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هقني امنىذجا ( دراسة االعنف االسري واالحنرافات السلىكية ) املر
 ميدانية يف مدينة بغداد

 ا.م.د. زينب هاشم عبود
 الجامعة المستنصرية /كمية التربية االساسية

 ممخصال

التعرؼ عمى مفيـو العتؼ االسري واالنحرافات السموكية , استيدؼ البحث الحالي 
السموؾ لدى االبناء  والعوامؿ المؤدية الى العنؼ االسري , وتائيره عمى انحرافات

 .)المراىقيف(

عينة تـ اختيارىا بطريقة عشوائية  لحالي بطالب المرحمة المتوسطةويتحدد البحث ا
 ية الكرخ والرصافة .( طالبا مف مديريات ترب022البالغ عددىا )

( وكما قامت ببناء 0222ولتحقيؽ اىداؼ البحث تبنت الباحثة مقياس ) ابو اسعد ، 
 مقياس السموؾ المنحرؼ .

واستعممت الباحثة في استخراج نتائج البحث برنامج التحميؿ االحصائي لمعمـو 
لباحثة اذ توصمت الى مجموعة مف النتائج وعمى وفؽ  ذلؾ خرجت ا spssاالجتماعية  

 باستنتاجات وتوصيات ومقترحات . 

 ، االنحراف السموكي, المراهقين  العنف االسري الكممات المفتاحية :
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Abstract 

     The current reseach targeted identifying the correlation 

relationship between the domestic violence and deviant behavior 

among the intermediate stage students that through the detection 

about the statistical significance to the level of domestic violence 

according to the research fields , and the indication of the difference 

in deviant behavior according to the research fields among 

intertmediate stage students.  

 The current  research is determined the intermediate stage students 

with asmple which chosen randomly which is (200) students from the 

directorates Al-Rusafa . 

To achieve the objectives of the research , the researcher has 

adobted (Abo asad ,2011) scale, As the researcher , built the deviant 

behavior scale 

 The reasearcher has used the social science statistical analysis 

(ssps) program in extracting the results , according to that the 

researcher gets the conclusions, recommendations and suggestion.   

Key words : domestic violence,behavioral deviation, Adolescencem. 
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 االول املبحث

 التعريف بالبحث 

 Problem of the Research  :مشكمة البحث 
  مف المجتمعات وتعد ىذه الظاىرةيعد العنؼ االسري ظاىرة اجتماعية تعاني منيا الكثير     

نتاج لوظيفة التنشئة االجتماعية في النظاـ االسري والتي يعتبرىا بعض الباحثيف مؤشرًا لفشؿ 
 عممية التنشئة االسرية التي تعد مف العمميات الرئيسة في المحافظة عمى بناء المجتمع .

وتتعدد اشكاؿ العنؼ االسري بتعدد االطراؼ المكونة لمعالقات االسرية لذا فاف االبناء  
مف اكثر المتضرريف مف المشكالت االسرية المتضمنة لمعنؼ االسري االمر الذي يساعد ىـ 

عمى تييئتيـ ليصبحوا افرادا منحرفيف فاالسرة تعد بيئة نفسية صحية الشباع حاجات االبناء 
النفسية واالجتماعية , بما فييا الشعور باالمف واالستقرار وضماف الحصوؿ عمى الحاجات 

بف يحتاج مف والديو الى الوقت والرعاية والتوجيو لكي يتمتع بشخصية سوية والرغبات , فاال
( . ويرى جال سير اننا النولد كألواح فارغة ننتظر اف Glaeser , 1985,p45نفسيًا وعقميًا )

نحفز خارجيا بواسطة قوى في العالـ الذي حولنا , نحف نولد مع اىداؼ داخمية والسيما خمسة 
واف مرحمة المراىقة ىي مف اكثر المراحؿ  النتماء والقوة والحرية والحب واحاجات وىي البقاء 

العمرية لإلصابة بالسموؾ المنحرؼ فيي حمقة الصراع بيف الطفولة واكتماؿ النمو , وىذا 
مادفع الباحثة لدراسة العنؼ االسري وعالقتو بالسموؾ المنحرؼ لممراىؽ مف خالؿ توجيو 

( مدرسا يعمموف ضمف المديرية العامة لتربية بغداد  الرصافة 02استبانو استطالعية الى )
االولى لبياف ارائيـ حوؿ مدى وجود السموؾ المنحرؼ لدى الطالب اذ كانت النتيجة اف نسبة 

 %( توكد وجود سموؾ منحرؼ لدى الطالب. 02)
 وعميو فاف مشكمة البحث الحالي تتركز  باإلجابة عف السؤاؿ االتي :       

 ؟ النحرافات السموكية لعنف االسري واا وجد عالقة  بينهل ت -
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 Research Importanceاهمية البحث :   

 تبرز في الجانبيف النظري والتطبيقي فيما يأتي :     

 اوال : االهمية النظرية :

االغناء النظري الذي يقدمو البحث الحالي كونو سيحقؽ الدراسة والمعالجة النفسية  -2
 واالجتماعية .

يمكف اف يكوف ىذا البحث بمثابة دراسة سابقة لبحوث مستقبمية واضافة عممية  -0
 لمختمؼ البحوث.

يتناوؿ ىذا البحث شريحة ميمة مف شرائح المجتمع وىـ االبناء في سف المراىقة التي  -0
يؤكد عمييا عمماء النفس بانيا مرحمة نمو واضطراب يستدعي مف الباحثيف القياـ 

 .بدراستيا دراسة عممية 

 ثانيًا : االهمية التطبيقية :

يسيـ البحث في تحقيؽ ىدؼ عممي لمعرفة العنؼ االسري واثره في السموؾ  -2
 . طالب المرحمة المتوسطةالمنحرؼ لدى 

اىمية البحث تتمثؿ فيما اسفر عنو مف نتائج وتوصيات امميف االخذ بيا لممعالجة  -0
 .ب المرحمة المتوسطةطالمشكالت العنؼ االسري والحد مف السموؾ المنحرؼ لدى 

    Research Objectiveاهداف البحث :  

 :التعرؼ الى يستيدؼ البحث الحالي 

 .مفيـو العنؼ االسري واالنحرافات السموكية   -2
 . العوامؿ المؤدية الى العنؼ االسري  -0
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الكشؼ عف الفروؽ ذات داللة االحصائية في مستوى العنؼ االسري لدى طالب   -0
المرحمة المتوسطة وفقا لمجاالت البحث والتي تعزى لمتغيرات البحث) الصؼ 

الـ , المستوى االقتصادي لألسرة ( . الكشؼ الدراسي , التحصيؿ الدراسي لألب وا 
المنحرؼ لدى طالب المرحمة  عف الفروؽ ذات الداللة االحصائية في مستوى السموؾ

المتوسطة وفقا لممجاالت ) ممارسة السموكيات غير االجتماعية , عدـ االلتزاـ 
 باالنظمة والقوانيف, الالمباالة(.

 . التوصؿ الى مجموعة مف النتائج قد تسيـ في ايجاد حؿ لممشكمة المدروسة   -4

  Limitations Of Researchحدود البحث : 

يتحدد البحث الحالي بطالب المرحمة المتوسطة لمبنيف التابعة لممديرية العامة لتربية  
 ـ. 4/0220/ 21  - 0220/ 0/ 2الرصافة االولى  في مدينة بغداد لمفترة الزمنية  

 Definition terms:    تحديد  المفاهيم والصطمحات العممية 

 مف : عرفو كؿ   Violence Familyالعنؼ االسري  :     -2

- (Straus, 1980) : بانو حالة انفعالية تنتيي بايقاع االذى او الضرر باالخر سواء كاف
 (Straus, 1980,p 108)        . او جنسياً  او عاطفياً  ىذا االذى بدنياً 

- (Weber, 1964 ):  ىو شكؿ مف اشكاؿ االستخداـ غير الشرعي لمقوة  قد يصدر عف
ضد االخر بقصد قيرىـ او اخضاعيـ دوف حرياتيـ  واحد او اكثر مف اعضاء االسرة

 (  ,p49 Weber,1964الشخصية . )

بأنو سموؾ عدواني  الناتج عف االحباط باستخداـ القوة مع االنساف : (2002)عيسوي ,  -
 (03, ص0220او تدمير ممتمكاتو ) عيسوي ,
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ىو كؿ شكؿ مف اشكاؿ االساءة الجسدية او النفسية او االىماؿ ( 2022) ابو اسعد ,  -
والتجاىؿ تحصؿ ضمف نطاؽ عالقة تقارب عمى العالقات مابيف االزواج .) ابو اسعد 

 (020, ص0222,

 التعريف النظري لمعنف االسري :

( تعريفا نظريا لمعنؼ االسري , لكونو تعريفا 0222تبنت الباحثة تعريؼ  ) ابو اسعد,    
 شامؿ ومناسب لمبحث .

 :                 االنحراف السموكي -2
 :عرفو كؿ مف

ىو انتياؾ القواعد واألنظمة والقوانيف الذي يتميز : ( 2975) الجوهري وآخرون ,  -
, 2031بدرجة كافية مف الخروج عمى حدود التسامح العاـ في المجتمع . ) الجوىري ,

 (20ص

بانو االنحراؼ عف المعايير االجتماعية المركبة لمسموؾ  :(Thomas, 1988توماس )  -
 Thomas,1988,pالعاـ المتبع داخؿ نطاؽ البيئة االجتماعية التي يعيش فييا الفرد .) 

