌا  الثبلثة، تمَّل إج راء المقارنا  البعد
مَر اختبار شٌفٌه  دِز تُكخْو ٌَّلن فً (  Scheffe )حٌث تمَّل اُكسْو ب ٌّة، كما هو مُك للمقارنا  البعد

(.  27)الّجدول رقم 

 
 (27)جدول 

ٌّة لدرجات اإلساءة النفسٌة من أبعاد إساءة المعاملة المدرسٌة  نتائج المقارنات البعد
طبقاً الختالف عدد األطفال فً األسرة  

  6أكخش ين   6  –4  3  –1 ادلتىعظ احلغبيب يتغري ػذد أفشاد األعشح يذ

 6.01 - 4.58 - - 50.23 أفشاد 3  –1 1
 - -  54.84 أفشاد 6  –4 2
 - -  56.31 أفشاد 6أكخش ين  3

 (.   =0.05) دانخ ػنذ يغتىي * 
ٌّة لمتوسطا  درجا   بدنٌة من اإلساءة الوبالّنظر إلى نتابج المقارنا  البعد

لدى أفراد عٌنة البحث طبقاً الختبلؾ عدد أفراد أبعاد إساءة المعاملة المدرسٌة 
ظ ما ٌلً ٌُكبلحَر  :األسرة، 

بٌن المجموعة ( 0.05)وجود فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة  -3

األولى والثانٌة لصالح المجموعة الثانٌة، حٌث بلػ المتوسط الحسابً لها 
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، وهذا (50.23)المتوسط الحسابً للمجموعة األولى  ، بٌنما بلػ(54.84)

. ٌعنً أن المجموعة الثانٌة أكثر إساءة من المجموعة األولى
بٌن المجموعة ( 0.05)وجود فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة  -4

األولى والثالثة لصالح المجموعة الثالثة، حٌث بلػ المتوسط الحسابً لها 
، وهذا (50.23)وسط الحسابً للمجموعة األولى ، بٌنما بلػ الم (56.31)

 .ٌعنً أن المجموعة الثالثة أكثر إساءة من المجموعة األولى

وربما ٌعود السب  فً ذل  إلى أن األسرة التً لدٌها عدد كبٌر من األفراد 
تنشؽل بؤمور حٌاتهم وتؽفل متابعتهم المدرسٌة ومع تراكم عدم المتابعة فإن هذا 

التً عدد  لئلساءة فً المعاملة المدرسٌة بشكل أكبر من األسرة قد ٌعرض أبنابهم
أبنابها وخاصة من اللحظة األولى ألي مشكلة متابعة  أفرادها منخفض وتستطٌع

إال ولً األمر عن ابنه فً قد ٌظهر فٌها أي نوع من اإلساءة، حٌث إن س
وٌة فً حال ة ومتابعته له ٌجعل المدرسة تدر  أنه ستكون لدٌه ردة فعل قالمدرس

لدٌه عدد أفراد كبٌر وبالتالً تعرض ابنه لئلساءة، على عكس ولً األمر الذي 
، وأكد هذا ما أظهرته نتٌجة كثرة المشكبل  وصعوبة المتابعة ٌهمل متابعة أبنابه

المقارنا  البعدٌة من أن األسر ذا  عدد أفراد كبٌر ٌتعرض أبناإها لئلساءة 
. أفراد قلٌل بصورة أكبر من األسرة ذا  عدد

وبناء على ما تقدم فإن الفرض السابق ٌعتبر مرفوضاً ألنه توجد فروق دالة 

بٌن متوّسطا  درجا  إساءة المعاملة (   =0.05) إحصابٌاً عند مستوى الداللة 
. المدرسٌة ألفراد عٌنة البحث طبقاً الختبلؾ متوسط عدد أفراد األسرة

م 2000التً توصل  إلٌها آل سعود، وتتفق هذا النتٌجة ضمنٌاً مع النتٌجة 

التً أشار  إلى وجود فروق فً إساءة المعاملة طبقاً لعدد أفراد األسرة لصالح 
. األسر التً عدد أفرادها مرتفع
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الملخص و التوصيات والمقترحات 



 ملخص البحث 

 التوصٌات 

 المقترحات 
 
 
 
 
 
 
 

أبرز النتابج التً توصل إلٌها البحث الحالً، ٌتناول الباحث فً هذا الفصل 
. ثم تقدٌم بعض التوصٌا  والمقترحا 

: نتائج البحثملخص : أوالً 
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 :ٌعرض الباحث فٌما ٌلً ملخصاً للنتابج التً توصل إلٌها البحث

بٌن الدرجة الكلٌة إلساءة المعاملة المدرسٌة،  موجبهوجود عبلقة ارتباطٌه  -4
، حٌث بلؽ  قٌمة معامل االرتباط ٌنة البحثد عواألمن النفسً لدى أفرا

