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 شكر وتقدير
 

 هاملرشفة عىل ىذ ادلكتورة رغداء نعيسةابمشكر ل س تاذيت امفاضةل  وبلك الاحرتام وامتلدير أ ثوج

، فليا مين عظمي امشكر ادلراسةه يف لك مرحةل من مراحل ىذ يل ذري موجو ومرشد، واميت اكنت ادلراسة

 والامتنان.

 

املدرس يف كسم الإرشاد  ادلكتورة عائشة انرصوشكري اجلزيل أ يضًا ل عضاء جلنة احلمك ال فاضل 

رشاد  وادلكتورة منال امش يخادتطاص امطحة امنفس ية امنفيس  املدرس يف كسم الإرشاد امنفيس ادتطاص اإ

ال ثر اميام يف اس تكٌلل  نوثلوميو، وس يكون ملالحظاهت ادلراسةيف كراءة ىذا  نهجودى نلدرة ميمنفيس 

 .هىذ دراس يت

 

، اذلين اكن ملالحظاهتم كبري ال ثر يف ال فاضل ادلراسةجلنة حتكمي أ دوات كٌل أ دص ابمشكر أ عضاء 

عدادىا مبا يتناسب و أ غراض   . ادلراسةثلومييا واإ

 

ىل  ، اذلين مل يبخلوا يف وكهتم وهجدمه يف امتعاون  ادلراسةأ فراد عينة كٌل أ ثلدم خبامص شكري واحرتايم اإ

 ، فليم مين لك حتية وثلدير.ادلراسةمتطبيق أ دوات 

 

ىل أ فراد أ رسيت وأ ضدكايئ اذلين أ مدوين ابدلمع واملساندة  ول يفوثين أ ن أ ثلدم خبامص امشكر والامتنان اإ

 .ادلراسة هامالزمني لإمتام ىذ
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 الفصل األول
 التعريف بالدراسة

 مقدمة: -1-1
لما اىتـ الباحثوف بالخبرات التي يتعرض ليا الطفؿ في السنوات األولى مف عمره ضمف محيط أسرتو 

ليا مف أثر كبير عمى مستقبؿ حياتو وقدرتو عمى التوافؽ المطموب.وتؤكد نظرية التحميؿ النفسي عمى أىمية 
رعاية الطفػؿ فػي السػنوات األولػى مػف العمػري حيػث يػتـ فييػا تشػكيؿ شخصػية الفػرد وتكػويف عاداتػو وميولػوي 

التػػػي قػػػد يعػػػاني منيػػػا فػػػي مرحمػػػة ويػػػرى فرويػػػد وأتباعػػػو أف سػػػموؾ الشػػػخص واالضػػػطرابات النفسػػػية والعقميػػػة 
المراىقػة والرشػػدي يعػود معظميػػا إلػػى أسػاليب التربيػػة الخاطئػة والتػػي تعػػرض ليػا فػػي السػنوات الخمػػس األولػػى 

 مف حياتو.
كمػػا يػػرى الحديػػدي والجيشػػاف أف مػػف المتفػػؽ عميػػو ىػػو "أحقيػػة الوالػػديف أو األوصػػياء عمػػى الطفػػؿ فػػي 

بعاده عف سمبيات ومخ اطر الحياةي إال أف األمر اآلخر المتفؽ عميو أيضػا" ىػو أف اإلفػراط تربيتو وتوجييو وا 
في فيـ حقوؽ الوالديف واألوصياء عمى الطفؿي قػد يػنجـ عنػو اإلسػاءة لمطفػؿي وىنػا ينشػأ الخمػؿ فػي المعادلػة 

لى بيف التأديب واإلساءةي مع االعتراؼ بأف أف ىناؾ عددا" مف الحاالت غير القميمة التي يصؿ فييا األمر إ
اإليػػػػػػذاء الشػػػػػػديد لمطفػػػػػػؿ ممػػػػػػا يػػػػػػؤثر بصػػػػػػورة واضػػػػػػحة عمػػػػػػى نمػػػػػػوه الجسػػػػػػدي والنفسػػػػػػي والعقمي".)الحديػػػػػػدي 

 (1-169ي2004والجيشافي
ساءة معاممة الطفؿ ظاىرة مرضية منتشرة في كػؿ المجتمعػات ي و"تمثػؿ خبػرة فريػدة لكػؿ طفػؿ عمػى  وا 

ءةي وخصػػػػائص الطفػػػؿ النفسػػػػية حػػػدةي وتعتمػػػد خطػػػػورة نتػػػائج ىػػػػذه الظػػػاىرة عمػػػػى شػػػدة ومعػػػدؿ تكػػػػرار اإلسػػػا
والسموكيةي ونوعية العبلقة بػيف الطفػؿ ومرتكبػي اإلسػاءةي إضػافة إلػى عػدـ تػوفر الخػدمات المسػاندة والرعايػة 
لمثؿ تمؾ الحاالت".و إلساءة معاممة الطفؿ أنماط عديدةي إاّل أف العديد مف الدراسػات واألبحػاث اتفقػت عمػى 

، اإلسداءة Physical Abuse،اإلساءة الجسددية Emotional Abuse اإلساءة االنفعالية(األنماط اآلتية:
إسػاءة معاممػة الطفػؿ  أنمػاط أكثػر الدراسػة هىػذ تناوؿتوسػ .Neglect، اإلىمال Sexual Abuseالجنسية  

يوىي اإلساءة اإلنفعالية حيث تعد مف العوامؿ اليامة التي تؤثر في شخصية الطفؿي وصحتو  وتدميراً  شيوعاً 
تعػػرؼ فػػي ضػػوء اإلطػػار المرجعػػي الػػذي طرحتػػو جمعيػػة المتخصصػػوف األمريكػػاف فػػي مجػػاؿ سػػوء النفسػػيةي و 

بأنيػػا" نمػػط سػػموؾ رعايػػة أو معاممػػة لػػو طػػابع التكػػرار والتػػواتر يتعػػرض ليػػا األطفػػاؿ  1995معاممػػة األطفػػاؿ
أنيػػػـ غيػػػر وتحمػػػؿ أو تنقػػػؿ رسػػػائؿ معينػػػة مفادىػػػا: بػػػأنيـ ال قيمػػػة ليػػػـ وغيػػػر جػػػديريف بالتقػػػدير أو االحتػػػراـ و 

محبوبوف وغير مرغوب فػييـي وأنيػـ مصػدر إزعػاج اليطػاؽي وأف قيمػتيـ وأىميػتيـ تتوقػؼ عمػى مػدى تمبيػتيـ 
 أو إشباعيـ لمطالب أو احتياجات شخص آخر.
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كما يوزع اإلطار المرجعي المشار إليو السموكيات الدالة عمى اإلساءة االنفعالية واإلىمػاؿ عمػى سػت  
ار واالزدراء واالسػػػتخفاؼي التخويػػػؼ أو الترويػػػعي االسػػػتغبلؿ و اإلفسػػػادي إنكػػػار فئػػػات أساسػػػية ىػػػي:) االحتقػػػ

الحساسػػػية اإلنفعاليػػػة وعػػػدـ التجػػػاوب االنفعػػػالي مػػػع الطفػػػؿي العػػػزؿي واإلىمػػػاؿ التعميمػػػيي الطبػػػيي الصػػػحيي 
 ( (APSAC, 1995 والنفسي(

يػػة التنشػػئة االجتماعيػػة ويتضػػح مػػف ىػػذه السػػموكيات أنػػو مػػف الممكػػف لئلسػػاءة اإلنفعاليػػة أف تعيػػؽ عمم
السػػميمة التػػػي تمعػػػب دورًا كبيػػػرًا فػػػي إكسػػػاب الطفػػػؿ لمعػػػادات والميػػػارات االجتماعيػػػة المقبولػػػةي باإلضػػػافة إلػػػى 
تفعيؿ دوره الجنسي عمى أساس ذكوري أو أنثويي حيث تقع عمػى الوالػديف مسػؤولية تكػويف اتجاىػات مناسػبة  

اسػػتجابتيما لسػػموؾ الطفػػؿ غيػػر المناسػػب لجنسػػو باإلسػػاءة نحػػو الجػػنس ابتػػداء مػػف سػػنوات الطفولػػة األوؿي ف
وتجاىػػؿ حاجاتػػو النفسػػية المتعمقػػة بتشػػكيؿ ىويتػػو الجنسػػية  كرغبتػػو فػػي المػػدح والتقبػػؿ مػػف جانػػب اإلنفعاليػػة 

السموؾ المبلئـ لجنسوي وحاجتو إلى عبلقة دافئة مع والديو كؿ ذلؾ مف شأنو أف يؤثر  عفالوالديف ورضاىـ 
ات السػػموكية لػػدى الطفػػؿ التػػي تتناسػػب مػػع جنسػػوي بمعنػػى أف يكتسػػب الطفػػؿ الولػػد صػػفات فػػي تنميػػة السػػم

 .الذكورةي وتكتسب الطفمة البنت صفات األنوثة
لػػذلؾي تحػػػاوؿ الباحثػػػة فػػي ىػػػذه الدراسػػػة تسػػػميط الضػػوء عمػػػى العبلقػػػة بػػيف اإلسػػػاءة االنفعاليػػػة الوالديػػػة 

 واليوية الجنسية لدى الطفؿ. 
 اتيا   مشكمة الدراسة ومسوغ -1-2

تعػػد اإلسػػاءة االنفعاليػػة ظػػاىرة خطيػػرة شػػائعة تحػػدث فػػي كػػؿ أنمػػاط األسػػر بغػػض النظػػر عػػف الخمفيػػة 
الثقافية واالجتماعية والعرقيةي تتطمب مف كؿ المؤسسات اإلجتماعية والتربوية مواجيتياي فاإلساءة االنفعاليػة 

عف نوع مػف األشػياء تمارسػو األـ المثاليػة ليست واقعة أو حدثًا يحدث لمرة واحدة منعزلةي حيث أننا "نتحدث 
% إلػى 80حيف تمارسو األـ المريضة أو المضػطربة مػف  % مف وقت التفاعؿ مع طفمياي في10ألكثر مف 

 (.         2ي 2003أبو حبلوةي (% مف وقت التفاعؿ مع طفميا"90
ي حيػػث وجػػدت نتيجػػة االطػػبلع عمػػى التػػراث دراسػػةال هوقػػد اسػػتدعى الباحثػػة مسػػوغات عػػدة لمقيػػاـ بيػػذ 

النظػػري وعػػدد مػػف الدراسػػات السػػابقة انتشػػار معػػدؿ اإلسػػاءة االنفعاليػػة فػػي المجتمعػػات الغربيػػة والعربيػػةي ففػػي 
% تقريبػػًا مػػف تقػػارير حػػاالت إسػػاءة معاممػػة األطفػػاؿي 7الواليػات المتحػػدة األمريكيػػة تشػػكؿ اإلسػػاءة اإلنفعاليػػة 

طفػػبًل  984.000% مػف 6( أف معػدؿ اإلسػاءة اإلنفعاليػػة يبمػغ (1997نيػة سػػنة وأظيػرت اإلحصػائيات الوط
مثبت تعرضيـ لصيغ اإلساءة واإلىماؿ المختمفة. أما في انجمترا فقد بمغ عػدد األطفػاؿ المسػجميف تحػت ىػذه 

% مػػف إجمػػالي عػػدد األطفػػاؿ ضػػحايا مختمػػؼ صػػيغ إسػػاءة المعاممػػة. كمػػا تشػػير 18( 2000الصػػيغة سػػنة )
( إلى أف اإلساءة اإلنفعالية (1995-1996ت التي صدرت عف المعيد األسترالي لمصحة والرعاية  المعموما
 .(13ي 1996% مف حاالت إساءة المعاممة المثبتة) توميسوف وتوسكيي 31تشكؿ 
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% 21( فػي السػعودية إلػى أف 2003وعمى صعيد المجتمعات العربيػة أشػارت نتػائج دراسػة الزىرانػي )
وف لصورة مف صور اإليذاء في حياتيـي وأف اإليذاء اإلنفعالي ىو األكثر انتشارا" بنسػبة  مف األطفاؿ يتعرض

منظمػػػػة المجمػػػػس الػػػػوطني لشػػػػؤوف األسػػػػرة و ) وفػػػػي األردف أشػػػػارت نتػػػػائج الدراسػػػػة التػػػػي قػػػػاـ بيػػػػا%. 33,6
% إلسػػػػاءات لفظيػػػػة مػػػػف 70أطفاليػػػػا أردنيػػػػة إلػػػػى تعػػػػرض  ( أسػػػػرة(2286عمػػػػى (71ي 2007اليونيسػػػػيؼي 

 .يف/ أولياء األمورالوالد
% مػػف األحػػداث الجػػانحيف اسػػتخدـ معيػػـ  آبػػاؤىـ أسػػموب  20أمػػا فػػي المجتمػػع السػػوري فقػػد تبػػيف أف

مػف الفتيػات الجانحػات خضػعف  70%% منيـ استخدمت أمياتيـ أسموب الطػردي و 34الطرد مف المنزؿي و
أشكاؿ متعددة مف العنؼ داخؿ (ي وتبيف أيضا" وجود 85ي 1995لمطرد مف قبؿ آبائيف أو أمياتيف )عبودي 

(. وأظيػرت  248ي 2004األسرة تتراوح بيف الشػتـ والضػربي واسػتخداـ أدوات كالعصػا ي والسوط)اسػماعيؿي
( طفػبًل وطفمػة 4000( التػي أجريػت عمػى عينػة بمغػت )119ي 2008دراسة )الييئة السورية لشؤوف األسػرةي 

 % منيـ كانوا عرضة لشكؿ أو أكثر مف أشكاؿ العنؼ المعنوي. 87أف 
كما لوحظ مػف خػبلؿ الرجػوع إلػى الدراسػات والتقػارير السػابقة أف الجيػة المعتديػة ىػي األب واألـ أواًلي 

(ي 2008الضحية ثانيًاي كدراسة )الييئة السػورية لشػؤوف األسػرةي  -ثـ أفراد يعيشوف في البيئة المباشرة لمطفؿ
% مف مرتكبي سػوء معاممػة 77( حيث بيف أف NCANDS, 1999والتقرير الذي قدـ لمكونجرس األمريكي)

سنة يتػأثروف  18أقؿ مف  مميوف طفؿ 10% ىـ أقارب الطفؿي وأف مايقارب مف 11األطفاؿ ىـ الوالدافي و
  (.6ي 2008سمبيًا مف سوء معاممة الوالديف) الدويؾي 