33) 

اما الباحثة فتعرؼ السموؾ المنحرؼ بانو السموؾ غير سوي الذي يختمؼ عف قيـ 
والقوانيف  وعادات المجتمع الذي ينتمي اليو الفرد ويتسـ بالعدواف وعدـ االلتزاـ باالنظمة

 .والالمباالت باالخريف
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 التعريف االجرائي لمسموك المنحرف :

جيب عمى مقياس السموؾ المنحرؼ الذي قامت ىو الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المست  
 الباحثو ببناءة في البحث الحالي .

 Intermediate Stageمرحمة الدراسة المتوسطة :  -3

ىي المرحمة الدراسية التي تتوسط مرحمتي التعميـ االبتدائي والتعميـ االعدادي ومدة 
 سنة . 21-20مابيف الدراسة فييا ثالث سنوات وتضـ الطمبة الذيف تتراوح اعمارىـ 

      ( .02.ص 2092وزارة التربية ,)

 الثاني املبحث

 اطار نظري ودراسات سابقة 
 المحور االول : اطار نظري 

 اوال : تعريف العنف االسري 

يعد العنؼ االسري مف المواضيع الميمة التي لقيت اىتماما كبيرا مف قبؿ العديد مف 
 الباحثيف والعمماء الذيف قاموا باء عطاء تعار يؼ عديدة لو مف بيف ىذه التعاريؼ مايمي:

عرفو حممي بأنو ممارسة القوة البدنية النزاؿ االذى باألشخاص او الممتمكات كما انو الفعؿ 
 التي تحدث ضررا جسميًا . او المعاممة

وعرفتو فاديو بأنو كؿ استخداـ غير مشروع لمطاقة او القوة الجسمانية لمشخص ينتج       
 (30,ص0229عنو جريمة بحؽ االنساف في الحياة)خولي,

اف العنؼ االسري سموؾ مدفوع بالغضب ويشمؿ استعماؿ القوة  ويرى براوف وىربرت     
 (20,ص0229الجسدية نحو الطرؼ االخر .) محمود ,
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وىكذا يمكف تعريؼ العنؼ االسري عمى انو سموؾ عدواني متعمد بقصد الحاؽ االذى      
 والضرر الجسدي او النفسي موجو نحو افراد االسرة . 

 االسالمي  ثانيًا : العنف االسري في الشرع

االسرية نذكر منيا قولو تعالى  اقر االسالـ عدد مف النصوص القرآنية لممؤسسة
ومف اياتو اف خمؽ لكـ مف انفسكـ ازواجا لتسكنوا فييا وجعؿ بينكـ مودة ورحمة ( سورة )

  02الرـو االية :

في طباعو  اذ تيتـ النظرة االسالمية بالبيئة االجتماعية التي يعيش فييا الفرد وتؤثر     
وأخالقو وعاداتو وقيمو واتجاىاتو , فقد حدد االسالـ لموالديف مسؤولياتيـ في توفير البيئة 

 االسرية الصالحة لألبناء .

حـر فييا عدة في سور  لذا نجد اف القراف الكريـ اقر مجموعة مف النصوص القرآنية   
                        استخداـ العنؼ نذكرىا :

ف لكثير مف المشركيف قتؿ اوالدىـ شركاؤىـ ليردوىـ وليمبسوا عمييـ دينيـ ولو ) وكذلؾ زي
 203شاء اهلل مافعموه فذرىـ وىـ يفتروف ( سورة االنعاـ االية :

) قد خسر الذيف قتموا اوالدىـ سفيا بغير عمـ وحرموا مارزقيـ اهلل افتراء عمى اهلل قد ضموا 
 242ة : وما كانوا ميتديف ( سورة االنعاـ االي

ياكـ اف قتمتوىـ كاف خطا كبيرا ( سورة  ) وال تقتموا  اوالدكـ خشية امالؽ نحف نرزقيـ وا 
 02االسراء: االية 

 نستنتج من موقف االسالم من العنف االسري :

 المنطمؽ االساس لإلسالـ تسويتو بيف المرأة والرجؿ في المسؤولية واألىمية . -2
 الجنسيف عمى المودة والرحمة والتكامؿ .مرتكز اخر وىو تأسيس العالقة بيف  -0
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 الرفؽ واإلحساف بالمعاممة تشكؿ اىـ عناصر المنياج االسالمي داخؿ االسرة . -0
 اف االشراؼ عمى شؤوف االسرة والتربية والرعاية ىي مسؤولية رب االسرة . -4

 ثالثًا : اشكال العنف االسري : لمعنف االسري اشكال متعددة منها 

: وىوا قؿ المستويات ضررًا ويتمثؿ في السب والتوبيخ واالستيزاء العنؼ المفظي  – 2
 ( 21, ص 0220) موسى ,  بمشاعر االخريف . 

العنؼ الجسدي : يعتبرا خطر انواع العنؼ يؤدي الى موت مف يتعرض ليذا النوع مف     – 0
العنؼ وىذا النوع غير مباشر ىجوـ ممموس مادي تجاه شخص ما تعرض حياتو الى 

 (33,ص0229ر.  ) الخولي ,الخط

العنؼ النفسي : يشير الى السموكيات المرتبطة باإلبعاد النفسية كالتحقير ,الوصـ,  – 0
 (41,ص0229الشتـ,   ألتخويؼ التيديد , العزؿ عف االسرة . ) الخالدي,

ىمالو وتركو دوف رعاية او تشجيع ويشمؿ  – 4 االىماؿ االسري : يقـو عمى نبذ الفرد وا 
شباع الحاجات الضرورية لمفرد وىذا مايدفعو الى العدائية صور مخت مفة منيا عدـ المباالة وا 

 (020, ص0222واالنتقاـ .  ) ابو سعد,

 النظريات المفسرة لمعنف االسري :  رابعاً 

 نظرية التعمم االجتماعي : – 2   

مؤسس نظرية التعمـ االجتماعي وتوكد ىذه النظرية عمى التفاعؿ بيف  يعد باندورا     
الشخص والبيئة , وتحاوؿ ايجاد وتحديد الظروؼ والمواقؼ , وتنظر الى السموؾ العنيؼ 
عمى انو سموؾ متعمـ , فاإلفراد ينتيجوف سموكيات عنيفة ألنيـ تعمموا مثؿ ىذه السموكيات 

كتساب يسمى بالنمذجو وما يترتب عف ىذا السموؾ مف اثابة بتفاعميـ مع البيئة . واف ىذا اال
 او عقاب .
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وقد وجد باندورا عند دراستو السموؾ عمى عينو مف االطفاؿ انو غالبا مايرتبط السموؾ 
العدائي لدييـ بالمثير او المنبو الذي يتعرضوف لو ، فبعض ىؤالء االطفاؿ لدييـ اباء 

ـ ,وفي الوقت نفسو يرتكب ىؤالء االباء سموكيات يعاقبوىـ عندما يظيروف العدواف نحوى
عنيفة ويشجعوف ابنائيـ عمى ممارسة مثؿ ىذه السموكيات مع اقرانيـ في المدرسة . 

  (221,ص0229الخولي,)

 النظرية السموكية :  – 2

يعتقد السموكييف اف السموؾ االنساني محكـو بتوابعو اي اف السموؾ العدواني تزداد 
عندما تكوف نتائجو سمبية عقابيو ,ويعد ىذا حجر االساس في مفيوـ احتماالت حدوثو 

االشتراط االجرائي الذي طوره العالـ االمريكي سكنر ويتـ عالج السموكيات العدوانية مف 
 (02خالؿ اساليب تعديؿ السموؾ كالتعزيز والعقاب .) عبد ألرحيـ ,د.ت , ص

 النظرية المعرفية :  – 3

سة الخبرة الذاتية مف حيث ادراؾ الفرد لنفسو واإلحداث التي تقع تيتـ ىذه النظرية بدرا
عميو وتركز ايضا عمى السياؽ النفسي واالجتماعي لمشخص العدواني والمتغيرات التي ادت 
الى استخداـ العنؼ لمتعبير عف ذاتو وتحقيقيا بالتصدي ليذه االعاقات التي تحوؿ دوف 

ىماؿ والنبذ واإلحباط ..مما يدفعو الى استعماؿ تحقيؽ ذاتو ومف اىميا شعور الفرد باإل
 (200,ص0223العنؼ ضد االخريف .) حسيف,

تعقيب عمى النظريات المفسرة لمعنؼ االسري كؿ واحدة مف ىذه النظريات تفسر 
العنؼ مف جوانب مختمفة , االاننا نرى اقرب نظرية في تفسير العنؼ ىي نظرية التعمـ 

طقيا عندما ركزت عمى الوسط الذي يتفاعؿ فيو الفرد وأىميتو االجتماعي اذ كاف تفسيرىا من
في تحديد اتجاىاتو وسموكو , ونظرتيا الى السموؾ العنيؼ عمى انو سموؾ متعمـ كما في 

 السموؾ السوي .
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 ثانيا: دراسات سابقة متعمقة بالعنف االسري

 (2999دراسة ) الحاج, – 2

 ) العنف ضد الطفل في المجتمع االردني (

ىدفت دراسة الى التعرؼ عمى العنؼ االسري ضد الطفؿ واستخدمت عينة تتراوح 
(  سنة وتوصمت النتائج الى اف العنؼ الجسدي كاف اكثر انتشارا مف 20 -1اعمارىـ )

 اشكاؿ العنؼ االخرى ضد االطفاؿ .

 (ا2000دراسة ) سترنغ وكترمان . – 2

 ) تاثير العنف االسري عمى االطفال (

دراسة التعرؼ عمى التبايف في انواع العنؼ االسري وتاثيره عمى سموكيات الطفؿ ىدفت      
مف خالؿ الدراسة التحميمية الشاممة , واثبتت النتائج باف االطفاؿ الذيف يتعرضوف الشكاؿ 
متعددة مف العنؼ االسري ىـ عرضو لممشاكؿ السموكية اكثر مف االطفاؿ الذيف يتعرضوف 

 لشكؿ واحد .