، وهذا ٌعنً أنه كلما (0.01)، وهً دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة (0.243)

ارتفع  درجة المفحوص فً إساءة المعاملة المدرسٌة ارتفع  درجته فً األمن 
 .النفسً

ؾ األمن النفسً نتٌجة الختبل بٌن متوسطا  درجا فروق دالة إحصابٌاً د ووج -5
، حٌث بلؽ  قٌمة   لدى أفراد عٌنة البحث( أهلً/حكومً)نوع المدرسة 

 وكان ، (0.01)عند مستوى الداللة أقل من  ، وهً دالة إحصابٌاً (2.993)

كان متوسط درجاتهم حٌث لصالح المدارس الحكومٌة  تتجهالفروق 
 .(146.833)كان متوسط درجاتهم  ، بٌنما المدارس األهلٌة(155.210)

إساءة المعاملة المدرسٌة  بٌن متوسطا  درجا روق دالة إحصابٌاً ؾد ووج -6
، حٌث لدى أفراد عٌنة البحث( أهلً/كومًح)نتٌجة الختبلؾ نوع المدرسة 

، وهً دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة أقل من (16.125)بلؽ  قٌمة   
كان متوسط حٌث لصالح المدارس الحكومٌة  تتجهالفروق  وكان ، (0.001)
المدارس األهلٌة كان متوسط درجاتهم بٌنما  .(105.2282)جاتهم در
(51.5686). 

بٌن متوّسطا  (   =0.01) د فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة ووج -7
درجا  األمن النفسً ألفراد عٌنة البحث طبقاً الختبلؾ متوسط دخل األسرة، 

(. 7.387)المحسوبة ( ؾ)حٌث بلؽ  قٌمة 

بٌن متوّسطا  (   =0.001) إحصابٌاً عند مستوى الداللة  د فروق دالة ووج -8

لدى أفراد عٌنة البحث طبقاً ( الدرجة الكلٌة)درجا  إساءة المعاملة المدرسٌة 
(. 8.558)المحسوبة ( ؾ)الختبلؾ متوسط دخل األسرة، حٌث بلؽ  قٌمة 

 بٌن متوّسطا (   =0.001) د فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة ووج -9
درجا  األمن النفسً لدى أفراد عٌنة البحث طبقاً الختبلؾ عدد أفراد األسرة، 

(. 8.730)المحسوبة ( ؾ)حٌث بلؽ  قٌمة 

بٌن (   =0.01) د فروق دالة إحصابٌاً عند مستوى الداللة  ووج -10

لدى أفراد عٌنة ( الدرجة الكلٌة)متوّسطا  درجا  إساءة المعاملة المدرسٌة 
المحسوبة ( ؾ)ؾ عدد أفراد األسرة، حٌث بلؽ  قٌمة البحث طبقاً الختبل

(5.547 .)
 

 

: التوصٌات والمقترحات: ثانٌاً 
: التوصٌات. ا

فً ضوء النتابج التً أسفر  عنها الدراسة ٌورد الباحث عدداً من 
التوصٌا  والمقترحا  التً ٌمكن أن تساهم فً رفع مستوى تحقٌق األمن النفسً، 

: مدرسٌة، وهً كما ٌلًوتقلٌل إساءة المعاملة ال
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ضرورة تعزٌز ودعم أسالٌ  التنشبة المدرسٌة اإلٌجابٌة لدى طبل  المرحلة  (1)
االبتدابٌة فً المدارس الحكومٌة واألهلٌة بمحافظة الطابؾ، لما لها من أثر 
 .فً إحساس الطفل باألمن النفسً وشعوره بالمساندة والدؾء االجتماعً

لتوجٌه النفسً لدى طبل  المرحلة ضرورة تفعٌل عمل وحدا  اإلرشاد وا (2)
االبتدابٌة فً المدارس الحكومٌة واألهلٌة بمحافظة الطابؾ للتعرؾ على 

 . مشكبل  إساءة المعاملة المدرسٌة ومحاولة وضع الحلول الناجعة لها

ضرورة عقد الندوا  والمحاضرا  والحلقا  وورش العمل لمعلمً  (3)
تهم بخطورة إساءة المعاملة المرحلة االبتدابٌة بمحافظة الطابؾ لتوعً
 .المدرسٌة وآثارها النفسٌة على تكوٌن الطفل

أهمٌة تطوٌر مهارا  المدربٌن على برامج العوامل الشخصٌة الكبرى فً  (4)
المراكز التدرٌبٌة بإدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة الطابؾ بما ٌمكنهم من 