وباإلضػػافة إلػػى ماسػػبؽ يؤكػػد بعػػض البػػاحثيف أف اإلسػػاءة اإلنفعاليػػة تفضػػي إلػػى معانػػاة ضػػحاياىا مػػف 
 تػػػداعيات نفسػػػية وسػػػموكية مػػػدمرة لمبنػػػاء النفسػػػي ليػػػـي وتعػػػد الصػػػدمة االنفعاليػػػة المتغيػػػر األكثػػػر تػػػأثيرًا عمػػػى
اإلرتقػػػاء النفسػػػي لؤلطفػػػاؿ. وتػػػدعـ ذلػػػؾ نتػػػائج دراسػػػة المجنػػػة الوطنيػػػة لمبحػػػث فػػػي وقايػػػة األطفػػػاؿ مػػػف إسػػػاءة 

% مػػػف الراشػػػديف الػػػذيف تعرضػػػوا لئلسػػػاءة 80المعاممػػػة واإلىمػػػاؿ فػػػي المممكػػػة المتحػػػدة إذ خمصػػػت إلػػػى أف 
ة يشػػػعروف أف صػػػيغ اإلسػػػاءة الجنسػػػية مقترنػػػة باإلسػػػاءة البدنيػػػة و/ أو اإلسػػػاءة االنفعاليػػػة فػػػي مرحمػػػة الطفولػػػ

 (.1996) أبو حبلوةي االنفعالية أكثر صيغ اإلساءة ضررًا عمى المدى البعيد
 ,Briggs and Hawkins)ودراسػة بيرجػز وىػاوكنز  (Briggs, 1995) زوتثبػت دراسػة بيرجػ 
لئلسػػػاءة ( نتػػػائج مشػػػابية فبعػػػد إجػػػرائيـ مقػػػاببلت مقننػػػة مػػػع مجموعػػػة مػػػف الرجػػػاؿ المثبػػػت تعرضػػػيـ 1996

الجنسيةي مع اإلساءة البدنية واإلساءة االنفعالية عمى يد مقدمي الرعاية ليػـ أف األطفػاؿ يمكػف أف يشػفوا مػف 
األلػػػـ والجػػػروح البدنيػػػة ولكػػػف ربمػػػا ال يشػػػفوف أبػػػدًا مػػػف الخػػػوؼ واإلذالؿ والعػػػار وفقػػػداف الثقػػػة المتضػػػمنة فػػػي 

  (.1996ي المرجع السابؽ) اإلساءة الجنسية
أف اإلساءة اإلنفعالية يمكف أف تكوف منبئًا قويػًا باإلعاقػات فػي  Glaser, 2002)بلسر)وقد وجدت ج

النمو النفسي لؤلطفاؿ أكثر مف اإلساءة البدنيػةي والطفػؿ المحػرـو ممػا يصػح تسػميتو التغذيػة اإلنفعاليػة حتػى 
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ف كاف معافى بدنيًا يمكف أف يفشؿ في اإلرتقاء النفسي والعضوي (ي وتدعـ ذلػؾ 3-2 ي2003)أبو حبلوةي وا 
فقد بينت ارتفاع معػدؿ اضػطراب اليويػة الجنسػية لػدى المسػاء إلػييـ  (2003نتائج دراسة مخيمر والظفيري )

عمػػى أف اإلسػػاءة االنفعاليػػة مػػف قبػػؿ األب تعػػد أقػػوى المتغيػػرات تنبػػؤًا باضػػطرابات مػػف قبػػؿ األب كمػػا أكػػدت 
حيث أشارت ( (Norton and Dolan, 1996, 219اليوية الجنسية. باإلضافة إلى دراسة نورتوف ودوالف 

إلػػى أف العػػرض الػػرئيس المشػػترؾ بػػيف مضػػطربي اليويػػة الجنسػػية ىػػو اضػػطراب العبلقػػة مػػع األبي وتعػػرض 
 Maffit and)الطفؿ لخبرات اإلساءة الجسمية أو النفسية )اإلنفعالية( أو الجنسية. كما يرى مافيت وكاسػبي

Caspi, 1998, 137)  ؿ لمعنؼ أو سوء المعاممة مف الوالديفي وكذلؾ تعرض الطفؿ ذاتػو أف رؤية األطفا
 لئلساءة الوالدية يترتب عميو شعوره بالخجؿ والخزي والقمؽ واضطراب ىوية الذات. 

واضػػػطراب اليويػػػة الجنسػػػية يصػػػيب الكبػػػار والصػػػغار عمػػػى حػػػد سػػػواءي ويمكػػػف أف يظيػػػر منػػػذ سػػػنيف 
يعػانوف مػف مشػكمة تحديػد الجػنس قبػؿ أف يصػموا إلػى مرحمػة  الطفولة المبكرةي ويعرؼ غالبية المرضػى بػأنيـ

المراىقػػة ي ويػػتخمص األطفػػاؿ والمراىقػػوف غالبػػًا مػػف ىػػذا الشػػعور عنػػدما يبمغػػوف سػػف النضػػج إال أف بعضػػيـ 
تستمر لديو ىذه المشاعري وىؤالء مف تنطبؽ عمييـ أعػراض االضػطراب) اضػطراب تحديػد اليويػة الجنسػيةي 

الطبيػة البريطانيػة أف عػدد األطفػػاؿ الػذيف يشخصػوف باضػطراب اليويػة الجنسػية قػػد  وأعمنػت الجمعيػة د.ت(.
وأف سػبعة مػنيـ كػانوا دوف الخامسػة)موريسي  2011طفػبًل سػنة  165إلػى  2009طفبًل سػنة  97ارتفع مف 

2014 .) 
وقػػػد الحظػػػت الباحثػػػة مػػػف خػػػبلؿ عمميػػػا كمرشػػػدة نفسػػػية فػػػي إحػػػدى مػػػدارس التعمػػػيـ األساسػػػي)الحمقة 

نية( تشبو العديػد مػف الطػبلب والطالبػات بػالجنس المغػاير فػي المبػاس والمشػية والحركػاتي بمػا ال يتناسػب الثا
التػي تمػارس عمػى العديػد ولوحظ مف خبلؿ الجمسات اإلرشادية شيوع اإلساءة االنفعالية ودورىـ الجنسي كما 

لعدد مف المرشديف النفسييف التي تمت  ي وىذا ما أكدتو المقابمة غير المقننةمنيـ مف قبؿ الوالديف أو أحدىما
كمػا يبلحػظ أف ىنػاؾ تػرددًا مف خبلؿ الزيارة الميدانية إلى عدد مف مدارس التعميـ األساسي "الحمقػة الثانيػة". 

اإلفصػػاح عنػػو اليجػػوز الػػتكمـ عمػػا يحػػدث فػػي البيػػت و كبيػػرًا عنػػد الطػػبلب فػػي طػػرح موضػػوع اإلسػػاءة حيػػث 
سػػاءة ىمػػا الوالػػداف المػػذاف يتمتعػػاف بػػالقوة والسػػمطة مقارنػػة بضػػعؼ وجيػػؿ لمغربػػاءي وخاصػػة أف مػػف يقػػـو باإل

 الطفؿ الذي يتعرض ليذه الصيغة مف صيغ اإلساءة. 
ىماليا  ف ما نبلحظو مف مشكبلت واضطرابات أو صعوباتي فإنيا تبدأ بدرجات بسيطةي وتراكميا وا  وا 

(ي لػػذا يجػػب 435ي 1998)القريطيي عقيػػداً وف أكثػػر تيزيػػد مػػف تفاقميػػا وتحوليػػا إلػػى انحرافػػات مرضػػية قػػد تكػػ
 االىتماـ بحؿ وعبلج ىذه المشكبلت قبؿ أف تتطور.

بالسػؤاؿ الرئيسػي  الدراسػةوبناء عمى ماسبؽي ارتأت الباحثة القياـ بيذه الدراسػة. ويمكػف تحديػد مشػكمة 
 اآلتي:

 ؟واليوية الجنسية لمطفل في المنزلىل توجد عالقة بين اإلساءة اإلنفعالية 
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 أىمية الدراسة:    -1-3
 تتجمى أىمية الدراسة الحالية في الجانبيف اآلتييف: 
 األىمية النظرية:  -1-2-1 
باليويػػة الجنسػػية لػػدى  انػػدرة البحػػوث التػػي تناولػػت موضػػوع اإلسػػاءة اإلنفعاليػػة وعبلقتيػػ -1-2-1-1

لجميوريػػػة العربيػػػة الطفػػػؿ والسػػػيما عمػػػى الصػػػعيد العربػػػي والمحمػػػيي حيػػػث تعػػػد ىػػػذه الدراسػػػة أوؿ دراسػػػة فػػػي ا
 السورية تتناوؿ ىذا الموضوعي في حد عمـ الباحثة.

كما يبلحظ النقص أيضًا عمى الصعيد العربي عمومًا والمحمي خصوصًا في األدبيات  -1-2-1-2 
التي تناولت موضوع اإلساءة االنفعالية الموجية لمطفؿي إضػافة إلػى موضػوع اليويػة الجنسػية لديػوي وبالتػالي 

 مادة متاحة لمطمبة والباحثيف في ىذا المجاؿ. لدراسةا هوفر ىذتيتوقع أف 
لمجػاؿ اإلسػاءة االنفعاليػة مػف قبػؿ الوالػديف إضػافة إلػى  اأىميػة الدراسػة فػي تناوليػتبدو  -1-2-1-3

اليوية الجنسية لػدى الطفػؿي نظػرًا لماتحػاط بػو ىػذه الموضػوعات مػف سػرية وحساسػية وكتمػافي وشػعور أفػراد 
 والخزي بؿ والعار مف وجود أحد األبناء مضطرب اليوية الجنسية.األسرة بالخجؿ 

فػي تشػمؿ و أىمية المرحمة العمرية المستيدفة بالدراسة أال وىي مرحمة الطفولة المتأخرة  -1-2-1-4
تتوسػط فتػرة النمػو مرحمػة انتقػاؿ حرجػة  ي حيػث تعػدطبلب الصؼ السادس مػف التعمػيـ األساسػيىذه الدراسة 

 .المراىقةالسريع لمرحمة ماقبؿ المدرسة وبدايات مرحمة 
 األىمية التطبيقية:  -1-2-2
 مف المتوقع أف تفيد نتائج الدراسة فيما يمي: 
ستساعد البيانات التي تتمخض عف ىذه الدراسة في تصميـ البػرامج اإلرشػادية الوقائيػة  -1-2-2-1

التػػي قػػد يعػػاني منيػػا بعػػض األطفػػاؿ والػػذيف تعرضػػوا لئلسػػاءة االنفعاليػػة  والعبلجيػػة لمتعامػػؿ مػػع المشػػكبلت
 الوالدية.
تقديـ بيانات أولية ستسػاعد فػي تصػميـ بػرامج اإلرشػاد األسػري التػي تركػز عمػى توعيػة  -1-2-2-2

 اؿ.اآلباء واألميات بأنماط اإلساءة االنفعالية الوالدية واألثار التي يمكف أف تتركيا لدى أبنائيـ األطف
يف جديػػػديف فػػػي البيئػػػة العربيػػػة في حػػػدود عمػػػـ اسػػػتبيانإمػػػداد المكتبػػػة العربيػػػة النفسػػػية ب -1-2-2-3      

اضطراب اليويػة الجنسػية لػدى الطفػؿي  بحيػث مػف  استبيافاإلساءة اإلنفعالية الوالدية و  استبيافالباحثة وىو 
 الممكف اإلستفادة منو في بناء وتطوير مقاييس تخدـ نفس الغرض.
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 أىداف الدراسة -1-4
  تيدؼ الدراسة الحالية إلى ما يمي:

عينة أفراد تحديد طبيعة العبلقة بيف اإلساءة اإلنفعالية الوالدية واليوية الجنسية لمطفؿ لدى  -1-4-1
 ي تعزى لمتغير الجنس. لدراسةا

إلنفعاليةي تعزى لمتغير اإلساءة ا استبيافعمى  لدراسةتعرؼ داللة الفروؽ لدى أفراد عينة ا -1-4-2       
 .الطفؿجنس 
اإلساءة اإلنفعاليةي تعزى لمتغير  استبيافعمى  الدراسةتعرؼ داللة الفروؽ لدى أفراد عينة  -1-4-3       

 .الترتيب الوالدي لمطفؿ
اضػػػطراب اليويػػػة الجنسػػػيةي  اسػػػتبيافعمػػػى  لدراسػػػةتعػػػرؼ داللػػػة الفػػػروؽ لػػػدى أفػػػراد عينػػػة ا - 1-4-4      

 .جنس الطفؿتعزى لمتغير 
اضطراب اليوية الجنسػيةي تعػزى  استبيافعمى  الدراسةتعرؼ داللة الفروؽ لدى أفراد عينة  -1-4-5      
 .الترتيب الوالدي لمطفؿلمتغير 
عينػة أثر تفاعػؿ المتغيػرات التصػنيفية عمػى مسػتوى التعػرض لئلسػاءة االنفعاليػة لػدى أفػراد  -1-4-6
 الدراسة.
 الجنسية لدى أفراد عينة الدراسة.أثر تفاعؿ المتغيرات التصنيفية عمى مستوى اليوية  -1-4-7
 
 فرضيات الدراسة -1-5 
التوجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف اإلساءة االنفعالية الوالدية واليوية الجنسية  -1-5-1

 .الدراسةلدى أفراد عينة 
)صػورة األب(  الوالديػة بلقة ارتباطية ذات داللة إحصػائية بػيف اإلسػاءة االنفعاليػةالتوجد ع -1-5-2

 .الطفؿ ي تبعًا لمتغير جنسلدى أفراد عينة الدراسةواليوية الجنسية 
)صػػورة األـ(  الوالديػػة التوجػػد عبلقػػة ارتباطيػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اإلسػػاءة االنفعاليػػة -1-5-3

 .الطفؿ ي تبعًا لمتغير جنسعينة الدراسة لدى أفرادواليوية الجنسية 
عمػػػػى  الدراسػػػػةال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػطات درجػػػػات أفػػػػراد عينػػػػة  -1-5-4
 .الطفؿ تبعًا لمتغير جنس ياإلساءة االنفعالية الوالدية استبياف
 اسػتبياف عمى الدراسةالتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد عينة  -1-5-5

 .الترتيب الوالدي لمطفؿتبعًا لمتغير  ياإلساءة االنفعالية الوالدية
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عمػػػػى  الدراسػػػةال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػػائية بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات أفػػػػراد عينػػػة  -1-5-6
 .الطفؿ تبعًا لمتغير جنس ياليوية الجنسيةاضطراب  استبياف
 اسػتبيافعمػى  الدراسػةالتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد عينة  -1-5-7      