 (2005) الكركي , دراسة – 3

 ) العالقة بين اساليب حل الصراعات الزوجية والعنف ضد االطفال في محافظة الكرك(

ىدفت الدراسة التعرؼ عمى عالقة الصراعات الزوجية والعنؼ ضد االطفاؿ وبياف        
( 41شكؿ االساءة التي يتعرض ليا الطفؿ في محافظة الكرؾ , تكونت عينة الدراسة مف )

ظيرت النتائج اف العنؼ الجسدي اكثر انتشارا واف الذكور اكثر عرضو لمعنؼ اسرة وا
االسري مف االناث ووجود عالقة بيف اساليب حؿ الصراعات الزوجية والعنؼ ضد االطفاؿ 

. 
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يظير مف دراسات السابقة اف االطفاؿ ىـ الفئة المستيدفة لمعنؼ االسري , ويتعرضوف      
 اشكاؿ العنؼ االخرى .الى العنؼ الجسدي اكثر مف 

 السموك المنحرف :

ىو سموؾ الفرد سموؾ غير عادي بالنسبة لو واالخريف وىذا السموؾ لو طابع الخطورة        
واالستمرارية , ألنو ليس رد فعؿ مؤقت لمشكمة مف المشكالت التي تواجو الفرد المنحرؼ في 

السموؾ واف ىذا االخير يكوف  حياتو , وتبدو مظاىر سؤ التوافؽ مع جماعة واضحة في ىذا
ظاىرا وقد يكوف راجع الى اختالؿ في نمو مكونات الشخصية , او تعرضو ألسموب 
العالقات الو الدية واالجتماعية غير صحيحة ادت بو اكتساب مجموعة العادات او 
االتجاىات غير السوية كما اف الفرد المنحرؼ سموكيا قد تعمـ انواع مف االستجابات 

 لية والمؤثرات النفسية تمتاز باالنحراؼ عف المعايير االجتماعية .االنفعا

 النظريات المفسرة لمسموك المنحرف :

 : النظريات االجتماعية

االنحراؼ في السموؾ بسبب كثرة التناقضات في  : يفسر مورتوف نظرية مورتون – 2
المجتمع خاصة مف جانب االىداؼ التي تدفع الييا , وبيف عدـ توفر الوسائؿ المشروعة 
لبموغ تمؾ االىداؼ ىذا يؤدي الى حالة الصراع عندما تزداد الضغوط في اتجاه تحقيؽ 

ات والمعايير وبالتالي يظير االىداؼ ىذه الزيادة تودي عادة الى اختالؿ التوازف بيف الغاي
التراخي ويكوف نتاجو ظيور السموؾ المنحرؼ الذي ينتج عف الوضع االجتماعي الذي يجد 

 الفرد نفسو فيو . 

يرى دي تارد اف التقميد ىو اساس تعممنا السموؾ فالفرد نظرية التقميد االجتماعي :  – 2
فييا اذ يرى اف السموؾ المنحرؼ  يتعممو عف طريؽ التقميد مف البيئة المنحرفة التي ينشا
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ينتقؿ عف طريؽ االختالط واالتصاؿ  واف ىذه العممية التتـ االفي بيئة اجتماعية تتميز بسوء 
 ( 20,ص0221التنظيـ االجتماعي .) االعرجي ,

تركز ىذه النظرية في تفسير السموؾ المنحرؼ عمى انو النظرية المتعددة العوامل:  – 3
وجية والنفسية واالجتماعية , فالميؿ الى االنحراؼ دافع عقمي وىذا التكويف نتاج العوامؿ البيول

ومعو عدد مف الباحثيف الذيف افترضوا  2001البيولوجي يدفعو الى الجنوح وقد اقترح اوجيف 
اف المنحرفيف يمتمكوف استعداد لمدخوؿ في الجنوح , ىذا االستعداد ىو عالمة عدـ التكيؼ 

ة فيظير في البيت وثـ في المدرسة فيظير الفشؿ الدراسي كعامؿ والذي يكوف في الطفول
 ( 0222مرتبط بالجنوح ثـ ينمو ليصؿ الى مرحمة الرشد فيظير االجراـ .) اومميمي ,

 النظريات النفسية :

 النظرية السموكية المعرفية :

ء تعد ىذه النظرية مف النظريات الرائدة في عمـ النفس , وقد نشأت جراء اندماج ارا
النظرية المعرفية والنظرية السموكية , حيث تقـو االولى النظرية المعرفية عمى دراسة 
العمميات المعرفية التي تتضمف استقباؿ المعمومات وتحميميا وتفسير السموؾ . يرى ويمياـ 

( اف السموؾ االنحرافي ىو نتاج تفكير غير عقالني فصاحب ىذا السموؾ يتميز 2000,
لية واإلحساس الذاتي . وتقوـ النظرية السموكية عمى تفسير السموؾ مف بعدـ تحمؿ المسئو 

خالؿ موضوع التعمـ والمالحظة مف البيئة الخارجية لمفرد كما التعزيز االيجابي ليذا السموؾ 
 (2000فسموؾ الجانح ماىو إال االستجابة ورد فعؿ لمؤثرات البيئة غير الصالحة )اجراد ,

لسموؾ المنحرؼ في ظؿ النظريات السابقة ينشئ مف خالؿ ماسبؽ يتجمى تفسير ا     
 العوامؿ المكتسبة مف البيئة التي تحيط بالفرد فيو تعمـ خاطئ وتفكير خاطئ .

لذلؾ تكوف االسرة عقبة اماـ اشباع حاجات الفرد اذا كاف يسودىا الحرماف والقسوة     
 ء .والضرب وىو احد اشكاؿ العنؼ االسري الذي يتعرض لو االبنا
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فاألسرة مف الجماعات االساسية التي تشكؿ سموؾ الفرد ويكتسب مف خالليا القيـ والمعايير 
 االجتماعية التي تؤىمو الندماج في المجتمع .

  الثالث املبحث

 منهجية البحث و اجراءاته  

Research Methodology and Procedure  

جراءاتػػو مػػف حيػػث تحديػػد يتضػػمف الفصػػؿ الثالػػث تحديػػد المػػنيج المعتمػػد فػػي البحػػث  الحػػالي وا 
مجتمعػػو واختيػػار عينتػػو واألدوات التػػي تػػـ اسػػتعماليا وتبيػػاف الخطػػوات اإلجرائيػػة لمتحقػػؽ مػػف 
صػػػدؽ وثبػػػات أداتػػػي البحػػػث وتحديػػػد الوسػػػائؿ اإلحصػػػائية التػػػي اسػػػتعممت فػػػي الوصػػػوؿ إلػػػى 

 النتائج المطموبة .

 Research Methodologyمنهجية البحث :   اواًل :

الدراسة او البحث وفؽ ىذا َّ استعممت الباحثة المنيج الوصفي االرتباطي في دراستيا ، إذ إف
المنيج تقـو عمى دراسة الظاىرة كما ىي في الواقع و صفيا وصفا دقيقا بقصد تشخيصيا و 
كشؼ جوانبيا ، و ال يتوقؼ عند ىذه الحدود ، انما يتعدى ذلؾ الى التحميؿ و التفسير و 

 التقويـ و التعبير عف الظاىرة كمَا برموز لغوية و رياضية. المقارنة و

 :Research Populationمجتمع البحث  ثانيًا:

ويتضمف جميع االفراد او األشياء او األشخاص الذيف يشكموف موضوع مشكمة   البحث، كمػا 
ا يشػػمؿ جميػػع العناصػػر ذات العالقػػة بمشػػكمة الدراسػػة التػػي يسػػعى الباحػػث الػػى اف يعمػػـ عمييػػ

(، ويتكػػػوف مجتمػػػع البحػػػث الحػػػالي مػػػف طػػػالب 023: 0220نتػػػائج بحثػػػو )عبػػػاس، وآخػػػروف،
( وقػػد 022وقػد بمػػغ عػدد المػػدارس المتوسػطة )المرحمػة المتوسػػطة )االوؿ , الثػاني , والثالػػث(, 
( طالبػا, وعػدد طػالب الصػؼ الثػاني 03141بمغ عدد الطالب الصؼ االوؿ المتوسط بواقع )
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( طالبػا 09012طالبًا، وعدد طالب الصؼ الثالػث متوسػط بواقػع )( 04243المتوسط بواقع )
 ( يبيف ذلؾ.2, وجدوؿ )

 (2جدول )
 اعداد طمبة مجتمع البحث

 اعداد الطالب اعداد المدارس اسـ المديرية العامة ت

 00039 19 المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة االولى -2

 02100 00 الثانية المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة -0

 02221 31 المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ االولى -4

 01002 13 المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثانية -1

 222023 022 المجموع الكمي

 

 Research Sampleعينة البحث  ثالثا:

إف اختيػػػار عينػػػة الدراسػػػة مػػػف أبػػػرز خطػػػوات البحػػػث, ذلػػػؾ إف الباحػػػث عنػػػدما يريػػػد أف       
يجمع البيانات عف مجتمع كامؿ فإنػو ال يسػتطيع أف يشػمؿ أفػراد المجتمػع كافػة, بػؿ يمجػأ إلػى 
عينة مف ىذا المجتمع يستعيف بيا في جمع بياناتػو, وتعػرؼ العينػة, بأنيػا مجموعػة جزئيػة مػف 

تركة, واليػدؼ منيػػا تعمػيـ النتػػائج التػي تسػػتخمص منيػا عمػػى مجتمػػع مجتمػع لػػو خصػائص مشػػ
وينبغػػػي اف تختػػار العينػػة بحيػػػث تمثػػؿ المجتمػػع مػػػف  (.41:  0222أكبػػر )عػػودة, والخميمػػي، 