 .التدرٌ  بكفاءة على أسالٌ  متنوعة

مً المرحلة المتوسطة والثانوٌة بكٌفٌة تدعٌم األمن العمل على توعٌة معل (5)
النفسً وزٌادة الثقة بالنفس لدى طبل  المرحلة االبتدابٌة فً المدارس 

الحكومٌة واألهلٌة بمحافظة الطابؾ من خبلل برامج تثقٌفٌة حول دور األمن 
 النفسً فً فً تعزٌز القٌم الشخصٌة اإلٌجابٌة لدى التبلمٌذ وتوفٌر االستقرار

 .النفسً لهم

ضرورة التعاون مع أعضاء هٌبة التدرٌس فً الجامعا  والكلٌا ، وخاصة  (6)
فً أقسام التربٌة وعلم النفس وأقسام المناهج وطرق التدرٌس إلعطاء 

دورا  تدرٌبٌة لتزوٌد معلمً المرحلة االبتدابٌة بخبرا  جدٌدة حول التعامل 
م، وتحقٌق األمن النفسً مع طبل  المرحلة االبتدابٌة وتجن  اإلساءة إلٌه

 .لدٌهم وأن تؤخذ الدورا  صفة االستمرارٌة والمتابعة الجادة

ضرورة قٌام وزارة التربٌة والتعلٌم بالمملكة العربٌة السعودٌة على القٌام  (7)
توفٌر وحدة خدما  إرشادٌة تثقٌفٌة ونفسٌة واجتماعٌة داخل المدرسٌة تقدم 

من طبل  ومعلمٌن وإدارٌٌن،  خدماتها داخل المدرسة لجمٌع المنسوبٌن
وكذل  تثقٌؾ المجتمع المحٌط بالمدرسة حول اآلثار السلبٌة إلساءة معاملة 
األطفال على شخصٌة الطفل فً ضعؾ التحصٌل والعزلة والقلق واالكتبا  

 . وؼٌرها من العوامل النفسٌة األخرى
 

: المقترحات . 2
ا كان مٌدان البحث ٌفتقر إلى البحوث والدرا موضوعا  سا  التً تتناول لمَّل

، وسعٌاً إلى إثراء هذا المٌدان بالبحوث ذا  الّصلة مماثلة لموضوع هذا البحث
: ما ٌلً ٌقترح الباحثفإنَّل 

فً الجامعا  أقسام التربٌة وعلم النفس توجٌه طلبة الدراسا  العلٌا فً  .1
أثر إساءة  السعودٌة، إلجراء مزٌد من البحوث والدراسا  النوعٌة حول

عاملة األطفال على تكوٌن الشخصٌة فً المإسسا  الحكومٌة بالمملكة م
. العربٌة السعودٌة
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تبنً تدرٌ  معلمً المرحلة االبتدابٌة أثناء الخدمة بالمملكة العربٌة السعودٌة  .2
على أسالٌ  المعاملة المدرسٌة المعززة للطبل  من خبلل إقامة مشروع 

ل تدعٌم المعاملة السلٌمة مع تدرٌبً ٌتضمن إقامة ورش عمل تطبٌقٌة حو
 .الطبل  ودورها فً تحقٌق األمن النفسً

مخطط لها بعناٌة بالتعاون مع أعضاء هٌبة متخصصة تدرٌبٌة تصمٌم برامج  .3
التدرٌس فً أقسام التربٌة وعلم النفس بالجامعا  السعودٌة حول كٌفٌة 
عبلجٌه التقلٌل من اإلساءة فً المعاملة المدرسٌة وكذل  كٌفٌة وضع خطط 

لمشكبل  التً تعرض  لئلساءة لدى معلمً المدارس االبتدابٌة فً مدارس 
والتثبُّ  من درجة صبلحٌتها  التعلٌم العام بالمملكة العربٌة السعودٌة،

التدرٌ ، وأن تؤخذ صفة االستمرارٌة بشكل ٌتواك   الستخدامها فً عملٌة
 .مع التطور القابم فً التربٌة وعلم النفس

 

: لبحوث المقترحة ا: ثالثاً 
: ٌقترح الباحث إجراء مزٌد من الدراسا  المماثلة، ومن البحوث المقترحة ما ٌلً

إجراء دراسا  أخرى مماثلة حول األمن النفسً لدى الطبل  وعبلقته  -1
بمتؽٌرا  أخرى فً الواقع المٌدانً فً بٌبا  أخرى من المملكة العربٌة 

. السعودٌة
المرحلة المتوسطة والثانوٌة من مدارس التعلٌم تطبٌق أداة البحث الحالً على  -2

العام التابعة إلدارا  التربٌة والتعلٌم فً كافة مناطق ومحافظا  المملكة 
 .العربٌة السعودٌة

إجراء دراسا  تجرٌبٌة ألثر متؽٌرا  أخرى تإثر على األمن النفسً لدى  -3
املة المدرسٌة طبل  المرحلة االبتدابٌة، أو أثر متؽٌرا  أخرى على إساءة المع