 .الترتيب الوالدي لمطفؿتبعًا لمتغير  ياليوية الجنسيةاضطراب 
التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسػة عمػى اسػتبياف  -1-5-8      

 تبعًا لمتفاعؿ بيف متغيرات الدراسة التصنيفية. الوالدية )صورة األب( اإلساءة االنفعالية
التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى استبياف  -1-5-9

 تبعًا لمتفاعؿ بيف متغيرات الدراسة التصنيفية. الوالدية )صورة األـ( اإلساءة االنفعالية
جػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى التو  -1-5-10      

 استبياف اضطراب اليوية الجنسية تبعًا لمتفاعؿ بيف متغيرات الدراسة التصنيفية.
 ات الدراسة والتعريفات اإلجرائية:التعريف بمصطمح -1-6

: اسػتجابة انفعاليػة غيػر مناسػبة دائمػة متكػررة  Emotional abuseاإلساءة اإلنفعاليدة -1-6-1      
لمتعبيػػرات االنفعاليػػة لمطفػػؿ ومايصػػاحبيا مػػف سػػموؾ تعبيػػريي وتعػػوؽ ىػػذه اإلسػػاءة قػػدرة الطفػػؿ عمػػى التعبيػػر 

 (.          10ي 1996االنفعالي التمقائي اإليجابي المناسب) توميسوف وتوسكيي 
)االسػاءة  اسػتبيافلدرجػة التػي يحصػؿ عمييػا الطفػؿ فػي وتعرؼ اإلساءة االنفعالية إجرائيًا مف خػبلؿ ا 

 .ةالحالي لدراسةاالنفعالية الوالدية( في ا
تعػػرؼ اليويػػة الجنسػػية بأنيػػا إحسػػاس الشػػخص  :Gender identityاليويددة الجنسددية  -1-6-2     

          (en.wikipedia, 2014). بكونو ذكرا أو أنثى أو متحوؿ جنسياً 
اضػػطراب  اسػػتبيافية إجرائيػػًا مػػف خػػبلؿ الدرجػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا الطفػػؿ فػػي وتعػػرؼ اليويػػة الجنسػػ 

 .ةالحالي لدراسةاليوية الجنسيةي في ا
: صػنؼ مػف االضػطرابات  Gender identity disorderاضدطرا  اليويدة الجنسدية -1-6-4     

االضطراب في يوصؼ بشعور قوي ومستمر مف االىتماـ غير المناسب ليوية الشخص اآلخري ويظير ىذا 
الطفولػػة المبكػػرةي حيػػث يصػػر الطفػػؿ عمػػى أنػػو قػػد ولػػد فػػي الجػػنس الخطػػأ ويفضػػؿ باسػػتمرار مبلبػػس ولعػػب 

 ,Reberالجػنس اآلخػري ولديػو رغبػة فػي لعػب دور الجػنس المغػاير لجنسػو وخاصػة فػي األلعػاب الخياليػة )
1995, 307.) 

 اسػػتبيافي يحصػػؿ عمييػػا الطفػػؿ فػػي ويعػػرؼ اضػػطراب اليويػػة الجنسػػية إجرائيػػًا مػػف خػػبلؿ الدرجػػة التػػ 
 .ةالحالي لدراسةاضطراب اليوية الجنسيةي في ا
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ىػو كػؿ إنسػاف لػـ يتجػاوز الثامنػة عشػرة مػالـ يبمػغ سػف الرشػد قبػؿ ذلػؾي :  Childالطفدل -1-6-5 
 (.33ي 2008بموجب القانوف المطبؽ عميو في بمده)الييئة السورية لشؤوف األسرةي 

و الفئػػة المسػػتيدفة بالدراسػػػة الحاليػػةي وىػػـ طػػػبلب الصػػؼ السػػادس الحمقػػػة بأنػػػ ويعػػرؼ الطفػػؿ إجرائيػػاً  
 الثانية.

 حدود الدراسة: -1-7
عينة مف طمبة الصؼ السادس مف التعميـ االساسي )الحمقػة الثانيػة( فػي  الحدود البشرية: -1-7-1      

 محافظة دمشؽ.مدارس 
تتمثػؿ فػي مػدارس مرحمػة التعمػيـ األساسػي الرسػمي )الحمقػة الثانيػة( فػي  الحدود المكانيدة: -1-7-2
  .محافظة دمشؽمدارس 
 (.2014-(2013العاـ الدراسي الفصؿ الثاني مف  الحدود الزمانية: -1-7-3
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 الفصل الثاني
 دراسات سابقة

تناولػػت متغيػػرات الدراسػػة الحاليػػةي وىػػي اإلسػػاءة االنفعاليػػة يعػػرض ىػػذا الفصػػؿ أىػػـ الدراسػػات التػػي 
واليويػػػة الجنسػػػيةي وذلػػػؾ ضػػػمف محػػػوريف رئيسػػػييفي ىمػػػا: الدراسػػػات العربيػػػة والدراسػػػات األجنبيػػػة. وسػػػيتـ 
توضيح نقاط التشابو واالختبلؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقةي وتحديد مكانػة الدراسػة الحاليػة مػف 

 سابقة.الدراسات ال
 دراسات العربية: -2-1
 مصر: -(1997دراسة فرحات ) -2-1-1
 أثر غياب األب في الدور الجنسي لؤلبناء.عنوان الدراسة:  
 معرفة أثر غياب األب في الدور الجنسي لؤلبناء. ىدف الدراسة : 
عينػػة مػػف األطفػػاؿ مػػف الصػػؼ الرابػػع االبتػػدائي حتػػى الصػػؼ الثػػاني اإلعػػداديي عينددة الدراسددة :  

 .13,4سنة بمتوسط عمر قدره 15و 10تراوحت أعمارىـ بيف 
: مقيػػاس الػػدور الجنسػػي)إعداد عػػادؿ عبػػد ا ( واختبػػار الذكاءالمصػػور)إعداد أحمػػد أدوات الدراسددة 

 زكي صالح(.
ى أف غيػاب األب يػؤثر سػمبًا فػي الػدور الجنسػي الػذكريي أشػارت نتػائج الدراسػة إلػ نتدائ  الدراسدة:  

عمى حيف ال يؤثر في الدور األنثوي لمبناتي كما أف غياب األب لمدة ثبلث سنوات كاف تأثيره أكثر سػمبية 
فػػي الػػدور الجنسػػي الػػذكري مػػف الغيػػاب لمػػدة سػػنة واحػػدةي ممػػا يػػدؿ عمػػى أف وجػػود األب وتوحػػد الطفػػؿ بػػو 

 ر الذكري لديو.يؤدياف إلى سيادة الدو 
  األردن: -(2000دراسة سواقد والطراونة ) -2-1-2

)أشػػػكاليا ودرجػػة تعػػرض األطفػػػاؿ ليػػا( وعبلقػػة ذلػػػؾ ةإسػػػاءة معاممػػة الطفػػؿ الوالدي عنددوان الدراسددة:
 بجنس الطفؿ ومستوى تعميـ والديو ودخؿ أسرتو ودرجة التوتر النفسي لديو.

 التعرؼ عمى أشكاؿ إساءة معاممة الطفؿ مف قبؿ والديو وعبلقتيا ببعض المتغيرات. ىدف الدراسة:
 ( طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي.3862تكونت عينة الدراسة مف)عينة الدراسة: 

مقيػػاس ممارسػػة اإلسػػاءة الوالديػػة لؤلطفػػػاؿ كمػػا يػػدركيا األبنػػاء )إعػػداد البػػػاحثيف(ي أدوات الدراسددة : 
 (.1992اس التوتر النفسي الذي أعدتو زواوي)ومقي

وكاف مف نتائج الدراسة أف أفراد العينة يتعرضوف لئلسػاءة النفسػية بدرجػة أكبػر يمييػا  نتائ  الدراسة:
عمػى مسػتوى إسػاءة أثػر تعرضيـ لئلىماؿ ثـ تعرضيـ لئلساءة الجسديةي وأف لػبعض العوامػؿ الديموغرافيػة 
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ف درجػػة اإلسػػاءة لؤلطفػػاؿ تػػزداد أرضػػوف لئلسػػاءة بدرجػػة أكبػػر مػػف اإلنػػاثي و المعاممػػة الوالديػػة فالػػذكور يتع
 نخفض مستوى تعميـ اآلباء واألميات وانخفض دخؿ األسرة.اكمما 

 مصر: -(2001دراسة حسنين ) -2-1-3
بعػػض العوامػؿ الديموجرافيػة واألسػرية المرتبطػػة باضػطراب اليويػة الجنسػية ألطفػػاؿ عندوان الدراسدة: 

 .سةما قبؿ المدر 
:دراسػة بعػض العوامػؿ  الديموجرافيػة  واألسػرية المرتبطػة باضػطراب اليويػة  الجنسػية   ىدف الدراسة

 ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة اإلناث.
طفمػة  27 :طفمػة مػف إحػدى الروضػات بالػدقيي وتػـ تقسػميف كػاآلتي 54 تألفػت مػف عينة الدراسدة:

 موعة اليوية الجنسية المضطربة. طفمة تمثؿ مج 27تمثؿ مجموعة اليوية الجنسية السويةي و
مقيػػاس األدوار الجنسػػية ألطفػػاؿ الروضػػة مػػف وجيػػة : وتػػـ اسػػتخداـ األدوات التاليػػة أدوات الدراسددة:

(ي اسػػػتمارة المسػػػتوى االقتصػػػادي واالجتمػػػاعي والثقػػػافي 1997عبػػػد ا  محمػػػد نظػػػر المعممػػػة )إعػػػداد عػػػادؿ
 .الترتيب الميبلد لمطفمة باألسرة )إعداد الباحثة(لؤلسرة )إعدادأميمة مصطفى كامؿ(ي واستمارة 

 أشارت النتائج إلى: نتائ  الدراسة:
وجود فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف مجموعػة البنػات المضػطربات فػي اليويػة الجنسػية وبػيف مجموعػة  -

ي ي تبعػػػًا لمتغيػػػر البنػػػات المرتفعػػػات فػػػي اليويػػػة الجنسػػػية لصػػػالح المجموعػػػة المرتفعػػػة فػػػي اليويػػػة الجنسػػػية
 المستوى االقتصادي والمستوى االجتماعي لؤلسرة.

عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف مجموعػػػة البنػػػات المضػػػطربات فػػػي اليويػػػة الجنسػػػية وبػػػيف  -
 اليوية الجنسيةي تبعًا لمتغيري المستوى الثقافي لؤلسرة ومتوسط عمر األب. مجموعة البنات المرتفعات في

مجموعػة البنػات المضػطربات فػي اليويػة الجنسػية وبػيف مجموعػة وجود فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف  -
 ترتيب الطفمة الميبلدي باألسرة. البنات المرتفعات في اليوية الجنسية بالنسبة لمتغير

المجموعػػػػة   وجػػػػود فػػػػروؽ دالػػػػة إحصػػػػائيًا بػػػػيف المجموعػػػػة المنخفضػػػػة فػػػػي اليويػػػػة الجنسػػػػية وبػػػػيف -
المجموعػػة المضػػطربة فػػي ر متوسػػط عمػػر األـي وىػػذا لصػػالح المرتفعػػة فػػي اليويػػة الجنسػػية بالنسػػبة لمتغيػػ

 اليوية الجنسية.
 الكويت: -(2003دراسة مخيمر والظفيري ) -2-1-4

خبػػرات اإلسػػاءة التػػي يتعػػرض ليػػا الفػػرد فػػي مرحمػػة الطفولػػة وعبلقتيػػا باضػػطرابات  عنددوان الدراسددة:
 اليوية الجنسية.

التػػػي يتعػػػرض ليػػػا الفػػػرد فػػػي مرحمػػػة الطفولػػػة  دراسػػػة العبلقػػػة بػػػيف خبػػػرات اإلسػػػاءة ىددددف الدراسدددة:
 واضطرابات اليوية الجنسية.
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مػػف مضػػطربي اليويػػة الجنسػػيةي تتػػراوح أعمػػارىـ بػػيف   يفػػرداً  (35تكونػػت العينػػة مػػف) عينددة الدراسددة:
  .سنة  21-16

اسػػػػػتمارة جمػػػػػع البيانػػػػػات ياسػػػػػتخبار خبػػػػػرات اإلسػػػػػاءة فػػػػػي مرحمػػػػػة الطفولػػػػػة)عماد  أدوات الدراسدددددة:
( واسػػػػػػػتخبار اضػػػػػػػطراب اليويػػػػػػػة الجنسػػػػػػػية ) عمػػػػػػػاد مخيمريعزيػػػػػػػز  1999مخيمريعمػػػػػػػاد عبػػػػػػػد الػػػػػػػرزاؽي

 .2002)الظفيريي
 أشارت نتائج الدراسة إلى: نتائ  الدراسة:
ة الجنسػػػية فػػػي تعرضػػػيـ ت مضػػػطربي اليويػػػات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػط درجػػػاوجػػػود فػػػروؽ ذ

لئلسػاءة الجسػمية والنفسػية)اإلنفعالية( مػف قبػؿ األبي ومتوسػط درجػات تعرضػيـ لخبػرات اإلسػاءة الجسػػمية 
والنفسػػية مػػف قبػػؿ األـي والفػػروؽ إلػػى جانػػب التعػػرض لخبػػرات اإلسػػاءة مػػف قبػػؿ األبي كمػػا أشػػارت نتػػائج 

لخبػػرات اإلسػػاءة الجسػػمية والنفسػػية مػػف قبػػؿ بػػيف التعػػرض  الدراسػػة إلػػى وجػػود ارتبػػاط داؿ موجػػب إحصػػائياً 
األبي وكذلؾ اإلساءة الجنسية مف اآلخريفي وبيف اضطراب اليويػة الجنسػية ي عمػى حػيف لػـ تظيػر عبلقػة 
 بيف التعرض لئلساءة مف قبؿ األـ وبيف اليوية الجنسػية. كمػا أشػارت النتػائج إلػى اف أقػوى المتغيػرات تنبػؤاً 

إلساءة  النفسية مف األبي يمييا اإلساءة الجنسية مف اآلخريفي ثـ اإلسػاءة باضطراب اليوية الجنسية ىي ا
 .الجسمية مف األبيمما يؤكد دور األب اإليجابي والسمبي في تحديد أو اضطراب ىوية أبنائو الجنسية

  مصر والكويت : -(2000)الموسوي والزاملياسين، دراسة  -2-1-5
 بؿ المدرسة وخصائصو النفسية.إساءة معاممة طفؿ ماق عنوان الدراسة:  
معرفػػة األسػػاليب الشػػائعة إلسػػاءة معاممػػة طفػػؿ ماقبػػؿ المدرسػػة وعبلقتيػػا بالسػػمات  ىدددف الدراسددة:  

 والخصائص النفسية لمطفؿ وذلؾ مف منظور األـ في كؿ مف المجتمع المصري والكويتي.
 ( أـ كويتية.82( أـ مصرية و)150مف) الدراسةتكونت عينة  عينة الدراسة:  
استبانتافي األولى لتشػخيص إسػاءة المعاممػة ي والثانيػة لقيػاس الخصػائص النفسػية  أدوات الدراسة:  

 التي ترتبط بإساءة المعاممة.
أف إساءة المعاممة النفسية لدى طفػؿ ماقبػؿ المدرسػة تتبػايف  الدراسةكاف مف نتائج  نتائ  الدراسة:  
وامؿ الديموغرافية اآلتية: عمر الطفؿ)حيث تكػوف أكثػر لمطفػؿ األكبػر سػنًا(ي وجػنس الطفؿ)حيػث بتبايف الع

مػػي ليػػاي تكػػوف أكثػػر لؤلطفػػاؿ الػػذكور(ي والطبقػػة االجتماعيػػة أو الثقافػػة الفرعية)محافظػػة ومتحػػررة( التػػي ينت
 وكذلؾ مستوى تعميـ األـ.