حيػػػث الظػػػاىرة أو المتغيػػػر عمػػػى أف التحميػػػؿ االحصػػػائي يتطمػػػب بالضػػػرورة أف تكػػػوف العينػػػة 
تػػػػـ  طالبػػػا  ( 422حػػػث االساسػػػية مػػػف ) (, وتألفػػػت عينػػػة الب22: 0222عشػػػوائية )سػػػالمة، 
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اختيػػارىـ بالطريقػػة العشػػوائية مػػف مجتمػػع طػػالب المرحمػػة المتوسػػطة، لمحافظػػة بغػػداد، وبواقػػع 
( 0(، وجػدوؿ )0-2والكػرخ  0-2( طالب لكؿ مديرية ، مػف مػديريات التربيػة )الرصػافة222)

 يبيف ذلؾ.
 (2جدول )

 يوضح عينة البحث االساسية موزعة بحسب مديريات التربية  

 عدد الطالب المديرية ت

 200 المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة االولى -2

 200 المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثانية -2

 200 الكرخ االولى المديرية العامة لتربية بغداد -3

 200 الكرخ الثانية لتربية بغدادالمديرية العامة  -4

 
 Tools of Researchرابعًا : ادوات البحث : 

اطمعػػت الباحثػػة عمػػى مجموعػػة مػػف الدراسػػات و البحػػوث ذات العالقػػة لػػـ تجػػد الباحثػػة مقيػػاس 
السموؾ المنحرؼ يتناسب مع عينة البحث الحالي وذلؾ الف اغمػب الدراسػات و البحػوث التػي 
تناولت متغيرات الدراسة الحاليػة طبػؽ عمػى عينػات مختمفػة فػي العمػر و الخصػائص ، وبػذلؾ 

مقياس يتناسب مع عينة الدراسة و متطمباتيػا ، و بيػذا فػاف الباحثػة قامػت  قامت الباحثة ببناء
( ، و 0222ببناء مقياس السموؾ المنحرؼ وقامػت بتبنػي مقيػاس العنػؼ االسػري  )ابػو اسػعد 

 فيما يأتي توضيح إلجراءات اعداد وبناء المقاييس. 
 : اواًل: مقياس العنف االسري

الع الباحثة عمػى العديػد مػف البحػوث والدراسػات ألجؿ تحقيؽ أىداؼ البحث، وبعد االط      
 ( ، 0222التي تناولت العنؼ االسري فقد قامت الباحثة بتبني مقياس  )ابواسعد , 
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 :ػولقد مرت عممية اعداد مقياس العنف االسري باإلجراءات والخطوات اآلتية

 التحميؿ المنطقي لفقرات المقياس : –اوال:

( عمػى مجموعػة مػف الخبػراء  ذوي اختصاصػات  2لممحػؽ عرضت الباحثة المقياس ) انظػر ا
تربويػػة ونفسػػية وطمػػب مػػنيـ أف يبػػدو مالحظػػاتيـ عػػف المقيػػاس ومػػدى مالئمتػػو لمتطبيػػؽ عمػػى 
أفػراد عينػػة البحػػث فػػي البيئػػة العراقيػػة فضػػاًل عػػف إبػػداء أيػػة مالحظػػات أخػػرى إف وجػػدت , وقػػد 

المقيػاس ،اذ نالػت فقػرات المقيػاس  اقترح الخبراء بعض التعديالت المناسبة عمى بعػض فقػرات
 (.0عمى موافقة الخبراء , وكما موضح في الجدوؿ )

 (3الجدول )

 العنف االسريالنسب المئوية وقيم مربع كأي ال راء الخبراء في صالحية مقياس 

 أرقام الفقرات

قيمة  غير الموافقون الموافقون
مربع 
كأي 

 المحسوبة

قيمة 
مربع 
كأي 
 الجدولية

مستو 
ى 

 الداللة

اللة
الد

رار 
لتك

ا
سبة 

الن
رار 

لتك
ا

سبة 
الن

 

2 ,2 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 ,
20 ,22 ,23 ,24 ,25 ,
26 ,27 ,29 ,20 ,22 ,
22 ,23 ,24 ,26 ,27 ,
29 ,30 ,32 ,32 ,33 ,
35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,

40 ,42 ,43 ,44 , 

3 ,6  ,22 ,28 ,25 ,
28 ,34 ,42 ,45 ,46 ,

47 ,48 , 

2
دال  0,05 3,84 20 0% 0 200% 0

 احصائياً 
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 :Statistical analysisثانيا : التحميل اإلحصائي 

جػػػرى تطبيػػػؽ المقيػػػاس عمػػػى العينػػػة نفسػػػيا التػػػي اسػػػتعممت فػػػي التحميػػػؿ اإلحصػػػائي           
( طالبػػػًا، وحممػػػت اإلجابػػػات و الػػػدرجات 422لفقػػػرات مقيػػػاس العنػػػؼ االسػػػري البػػػالغ حجميػػػا )

 لكؿ فقرة و معامالت صدقيا ، و كاالتي : لحساب القوة التمييزية

لحسػػاب القػػوة التمييزيػػة )المجموعتػػاف المتطرفتػػاف(  لفقػػرات مقيػػاس العنػػؼ االسػػري  اتبعػػت   
 الباحثة الخطوات اآلتية :

( فقرة عمػى عّينػة 49. تطبيؽ المقياس بعد أف حصؿ عمى الصدؽ الظاىري، والمكوف مف )2
وبعد التطبيؽ تـّ اعطاء درجة لكػؿ إجابػة عػف كػّؿ فقػرة عمػى ( طالبًا، 422البناء المؤلفة مف )

وفؽ طريقة تصحيح مقياس العنؼ االسػري ، إذ تػـ حسػاب الدرجػة الكميػة لكػؿ مسػتجيب عبػر 
 الجمع الجبري لجميع فقرات المقياس.       

. ترتيػػب الػػدرجات الكميػػة التػػي حصػػؿ عمييػػا أفػػراد العينػػة تنازليػػًا مػػف أعمػػى درجػػة إلػػى أدنػػى 0
 رجة. د

%( مػف 03%( مف االستمارات الحاصمة عمػى الػدرجات العميػا فػي المقيػاس و)03. تعييف )0
( 229االسػػتمارات الحاصػػمة عمػػى الػػدرجات الػػدنيا , وبمػػغ عػػدد االسػػتمارات فػػي كػػؿ مجموعػػة)

ومػػػػف ثػػػػـ طبػػػػؽ  ( اسػػػػتمارة 021اسػػػػتمارة أي اف عػػػػدد االسػػػػتمارات التػػػػي خضػػػػعت لمتحميػػػػؿ )
( لعينتيف مستقمتيف الختبار الفػروؽ بػيف متوسػطات المجموعػة العميػا T-testاالختبار التائي )
 رة والدنيا في كؿ فؽ

. بعد تحديد المجمػوعتيف العميػا والػدنيا اسػتعممت الباحثػة االختبػار التػائي لعينتػيف مسػتقمتيف، 4
إليجاد تمييز جميع فقرات مقياس العنؼ االسػري  وتبػّيف أّف اغمػب فقػرات المقيػاس مميػزة عنػد 

 (  2.21مستوى داللة )
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 ثالثا : ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية :
درجػػػة الفقػػػرة بالدرجػػػة الكميػػػة لػػػألداة تعػػػد مػػػف أكثػػػر الطػػػرؽ شػػػيوعا فػػػي تحميػػػؿ  ارتبػػػاط أف    

، (allen, 1979,.124الفقػرات لتحديػد مػدى تجػانس الفقػرات فػي قياسػيا لمظػاىرة السػموكية )
)بيرسػػوف ( بػػيف درجػػة كػػؿ فقػػرة والدرجػػة الكميػػة  لممقيػػاس ، واسػػتعممت الباحثػػة معامػػؿ ارتبػػاط 

وقػػػد كانػػػت معػػػامالت االرتبػػػاط  جميعيػػػا دالػػػة إحصػػػائيا عنػػػد مقارنتيػػػا بالقيمػػػة الجدوليػػػة والتػػػي 
وبيػػذا تكػوف جميػع الفقػػرات  (009( وبدرجػة حريػة)2,21(عنػد مسػتوى داللػػة )2,220تسػاوي )

 .   دالو إحصائيا  

 Validity  Scalesرابعا : ثبات المقياس :    

 تحققت الباحثة مف ثبات مقياس العنؼ االسري باستخراج نوعيف مف الثبات ىما كاآلتي : 

 Alpha– Cronbachكرونباخ :   –طريقة ألفا  - أ

تػػـ حسػػاب ثبػػات مقيػػاس العنػػؼ االسػػري عبػػر اختيػػار الباحثػػة عينػػة عشػػوائية بمػػغ  حجميػػا   
اختيػػارىـ مػػف عينػػة التحميػػؿ االحصػػائي ، و باسػػتعماؿ معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ  ( طالبػػًا ، تػػـ12)
(Alpha-Cronbach والػػذي يقػػيس االتسػػاؽ الػػداخمي والتجػػانس بػػيف فقػػرات المقيػػاس ، فقػػد )

ات جيػػػػد و يشػػػػير إلػػػػى تجػػػػانس وىػػػػو معامػػػػؿ ثبػػػػ ( 2.90)بمػػػػغ معامػػػػؿ الثبػػػػات بيػػػػذه الطريقػػػػة
 .المقياس

 t-Retestطريقة اإلعادة ) االتساق الخارجي ( :    -ب 
تحققػػت الباحثػػة مػػف ثبػػات المقيػػاس بيػػذ الطريقػػة ) طريقػػة اإلعػػادة ( باسػػتخراج معامػػؿ الثبػػات  