 .لم ٌدرسها البحث الحالً
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: المصادر : أوالً 
  المدٌنة :القران الكرٌم ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشرٌف  -1

 .المنورة

 (.قرص مدمج) موسوعة الحدٌث الشرٌف ، الكتب التسعة، -2

 

: المراجع العربية :  ثانيا
 

 الحاجة لإلٌمان وأثرها على األمن (. م1983) أبكر ، سمٌرة حسن عبدهللا -3

. رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، جدة ، كلٌة البنات .  النفسً 

 .لسان  العرب  .( هـ 1413( )هـ  711ت ) ابن منظور ، محمد بن الفضل   -4

 .بٌروت  : دار إحٌاء التراث العربً ن ومؤسسة التارٌخ العربً 

دراسة نفسٌة لمشكلة العنف الذي  .( م  2003) أبو دروٌش ، منى علً صبح  -5

ٌتعرض له األطفال داخل األسرة فً األردن ، رسالة دكتوراه غٌر 

قسم اإلرشاد النفسً ، جامعة : معهد الدراسات التربوٌة  .منشورة 

 .القاهرة : القاهرة 

، دراسة لبعض ( م  200) إسماعٌل ، أحمد السٌد محمد وتوفٌق عبد المنعم  -6

لنفسٌة المرتبطة بإساءة معاملة الطفل لدى بعض األسر المتغٌرات ا

، (  13) المصرٌة ، مجلة البحث فً التربٌة وعلم النفس ، المجلد 

 . 371 -336، ص (  3) العدد 

الفروق فً إساءة المعاملة وبعض  .(م  2001) إسماعٌل ، أحمد السٌد  -7

متغٌرات الشخصٌة بٌن األطفال المحرومٌن من أسرهم وغٌر 

حرومٌن من تالمٌذ المدارس المتوسطة بمكة المكرمة ، دراسات الم

، رابطة األخصائٌٌن النفسٌٌن (  2) ، العدد (  11) نفسٌة ، المجلد 

 0 297 – 266، مصر ، ص ( رانم ) المصرٌة 

القاهرة  .علم النفس االجتماعً  .( م1987) األشول ، عادل عز الدٌن األشول  -8

 .االنجلو المصرٌه  :
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العالقة بٌن إساءة معاملة الفرد فً ( . م  2006) ، السٌد مصطفى  األقرع -9

رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، كلٌة . الطفولة وإدمانه للمواد المخدرة 

 .القاهرة : اآلداب ، جامعة عٌن شمس 

إٌذاء األطفال أنواعه  وأسبابه ، ( م 2000) آل سعود ، منٌرة عبد الرحمن  -10

رسالة  .ت لمهنة الخدمة االجتماعٌة وخصائص المتعرضٌن له تحدٌا

 .الرٌاض  .جامعة الملك سعود  .دكتوراه غٌر منشورة 
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بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

احملتشو                       .................                        /عؼبدح انذكتىس 
:  انغالو ػهُكى وسمحخ اهلل وثشكبته                                       وثؼذ

يمُبط إعبءح ادلؼبيهخ ادلذسعُخ واألين اننفغٍ واخلبص ثبنجحج ادلمذو  عؼبدتكىألذو ل
 إعبءح ادلؼبيهخ ادلذسعُخ)ننُم دسرخ ادلبرغتري يف ػهى اننفظ ويىضىع انجحج 

.  (األين اننفغٍ نذٌ ػُنخ ين تاليُز ادلشحهخ االثتذائُخ مبحبفظخ انغبئف ػاللتهب ةو
وانتىرُهبد حىل ثنىد ادلمُبط وتؼذَم يب  وادلالحظبد أٌأسرى ين عؼبدتكى إثذاء انش

. نُظهش ثظىسح هنبئُخ ينبعجخ نهتغجُك نُتى حتكُى ادلمُبط َهضو تؼذَهه 
 

و ،،،، وتفضهىا ثمجىل فبئك االحتشا    
 

انجبحج                                                   
ػجذاهلل حمًذ انشهشٌ                                           
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هذا المقٌاس مؤخوذ من عن مقٌاس الطمؤنٌنة االنفعالٌة الذي قام بتصمٌمه أبراهام 
لقٌاس درجة السبلمة النفسٌة للفرد بعد أن     Abraham Maslow(1952ماسلو 

بتعدٌله و إعداده ( م1993)قام بعدة أبحاث نظرٌة وإكلٌنٌكٌة ، وقام الدلٌم وآخرون 

على البٌبة السعودٌة ، وكان الهدؾ منه هو استخدامه كؤداة موضوعٌة مقننة فً 
تخدامه تشخٌص األمن النفسً لدى المرضى المترددٌن على العٌادا  النفسٌة ،واس