 مصر: -(2001دراسة مصري والشقيرات ) -2-1-6
اإلسػػػػاءة المفظيػػػػة ضػػػػد األطفػػػػاؿ مػػػػف قبػػػػؿ الوالػػػػديف وعبلقتيػػػػا بػػػػبعض المتغيػػػػرات  راسددددة:عنددددوان الد

 الديمغرافية المتعمقة بالوالديف.
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حصػر األلفػاظ الشػائعة التػي يسػتخدميا الوالػداف فػي اإلسػاءة المفظيػةي وتعػرؼ الفػرؽ ىدف الدراسدة: 
 متغيرات أسرية معينة.يف الطبلب الذكور في التأثر العاـ و المفصؿ عمى االساءة المفظية ب

 5( طالػب وطالبػةي ممػف يبمػغ متوسػط أعمػارىـ )1673تكونػت عينػة الدراسػة مػف ) عينة الدراسدة: 
 ( سنة مف محافظة الكرؾ. 14و

استمارة استبياف تشمؿ االلفاظ المستعممة مف قبؿ الوالديف في اإلساءة المفظية ضػد  أدوات الدراسة: 
 ( فئة.16األطفاؿ في )
بينػػػت النتػػػائج أف األطفػػػاؿ اإلنػػػاث أكثػػػر تػػػأثرا باإلسػػػاءة المفظيػػػة مػػػف الػػػذكوري وأف  الدراسدددة:نتدددائ  

األطفاؿ الذكور أكثر تعرضا لتكرار اإلساءة المفظية مػف اإلنػاثي باإلضػافة إلػى أف زيػادة عػدد أفػراد األسػرة 
 ئلساءة المفظية.يزيد مف اإلساءة المفظيةي كما أف الوالديف ذوي الدخؿ المتدني أكثر استخداما ل

 األردن:  -(2001)السرحان والرطروط جيشان، الحديدي، إلياس، -2-1-7
 المممكػة فػي إلػييـ المسػاء األطفػاؿ مػف فئػة لػدى لئلسػاءة المؤديػة الخطػورة عوامؿعنوان الدراسة:  
 الياشمية. األردنية
التعػػػرؼ عمػػػى العوامػػػؿ المسػػػببة لئلسػػػاءة بأنواعيػػػا المختمفػػػة ) الجسػػػديةي الجنسػػػيةي  ىددددف الدراسدددة: 

 والنفسية( ومدى تكرار ىذه العوامؿ وعبلقتيا بأنماط اإلساءة المختمفة. 
( طفػؿ تراوحػت أعمػاىـ 25طفمة و)( 75)( طفؿ منيـ 100وشممت عينة الدراسة ) عينة الدراسة: 
فيػػة واجتماعيػػة مختمفػػة وممػػف تعرضػػوا لئلسػػاءة وتػػـ تحػػويميـ إلػػى ( سػػنةي ومػػف مسػػتويات ثقا15-5بػػيف )

 مراكز مختصة مثؿ حماية األسرة أو أودعوا بمؤسسات تعنى برعاية األطفاؿ المحروميف واأليتاـ.
 الباحثيف لدراسة العوامؿ المؤدية إلساءة معاممةاألطفاؿ.: استبانة مف تصميـ أدوات الدراسة 
: وأظيػػرت النتػػائج أف أكثػػر أنمػػاط اإلسػػاءة شػػيوعًا تتمثػػؿ باإلسػػاءة النفسػػية واإلىمػػاؿ نتددائ  الدراسددة 

% مػف األطفػػاؿ تعرضػػوا لئلسػػاءة بأنواعيػػا مػػف  51وتبلىػا اإلسػػاءة الجسػػدية واإلسػػاءة الجنسػػيةي وتبػػيف أف 
% مػػف األطفػػاؿ تعرضػػوا لئلسػػاءة مػػف كػػبل 6% طفػػؿ تعػػرض لئلسػػاءة مػػف قبػػؿ األـ و  22قبػػؿ األبي و 

% تعرضػػوا لئلسػػاءة مػػف قبػػؿ زوجػػة األب أو زوج 7% تعرضػػوا لئلسػػاءة مػػف قبػػؿ األقػػارب و 4لوالػػديف و ا
 التعميمػي ذوي المسػتوى المسػيئيف بػيف النسػب أعمػى أف وتبػيف% تعرضوا ليا مف قبؿ الغربػاء.  11األـ و
 فػي كانػت يػةمئو  نسبة أقؿ وأف ي% 27واإلعدادي  % 27 واألمية % 39 االبتدائي بمغت حيث المتدني

 العمؿ عف العاطميف بيف النسب أعمى وارتبطت %٢ وبمغت وجامعة دبموـ مف العالية التعميمية المستويات
 تكرارىػا الصػراعات فػي المتقدمػة المراتػب احتمػت وقػد متنوعػة اإلسػاءة أسػباب واف ي%٤ وبمغػت نسػبتيـ

 وجػود وارتػبط % 56 بنسػبة الوالديفوطبلؽ  % 62 بنسبة المادية األوضاع وسوء % 71 بنسبة العائمية
 يرافقيػا ومػا بالطفػؿ المرتبطػة الخطورة عوامؿ أما ي% 52بنسبة  لمعائمة المرضي بالتاريخ اإلساءة حاالت
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مػف  الطفػؿ ومعانػاة % 61 بنسػبة تمثمػت تكرارىػا فػي متقدمػة مراتػب احتمػت بالسػموؾ فقػد اضػطراب مػف
 عنػد الػذكاء نسػبة ثـ تدني ومف % 32 فيمثؿ البيت مف الطفؿ ىروب أما % 35 بنسبة نفسي اضطراب

 واضػطرابات مشػاكؿ وتػبله % 74 الػديني بنسػبة والػوعي الثقػافي المسػتوى وتػدني ي% 28 بنسػبة الطفػؿ
 وخاصػة نفسػي مػرض مػف المسػيء ومعانػاة % 68 اإلدمػاف بنسػبة مػف المسػيء بمعانػاة تتمثػؿ سػموكية

% 42 بنسػبة السػيكوباتية الشخصػية اضػطراب مػف والمعانػاة % ٥٥ بنسػبة الذىانيػة منيػا االضػطرابات
 .%56بنسبة  االقتصادية والعوامؿ % 71 بنسبة دور االجتماعية لمضغوط كاف وأخيرا

 اليمن:  -(2005دراسة دوكم ) -2-1-8
 إساءة معاممة األطفاؿ)دراسة عمى عينة مف األطفاؿ اليمنييف(. عنوان الدراسة:
 أكثر أساليب إساءة المعاممة الوالدية لؤلطفاؿ انتشارًا في البيئة اليمنية.التعرؼ عمى  ىدف الدراسة:
الصػػفوؼ السػػتة مػػف ( طفػػبًل وطفمػػة ممػػف يدرسػػوف فػػي أحػػد 220تكونػػت العينػػة مػػف) عينددة الدراسددة:

 .التعميـ األساسي
استبانة إلساءة معاممة الطفؿ مف قبؿ الوالديف مف إعداد )أنيسة عبده مجاىد دوكػـي  أدوات الدراسة:

2005.) 
أف أكثػػر أشػػكاؿ اإلسػػاءة شػػيوعًا مػػف قبػػؿ األميػػات ىػػي:  الدراسػػةكػػاف مػػف نتػػائج  نتددائ  الدراسددة: 

ثػػػارة الخػػػوؼ مػػػف األـي والضػػػرب بالعصػػػاي وسػػػب الطفػػػؿ واسػػػتخداـ أسػػػماء  الضػػػربي والتيديػػػد بالضػػػربي وا 
حيوانػػات فػػي منػػاداة الطفػػؿي أمػػا أكثػػر أشػػكاؿ اإلسػػاءة شػػيوعًا مػػف قبػػؿ اآلبػػاء فيػػي إثػػارة الخػػوؼ مػػف األبي 
والضربي والتيديد بالضربي وعدـ االىتماـ في حالة المرضي واستخداـ العصاي وأشارت النتائج أيضًا إلى 

 ة.أنو ال توجد فروؽ بيف الذكور واإلناث في مستوى تعرضيـ لئلساءة الوالدي
 ليبيا: -(2006دراسة حبيل ) -2-1-9

 العنؼ المفظي الوالدي و عبلقتو بصحة األطفاؿ النفسية. عنوان الدراسة:
التعػرؼ إلػى أشػكاؿ العنػؼ المفظػي الوالػدي المدركػة مػف قبػؿ األطفػاؿ باإلضػافة إلػى  ىدف الدراسة:

 لؤلطفاؿ.التعرؼ عمى العبلقة بيف أشكاؿ العنؼ المفظي الوالدي و الصحة النفسية 
البػالغ عػػددىـ  الدراسػة%( مػف مجتمػع 6( تمميػذًا و تمميػذة بنسػبة )584تكونػت مػف)  عيندة الدراسدة:      

(9686 .) 
( لمعنػػػػػؼ المفظػػػػػي و مقيػػػػػاس القريطػػػػػي و السػػػػػيد الشػػػػػخص 2005مقيػػػػػاس شػػػػػقير ) أدوات الدراسدددددة:

 ( لمصحة النفسية.1992)
بينت النتائج أف كبًل مف الذكور واإلناث يتعرضوف لمعنؼ المفظي بغض النظػر عػف  نتائ  الدراسة:

الجنسي فالذكور مف العينة اعتبروا أف أكثر أنواع العنؼ المفظي الذي يتعرضوف لو ىو التسمية بأسماء و 
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أكثػػر %(ي أمػػا اإلنػػاث فقػػد اعتبػػرف أف االنتقػػاد الػػبلذع المسػػتمر ىػػو 9.26ألقػػاب مخجمػػة و بنسػػبة بمغػػت )
%( ي كمػػا أظيػػرت النتػػائج أف لممسػػتوى 21.3أنػػواع العنػػؼ المفظػػي الوالػػدي الػػذي يتعرضػػف لػػو و بنسػػبة )
نػؼ الوالػدي حيػث دلػت النتػائج عمػى أف اآلبػاء عالتعميمي الذي وصػؿ إليػو األب عبلقػة بتعػرض األطفػاؿ لم

بػػاء الػػذيف يحممػػوف الشػػيادة الػػذيف يحممػػوف مػػؤىبًل جامعيػػًا يمارسػػوف العنػػؼ المفظػػي مػػع أبنػػائيـ أكثػػر مػػف اآل
 اإلعدادية.

ولـ يؤثر مستوى دخؿ األسرة عمى تعػرض أفػراد العينػة لمعنػؼ المفظػي ولػـ يػؤثر أيضػًا عمػى مسػتوى 
صػحتيـ النفسػية كمػػا وجػدت عبلقػة سػػمبية بػيف العنػؼ المفظػػي ومسػتوى الصػحة النفسػػيةي فكممػا زاد تعػػرض 

 العكس صحيح.النفسية لدييـي و  قص مستوى الصحةاألطفاؿ لمعنؼ المفظي الوالدي ن
 الكويت: -(2007دراسة البشر ) -2-1-10

 اضطراب اليوية الجنسية وعبلقتو ببعض المتغيرات النفسية.عنوان الدراسة: 
التعػرؼ عمػى اضػطراب اليويػة الجنسػية وعبلقتػو بػبعض المتغيػرات النفسػية كػالخزي ىدف الدراسدة: 

 ومفيـو الذات. 
 ي وذكػػػراً  18)ي مػػػنيـ )( مػػػف مضػػػطربي اليويػػػة الجنسػػػية34مػػػى)اشػػػتممت العينػػػة ع عيندددة الدراسدددة:

(أنثػػىي حيػػث تػػـ التعػػرؼ إلػػييـ مػػف خػػبلؿ تػػرددىـ عمػػى مكتػػب اإلنمػػاء االجتمػػاعي مػػف خػػبلؿ أمػػاكف (16
 .تجمعاتيـ 

(ي ومقياس 2000استخبار اضطراب اليوية الجنسية )عماد مخيمري عزيز الظفيريي أدوات الدراسة:
)بػػػدر األنصػػػاري( والصػػػورة الختصػػػرة مػػػف مقيػػػاس تنسػػػي لمفيػػػـو الذات)صػػػفوت فػػػرجي عبػػػد الفتػػػاح الخػػػزي 
  1999).القرشيي

أشػػارت النتػػائج إلجػػى وجػػود فػػروؽ دالػػة بػػيف الػػذكور واإلنػػاث فػػي اضػػطراب اليويػػة نتددائ  الدراسددة: 
ضػػطربيف باليويػػػة الجنسػػية لصػػػالح اإلنػػاثي بينمػػػا لػػـ توجػػػد أيػػة فػػػروؽ ذات داللػػة بػػػيف الػػذكور واإلنػػػاث الم
ويػة الجنسػػية ومفيػػـو الجنسػية فػػي كػؿ مػػف الخػزي ومفيػػـو الػذات ووجػػدت ارتباطػات دالػػة بػيف اضػػطراب الي

تبػيف أف اضػطراب اليويػة  كمػا ي ولػـ توجػد ارتباطػات بػيف اضػطراب اليويػة الجنسػية والخػزي.الذات السمبي
 . بظيور الخزي الجنسية قد أسيـ في التنبؤ بظيور مفيـو الذات السمبي ولـ يسيـ 

 األردن: -(2010دراسة النمرات ) -2-1-11
 اإلساءة لمطفؿ مف الوالديف والمربيات في محافظة إربد. عنوان الدراسة:
اسػتطبلع واقػػع ظػاىرة إسػػاءة الوالػػديف لؤلطفػاؿ باإلضػػافة إلػػى اإلسػاءة التربويػػة التػػي  ىدددف الدراسددة:

 يتعرضوف ليا مف مربياتيـ في ضوء عدد مف المتغيرات.
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( 81طفبًل مف األطفاؿ المسػاء إلػييـ تربويػًا مػف قبػؿ مربيػاتيـي و) (22عينة قواميا ) عينة الدراسة:
 الوالديفطفبًل مف األطفاؿ المساء إلييـ مف قبؿ 

طفاؿ المساء إلييـ تربويًا مػف قبػؿ الدراسة أداتيفي األولى موجية إلى األاستخدـ في  أدوات الدراسة:
 مربياتيـي والثانية موجية إلى األطفاؿ المساء إلييـ مف قبؿ والدييـ.