( طالبًا ، و بعد أسػبوعيف تػـ أعػادة  12بعد تطبيؽ االختبار عمى عينة الثبات البالغ حجميا )
رسوف بيف درجات أفراد العينة في التطبيقػيف ، إذ بمػغ التطبيؽ ، ثـ تـ حساب معامؿ ارتباط بي

(، بعػػػد ذلػػػؾ أصػػػبح المقيػػػاس 2،902معامػػػؿ الثبػػػات لمقيػػػاس العنػػػؼ االسػػػري بيػػػذه الطريقػػػة )
 (.  2( فقرة كما في ممحؽ )49بصيغتو النيائية مكونًا مف )
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 : ثانيًا : مقياس السموك المنحرف
 ولقد مرت عممية بناء مقياس السموك المنحرف باإلجراءات والخطوات اآلتية:ـ 

 تعميمات المقياس: -اوالً 
تعػػد تعميمػػات المقيػػاس بمثابػػة الػػدليؿ الػػذي يسترشػػد بػػو المسػػتجيب أثنػػاء اسػػتجابتو عمػػى فقػػرات 
 المقيػػاس، وقػػد سػػعت الباحثػػة إلػػى إف تكػػوف تعميمػػات المقيػػاس واضػػحة ودقيقػػة، إذ يتطمػػب مػػف
المسػػػتجيب التأشػػػير عمػػػى أحػػػد البدائػػػػػػؿ الثالثػػػة لعبػػػارات المقيػػػاس وىػػػي )دائمػػػا، احيانػػػا، ابػػػدًا( 
واإلجابػػػة عنيػػػا بكػػػؿ صراحػػػػػة وصػػػػػػدؽ وموضػػػوعية مػػػف خػػػالؿ ورقػػػة اإلجابػػػة التػػػي وضػػػعتيا 

 الباحثة في نياية المقياس، وأف ىذا اإلجراء ألغراض البحث العممي.

 تصحيح المقياس:-ثانيا

الباحثػػة فػػي البحػػث الحػػالي مقياسػػا ثالثػػي لتقػػدير كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات المقيػػاس وىػػو اسػػتخدمت 
( لمفقػرات المصػاغة  0-2بصياغة )دائمًا, أحيانػًا, أبػدًا( . ويعطػى عنػد التصػحيح الػدرجات ) 

 ( يبيف ذلؾ .4(إلى الفقرات المعكوسة , وجدوؿ )2-0باتجاه ايجابي والدرجات مف )

 (4جدول)

 تدرج اإلجابة عمى مقياس السموك المنحرف 

 أبداً  أحياناً   دائماً  البدائل
 2 0 0 الدرجة

 Items Analysisإجراء تحميل الفقرات: -ثالثا

تعد مف الخطوات الميمة في إجراءات البناء واليدؼ منيا الوقوؼ عمى صالحية الفقرات ومػا 
 وتقسـ ىذه العممية عمى عمميتيف: تتوافر فييا مف خصائص سيكومترية
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 التحميل المنطقي لفقرات المقياس : - أ
يعػػد التحميػػؿ المنطقػػي ضػػروريا فػػي بػػدايات إعػػداد الفقػػرات ألنػػو يؤشػػر مػػدى تمثيػػؿ الفقػػرة      

ظاىريػػًا لمسػػمة التػػي أعػػدت لقياسػػيا، لمطابقػػة الشػػكؿ الظػػاىري لمسػػمة قبػػؿ تحميميػػا إحصػػائيًا، 
ؿ المنطقػي لمفقػػرات وتحميميػا إحصػائيًا، إذ أف الفقػرات التػي تكػػوف ألف ىنػاؾ عالقػة بػيف التحميػ

مطابقػػة فػػي شػػكميا الظػػاىري لمسػػمة تػػزداد قػػدرتيا عمػػى التمييػػز ومعػػامالت صػػدقيا )الكبيسػػي، 
عرضػػػػت ( لػػػػذلؾ قامػػػػت الباحثػػػػة بعػػػػرض فقػػػػرات مقيػػػػاس )السػػػػموؾ المنحػػػػرؼ( 232: 0222

الخبػػراء  ذوي اختصاصػػات تربويػػة  ( عمػػى مجموعػػة مػػف 0الباحثػػة المقيػػاس ) انظػػر الممحػػؽ 
ونفسػػػية وطمػػػب مػػػنيـ أف يبػػػدو مالحظػػػاتيـ عػػػف المقيػػػاس ومػػػدى مالئمتػػػو لمتطبيػػػؽ عمػػػى أفػػػراد 
عينة البحث في البيئػة العراقيػة فضػاًل عػف إبػداء أيػة مالحظػات أخػرى إف وجػدت , وقػد اقتػرح 

المقيػاس عمػى  قػراتالخبراء بعض التعديالت المناسػبة عمػى بعػض فقػرات المقيػاس ،اذ نالػت ف
  ( .1وكما موضح في الجدوؿ ) ،موافقة الخبراء

 (5الجدول )

 السموك المنحرفالنسب المئوية وقيم مربع كأي ال راء الخبراء في صالحية مقياس 

 أرقام الفقرات

قيمة  غير الموافقون الموافقون
مربع 
كأي 

 المحسوبة

قيمة 
مربع 
كأي 
 الجدولية

مستوى 
اللة الداللة

الد
 

رار
لتك

ا
سبة 

الن
رار 

لتك
ا

سبة 
الن

 

2 ,2 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 ,
20 ,22 ,23 ,24 ,25 ,
26 ,27 ,29 ,20 ,22 ,
22 ,23 ,24 ,26, 3 ,6 
 ,22 ,28 ,25  ,  

20 200
دال  0,05 3,84 20 0% 0 %

 احصائياً 
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 :Statistical analysisالتحميل اإلحصائي  -ب
لمفقػرات يعػد أداة فّعالػة لتحسػيف االختبػار ويسػيـ ( إلى أَف التحميؿ اإلحصائي Ebelيشير أيبؿ )

كػػذلؾ فػػي تجميػػع مجموعػػة مػػف الفقػػرات عاليػػة الجػػودة بحيػػث تكػػوف دقيقػػة فػػي قيػػاس مػػا وضػػعت 
اسػػتخدمت الباحثػػة عػػدة أسػػاليب لتحميػػؿ الفقػػرات  ولقػػد، (Ebel,1972: 225مػػف أجػػؿ قياسػػو )

 إحصائيا وىي كااالتي:
 أسموب المجموعتين المتطرفتين:-2

 تطبيق المقياس عمى عينة التحميل ثم تحديد الدرجة الكمية لكل استمارة. - أ
إلى أف عدد أفراد عينة التمييز يفػػػضؿ أال يقػػػؿ عػف  ((Anastasia, 1976يشير انستازي 

طبػؽ الباحػث المقيػاس عمػى عينػة عشػوائية  (،Anastasia , 1976: 209)( فػرد 422)
 جة الكمية لكؿ استمارة.( طالب،  وتـ تحديد الدر 422مكونة مف )

 ترتيب االستمارات تنازليًا من اعمى درجة الى أدنى درجة. - ب

%( مػف 03مف االستمارات الحاصمة عمى الدرجات العميػا فػي المقيػاس و) %(27تعيين ) - ت
االستمارات الحاصمة عمػى الػدرجات الػدنيا والمتػيف تمػثالف مجمػوعتيف بػأكبر حجػـ واقصػى 

وبمػغ عػدد االسػتمارات فػي  (،Anastasia, & Urbana, 2010: 182)تمايز ممكف 
( 021( اسػػػػػتمارة أي اف عػػػػدد االسػػػػتمارات التػػػػػي خضػػػػعت لمتحميػػػػػؿ )229كػػػػؿ مجموعػػػػة)

( لعينتػػيف مسػػتقمتيف الختبػػار الفػػروؽ بػػيف T-testاسػػتمارة ومػػف ثػػـ طبػػؽ االختبػػار التػػائي )
 (،Rynon & Haber,1980: 340)متوسػطات المجموعػة العميػا والػدنيا فػي كػؿ فقػرة 

)مـــايرز، وتعػػػد الفقػػػرة مميػػػزة مػػػف خػػػالؿ مقارنػػػة القيمػػػة التائيػػػة المحسػػػوبة بالقيمػػػة الجدوليػػػة 
 .وقد تبيف اف جميع الفقرات مميزة ( 2.21عند مستوى داللة )(. 356: 2990
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 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس:-2
واالداء عمػى االختبػار بأكممػو، وىػذا يقصد بيا ايجاد معامؿ االرتباط بيف االداء عمى كؿ فقػرة 

(. Ferguson, &Takane, :1989  203األسػموب يعطينػا مقياسػًا متجانسػًا فػي فقراتػو )
وقد تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف، الستخراج العالقػة االرتباطيػة بػيف درجػات افػراد العينػة 

مػػف المعػػروؼ فػػي بنػػاء عمػػى كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات المقيػػاس، ودرجػػاتيـ الكميػػة عمػػى المقيػػاس، و 
المقػػاييس أنػػو كممػػا أرتفػػع ارتبػػاط الفقػػرة بػػالمجموع الكمػػي ارتفػػع احتمػػاؿ الحصػػوؿ عمػػى مقيػػاس 

 (241: 2002أكثر تجانسًا )فيركسوف، 
 (:Reliability Indicesرابعا : مؤشرات الثبات )

ُيقصػػد بالثبػػات فػػي المقيػػاس دقػػة االختبػػار فػػي القيػػاس أو المالحظػػة وعػػدـ تناقضػػو مػػع 
: 0222نفسو وأتسػاقو فيمػا يزودنػا بػو مػف معمومػات عػف سػموؾ المسػتجيب   )مجيػد، وعيػاؿ، 