.  فً البحوث الطبٌة النفسٌة جسمٌة والبحوث النفسٌة 
فردا من الذكور واإلناث ، تم اختٌارها عشوابٌا ( 4500) وتكون  عٌنة التقنٌن من 

استمارة لعدم جدٌة اإلجابة ( 344)من خمسة مناطق ربٌسٌة بالمملكة ، وتم استبعاد 
عبارة ٌتمكن فٌها المفحوص ( 75)وتشتمل فقرا  المقٌاس على . أو لعدم استكمالها 

دقابق فً ( 10) من تطبٌقه ذاتٌا فردٌا او جماعٌا ، وتستؽرق اإلجابة على المقٌاس 

المتوسط لطبل  الجامعة ومن فً مثلهم ، وقد ٌحتاج المفحوصٌن من ذوي التعلٌم 
. المنخفض أو المضطربٌن انفعالٌا لضعؾ ذل  الوق  

: هذه األؼراض أو كلها  وٌستخدم هذا المقٌاس لكً ٌخدم أحد
. التشخٌص اإلكلٌنٌكً للحاال  المرضٌة  -5
 .البحوث العلمٌة  -6

الدراسا  والبحوث التً تتصل باألمن النفسً سواء فً صورته المرضٌة  -7
 .أو السوٌة 

ٌفٌد هذا المقٌاس االختٌار المهنً للمهن التً تتطل  حدا أدنى من  -8
 .االضطرا  النفسً أثناء أدابها 

 
: سصدق المقٌا

: تم حسا  صدق المقٌاس بؤكثر من طرٌقة وهً 
وقد أثبت  النتابج درجة عالٌة من ( صدق المحتوى ) صدق المحكمٌن  -1

بمستشفى الصحة النفسٌة  نفسٌاً  طبٌباً   (25)االتفاق بٌن المحكمٌن وعددهم 

. بالطابؾ 
الصدق الظاهري وهذا ما توخاه واضعو المقٌاس عند عملٌة إعداده  -2

 .ته ومراجعة فقرا

الصدق العاملً حٌث تم  عملٌة التحلٌل العاملً للمقٌاس وقد بٌن  النتابج  -3
 .صدق المقٌاس العاملً 

وهو معامل مرتفع إحصابٌا وذل  ٌعتبر ( 0.97) الصدق الذاتً وقد بلػ  -4

 .مإشر على صدق المقٌاس 

: ثبا  المقٌاس  
: تم حسا  ثبا  المقٌاس بؤكثر من طرٌقة وهً 

. وهو معامل مرتفع الداللة ( 0.95)باخ وقد بلؽ  قٌمته معامل الفا كرون -3

معامل االتساق الداخلً قٌمة معامبل  بٌن كل عبارة من عبارا  المقٌاس  -4
وجمٌع معامبل  االرتباط داله إحصابٌة عند . وبٌن المجموع الكلً للمقٌاس 

وهذا ٌإكد ثبا  وصدق المقٌاس ، حٌث تتراوح قٌمة معامل ( 0.5)مستوى 
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كؤصؽر قٌمة و  ( 0.18)باط ما بٌن االر 
 .كؤكبر قٌمة (  0.65)

 

: المقٌاستعلٌمات : الثالثةالخطوة 
بؽرض تعرٌؾ أفراد عٌنة البحث على الهدؾ  المقٌاستم صٌاؼة تعلٌما  

، وروعً فً ذل  أن تكون الفقرا  واضحة ومفهومة ومبلبمة لمستواهم، كما همن
. ابة البٌانا  الخاصة بمتؽٌرا  البحثالتؤكٌد على ك  المقٌاستضمن  تعلٌما  

وكذل  طل  من المستجٌبٌن قراءة الفقرا  بدقة ومعرفة المقصود من كل 
. فقرة مع تدوٌن االستجابة فً المكان المخصص، وعدم تر  فقرة دون إجابة

 :طرٌقة تصحٌح المقٌاس: الرابعة الخطوة 

جٌ  كٌفٌة االستجابة، بناء على التعلٌما  الخاصة بالمقٌاس والتً تبٌن للمس 
( √) فإنه ٌج  على المستجٌ  أن ٌختار اإلجابة التً تتفق معه وٌضع عبلمة 

. حس  ما ٌتفق مع مشاعره واتجاهاته وتصرفاته
: كالتالً األمن النفسًوتتم طرٌقة تصحٌح مقٌاس 

: بالنسبة للعبارا  تكون درجاتها كالتالً
(. 1)، أبداً (2)، نادراً ( 3)حٌاناً ، أ(4)، ؼالباً (5)فمن ٌختار دابماً ٌؤخذ 