أظيرت النتائج تعرض اإلناث لئلساءة الجسدية والجنسػيةي وأف اإلسػاءة المفظيػة ىػي  نتائ  الدراسة:
األكثر انتشارًا ثـ اإلساءة االنفعالية ثـ االغتراب الثقافي ثـ الجسدية ثـ الدينية وأخيرًا الجنسػيةي وأف الػذكور 

 يتعرضوف لئلساءة مف الوالديف بشكؿ أكبر مف اإلناث.
 سوريا: -(0201دراسة غري  ) -2-1-12
 .الترتيب الوالدي وعبلقتو بالعنؼ ضد الطفؿ في المنزؿعنوان الدراسة:  
طبيعػة العبلقػة بػيف الترتيػب الػوالدي والعنػؼ الموجػو ضػد ىػدفت إلػى التعػرؼ عمػى ىدف الدراسدة:  

الطفػػؿ فػػي المنػػزؿ والتعػػرؼ إلػػى العبلقػػة بػػيف المسػػتوى التعميمػػي لموالػػديف والعنػػؼ الموجػػو ضػػد الطفػػؿ فػػي 
 .ألسرةا

الصؼ العاشر في المدارس الرسمية فػي  مف طالبًا وطالبة( 837تكونت العينة مف )عينة الدراسة: 
  محافظة دمشؽ.

 استبياف العنؼ ضد الطفؿ.أدوات الدراسة: 
ترتيػػب الطفػػؿ فػػي إحصػػائية بػػيف ذات داللػػة وأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة وجػػود عبلقػػة نتددائ  الدراسددة: 

في المنزؿي ووجود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي العنػؼ الموجػو ضػد الطفػؿ األسرة والعنؼ الموجو ضده 
 في المنزؿ سواء أكاف ذكرًا أو أنثى حسب ترتيبو الوالدي لصالح الطفؿ ذي الترتيب الوالدي األوسط.

 سوريا: -(2011دراسة عسيال ) -2-1-31
 المفظية الموجية إليو مف قبؿ األىؿ.المفردات العدوانية لمطفؿ وعبلقتيا باإلساءة عنوان الدراسة: 

ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ اإلساءة المفظية الموجيػة مػف قبػؿ األىػؿ عمػى ىدف الدراسة:        
مفػػردات الطفػػؿ العدوانيػػة و التعػػرؼ إلػػى الفػػروؽ بػػيف األـ و األب فػػي اسػػتخداميما لؤللفػػاظ المسػػيئة تجػػاه 

 داـ اإلساءة المفظية وفقا لمستوى تعميـ الوالديف.الطفؿي و التعرؼ إلى الفروؽ في استخ
( سػػنة فػػي  12 -10( تمميػػذًا و تمميػػذة مػػف الفئػػة العمريػػة )382تكونػػت العينػػة مػػف )عينددة الدراسددة: 
 مدراس مدينة دمشؽ.

طبقت عمييا استبيانيف مف إعداد الباحثة لقياس اإلساءة المفظية والمفردات العدوانيػة أدوات الدراسة: 
 الطفؿ.لدى 
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إحصػػػائية بػػػيف اسػػػتخداـ اإلسػػػاءة  ذات داللػػػة وأظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة وجػػػود عبلقػػػةنتدددائ  الدراسدددة: 
وأنو ال توجػد فػروؽ بػيف األب واألـ فػي اسػتخداـ اإلسػاءة المفظيػة و استخداـ المفردات العدوانيةي  االنفعالية

 عًا لمتغير مستوى تعميـ الوالديف.بينما توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ اإلساءة المفظية تب
 الدراسات األجنبية : -2-2
 :أمريكا -(Hetherington,1991دراسة يثرنجتون) -2-2-1

 تأثيرات غياب األب عمى تطور الطفؿ.عنوان الدراسة: 
The Effects of Father Absence on Child Development                       

 غياب األب المبكر عمى الدور الجنسي لؤلطفاؿ الذكور.: معرفة تأثير ىدف الدراسة
 سنة.12و 9مف الذكوري تراوحت أعمارىـ بيف  طفبلً  45تكونت العينة مف  عينة الدراسة:
 مقياس الدور الجنسي. أدوات الدراسة:

أشػػػارت النتػػػائج إلػػػى أف :األطفػػػاؿ غػػػائبي األب كػػػانوا أقػػػؿ شػػػعورا بالػػػذكورة وذلػػػؾ  نتدددائ  الدراسدددة:
  رنة بزمبلئيـ حاضري األب.بالمقا

 :أمريكا -,Arthur)1997(دراسة آرثر -2-2-2
تشػػػكيؿ ىويػػػة الشػػػذوذ الجنسػػػيي التوافػػػؽ  العبلقػػػة بػػػيف التعمػػػؽ الوالػػػدي المحسػػػوسيعندددوان الدراسدددة: 
 الشباب البالغيف. لموطييف والسحاقيات مف النفسي والوعي الوالدي 

    The Relationship Between Perceived Parental attachment, Homosexual  
Identity  Formation,  Psychological Adjustment and Parent Awareness of 
Gay and Lesbian  Young Adults.                      

 : معرفة العبلقة بيف رابطة التعمؽ واضطراب اليوية الجنسية.ىدف الدراسة
 سنة. 35و 19طربي اليوية الجنسية تراوحت أعمارىـ مابيف تكونت العينة مف مضعينة الدراسة: 
 استخبار كيني لمتعمؽ بالوالدي واستمارة  بيانات ديموغرافية. يجنسيةمقياس اليوية الأدوات الدراسة: 
: أشػػػارت نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػى أف التعمػػػؽ اآلمػػػف بالوالػػػد يػػػرتبط بتحديػػػد اليويػػػة الذاتيػػػة نتدددائ  الدراسدددة
ىمػاؿ الوالػد يؤديػاف إلػى اضػطراب والجنسيةيعمى حيف  اضطراب عبلقة التعمؽ بالوالد لدى الذكور وقسػوة وا 

 اليوية الجنسية وسوء التوافؽ النفسي واالجتماعي.
 أستراليا: -(,Spataro  et al 2001دراسة سباتارو وآخرين) -2-2-3

 حقيقة لكبل الجنسيف. ::اإلساءة الجنسية لمطفؿعنوان الدراسة
(Child Sexual Abuse: A Reality for the Both Sexes). 
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دراسػػة اإلسػػاءة الجنسػػية كعامػػؿ خطػورة لمتنبػػؤ باضػػطراب اليويػػة الجنسػػية وصػػعوبات ىدددف الدراسددة:
 التوافؽ النفسي واالجتماعي لدى المراىقيف.

 تكونت العينة مف مراىقيف مف الجنسيف. عينة الدراسة:
 وآخر لميوية الجنسية. مقياس لخبرات اإلساءة الجنسية :أدوات الدراسة

:أشػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػى أف الػػذكور أكثػػر تعرضػػًا لئلسػػاءة الجنسػػية مػػف اإلنػػاث  نتددائ  الدراسددة 
بحكػػـ تواجػػدىـ وقتػػًا أطػػوؿ خػػارج المنػػزؿي كمػػا أنيػػـ أكثػػر تعرضػػًا لئلسػػاءة الجنسػػية عػػف طريػػؽ التيديػػد أو 

ية تعػػد عامػػؿ خطػػورة لمتنبػػؤ بػػأعراض االكتئػػاب اسػػتخداـ القػػوةي كمػػا أشػػارت النتػػائج إلػػى أف اإلسػػاءة الجنسػػ
         والخجؿ والخزي عند الذكور واإلناثي واضطراب اليوية الجنسية عند الذكور.

  أمريكا: -( ,2003Janssens and Janدراسة جانسن وجان ) -2-2-4
 تأثيرات األمومة عمى توجو الدور الجنسي لمبنات.عنوان الدراسة: 

Maternal Influences on Daughters’ Gender Role Attitude            
التعرؼ عمى الدور الجنسي الخاص باإلناث ومػا يتعمػؽ بفكػرتيف عػف األمومػة ودور ىدف الدراسة: 

اإلنػػػاث بشػػػكؿ عػػػاـي باإلضػػػافة إلػػػى دراسػػػة مػػػا إذا كانػػػت ىنػػػاؾ عبلقػػػة بػػػيف األـ العاممػػػة ودرجػػػة تحصػػػيميا 
 لدور الجنسي لبناتيا وقياسو باتجاه الدور الجنسي لؤلـ وأسموب تنشئة األطفاؿ.العممي واتجاه ا

 ( مراىقة وأمياتيف. 165عينة قواميا )عينة الدراسة: 
بينت الدراسة أف األـ تمعب دوًرا ىاًما في تنميػة الػدور الجنسػي لػدى بناتيػاي فأسػموب نتائ  الدراسة: 

ي لبناتيػػا بينمػػا التحصػػيؿ العممػػي وعمػػؿ األـ لػػـ يكػػف ليمػػا تػػأثير تنشػػئة األـ أثػػر عمػػى تنميػػة االتجػػاه الجنسػػ
 مباشر.
 تعقي  عمى الدراسات السابقة:  -2-3
يتضػػػػح مػػػػف اسػػػػتعراض الدراسػػػػات السػػػػابقة أف ىنػػػػاؾ نقػػػػاط تشػػػػابو واخػػػػتبلؼ بػػػػيف الدراسػػػػة الحاليػػػػة  

 والدراسات السابقة؛ ويظير ذلؾ مف خبلؿ النقاط اآلتية:
 تالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:أوجو الشبو واالخ -2-3-1
 الدراسات المتعمقة باإلساءة االنفعالية: -2-3-1-1
تنوعػػػت أىػػػداؼ الدراسػػػات السػػػابقة فمنيػػػا ماىػػػدؼ إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى إسػػػاءة المعاممػػػة  األىدددداف: -

 ( ودراسػػػػػػػة ياسػػػػػػػيف2000الوالديػػػػػػػو لؤلطفػػػػػػػاؿ وعبلقتيػػػػػػػا بػػػػػػػبعض المتغيػػػػػػػرات كدراسػػػػػػػة سػػػػػػػواقد والطراونػػػػػػػة)
(ي دراسػػػػػػػة 2003(ي دراسػػػػػػة مخيمػػػػػػػر والظفيػػػػػػػري)2001(ي دراسػػػػػػػة الشػػػػػػػقيرات والمصػػػػػػػري)2000وآخػػػػػػروف)

ومنيػا ماىػدؼ إلػى التعمػرؼ عمػى العنػؼ  (ي2011( ودراسػة عسػيبل)2010(ي دراسة النمرات)2006حبيؿ)
ومنيػػا مػػا ىػػدؼ إلػػى  (ي2010الموجػػو ضػػد الطفػػؿ فػػي المنػػزؿ وعبلقتػػو بػػبعض المتغيػػرات كدراسػػة غريػػب)



 دراسات سابقة  الفصل الثاني
 

 
20 

(. ومنيػػا ماىػػدؼ 2001عمػػى العوامػػؿ المسػػببة لئلسػػاءة بأنواعيػػا المختمفػػة كدراسػػة إليػػاس وآخػػريف) التعػػرؼ
(. أمػا 2005إلى التعرؼ عمى أكثر أشكاؿ أسػاليب إسػاءة المعاممػة الوالديػة لؤلطفػاؿ انتشػارًا كدراسػة دوكػـ)

 وعبلقتيا باليوية الجنسية. الدراسة الحالية فيدفت إلى التعرؼ عمى اإلساءة االنفعالية الوالدية لؤلطفاؿ 
( طالػب وطالبػو فػػي 3862تباينػت الدراسػات السػػابقة فػي حجػـ عيناتيػا وكػاف أكبػػر حجػـ) العيندة: -

(ي أمػا الدراسػة الحاليػة 2005( طالبو في دراسة دوكػـ)220(ي وأصغر حجـ)2000دراسة سواقد والطراونة)
سػػػابقة عمػػػى عينػػات مختمفػػػة فػػػي التطبيػػػؽ ( طفػػبًل وطفمػػػوي كمػػػا اعتمػػػدت الدراسػػات ال800فقػػد بمػػػغ حجميػػػا)

(ي دراسػػػػػػة الشػػػػػػػقيرات 2000فبعضػػػػػػيا كانػػػػػػت عيناتيػػػػػػا مػػػػػػف طمبػػػػػػة المػػػػػػػدارس كدراسػػػػػػة سػػػػػػواقد والطراونػػػػػػة)
ودراسػػػػػػة  (ي2010ي دراسػػػػػػة غريػػػػػػب)(2006(ي دراسػػػػػػة حبيػػػػػػؿ)2005(ي دراسػػػػػػة دوكػػػػػػـ)2001والمصػػػػػػري)

(ي أمػػا عينػػة 2000خػػريف)(ي وبعضػػيا كانػػت عيناتيػػا مػػف أميػػات األطفػػاؿ كدراسػػة ياسػػيف وآ2011عسػػيبل)
 الدراسة الحالية فكانت عينتيا مف طبلب المدارس.