( ويقصػد بػػو اإلتسػػاؽ فػػي نتػائج المقيػػاس، فالمقيػػاس الثابػػت ىػو الػػذي يمكػػف اإلعتمػػاد عميػػو، 9
والتحقؽ مف ذلؾ إذا كانت فقرات المقياس تقيس السػمة نفسػيا، وتعطػي نتػائج ثابتػة فػي تكػرار 

( ولمتحقػػػؽ مػػػف ثبػػػات المقيػػػاس اسػػػتعممت الباحثػػػة 222: 0220لػػػزمف )ربيػػػع، تطبيقيػػػا عبػػػر ا
 الطرؽ االتية:

 (:Test –re-testطريقة إعادة االختبار )  -أ
تعتمػد ىػذه الطريقػة عمػى إجػراء االختبػار عمػى عينػة ممثمػة لممجتمػع ثػـ إعادتػُو مػرة ثانيػة      

بعػػد مػػرور وقػػت مناسػػب لػػيس قصػػيرًا بحيػػث يتػػأثر بػػالتمريف عمػػى االختبػػار وتػػذكره، وال طػػوياًل 
بحيػػث يػػؤدي الػػى النسػػياف وبعػػد إجػػراء االختبػػار مػػرة ثانيػػة يحسػػب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف األداء 

(، ولحسػػاب 13: 2091وُيعػػد ىػػذا االرتبػػاط ىػػو مقيػػاس ثبػػات االختبػػار )الغريػػب, فػػي المػػرتيف
عادتػػو طّبقػػت الباحثػػة مقيػػاس السػػموؾ المنحػػرؼ عمػػى عينػػة مكونػػة  الثبػػات بطريقػػة االختبػػار وا 

( يومػػًا طّبػػؽ المقيػػاس عمػػى العينػػة نفسػػيا، ثػػـ قامػػت 21( طالػػب , وبعػػد مػػرور مػػدة )12مػػف )
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ط باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف فكاف معامؿ االرتبػاط يسػاوي الباحثة بحساب معامؿ االرتبا
 ( وىو معامؿ ثبات جيد.  2,94)

 (:Cronbach– Alphaكرونباخ ) –طريقة ألفا  -ب
تشير ىذه الطريقة الى حسػاب االرتباطػات بػيف درجػات جميػع فقػرات المقيػاس عمػى عػد       

عػد مؤشػرًا عمػى التجػانس بػيف فقػرات المقيػاس أف الفقرة عبارة عف مقياس قائـ بحد ذاتو، وأنػُو يُ 
( وىػػو معامػػؿ ثبػػات جيػػد، إذ 2,39( وعنػػد حسػػاب معامػػؿ الثبػػات بمغػػت)014: 0222)عػػودة،

( ىػػو مؤشػػر 2,02 – 2,32( الػػى اف معامػػؿ الثبػػات الػػذي يتػػراوح بػػيف )2091يشػػير عيسػػوي)
 (.30: 2091جيد الختبار الثبات )عيسوي , 
 خامسا : التطبيق النهائي :

طبقػػت الباحثػػة المقياسػػيف  بصػػورتيما النيائيػػة عمػػى افػػراد عينػػة البحػػث التطبيقيػػة البالغػػة       
( طالبػػًا, حيػػث قامػػت الباحثػػة بتوضػػيح كيفيػػة اإلجابػػة عمػػى فقػػرات المقيػػاس ألفػػراد عينػػة 022)

 البحث وتـ توزيع واسترجاع المقياس مف قبِؿ الباحثة .

 :       الوسائل اإلحصائية -خامساً 
( spssتـ استخراج نتائج البحث بواسطة برنامج التحميؿ اإلحصائي لمعمػـو االجتماعيػة )     

 والذي أستخدـ مف خاللو الوسائؿ اآلتية : 
 النسبة المئوية واختبار مربع كاي ألستخراج آراء الخبراء )الصدؽ الظاىري( لفقرات المقياس. -2
داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطي المجموعػػة العميػػا  االختبػػار التػػائي لعينتػػيف مسػػتقمتيف وذلػػؾ لحسػػاب -0

 والمجموعة الدنيا الستخراج القوة التمييزية لمفقرات .
معامػػػػػؿ ارتبػػػػػاط  بيرسػػػػػوف إليجػػػػػاد صػػػػػدؽ الفقػػػػػرات ) ارتبػػػػػاط درجػػػػػة الفقػػػػػرة بالدرجػػػػػة الكميػػػػػة , ,  -0

 والستخراج الثبات بطريقة إعادة  االختبار 
 بات .معامؿ ألفا كرونباخ وذلؾ الستخراج الث -4
  تحميؿ التبايف لكشؼ عف اىـ الفروؽ بيف المتغيرات -5
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  الرابع املبحث

 عرض النتائج و تفسريها
يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ عرضػػًا لمنتػػائج  التػػي تػػـ التوصػػؿ الييػػا و تفسػػيرىا و فقػػًا لمبيانػػات و      

األىداؼ الموضوعة بالتسمسؿ ، فضال عف تقديـ االستنتاجات و التوصيات و المقترحات فػي 
 ضوء النتائج و عمى النحو ااَلتي : اواًل : عرض النتائج وتفسيرىا :

 توى العنف االسري لدى طالب المتوسطة.الهدف االول : التعرف عمى مس
( 022لتحقيؽ ليذا اليدؼ، وبعد تطبيؽ المقياس عمى افراد عينة البحث البالغة )      

طالبًا، وتحميؿ اإلجابات و حساب المتوسطات الحسابية لدرجات افراد العينة عمى مقياس 
ؼ معرفة داللة الفروؽ العنؼ االسري ، وباستعماؿ االختبار التائي لعينة واحدة وذلؾ بيد

بيف متوسط درجات افراد العينة والمتوسط النظري لممقياس حيث كانت النتيجة اف طالب 
 (. 1المرحمة المتوسطة  لدييـ  العنؼ االسري , و كما ىو موضح في الجدوؿ )

 (6جدول )

 متوسط درجات العنف االسري واالنحراف المعياري لدى الطالب و القيمة التائية لداللة
 الفرق بينها و بين المتوسط النظري

 العدد المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 النظري

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

العنف 
 االسري

200 228.49 25.698 96 32.967 2,96 
دال 

(0.05) 

 (.2,96( تساوي )299( وبدرجة حريه ) 0,05*القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة ) 
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بو المجتمع  مف ضػغوط  كثيػرة القػت ضػالليا عمػى  اف ىذه النتيجة تشير الى اف مايمر     
افػػراد االسػػرة وممػػا زاد فػػي انتشػػار ىػػذه السػػموكيات والظػػواىر المرفوضػػة بعػػد النػػاس عػػف القػػيـ 
واالخػػػالؽ وتعػػػاليـ الشػػػرائع السػػػماوية التػػػي تحػػػض عمػػػى الخيػػػر والفضػػػيمة , وتنيػػػى عػػػف الشػػػر 

المػػراىقيف لػو عواقػػب وخميػة اىميػػا والعػدواف , وممػا الشػػؾ فيػو اف اثػػار العنػؼ ضػػد االطفػاؿ و 
واخطرىػػا االثػػار النفسػػية حيػػث اف العامػػؿ النفسػػي لالنسػػاف ىػػو الػػذي يحػػدد شخصػػيتو وتعاممػػو 
مػػػػع نفسػػػػو او مػػػػع االخػػػػريف ولػػػػذلؾ نجػػػػد اف العنػػػػؼ يػػػػؤثر عمػػػػى طبيعػػػػة الطفػػػػؿ فػػػػي الحاضػػػػر 

ـ الثقػػة فػػي والمسػػتقبؿ , وقػػد اشػػارت دراسػػات عديػػدة اف اثػػار العنػػؼ تجعػػؿ الفػػرد انعزاليػػا وعػػدي
 نفسو وىذا سيؤثر عمى تقدمو مستقبال .

 الهدف الثاني : التعرف عمى السموك المنحرف لدى طالب المتوسطة.

تحقيقػػػًا لميػػػدؼ األوؿ مػػػف اىػػػداؼ البحػػػث الحػػػالي ، و بعػػػد تطبيػػػؽ  مقيػػػاس عمػػػى أفػػػراد عينػػػة 
أفػػػراد  ( ، و تحميػػػؿ اإلجابػػػات و حسػػػاب المتوسػػػطات الحسػػػابية لػػػدرجات022البحػػػث البالغػػػة )

( درجػػػػة، وبػػػػانحراؼ معيػػػػاري مقػػػػداره 30،43العينػػػػة عمػػػػى مقيػػػػاس ، بمػػػػغ متوسػػػػط درجػػػػاتيـ )
( درجػػػػة باسػػػػتعماؿ 10( درجػػػػة، وعنػػػػد مقارنتػػػػو بالمتوسػػػػط النظػػػػري لممقيػػػػاس البػػػػالغ )3،444)

االختبػػػار التػػػائي لعينػػػة واحػػػدة ، وجػػػد اف المتوسػػػط الحسػػػابي المتحقػػػؽ أصػػػغر مػػػف المتوسػػػط 
( ، إذ بمغػت القيمػة 2.21رؽ ذي داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة )النظري لممقيػاس ، و بفػ

(، و بدرجػة حريػة 2,01(اكبر مػف القيمػة التائيػة الجدوليػة البالغػة )1،323التائية المحسوبة ) 
(، و ىػػػػذه النتيجػػػػة توضػػػػح اف طػػػػالب المرحمػػػػة المتوسػػػػطة  لػػػػدييـ  سػػػػموؾ منحػػػػرؼ ، 209)

 ( يوضح ذلؾ .3والجدوؿ)
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 (7جدول )

متوسط درجات واالنحراف المعياري لدى طالب المتوسطة و القيمة التائية لداللة الفرق 
 بينها و بين المتوسط النظري 

 العدد المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 النظري

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

السموك 
 المنحرف

دال  2,01 1،323 10 3،444 30،43 022
(0.05) 

وتفسػػر ىػػذه النتيجػػة بػػاف طػػالب المتوسػػطة لػػدييـ سػػموؾ منحػػرؼ نتيجػػة العنػػؼ االسػػري ممػػا 
 يترؾ اثره السمبي عمى الطالب المراىؽ والعممية التربوية .