:  وتم إعادة ترمٌز العبارا  الموجبة ودرجاتها كالتالً
(.5)، أبداً (4)، نادراً ( 3)، أحٌاناً (2)، ؼالباً (1)فمن ٌختار دابماً ٌؤخذ 
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بسم هللا الرحمن الرحٌم 
:  ؿزٖزٔ تهػثهج

تهيدرشٖد  حًٖ ٖدٖم تشريثرخ خثظد حدرتشد ؿويٖد عّل إشثءخ تهيـثيود
ّؿالكد ذهم حعثهرم تهٌفشٖد ّيضثؿرم ّحـع يث ٖرـوق حضخظٖرم، ّررنًّ 

تالشريثرخ يً يضيّؿد يً تهـحثرتذ، ّررػوج تإلضثحد ؿوٓ ُذٍ تهـحثرتذ أً رفنر 
أيثى ّتعدخ يً تإلضثحثذ تهرثهٖد (  √ )فٖيث ريسوَ تهـحثرخ حثهٌشحد هم ّرغؾ ؿاليد 

. حيث ررْ أٌَ ٌٖػحق ؿوٖم ( أحدًت  –درًت ٌث -أعٖثًٌث  –غثهحًث  –دتةيًث )
يؾ يالعؼد أٌَ ال ّٖضد ؿحثرخ ظعٖعد ّأخرْ خثػةد، ّإٌيث ُٕ رلدٖرتذ 

.  هدرضد ضـّرم حثٌػحثق تهـحثرخ ؿوٖم 
ّرلحل رعٖثرٕ يشحلًث ؿوٓ عشً رـثٌّم 

تهحثعز 
ــــــــــــــــــــــــ 
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البٌانا  الشخصٌة 

   : تهـير. 1
 13أنحر يً     شٌد  13     شٌد  12      شٌد  11     
  تهظف تهدرتشٕ . 2
  تهشثدس       تهخثيس       
   ُل رـٖص يؾ ّتهدٖم ؟. 4
  يؾ أعدُيث        ال       ٌـى     
   يرّشػ دخل تألشرخ. 5

أنسر يً        رٖثل6000-3000       رٖثل3000أكل يً    
رٖثل 6000

 
  رتد تألشرخ ؿدد أف. 6
  نحٖر       يرّشػ       ظغٖر      
   ٌّؽ تهشنً. 7
   يوم     إٖضثر     

 
 
 

مقٌاس إساءة المعاملة المدرسٌة 
أبداً نادراً أحٌاناً ؼالباً دابماً العبــــــــــــــــــــــــــــارة م 

أفغل ؿثدخ أً أنًّ حًٖ تهٌثس ؿوٓ أً  1
أنًّ حيفردٔ 

     

     . ترظثالرٕ تالضريثؿٖد رضـرٌٕ حثالررٖثط 2
     أسق حٌفشٕ إهٓ درضد نثفٖد  3
     أضـر أً تهٌثس ٖيٖوًّ إهٕ  4
     أرولٓ كدر نثفٕ يً تهيدٖظ ّتهسٌثء  5
أرندر هفررخ ػّٖود يً ضرتء يّكف أظثحٌٕ  6

حثإلُثٌد 
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أبداً نادراً أحٌاناً ؼالباً دابماً العبــــــــــــــــــــــــــــارة م 
     . أُرج يً تهيّتكف غٖر تهشثرخ 7
     . ؿثدل فٕ تهعٖثخ أضـر أً عؼٕ 8
     . أرلحل تهٌلد تهذٔ ّٖتضٌِٕ فَٖ أظدكثةٕ 9

     أضـر حثهّد ٌعّ تهٌثس  10
     أٌث يرفثةل حظفد ؿثيد  11
     تؿرحر ٌفشٕ ؿظحٕ تهيزتش  12
     أٌث ضخط شـٖد  13
     أضـر حثهرغث ؿً ٌفشٕ   14
     . أضـر أً تهيشرلحل أيثيٕ ّال أكوق يٌَ 15
     . أضـر حثهظعد ّتهلّخ ّتهٌضثػ 16
     . أضٖد تهرـحٖر ؿً آرتةٕ ّيضثؿرٔ 17
     أضـر حإٌٌٔ ؿجء ؿوٓ تٗخرًٖ  18
أضـر حثهعرش ّتهعشثشٖد فٕ تهيّتكف تهرٕ  19