( ودراسػػػة 2000اسػػػتخدمت بعػػػض الدراسػػػات السػػػابقة المقػػػاييس كدراسػػػة سػػػواقد والطراونػػػة) األداة: -
(ي دراسػػػة الشػػػقيرات 2000(ي واسػػػتخدـ بعضػػػيا اآلخػػػر االسػػػتبانات كدراسػػػة ياسػػػيف وآخػػػريف)2006حبيػػػؿ)

(ي أماالدراسػػػػة الحاليػػػػة فقػػػػد اسػػػػتخدمت 2011( ودراسػػػػة عسػػػػيبل)2005دوكػػػػـ) (ي دراسػػػػة2001والمصػػػػري)
 موجيًا إلى الطفؿ نفسو يقيس خبرات اإلساءة االنفعالية التي تعرض ليا مف قبؿ الوالديف. استبياناً 
تباينػػت الدراسػػات السػػابقة فػػي نتائجيػػا الخػػتبلؼ أىػػدافيا وطبيعػػة عيناتيػػاي أمػػا الدراسػػة  النتددائ : - 
 ستعرض نتائجيا الحقًا.الحالية ف
 الدراسات المتعمقة باليوية الجنسية:  -2-3-1-2

 أوجو الشبو واالختبلؼ بيف الدراسات السابقة : 
تنوعػػت أىػػداؼ الدراسػػات السػػابقة فمنيػػا ماىػػدؼ إلػػى التعػػرؼ عمػػى اضػػطراب اليويػػة  األىددداف: -

( ودراسػػػػػػػػة 2001( ودراسػػػػػػػػة حسػػػػػػػػنيف)2007الجنسػػػػػػػػية وعبلقتػػػػػػػػو بػػػػػػػػبعض المتغيػػػػػػػػرات كدراسػػػػػػػػة البشػػػػػػػػر)
(. ومنيػا مػا ىػدؼ إلػى التعػرؼ Spataro  et al,2001ودراسػة سػباتارو وآخػريف) (Arthur,1997)آرثػر

دراسػػػػػػػػػػػػة ( و 1997دور الجنسػػػػػػػػػػػػي لؤلبنػػػػػػػػػػػػاء كدراسػػػػػػػػػػػػة فرحػػػػػػػػػػػػات)عمػػػػػػػػػػػػى أثػػػػػػػػػػػػر غيػػػػػػػػػػػػاب األب فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػ
 (. Hetherington,1991يثرنجتوف)

أمػػا الدراسػػة الحاليػػة فيػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى اإلسػػاءة االنفعاليػػة الوالديػػة لؤلطفػػاؿ وعبلقتيػػا باليويػػة 
 الجنسية. 
جانسػػف ( فػػي دراسػػة 195تباينػػت الدراسػػات السػػابقة فػػي حجػػـ عيناتيػػا وكػػاف أكبػػر حجػػـ) العينددة: -
(ي أمػػا 2007( طالبػػة فػػي دراسػػة البشػػر)34ي وأصػػغر حجػػـ)(  ,2003Janssens and Janوجػػاف )

 ( طفبًل وطفمة.800الدراسة الحالية فقد بمغ حجميا)
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كمػػػا اعتمػػػدت الدراسػػػات السػػػابقة عمػػػى عينػػػات مختمفػػػة فػػػي التطبيػػػؽي فبعضػػػيا كانػػػت عيناتيػػػا مػػػف  
( ودراسػػػػػػػة 2007( ودراسػػػػػػػة البشػػػػػػػر)2003ي)مضػػػػػػػطربي اليويػػػػػػػة الجنسػػػػػػػية  كدراسػػػػػػػة مخيمػػػػػػػر والظفيػػػػػػػر 

( Hetherington,1991يثرنجتػوف)(ي وبعضيا كانػت عيناتيػا مػف األطفػاؿ العػادييف كدراسػة 2005دوكـ)
(. وبعضػػػػيا كانػػػػت عينتيػػػػا مػػػػف العػػػػادييف ومضػػػػطربي اليويػػػػة الجنسػػػػية كدراسػػػػة 1997ودراسػػػػة فرحػػػػات )

 2003)  جانسػػػػف وجػػػػافكدراسػػػػة  ( وبعضػػػػيا تناولػػػػت بالدراسػػػػة المراىقػػػػات وأميػػػػاتيف2001حسػػػػنيف)
Janssens and Jan, ).ي أما عينة الدراسة الحالية فكانت عينتيا مف طبلب المدارس 

(ي ودراسػػة 2003اسػػتخدمت بعػػض الدراسػػات السػػابقة المقػػاييس كدراسػػة مخيمػػر والظفيػػري) األداة: -
اسػػػػػػػػػػػة ( ودر Hetherington,1991يثرنجتػػػػػػػػػػػوف)( ودراسػػػػػػػػػػػة 1997( ودراسػػػػػػػػػػػة فرحػػػػػػػػػػػات )2007البشػػػػػػػػػػػر)

موجيًا إلػى الطفػؿ نفسػو تقػيس مايدركػو استبيانًا .  أما الدراسة الحالية فقد استخدمت (Arthur,1997)آرثر
 الطفؿ مف اضطراب ليويتو الجنسية.

تباينػػت الدراسػػات السػػابقة فػػي نتائجيػػا الخػػتبلؼ أىػػدافيا وطبيعػػة عيناتيػػاي أمػػا الدراسػػة  النتددائ : - 
 الحالية فستعرض نتائجيا الحقًا.

 ما استفادت منو الباحثة من الدراسات السابقة:  -2-3-2
مكَّنػػػت الباحثػػػة مػػػف اإلطػػػبلع عمػػػى النقػػػاط التػػػي تػػػـ  يالنظػػػرة الشػػػاممة لمبحػػػوث والدراسػػػات السػػػابقة   

التركيػػز عمييػػا فػػي ىػػذه الدراسػػات والمتغيػػرات التػػي تمػػت دراسػػتياي باإلضػػافة إلػػى األدوات التػػي اسػػتخدمتيا 
اليويػة اضػطراب أدوات الدراسة الحالية المتعمقة باإلساءة االنفعالية الوالدية و بناء  األمر الذي ساعدىا عمى

كمػػا تػػـ اإلطػػبلع عمػػى المػػنيج الػػذي اعتمدتػػو ىػػذه الدراسػػاتي وكػػذلؾ اإلطػػبلع عمػػى  الجنسػػية لػػدى الطفػػؿي
الفرضػػيات المسػػتخدمة وطرائػػؽ اسػػتخبلص النتػػائجي واألسػػاليب اإلحصػػائية المسػػتخدمة فػػي ىػػذه الدراسػػاتي 

ج تمت االستفادة منيا في مناقشػة نتػائ يومف خبلؿ استعراض النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا في ىذه الدراسات
 الدراسة الحالية وتفسيرىا.

   مكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: -2-4
التػي تتنػاوؿ اإلسػاءة  –عمى حػد عمػـ الباحثػة  –تميزت الدراسة الحالية بأنيا الدراسة المحمية األولى 

األساسػػيي  االنفعاليػة الوالديػػة وعبلقتيػا باليويػػة الجنسػية لػػدى عينػػة مػف طػػبلب الصػؼ السػػادس مػف التعمػػيـ
 . الطفؿي الترتيب الوالدي لمطفؿ تبعًا لمتغيرات جنس

كمػػػا أنيػػػا تتميػػػز بدراسػػػة أثػػػر تفاعػػػؿ المتغيػػػرات التصػػػنيفية عمػػػى اإلسػػػاءة االنفعاليػػػة الوالديػػػة واليويػػػة 
 ي لدى أفراد عينة الدراسة. لمطفؿ الجنسية
 اسػػػتبياف -نفعاليػػػة الوالديػػػةاإلسػػػاءة اال اسػػػتبيافخاصػػػة بيػػػا وىػػػي ) اسػػػتبياناتكمػػػا أنيػػػا تنفػػػرد ببنػػػاء  

 اضطراب اليوية الجنسية لدى األطفاؿ(.
  



   الفصل الثالث
  اإلطار النظري

 
 

 

 اإلساءة االنفعالية :أوالً                          
 اليوية الجنسية :ثانياً          
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 االنفعاليةاإلساءة أواًل: 

 
ىماليم: -1-1      مفيوم إساءة معاممة األطفال وا 

ىماليـي وترجع ىذه الصعوبة في      مف الصعب وضع تعريؼ جامع وشامؿ إلساءة معاممة األطفاؿ وا 
تعريؼ ىذه المشكمة إلى عوامؿ ثقافية واجتماعية إذ تختمؼ أسباب ىذه المشكمة ومدى شيوعيا مف مجتمٍع 

لعوامؿ التي ترتبط آلخَر وفًقا لئلطار الثقافي واالجتماعي السائد في كؿ مجتمع. ويمكف تحديد بعض ا
ىماليـ إلى ما يمي:  بوجود صعوبة في تعريؼ إساءة معاممة األطفاؿ وا 

 .عدـ وجود إجماع عمى األشكاؿ واألنواع المبلئمة وغير المبلئمة مف سموؾ الوالديف 

  عدـ التأكد إذا كاف تعريؼ اإلساءة يكوف مبنيِّا عمى خصائص وسموؾ الوالديف أـ يعتمد عمى النتائج
 مترتبة عمى الطفؿي أـ عمى السياؽ البيئيي أـ عمى كؿ ىذه العوامؿ جميًعا.ال

  وجود اختبلؼ في معايير ومستويات الخطورة واألضرار الناتجة عف اإلساءة التي ينبغي أف ُتستخَدـ
 في صياغة التعريؼ.

 راض قانونية وجود خمط وغموض يرتبط بما إذا كاف التعريؼ يستخدـ ألغراض البحث العممي أـ ألغ
 أو كمينيكية.

  إف مصطمح إساءة معاممة األطفاؿChild abuse  وسوء معاممة األطفاؿChild mal-treatment 
يستخدمو الكثير مف الباحثيف بشكؿ متبادؿي والحقيقة يوجد اختبلؼ بينيما فمصطمح سوء المعاممة ُيستخَدـ 

ح لـ يكف قويِّا انفعاليِّا كما في مصطمح إساءة بشكؿ واسع في البحوث واألدبيات النفسيةي وىذا المصطم
ىمالو مف  معاممة األطفاؿي فضبًل عف أنو مصطمح عاـ ُيستخَدـ لوصؼ كؿ أشكاؿ إساءة معاممة الطفؿ وا 
اآلباء والقائميف عمى رعايتو. وُيستخَدـ مصطمح سوء معاممة الطفؿ لوصؼ العديد مف أشكاؿ سوء المعاممة 

ف خبلؿ اآلباء أو اآلخريف القائميف عمى تربيتو ويتضمف ذلؾ اإلساءة الجسميةي التي يتعرض ليا الطفؿ م
واإلساءة االنفعاليةي واإلساءة الجنسيةي واإلىماؿ لمحاجات األساسية لمطفؿي واإلساءة الثانوية لمطفؿ. وجاء 

ؾ تحت بمعنى الطفؿ الميمؿ. وكذل Neglected Childأيًضا مفيوـ إساءة معاممة الطفؿ تحت مصطمح 
 (. 230ي 2008بمعنى الطفؿ المعذب نفسيِّا)حسيفي  Psychological batteredمصطمح 

ىمالو:   وفيما يمي نستعرض بعض تعاريؼ إساءة معاممة الطفؿ وا 
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 Battered child متبلزمة الطفؿ المعرض لمضرب (Kempe et al,1962قدـ كيمب وزمبلؤه )    
syndrome   وتصؼ ىذه المتبلزمة سوء معاممة الطفؿ عمى أنيا إيقاع األذى الخطر أو إيقاع إصابات

خطرة باألطفاؿ بواسطة الوالديف أو مقدمي الرعاية وغالبًا ما ينتج عنيا كسورًا وتجمعات دموية بالدماغ 
صابات متعددة في األنسجة الرخوة وعجز مستديـ وحدوث وفاة) كامؿي   (.4ي 2003وا 

( تعريؼ إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية بالواليات المتحدة 2ي 2003حيف أوردت )الجمبيي  في    
( بأنيا "اإليذاء الجسدي أو اإلساءة الجنسية أو المعاممة القائمة عمى اإلىماؿ أو سوء 1981األمريكية)

ؼ تتعرض فييا المعاممة لمطفؿ وذلؾ بواسطة شخص يكوف مسئوواًل عف رعاية الطفؿ ورفاىيتو تحت ظرو 
صحة الطفؿ أو رفاىيتو لؤلذى أو التيديد"ي كما أوردت الجمبي تعريؼ قانوف الحماية والعبلج لسوء المعاممة 

بأنو "في حده األدنى ىو أي فعؿ حديث أو فشؿ في  (1996)بالواليات المتحدة األمريكية الذي صدر عاـ 
فاه أو إيذاء جسمي أو انفعالي خطير أو إساءة فعؿ مف جانب أحد الوالديف أو مقدـ الرعاية تنتج عنو و 

 ."جنسية أو استغبلؿ جنسي أو أي فعؿ أو فشؿ في فعؿ ينتج عنو خطر وشيؾ الحدوث ألذى خطير

( إلى تعريؼ مارجوري بأنيا "أي تصرؼ يحدث في محيط الطفؿ 228ي 2005ي دوكـ)وأشارت    
فيوـ صورًا إلساءة معاممة الطفؿ مثؿ اإلىماؿ والذي يعوؽ جيوده في أف يصبح إنسانًا ويتضمف ىذا الم

 والتعدي الجسدي والنفسي واالعتداء الجنسي والتحرش واالستغبلؿ".

 The National Center of Child Abuseيعرفيا المركز الوطني لئلساءة واإلىماؿ في أمريكا و 
and Neglect (NCCAN) ئميف عمى رعاية الطفؿ بأنيا أي سموؾ مف جانب الوالديف أو أحدىما أو القا

     (.12ي 2004ينتج عنو ضرر بدني أو نفسي أو انفعالي حقيقي وربما ينجـ عنو وفاة الطفؿ) السروريي 

أف اإلساءة ىي أساليب المعاممة التي ستؤدي  DSM-4وقد جاء في الدليؿ اإلحصائي التشخيصي    
بصفة متكررة عمى يد الوالديف أو في إلى إلحاؽ الضرر في الطفؿ بواسطة شخص أو اكثر والتي تحدث 

  (.12ي 2004المدرسة) عوضي 

( بأنيا أي سموؾ عنيؼ وقاسي موجو ضد الطفؿ مف 346ي 2000ويعرفيا )اسماعيؿ وتوفيؽي      
الوالديف أو القائميف عمى رعايتو مما ينتج عنو جرح أو إصابة الطفؿ أو إيذائو نفسيًا أثناء التفاعؿ والتنشئة 

حرماف الطفؿ مف حقوقو وتقييد حريتو وقدرتو عمى النمو بصورة سوية سواء أكاف ىذا السموؾ ومف شأنو 
 نتيجة إىماؿ أو خطأ مقصود.