: الكشف عن الفـروق ذات الداللـة االحصـائية فـي مسـتوى العنـف االسـري   الهدف االثالث
لــدى طــالب المرحمــة المتوســطة وفقــًا )الصــف الدراســي , التحصــيل الدراســي لــالب واالم , 

 ( يوضح ذلؾ .9والجدوؿ)المستوى االقتصادي لالسرة (.
 (8جدول )

 نتائج تحميل التباين لمعرفة داللة الفروق عمى مقياس العنف االسري  
 وفقًا )الصف الدراسي , التحصيل الدراسي لالب واالم , المستوى االقتصادي لالسرة ( 

 ( 0،0،عند مستوى داللة)48,3القيمة الفائيه الجدولية تساوي 

 

 مصدر التباين

مدموع 

 المربعات

درخة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

القيمة 

الفائية 

 المحسوبة

 

 الداللة

  1232,291 0 22040,030 بيف المجموعات
 

22.110 

 
 داؿ

 441,094 201 31992,010 داخؿ المجموعات

 1129,232 200 93000,104 الكمي
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تشػػػػير نتيجػػػػة اليػػػػدؼ الثالػػػػث الػػػػى وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية وفقػػػػًا لممتغيػػػػرات       
)الصػػؼ الدراسػػي , التحصػػيؿ الدراسػػي لػػالب واالـ , المسػػتوى االقتصػػادي لالسػػرة ( ، وتعػػزو 
الباحثة ىػذه النتيجػة إلػى إف الكثيػر مػف المجػاالت النفسػية واالجتماعيػة والتربويػة واألخالقيػة ، 

رتباطػػػو بضػػػغوط خارجيػػػة اكثػػػر منيػػػا ذاتيػػػة  فمػػػف المتوقػػػع اف تتػػػاثر ىػػػذه يمكػػػف أف يوصػػػؼ با
( ، فػػي 22,110المتغيػرات بمتغيػػر العنػػؼ االسػػري أذ بمغػػت القيمػػة الفائيػػة المحسػػوبة تسػػاوي )

( ، مما يػدؿ إلػى أنػو توجػد 2.21( عند مستوى داللة )0,94حيف إف القيمة الجدولية تساوي )
فػي مسػتوى العنػؼ االسػري لػدى طػالب المرحمػة المتوسػطة ذات الداللة االحصػائية  فروؽ في

وفقػػًا )الصػػؼ الدراسػػي , التحصػػيؿ الدراسػػي لػػالب واالـ , المسػػتوى االقتصػػادي لالسػػرة ( عنػػد 
 عينة البحث الحالي.

ولمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات استعمؿ اختبار )شيفيو( فبمغت قيمة المتوسط     
( والتحصيؿ الدراسي لالب واالـ 241.99) الحسابي لمتغير الصؼ الدراسي

( وىو فرؽ 4.29( طالب واما قيمة )ؼ( فقد بمغت )12( لعينة عددىا )212.21فبمغت)
( اما الصؼ الدراسي والمستوى االقتصادي فقد 2.21غير داؿ إحصائيا تحت مستوى داللة )

, وأما قيمة  ( طالب11( لعينة عددىا )211.22بمغ متوسط الحسابي لممجموعة الثالثة )
( ولصالح 2.21( وىو فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى داللة )29.00)ؼ( فقد بمغت )

المستوى االقتصادي , وأما التحصيؿ الدراسي لالب واالـ والمستوى االقتصادي فقد أشارت 
( ولصالح المستوى االقتصادي اذ 2.21النتائج الى وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى )

 ( يوضح ذلؾ. 0( والجدوؿ )24.24قد بمغت ) اف قيمة )ؼ(
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 (9جدول )

 يوضح نتائج اختبار شيفيه البعدي لممقارنات الثنائية

رقم 

 المقارنة
 العينة المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي

الفرق 

الحرج بين 

 الوسطين
شيفيه 

 الحرخة

الداللة 

.0.0 

 

2 
 200,9900 12 الدراسي الصؼ

غير  0,414 4,2900
التحصيؿ الدراسي  دالة

 209,2113 12 لالب واالـ 

0 
 209,9900 12 الصؼ الدراسي

 دالة  0,113 29,0019
 242,2202 11 المستوى االقتصادي

0 
التحصيؿ الدراسي 

 لالب واالـ
12 209,2113 

 دالة 0,113 24,404
 242,2202 11 المستوى االقتصادي

لصػػػػالح متغيػػػػر  وفػػػػي ضػػػػوء نتػػػػائج اختبػػػػار )شػػػػيفية( تبػػػػيف اف الفػػػػروؽ دالػػػػة أحصػػػػائياً        
المسػػتوى االقتصػػادي , اذ يتضػػح مػػف ىػػذه النتيجػػة اف المسػػتوى االقتصػػادي المتذبػػذب لعوائػػؿ 
افػػػراد عينػػػة البحػػػث مػػػف حيػػػث انخفاضػػػو وعػػػدـ اسػػػتقراره سػػػبب ليػػػـ مشػػػاكؿ اجتماعيػػػة واسػػػرية 

 .كثر عنفًا في تعامميـ مع ابناءىـوزادت الضغوط النفسية عمييـ مما جعميـ ا

لكشف عن الفروق ذات الداللـة االحصـائية فـي مسـتوى السـموك المنحـرف الهدف الرابع : ا
لــدى طــالب لــدى طـــالب المرحمــة المتوســطة وفقــا لممجـــاالت ) ممارســة الســموكيات غيـــر 

 ( يوضح ذلؾ .22والجدوؿ) االجتماعية , عدم االلتزام بالقوانين واالنظمة , الالمباالة ( .
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 (20جدول )

 نتائج تحميل التباين لمعرفة داللة الفروق عمى مقياس السموك المنحرف  
 عدم االلتزام بالقوانين واالنظمة , الالمباالة( ،مارسة السموكيات غير االجتماعيةوفقًا )م 

 ( 0،05عند مستوى داللة)3,84القيمة الفائيه الجدولية تساوي * 
تشػػػير نتيجػػػة اليػػػػدؼ الرابػػػع الػػػى وجػػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػػائية وفقػػػًا لممجػػػػاالت )       

ممارسػػػة السػػػموكيات غيػػػر االجتماعيػػػة , عػػػدـ االلتػػػزاـ بػػػالقوانيف واالنظمػػػة , الالمبػػػاالة ( . أذ 
( ، فػػػػي حػػػػيف إف القيمػػػػة الجدوليػػػػة تسػػػػاوي 1,011بمغػػػػت القيمػػػػة الفائيػػػػة المحسػػػػوبة تسػػػػاوي )

( ، ممػػػػػا يػػػػػدؿ إلػػػػػى أنػػػػػو توجػػػػػد فػػػػػروؽ فػػػػػي ذات الداللػػػػػة 2.21لػػػػػة )( عنػػػػػد مسػػػػػتوى دال0,94)
االحصائية في مستوى السموؾ المنحرؼ وفقًا لممجاالت )ممارسة السموكيات غيػر االجتماعيػة 
, عػػدـ االلتػػزاـ بػػالقوانيف واالنظمػػة , الالمبػػاالة(. وتعػػزو الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة بػػأف أفػػراد عينػػة 

التنظػػػيـ والػػػتحكـ والدافعيػػػة فػػػي تأديػػػة واجبػػػاتيـ بػػػإخالص البحػػػث لػػػيس لػػػدييـ وعػػػي بالمثػػػابرة و 
وتفاني,وترى الباحثة إف عامؿ يقظة الضمير ميـ جدًا عنػد الطػالب ألف ىػذا العامػؿ سػيعكس 
المثػابرة والتنظػػيـ لتحقيػػؽ األىػػداؼ المرجػػوة، وكػػذلؾ انعػداـ وجػػود الفػػروؽ بػػيف المجػػاالت يشػػير 

مختمفػػة إذ اف عينػػة البحػػث يوجػػد لػػدييـ سػػموؾ الػػى اف اجابػػات عينػػة البحػػث اجابػػاتيـ كانػػت 
 منحرؼ  وىذا يدؿ عمى أف الطالب غير منظـ واليؤدي واجباتو باستمرار .