أّتضِِث 
     

     تحرِص ؿثدخ ؿٌديث أرْ غٖرٔ شـٖدًت  20
أضـر أً تٗخرًٖ ٖعحًّ يضثرنرٕ فٕ نسٖر  21

تأليّر  يً
     

     أيٖل إهٓ أً أنًّ ضخظًث غٖر يرضنم  22
     أٌؼر إهٓ تهـثهى ؿوٓ أٌَ ينثً يٌثشج هوـٖص  23
     أؿٖص نيث تضرِٕ ال نيث ٖرٖد تٗخرًّ  24
     أضـر حإٌٌٔ ضخط ٌثضظ فٕ درتشرٕ  25
     . أٌث غٖر يرحود تإلعشثس 26
     رضرط يضثؿرٔ حشِّهد  27
     حإٌٌٔ يشرلر ّيػيةً فٕ تهـثهى  تضـر 28
أرعّل حشرؿد يً تهشـثدخ إهٓ تهعزً  29

تهضدٖد 
     

      أضـر أً تهٌثس ٖعحٌٌّٕ 30
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أبداً نادراً أحٌاناً ؼالباً دابماً العبــــــــــــــــــــــــــــارة م 
     أضـر حثهرغث ّتهلٌثؿد   31
     أرغثٖق يً تٗخرًٖ  32
     أخثف يً تهيٌثفشد يؾ أظدكثةٕ  33
     أضـر حثالررٖثط فٕ أغوج تألّكثذ  34
     ّهرٕ نثٌذ شـٖدخ ػف 35
     أضـر حإٌٌٔ يعررى حًٖ تهٌثس  36
     أرـرع نسٖرت هالعرلثر  37
     ٖضـر تهٌثس يـٕ حثهػيأٌٌٖد ّتالررٖثط  38
     ٖظـج ؿوٕ رٌثشٕ تإلشثءخ تهرٕ أرـرع هِث  39
     تشرػٖؾ ؿلد ؿالكثذ ظدتكد يؾ تٗخرًٖ  40
     أضـر حثهعج ّتهدفء فٕ تهيدرشد  41
     ّٖضد يً ٖشثٌدٌٕ فٕ تهيّتكف تهظـحد  42
     ٌُثم يً ِٖرى حٕ ّٖرؿثٌٕ  43
تشرػٖؾ تالشريرتر فٕ ؿالكثذ تهيّدخ يؾ  44

تٗخرًٖ 
     

     أضـر أً هٕ ّضّد فٕ تهعٖثخ  45
تشرػٖؾ فٕ يـؼى تألعٖثً إٖضثد تإلضثحد  46

تهظعٖعد 
     

     تهيـثيود تهػٖحد ٖرتفلٌٕ ضـّر حثهشـثدخ ٌرٖضد  47
     أرعدز يؾ أظدكثةٕ ّأحثدهِى تٗرتء  48
     أضـر حثالٌريثء رضثٍ يضيّؿد أظدكثةٕ  49
     .  ٌُثم يً ٖعرط ؿوٓ شـثدرٕ 50
     ٖضـرٌٕ يً عّهٕ حأُيٖرٕ  51
     ٌُثم نسٖر يً تألضخثط أضـر يـِى حثأليثً  52
     أضد تهّفثء فٖيً عّهٕ  53
     أعشً تهرظرف فٕ نسٖر يً تهيّتكف  54
     ٖضثرنٌٕ تهنسٖر يضثؿرٔ ّأفنثرٔ  55
     أرضثرم يؾ حـع أظدكثةٕ فٕ عفؼ تألشرتر   56
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أبداً نادراً أحٌاناً ؼالباً دابماً العبــــــــــــــــــــــــــــارة م 
     أضد ذترٕ ؿٌديث أنًّ يؾ أظدكثةٕ  57
     أريرؾ حلدر يً تهّشثيد ّتهضيثل  58
أريرؾ حيُّحد ؿثهٖد فٕ إدترخ تهعّتر يؾ  59

تٗخرًٖ 
     

     أشثؿد أظدكثةٕ ؿٌديث ٖػوحًّ يٌٕ تهيشثؿدخ  60
     أرـثيل يؾ تهٌثس حعنيد  61
     أضـر أً ٌُثم يً ٖفرط حلدّيٕ  62
أٌضز ضيٖؾ تألؿيثل تهرٕ رشٌد إهٕ ؿوٓ  63

تهّضَ تألنيل 
     

      أٌث ضخط غٖر أٌثٌٕ 64
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 مقٌاس األمن النفسً
ؼالدابماً ــــــارة العبــــــــــــــــــــــم 

باً 
أبداً نادراً أحٌاناً 

ٖغرحٌٕ تهيـوى ؿٌديث أُيل ّتضحثرٕ  1
تهيدرشٖد 

     

ٖـثكحٌٕ تهيـوى ؿٌديث أٌضغل حأضٖثء خثرش  2
تهدرس 

     

ٖغرحٌٕ تهيـوى إذت أعدسذ فّغٓ دتخل  3
تهعظد  

     