( تعريؼ القانوف الفدرالي األمريكي لوقاية وعبلج اإلساءة 9ي 2001وأورد )الشقيرات والمصريي    
اؿ في العبلج وسوء التغذية لؤلطفاؿ مف قبؿ لؤلطفاؿ بأنيا اإليذاء الجسدي أو العقمي أو الجنسي أو اإلىم

 الشخص المسؤوؿ عف رعاية الطفؿ وسبلمتو مما يعرض سبلمة الطفؿ ونموه لمخطر.
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( بأنيا أي نوع مف إيقاع األذى بجسـ الطفؿ أو األلـ االنفعالي أو 17ي 2001وعرفيا )منصوري    
 ىة أو إصابة نفسية لمطفؿ.اإلىماؿ واستخداـ الطفؿ ألغراض جنسية قد تتسبب في حدوث عا

( بأنيا تعرض الطفؿ لئلساءة الجسدية والنفسية واإلىماؿ والذي يتجسد 7ي 2003عرفيا )أبوضيؼي    
ثارة األلـ النفسي والحرماف مف إشباع حاجات الطفؿ األساسية. بينما عرفيا  في أشكاؿ الضرر الجسدي وا 

باء أو أي شخٍص ما أو مؤسسة أو عف المجتمع ( بأنيا أي فعؿ مف جية اآل43ي 2003)محمود وصابري 
ككؿ يؤدي إلى حرماف الطفؿ مف المساواة في الحقوؽ والحرية كغيره مف أفراد المجتمع أو يؤدي إلى عرقمة 

بعاده عف تحقيؽ أفضؿ تطور ونمو إلمكاناتو بالقير والقوة.  الطفؿ وا 

خضع لو الطفؿ في بيئتو وينتج عنو ( بأنيا تعامؿ سيء ي267ي  2006وتعرفيا )سميـ والشعرانيي   
 عمؿ ينكره وينفيو مف قاـ بو كما يمكف أف يعاقب عميو قضائيًا.

يتبيف لنا مما سبؽ أف اإلساءة سموؾ يحدث بيف الشخص الراشد والطفؿ فيستخدـ الراشد فيو القوة    
ىما لو. كما يتبيف عدـ وجود والتيديد واإلكراه ضد الطفؿ بيدؼ اإليذاء الجسمي والنفسي والجنسي لمطفؿ وا 

 تعريؼ موحد إلساءة معاممة الطفؿي واختبلؼ تعاريؼ ىذا المفيـو باختبلؼ التخصصات البحثية.

 أشكال إساءة معاممة األطفال -1-2    

 الجسدية اإلساءة -1-2-1    

 Battered  الطفؿ المعذب متبلزمة الشرعي الطب مصطمح في يسمى ما أو الجسدية اإلساءة إف   
Child Syndrome مقصود إيذاء عف عبارة ىو النمط وىذا شيوعًاي لمطفؿ اإلساءة أنماط أكثر ىي 

 ) 53ي 2002الرعاية) المعايطةي  يتولوف الذيف األشخاص مف قبؿ أو األسرة قبؿ مف ومتكرر

 إيذاء بيدؼ بالقصدي وذلؾ القوة استخداـ بأنيا الجسدية اإلساءة (5ي 2000الحميدي  عبد) ويعرؼ  
حداث الطفؿ  الضغوط إلى لمطفؿ الجسمية ترجع اإلساءة وقد الشدة في متفاوتة وىي بوي الضرر وا 

 أشكاؿ ومف بالعدوافي عنو التعبير ويتـ الوالديف عمى الضغط النفسي مف نوعاً  تسبب التي الخارجية
 .بدونيا أو أداة باستخداـ سواء والضرب والعض والحرؽ والركؿ الصفع الجسمية اإلساءة

 ضد وازدراء سخرية يتضمف وقاسي سموؾ عنيؼ أي ابأني (269ي 2001ي إسماعيؿ) يعرفيا كما     
 أثناء ونفسياً  بدنياً  إيذائو أو بجرح الطفؿ إصابة عنو ينتج مما عمى رعايتو القائميف أو والديو مف الطفؿ

 نتيجة السموؾ أكاف ىذا سواء حريتوي وتقييد حقوقو مف الطفؿ حرماف شأنو ومف التنشئةي التفاعؿ ومواقؼ
 الحزاـي أو بالعصا الضرب السموؾ ويتضمف ذلؾ عقابوي أو الطفؿ تيذيب بيدؼ مقصود خطأ أو إىماؿ

 والتقييد والعضي بقوةي والرفع الشعري وجذب والقرصي والحرؽي والمكـ الشديدي الوجوي عمى والصفع والرفسي
  .الطفؿ فـ عمى الشطة أو الفمفؿ ووضع بالحبؿي
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 التي الجية حسب وذلؾ تعريؼ مف أكثر ليا الجسدية اإلساءة أف (4ي 2003الرطروطي ) ويذكر    
 عمى عرضية غير إصابات وجود أنيا شرعي عمى طبي منظور مف تعرؼ فقد التصنيؼي ىذا عمى تقـو

 الناحية مف أما والجروحي السجحات أو الكدمات أو أوالرضوض كالحروؽ إليو المساء الطفؿ جسـ
 مقصوداً  ضرراً  خبللو مف يحدث أف يمكف فعؿ عف امتناع أو فعؿ كؿ بأنيا فيمكف تعريفيا االجتماعية

  الطفؿ. ىذا وتنشئة رعاية عمى القائـ يوقعو
 اإلىمال: -1-2-2

 يؤدي وقد إساءة المعاممةي أنماط مف نمط وىو لمطفؿي بالنسبة اجتماعي ميدد أكبر اإلىماؿ ويعتبر    
 في بالفشؿ الطفؿ إىماؿ ويوصؼ نتيجة لئلىماؿي الطعاـ عمى الطفؿ إقباؿ عدـ بسب  الوفاة إلى اإلىماؿ
 )البداينةي تربوياً  أو انفعالياُ  أو جسدياً  إىماالً  اإلىماؿ يكوف أف األساسيةي ويمكف الطفؿ حاجات تأميف

 .(113-16ي  2000

براىيـ الغفور العبد ويرى)      يجب ما إلى دونما توجيو الطفؿ ترؾ يعني اإلىماؿ أف (59ي 1998 ي وا 
 . لطمباتو االستجابة وعدـ ونفسياً  جسمياً  العناية بو عدـ وكذلؾ يجنبوي أف عميو يجب ما أو يعممو أف عميو

 في الفشؿ بأنو اإلىماؿ فعرفت  American Human Associationاألمريكية  اإلنساف جمعية أما    
 الطبية والعناية والتعميـ المادي االحتياج و المتوازف والممبس كالمأكؿ األساسية باحتياجاتو الطفؿ إمداد

 .(35 ي 1999 أميفي كاألمف والحب) العاطفية واحتياجاتو

 صريحاً  اإلىماؿ وقد يكوف تشجيعي أو رعاية دوف أطفاليـ واألميات اآلباء ترؾ في اإلىماؿ ويظير   
 ما عمبلً  ينجز عندما مدحو وعدـ الطفؿي المباالة بنظافة عدـ اإلىماؿ صور ومف صريحي غير يكوف وقد

والعقمي  الجسمي النمو تعطيؿ منيا سمبية آثاراً  األـ رعاية مف الطفؿ عمى حرماف يترتب وقد المدحي يستحؽ
 .(75ي 2001 والزباديي )الخطيب لمطفؿ واالجتماعي

 سموؾ أي عمى – وخاصة األب – والديو مف تشجيع دوف الطفؿ ترؾ في أيضاً  اإلىماؿ يتمثؿ كما   
 ما إلى توجيو دوف تركو إلى باإلضافة ىذا الغيرمرغوبي السموؾ عمى محاسبة دوف أو بوي أتى مرغوب
وقد  .الزوجيف بيف العبلقة سوء أو الخارجية والضغوط المشكبلت ىو يفعموي والسبب ماال أو يفعمو إف يجب
 البيت إلى يأتي في المدرسة الطفؿ ينجح فعندما فيوي المرغوب لمسموؾ إثابة عدـ شكؿ في اإلىماؿ يكوف
 في االستذكار مف جدوى يجد وال باإلحباط وىنا يصاب شيئًاي تعني ال أبيو مف رأس ىزة إال يجد فبل فرحًاي
 قوانيف)مختاري ببل سموكيا في تتخبط مترددةي قمقة شخصية عميو واإلىماؿ يترتب تقدر. ال أسرة ظؿ

 (.60ي 2001
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 اإلساءة الجنسية: -1-2-3    

 ميما عمى األطفاؿ تؤثر التي المأساوية المصائب أو المشاكؿ مف تعتبر الجنسيةي اإلساءة إف    
 كاألقارب األسرة بيـ تثؽ قبؿ أشخاص مف اإلساءة ىذه تكوف ما وغالباً  حياتيـ وطرؽ أعمارىـ اختمفت
 ولكف عنؼي يصاحبو سموؾ أو تصرؼ تكوف ال عادة واإلساءة الجنسية .األىؿ وحتى واألصدقاء والجيراف
 ال يخبر سرية مشكمة الجنسية اإلساءة تعتبر  زمنيةي فترة خبلؿ لعبة في مشترؾ يكوف الطفؿ بحيث تحدث
نيـ الشديد ولشعورىـ بالخجؿ ذوييـ بإزعاج األطفاؿ رغبة عدـ بسبب وذلؾ الطفؿ عنيا  في السبب وا 

ي 2001 )الصايغي الزمف مف طويمة لفترات اإلساءة لمطفؿي وتستمر معروؼ شخص مف اإلساءة حصوؿ
 طفؿ و بيف راشد جنسي سموؾ أي بأنيا الجنسية اإلساءة (269ي  2001 إسماعيؿي (.  ويعرؼ )1-13

رضاء إشباع إلى ييدؼ  واالستغبلؿ واالغتصابي الجنسيةي والمواطي المداعبة ذلؾ ويتضمف الراشد وا 
ظيار األطفاؿ ودعارة الجنسيةي الصور إنتاج أو ممارسة البغاء في الطفؿ باستخداـ ذلؾ و التجاري  العورة وا 

 أقؿ اإلساءة مف ىذه أف ويعتقد جنسيةي لممارسات اإلجبارية المشاىدة أو الفموي الطفؿ والجنس أماـ
 مف اإلساءة. لحاالتا بتمؾ يحيط الذي الصمت أو السرية بسبب انتشاراً  األنماط
 وىي ما ستتطرؽ إلييا الدراسة بشكؿ مفصؿ. اإلساءة االنفعالية: -3-2-4   

 ىماؿ األطفاؿ.ا  غ إساءة معاممة و يصوفيما يمي جدوؿ يبيف الفروؽ بيف   

ىمال األطفال 1جدول رقم )  ( الفروق بين صيغ إساءة معاممة وا 

 صيغة إساءة المعاممة
 عناصر المقارنة

اإلساءة واإلىمال االنفعالي  اإلساءة البدنية الجنسيةاإلساءة 
 أو النفسي

طبيعة الفعل أو التفاعل 
 المسيء إلى الطفل

عػػػػػادة مػػػػػا يحػػػػػدث بصػػػػػورة 
يتعػػػػػػػذر رؤيتػػػػػػػو ويتضػػػػػػػمف 
عنصػػػػػػػر السػػػػػػػرية والتكػػػػػػػتـ 

 الشديد

يحتمػػػػػػػػؿ أف يكػػػػػػػػوف ليػػػػػػػػػذا 
الفعػػؿ أو التفاعػػؿ المسػػيء 
الطػػػػػػابع المبلحػػػػػػظ القابػػػػػػؿ 

 لمرؤية.

أو  مػػػف خصػػػائص سػػػموكيات
أفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أو التفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعبلت 
المتضػػػػػػػػػػمنة فػػػػػػػػػػي اإلسػػػػػػػػػػاءة 
االنفعاليػػة قابميتيػػا لممبلحظػػة 
والرؤيػػػػػػػػػػة إذ يتعػػػػػػػػػػرض ليػػػػػػػػػػا 
الطفػػػػػؿ فػػػػػي الغالػػػػػب بصػػػػػورة 

 عمنية .

ىوية المسيء أو مدى 
إمكانية معرفة مرتك  

 اإلساءة

قػػػػد يتعػػػػذر فػػػػي كثيػػػػر مػػػػف 
ىػػػػذه اإلسػػػػاءة وقػػػػد يعػػػػرؼ 
الطفػػػػػؿ كمرتكػػػػػب اإلسػػػػػاءة 
لكنػػػػو ال يبػػػػوح باسػػػػمو إلػػػػى 

 اآلخريف ألسباب كثيرة.

يحتمػػػػؿ أف يكػػػػوف مرتكػػػػب 
اإلسػػػػػػػاءة البدنيػػػػػػػة معمومػػػػػػػًا 
لمطفػػػػػػػػػػؿ واآلخػػػػػػػػػػريف وقػػػػػػػػػػد 
يتعػػػذر معرفتػػػو فػػػي أحيػػػاف 

 أخرى .

مرتكػػػب اإلسػػػاءة أو اإلىمػػػاؿ 
االنفعػػػػػػالي أو النفسػػػػػػي ضػػػػػػد 
الطفػػػػػػػػػػػػػػؿ معمػػػػػػػػػػػػػػـو لمطفػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 ولآلخريف .

فػػػػي الغالػػػػب يكػػػػوف المسػػػػيء قػػػػد يكػػػػوف مقػػػػدمو الرعايػػػػة غالبػػػػػًا مػػػػػا يكػػػػػوف مرتكػػػػػب المسيء ومقدمو الرعاية 
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شخصػػػػًا  اإلسػػػاءة الجنسػػػػية لمطفل
مػػػػف غيػػػػر مقػػػػدمو الرعايػػػػة 

 لمطفؿ

لمطفؿ ىػـ مرتكبػو اإلسػاءة 
البدنيػػػػػػػػػة أو غيػػػػػػػػػرىـ مػػػػػػػػػف 

 األشخاص .

ىـ القائموف عمى أمور تربية 
 ورعاية الطفؿ .

 التعريف واإلثبات

سوء معاممػة محرمػة وغيػر 
مقبولػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى اإلطػػػػػػػػبلؽ 

وقػػد ويعاقػػب عمييػػا قانونيػػًا 
يكوف اعتػراؼ الضػحية أو 
الجػػػػػػاني بارتكابيػػػػػػا وسػػػػػػيمة 
اإلثبػػػػػػػػػات إضػػػػػػػػػافة عمػػػػػػػػػى 
الفحػػػػػص الطبػػػػػي الرسػػػػػمي 

 تحت إشراؼ قانوني .