 
 مصدر التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

القيمة 
الفائية 
 المحسوبة

 
 الداللة

  0400,113 0 1941,021 المجموعاتبيف 
 

1,011 

 
 112,013 201 220201,23 داخؿ المجموعات داؿ

 0034,204 200 229992,49 الكمي
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ولمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات استعمؿ اختبار )شيفيو( , فبمغت قيمة المتوسط      
( ومتغير عدـ االلتزاـ 14.19الحسابي لمتغير ممارسة السموكيات غير االجتماعية )

( طالب, واما قيمة 12( لعينة عددىا )30,22بالقوانيف واالنظمة بمغ المتوسط الحسابي )
( لصالح متغير عدـ 2.21و داؿ إحصائيا تحت مستوى داللة )( وى24,40)ؼ( فقد بمغت )

االلتزاـ بالقوانيف واالنظمة, اما متغير ممارسة السموكيات غير االجتماعية ومتغير الالمباالة 
( طالب واما قيمة )ؽ( فقد بمغت 11( لعينة عددىا )11,92فقد بمغ المتوسط الحسابي )

(, اما متغير عدـ االلتزاـ 2.21توى داللة )( وىو فرؽ غير داؿ إحصائيا عند مس0,02)
بالقوانيف واالنظمة ومتغير الالمباالة فقد أشارت النتائج الى وجود فروؽ دالة احصائيا عند 

( ولصالح متغير عدـ االلتزاـ بالقوانيف واالنظمة واف قيمة )ؽ( فقد 2.21مستوى داللة )
 ( يوضح ذلؾ . 22لجدوؿ )(. وا22.13( وقيمة شيفية الحرجة بمغت )20.02بمغت )

 (11خدول )

 يوضح نتائح اختبار شيفيه البعدي للمقارنات الثنائية

رقم 

 المقارنة
 العينة المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي

الفرق 

الحرج بين 

 الوسطين

شيفيه 

 الحرخة

الداللة 

.0.0 

2 

ممارسة السموكيات 
 غير االجتماعية

12 14,1900 
 دالة 22,132 24,4049

عدـ االلتزاـ  
 30,2290 12 بالقوانيف واالنظمة

0 
ممارسة السوكيات  

 14,1900 12 غير االجتماعية
 غير دالة 22,420 0,0213

 11,9222 11 الالمباالة 

0 
عدـ االلتزاـ  

 بالقوانيف واالنظمة
12 30,2290 

 دالة 22,132 20,0290
 11,9222 11 الالمباالة 
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نتائج اختبار )شيفية( تبيف اف الفروؽ دالة أحصائيًا لصالح متغير عدـ وفي ضوء        
االلتزاـ بالقوانيف واالنظمة , اذ يتضح مف ىذه النتيجة اف افراد عينة البحث المراىقيف 
يواجيوف صعوبة االلتزاـ بالقوانيف واالنظمة في حياتيـ بسبب تشتت سموكياتيـ , وطبيعة 

بيا حيث اليتقبموف بسرعة اي نصيحة مف االىؿ والمدرسة او مرحمة المراىقة التي يمروف 
قواعد يتمزموف بيا فضاًل عف اىـ يروف انفسيـ في اغمب المواقؼ اف سموكيـ صحيح 
وايجابي وعمييـ اف يعيشوف المرحمة التي يمروف بيا دوف شروط او قيود مما انساىـ اف 

 سموكيـ منحرؼ وسمبي . 

ــة االرتباطيــة بــين مســتوى العنــف االســري والســموك خامســًا : التعــرف عمــى طبيعــة ا لعالق
 المنحرف لدى طالب المرحمة المتوسطة .

تػػـ حسػػاب معامػػؿ  العنــف االســري بالســموك المنحــرف " "عالقــةولغػػرض التعػػرؼ عمػػى      
( . ولمكشػػؼ عػػػف مسػػػتوى 2, 110ارتبػػاط بيرسػػػوف لػػدى أفػػػراد عينػػة البحػػػث ، وبمغػػت قيمتػػػو )

معنويػػة داللػػة معامػػؿ االرتبػػاط أسػػتخدـ االختبػػار التػػائي الخػػاص بارتبػػاط بيرسػػوف وظيػػر عػػدـ 
( اذ بمغػت القيمػة التائيػة المحسػوبة  2,  21وجود عالقػة ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ) 

( ، وبػذلؾ توجػد عالقػة معنويػة بػيف 2,01( وىي أكبر مػف القيمػة الجدوليػة البالغػة )1, 920)
 ( .  20العنؼ االسري  والسموؾ المنحرؼ لدى أفراد عينة البحث. والجدوؿ رقـ يوضح ذلؾ )

 (20الجدوؿ )
 قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف بيف العنؼ االسري والسموؾ المنحرؼ لدى طالب المتوسطة

 عينة البحث والقيمة التائية المحسوبة و الجدولية ومستوى الداللة أفراد

 عدد أفراد
 عينة البحث

قيمة معامؿ 
 االرتباط

 مستوى القيمة   التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 داؿ احصائياً  2,  012 1,920 2,110 022
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إحصػػػائية بػػػيف العنػػػؼ يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ اعػػػاله وجػػػود عالقػػػة ارتباطيػػػة ذات داللػػػة        
المنحرؼ وىذه النتيجػة تتفػؽ عػف مػا جػاء فػي ادبيػات نظريػة كثيػرة بػأف الفػرد  االسري والسموؾ

الذي يعاني مف العنؼ االسري  لديو سموؾ منحرؼ  وترى الباحثة أف طبيعة التنشئة االسػرية 
االراء السمبية التي تفرض عمى الطالب مف حيػث الضػغوط  واالجػراءات الصػارمة والتمسػؾ بػ

مف قبػؿ االىػؿ فضػاًل عػف عػدـ تػوجيييـ نحػو الطريػؽ الصػحيح كػؿ ىػذه المػؤثرات والمسػببات 
 دفعتيـ الى ممارسة السموؾ المنحرؼ في حياتيـ .

 .Conclusionsثانيًا: االستنتاجات 

 في ضوء نتائج البحث الحالي يمكف الخروج باالستنتاجات اآلتية : 

 ف الى العنؼ االسري اف افراد عية البحث الحالي يتعرضو  -2
 اف افراد عينة البحث الحالي لدييـ سموؾ منحرؼ . -0
وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػػة احصػػػائية لمتغيػػػػر المسػػػتوى االقتصػػػػادي لالسػػػرة لػػػػو تػػػأثير فػػػػي  -0

 إحداث الفروؽ في العنؼ االسري لدى طالب المتوسطة .
حمػػة وجػود فػػروؽ ذات الداللػػة االحصػائية فػػي مسػػتوى السػػموؾ المنحػرؼ لػػدى طػػالب المر  -4

 المتوسطة وفقا لممتغير عدـ االلتزاـ بالقوانيف واالنظمة 
توجد عالقة دالة ارتباطية معنوية بيف العنؼ االسري والسموؾ المنحرؼ لػدى أفػراد عينػة  -1

 البحث.

 .Recommendationsثالثًا: التوصيات 
 في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا في ىذا البحث توصي الباحثة باآلتي : 
التوجيػػػػو السػػػػميـ لالسػػػػر التػػػػي تتعامػػػػؿ مػػػػع االبنػػػػاء المػػػػراىقيف بػػػػالعنؼ واالسػػػػاءة عمػػػػى  -2

 اـ ببناء شخصية سميمو لالبناء عف طريؽ مراكز التنمية االسرية .ضرورة االىتم
اعتماد  مقياس السموؾ المنحرؼ الذي تـ بناءه في ىذه الدراسة  فػي اختبػار التالميػذ   -2

 في المدارس  االبتدائية.
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بسػػػػبب تػػػػردي الوضػػػػع  سػػػػر التػػػػي تعػػػػاني مػػػػف التفكػػػػؾ االسػػػػريلتمكػػػػيف االجتمػػػػاعي لالا-0
االقتصادي الذي يدفعيا الى استخداـ العنؼ ضد االبناء مف خالؿ اعادة تاىيػؿ ىػذه 

 عمؿ تؤىميـ لمعمؿ .االسر وتنمية مياراتيـ في ورش 
اتخػػاذ االجػػراءات الالزمػػة لوضػػع النصػػوص القانونيػػة فػػي المػػدارس التػػي توجػػب عمػػى  -4

 .التربويةطمبة الذيف لدييـ سموؾ منحرؼ االلتزاـ باالنظمة القانونية واالنظمة 
 

 .Suggestionsرابعًا: المقترحات 
 بناءًا عمى ما توصؿ إليو البحث تقترح الباحثة ما يأتي :    

لمعرفة التشابو أو  إجراء دراسات أخرى عمى عينات  في المدارس الثانوية واإلعدادية -2
 والمدارس في المراحؿ األخرى. االختالؼ بيف المدارس االبتدائية 

إجػػراء دراسػػات أخػػرى تيػػدؼ إلػػى الكشػػؼ عػػف العالقػػة بػػيف كػػؿ متغيػػر مػػف متغيػػرات  -2
 أخرى. ومتغيرات  البحث

الجتمػػػاعي فػػي المػػػدارس لمقيػػاـ بمعالجػػػة المشػػكالت االسػػػرية تفعيػػؿ دور االخصػػائي ا -3
 . والدورات  المتمثمة بحاالت العنؼ ضد االبناء مف خالؿ الدراسات

 

 المصادر :

 القراف الكريـ -
(: نظريات االرشاد النفسي والتربوي ,دار المسيرة 0220ابو اسعد ,وعربيات احمد) -2

 لمنشر والتوزيع ,عماف , االردف.
(:سيكولوجية المشكالت 0222عبد المطيؼ.والختاتنو سامي) ابواسعد,احمد -0

 االسرية,دار المسيرة لممنشر , عماف, االردف .
 ( العنؼ والجريمة ,دار العربية لمعمـو ,بيروت,لبناف.0229اسماعيؿ , عطا اهلل) -0
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 (:العنؼ االسري اسبابو وعالجو, بيروت, لبناف.0229الخولي ,مجمود )  -4
وظيفة المعرفية عند المراىقيف الجانحيف , رسالة ماجستير ( : ال2000اجراد,محمد) -1

 في عمـ النفس , جامعة الجزائر.
( اثر االحداث الصدمية داخؿ االسرة في ظيور االدماف عمى 0222اومميمي,حميد) -1

المخدرات عند المراىؽ الجانح , رسالة ماجستير في عمـ النفس العيادي, جامعة 
 منتوري, قستنطينة .

( : دراسة في عمـ االجنماع الجنائي , دار 2031ي,محمد واخروف )الجواىر  -3
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