     ٖغرحٌٕ تهيـوى ؿٌديث أرأخر ؿً تهعظد  4
ؿٌديث أرفٍّ ححـع تهنويثذ  ٖغرحٌٕ تهيـوى 5

تهشٖةد 
     

     ٖغرحٌٕ تهيـوى ؿٌديث أشوم شوّنًث شٖةًث  6
     . ٖغرحٌٕ تهيـوى إذت هـحذ يؾ زيالةٕ 7
     ٖغرحٌٕ تهيـوى إذت تخروفذ يؾ زيالةٕ  8
     ٖغرحٌٕ تهيـوى ؿٌديث ال أػٖؾ أّتيرٍ  9

     ٖغرحٌٕ تهيـوى ؿٌديث ال تعررى ٌؼثى تهعظد  10
     . ؿٌديث أخػب ٖنٌّٖٕ تهيـوى حثهٌثر 11
     ٖظفـٌٕ تهيـوى ؿوٓ ّضِٕ  12
     ٖلٖدٌٕ تهيـوى حعحل أّ شوشود  13
ٖغرحٌٕ تهيـوى غرحًث ٖررم أسرًت ؿوٓ  14

ضشيٕ 
     

ٖغرحٌٕ تهيـوى هدرضد أٌَ ٖشحج هٕ ضرّعًث  15
أّ نشّرًت 

     

     ٖغرحٌٕ تهيـوى حٖدَٖ ؿوٓ ضشيٕ  16
     ٖغرحٌٕ تهيـوى حرضوَٖ ؿوٓ ضشيٕ  17
     ٖضد تهيـوى ضـرٔ ّٖرفـٌٕ يٌَ هألؿوٓ  18

       
     ّٖحخٌٕ تهيـوى ؿٌديث أُيل ّتضحثرٕ تهيدرشٖد  19
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ؼالدابماً ــــــارة العبــــــــــــــــــــــم 
باً 

أبداً نادراً أحٌاناً 

     أرولٓ ؿحثرتذ تهرأٌٖج تهلثشٖد ؿٌديث أخػب  20
ٖعريٌٕ تهيـوى يً تهيضثرند ؿٌديث أنًّ  21

يٌضغاًل ؿً تهدرس 
     

     ٖرفع تهيـوى تالشريثؽ إهٕ   22
ِٖددٌٕ تهيـوى حثهػرد يً تهعظد ؿٌديث  23

أخػب 
     

ٖعريٌٕ تهيـوى يً تهيضثرند إذت هى تٌرؼى فٕ  24
تهعظد  

     

ٖغغج تهيـوى يٌٕ إذت شأهذ ؿً ضٕء هى  25
أفِيَ 

     

     ٖؤٌحٌٕ تهيـوى ؿوٓ أخػثةٕ تهشثحلد  26
ل هٕ تهيـوى أٌذ ال رشرعق ؿٌديث أخػب ٖلّ 27

تهـٖص 
     

ٖظثدر تهيـوى تألهـثج تهرٕ أعغرُث يـٕ  28
إهٓ غرفد تهظف 

     

     ٖضريٌٕ تهيـوى حأهفثؼ شٖةد أيثى زيالةٕ   29
     ٖعريٌٕ تهيـوى يً تهيضثرند إذت ٌشٖذ نرثحٕ  30
ؿٌديث أخػب ٖضـوٌٕ تهيـوى أكف أيثى  31

زيالةٕ  
     

خػب ٖضـل تهيـوى زيالةٕ ٖشخرًّ ؿٌديث أ 32
. يٌٕ

     

     . ؿٌديث أخػب ٖعريٌٕ تهيـوى يً تهفشعد 33
ٌٖؼر تهيـوى هٕ ٌؼرخ تعرلثر ؿٌديث ال أنًّ  34

ٌؼٖفًث 
     

     ؿٌديث أخػب ٖرفع تهيـوى تهرعدز يـٕ  35
     ٖفرق تهيـوى حٌٖٕ ّحًٖ زيالةٕ فٕ تهيـثيود  36
     ألهلثج تهرٕ أنرُِث ٌٖثدٌٖٕ تهيـوى حث 37
     ٖـٖرٌٕ تهيـوى حـّٖحٕ أّ رلظٖرٔ  38
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ؼالدابماً ــــــارة العبــــــــــــــــــــــم 
باً 

أبداً نادراً أحٌاناً 

     ٖظرغ تهيـوى فٕ ّضِٕ ألكل شحج  39
     ٖشحٌٕ تهيـوى ِّٖددٌٕ حثهـلثج ألكل خػأ   40
     ٖلول تهيـوى يً ضإٌٔ أيثى زيالةٕ  41
     ٖػردٌٕ تهيـوى يً تهعظد  42
ند دتخل ٖشرِزا تهيـوى حٕ ّٖضـوٌٕ أغعّ 43

تهظف  
     

 



 95 

 