يمكػػف اكتشػػافيا بنػػاء عمػػى 
مػػػا تتركػػػو مػػػف آثػػػار عمػػػى 
جسػػد الطفػػؿ مثػػؿ الجػػػروح 
أو الحػػػػػػػػػروؽ أو الكسػػػػػػػػػػور 
التػػػػػػػػػػي يسػػػػػػػػػػتبعد حػػػػػػػػػػدوثيا 
لمطفػػػػػػػػؿ بسػػػػػػػػبب تعرضػػػػػػػػو 
لحػػػػػػػػػػػوادث عاديػػػػػػػػػػػة وىنػػػػػػػػػػػا 

فحصػًا طبيػًا يتطمب األمػر 
يثبػػػػػػػػػػػػػت بتقريػػػػػػػػػػػػػر مرفػػػػػػػػػػػػػؽ 
بػػػػػاعتراؼ الضػػػػػحية أو أي 
شػػػػػػػػػػخص شػػػػػػػػػػاىد وقػػػػػػػػػػائع 

 تعرضو ليذه اإلساءة.

يتعذر فػي كثيػر مػف األحيػاف 
اكتشػػػػػػػػػاؼ تعػػػػػػػػػرض الطفػػػػػػػػػؿ 
لئلسػػػػػػاءة االنفعاليػػػػػػة بصػػػػػػورة 
فوريػػػػػة إذ أف تػػػػػداعياتيا ذات 
طػػػػػػابع طويػػػػػػؿ األجػػػػػػؿ وىنػػػػػػا 
صعوبة فػي االكتشػاؼ ولكػف 
بصػػورة عامػػة توجػػد مؤشػػرات 

عمػػػػػػػى معانػػػػػػػاة معينػػػػػػػة تػػػػػػػدؿ 
الطفؿ مف مثؿ ىذه المعاممػة 
منيػػػػػػػا التضػػػػػػػرر الػػػػػػػداؿ فػػػػػػػي 
النمػػو االنفعػػالي واالجتمػػاعي 

 والسموكي لمضحية .

 توقيت التدخل

يػػػػػػػػػػػػتـ التػػػػػػػػػػػػدخؿ بصػػػػػػػػػػػػيغة 
المختمفػػػػػػػػػػػػػػة االجتمػػػػػػػػػػػػػػاعي 
والقػػػػانوني والعبلجػػػػي فػػػػورًا 

 عقب اكتشاؼ الواقعة

عػػػػػػػػادة مػػػػػػػػا يػػػػػػػػتـ التػػػػػػػػدخؿ 
بصػػػػػػػػيغة المختمفػػػػػػػػة حػػػػػػػػاؿ 
ة ظيػػػػػػور التػػػػػػأثيرات البدنيػػػػػػ

 المشار إلييا.

يتػػػػػػػػػػػػأخر التػػػػػػػػػػػػدخؿ بصػػػػػػػػػػػػوره 
المختمفػة نتيجػة أسػبابًا عديػدة 
منيػػػػػػػػا صػػػػػػػػعوبة التشػػػػػػػػخيص 
واإلثبػػػػػات فػػػػػي ظػػػػػؿ االفتقػػػػػاد 
إلػػػػػى تعريػػػػػؼ إجرائػػػػػي متفػػػػػؽ 
عميػػػػو لئلسػػػػاءة االنفعاليػػػػة أو 

 النفسية
 (1996)أبو حبلوةي                                                                      

 مفيوم اإلساءة االنفعالية : -1-3

فيناؾ  -الجسدية والجنسية –يعد مفيوـ اإلساءة االنفعالية أكثر تجريدًا مف مفاىيـ اإلساءة األخرى      
صعوبة في تحديد اإلساءة االنفعالية بسموؾ معيفي واليوجد اتفاؽ عاـ حوؿ تعريفيا وقياسياي وىذا مايفسر 

 .(Hart, et al. 1987, 6)عديد مف المحاوالت لتعريفياقمة األبحاث حولياي ومع ذلؾ تمت ال

فيما يعد العمؿ الرئيسي في مجاؿ اإلساءة  (Garbarino et al, 1986, 8)طرح جاربارينو وزمبلؤه 
االنفعالية أسس أكثر المحاوالت الحديثة لتعريؼ ما أطمؽ عميو جاربارينو مصطمح اإلساءة النفسية أو إساءة 

صفيا اعتداءاً  منسقاً  مف قبؿ راشد يؤثر بصورة سمبية عمى تطور الذات لدى الطفؿ المعاممة النفسية بو 
 وعمى نمو الكفاءة االجتماعية ي وىي نمط مف السموؾ المدمر بدنيًا.
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 وتصنؼ إساءة المعاممة النفسية بناء عمى ىذا التعريؼ إلى خمس صيغ سموكية : 

سػػموكيات تتضػػمف إيصػػاؿ رسػػالة لمطفػػؿ مفادىػػا أنػػو غيػػر مرغػػوب  Rejection( النبػػذ أو الػػرفض : 1
 فيو كرفض اآلباء إظيار أف الحب أو التواد مع الطفؿ ويفيـ منيا أف الطفؿ عرضة لميجر أو التخمي عنو.

 وتشمؿ منع الطفؿ مف االشتراؾ في الفرص الطبيعية لمتفاعؿ االجتماعي.  lsolating( العزؿ 2

    وتشػػػمؿ تيديػػػد الطفػػػؿ بشػػػكؿ دائػػػـ بإيقػػػاع عقػػػاب شػػػديد بػػػدوف  Terrorizing( التخويػػػؼ أو الترويػػػع 3
 أو وضع الطفؿ في مناخ تفاعؿ محمؿ بالخوؼ و التيديد . يشفقة

وفيو يكوف اآلباء أو مقدمي الرعايػة غيػر متػاحيف نفسػياً  لمطفػؿ ويفشػموف فػي  lgnoring( التجاىؿ 4
 االستجابة السوية النفعاالت و السموكيات التعبيرية لمطفؿ . 

وفيو يشػجع سػموؾ اآلبػاء أو مقػدمي الرعايػة  Corrupting( اإلفساد أو الحث عمى الفساد السموكي 5
تسػػػتحثو عمػػػى اإلتيػػػاف بأنمػػػاط سػػػموؾ منحػػػرؼ أو مضػػػاد  الطفػػػؿ عمػػػى تبنػػػي قػػػيـ سػػػموكية خاطئػػػة تػػػدعـ أو

 ي وتعاطي المخدرات . مثؿ العدوافي األفعاؿ اإلجرامية  يلممجتمع

أف لكػؿ صػيغة مػف صػيغ إسػاءة المعاممػة أيضػا ً  (Garbarino et al, 1986, 8)ويقتػرح جاربػاينو 
رحمة االرتقائية التي تحدث فييػا إسػاءة النفسية تأثيرات مختمفة عمى الطفؿ بناء العديد مف المتغيرات منيا الم

 .المعاممة النفسية

فػػي مجػػاؿ دراسػػة وبحػػث إسػػاءة المعاممػػة إلػػى تحديػػد تعريػػؼ  وفوصػػؿ المتخصصػػ 1987وفػػي سػػنة  
إجرائيً  لئلساءة االنفعالية لؤلطفاؿ والشباب بأنيا تشػمؿ أفعػاالً  متعمػدة أو مقصػودة و أفعػاالً  غيػر متعمػدة 

مييا في إطار معايير المجتمػع ومعػايير الخبػراء المتخصصػيف بأنيػا تحػدث ضػرراً  أو غير مقصودة يحكـ ع
نفسػػػياً  لضػػػحاياىا. مثػػػؿ األفعػػػاؿ التػػػي يعتػػػرؼ بيػػػا األفػػػراد الػػػذيف ىػػػـ بحكػػػـ خصائصػػػيـ ) العمػػػري المكانػػػةي 

اؿ ةي الشكؿ الرسمي ( في وضع قوة يسيؿ بمقتضاه اليجوـ أو التجني عمى الطفؿ . وتضر ىذه األفعقالعبل
ويوسػع ىػارت وجػرميف نفعاليػةي البدنيػةي العامػة لمطفػؿي بصورة فورية أو مرجأة الحالػة الوظيفيػة السػموكيةي اال

مػػف تصػػنيؼ جاربػػارينو إسػػاءة المعاممػػػة النفسػػية بإضػػافة صػػيغتيف سػػموكيتيف أخػػرييف ىػػػي  1987وبراسػػارد 
كية المينية لمطفؿ و التي تحط األفعاؿ السمو  Emotional Responsivenessإنكار الحساسية االنفعالية 

 Degrading Children (Hart et al.,1987, 6  .)مف قيمتو أو كرامتو أو تقمؿ مف شأنو 

صػػيغ أخػػرى  (Garbarino & Vondra, 1987وفػػي اإلطػػار ذاتػػو يضػػيؼ جاربػػارينو وفونػػدرا ) 
ي التػػػأثر بنمػػػاذج Stimulus,deprivayionإلسػػػاءة المعاممػػػة النفسػػػية منيػػػا الحرمػػػاف مػػػف االستشػػػارة الحسػػػية 

يصدر عنيا سػموكيات سػمبية أو معيبػة ي أو إجبػار الطفػؿ عمػى العػيش فػي بيئػات خطػرة غيػر مسػتقرة )عمػى 
ي الصراع الوالدي( واالستغبلؿ الجنسػي لؤلطفػاؿ عمػى يػد الكبػار لمثاؿ ظروؼ الحربي العنؼ األسريسبيؿ ا
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)توميسػػػوف مناسػػػبة تحػػػت تػػػأثير تعػػػاطي المخػػػدرات او الكحوليات أو اآلبػػػاء الػػػذيف يقػػػدموف ليػػػـ رعايػػػة غيػػػر
  (.8ي 1996وتوسكيي 

( تعريفػاً  إجرائيػًاً إلسػاءة المعاممػة النفسػية McGee & Wolfe, 1991, 14ويضػع مػاكي وولػؼ )
يمكػػف أف يسػػتخدـ ألغػػػراض البحػػث والدراسػػة فػػػي إطػػار تعريػػػؼ أفعػػاؿ اإلسػػاءة النفسػػػية بمصػػطمحات صػػػيغ 

سػػاءة التواصػػؿ بػػيف ا ألطفػػاؿ /اآلبػػاءي و باالسػػتفادة مػػف منظػػور مؤشػػرات االرتقػػاء المرضػػي غيػػر السػػوي. وا 
المعاممػػة النفسػػية بنػػاء عمػػى ذلػػؾ ىػػي أي نمػػط تواصػػؿ يقػػوض قػػدرة الطفػػؿ عمػػى إنجػػاز الميػػاـ أو المطالػػب 

 االرتقائية المحددة لممرحمة النمائية التي يمر بيا الطفؿ.

اإلسػػػػػػػػػاءة االنفعاليػػػػػػػػػة ذات طػػػػػػػػػابع انتقػػػػػػػػػالي بػػػػػػػػػيف األجيػػػػػػػػػاؿ  أف (Pillari,1991)ويقتػػػػػػػػػرح بػػػػػػػػػيبلري 
Intergenerational  مؤكداً  بصفة خاصة عمى جذور أنماط مػا يعػرؼ بكػبش الفػداء داخػؿ األسػر و التػي

تكوف فييا األطفاؿ مصدراً  يمقى عميو الموـ لعجز اآلباء في حؿ التداعيات الناتجة عف تعرض اآلباء ذاتيػـ 
 (.9ي 1996لرفض و الصدمات األسرية وىـ في مرحمة الطفولة)توميسوف وتوسكيي لما يعرؼ بالنبذ و ا

وفيما يعد العمؿ الثػاني األكثػر أىميػة فػي المجػاؿ يضػع أوىػاجف محػدديف نظػرييف ميمػيف مقترحػاً  أف 
التعريػػػؼ الػػػدقيؽ إلسػػػاءة المعاممػػػة االنفعاليػػػة يجػػػب أف ال يصػػػؼ فقػػػط مػػػا اإلسػػػاءة االنفعاليػػػةي بػػػؿ يجػػػب أف 

ف مػػا تحدثػػو ىػػذه اإلسػػاءة أيضػػاي وصػػاغ أيضػػاً  تعريفػػاً  متميػػزاً  منفصػػبلً  لكػػؿ مػػف إسػػاءة المعاممػػػة يتضػػم
ساءة المعاممة االنفعالية  مؤكداً  عمى أف ىذا التمييز يزيػؿ العديػد مػف أشػكاؿ الغمػوض الموجػودة  النفسيةي وا 

ساءة المعاممة االنفعالية وفقاً  لرأي أوىاجف ىي  اسػت جابة انفعاليػة غيػر مناسػبة دائمػة متكػررة في الميداف  وا 
 (.  O,Hagan, 1993, 28 (لمتعبيرات االنفعالية لمطفؿ وما يصاحبيا مف سموؾ تعبيري 

وتعػػػوؽ ىػػػذه اإلسػػػاءة قػػػدرة الطفػػػؿ عمػػػى التعبيػػػر االنفعػػػالي التمقػػػائي اإليجػػػابي المناسػػػب. أمػػػا اإلسػػػاءة 
ؾ دائػػـ متكػػرر غيػػر مناسػػب يمحػػؽ ضػػرراً  أو عمػػى النفسػػية أو إسػػاءة المعاممػػة النفسػػية فتعػػرؼ بكونيػػا سػػمو 

األقؿ يقمؿ بصورة مؤكدة مف االرتقاء النفسي السػوي لمقػدرات العقميػة و العمميػات النفسػية الميمػة لمطفػؿ مثػؿ 
 (.  O,Hagan, 1993, 33 -34) النتباه ي النمو المغوي و الخمقيالذكاء ي الذاكرة ي التعرؼ ي اإلدراؾ ي ا

ييز أوىاجف بيف اإلساءة النفسية واإلساءة االنفعالية إال أنو لػـ يػدعي أنيمػا وحػدات وعمى الرغـ مف تم
منفصمة تماماً  عف بعضيماي بؿ يعتقد أنيما شأنيما شأف كؿ صيغ إسػاءة معاممػة األطفػاؿ غالبػاً مػا تحػدث 

االنفعاليػػة  مقترنػػة مػػع بعضػػيما وربمػػا تػػؤثر كػػؿ منيمػػا بصػػورة سػػمبية عمػػى كػػؿ مػػف الحيػػاة النفسػػية و الحيػػاة
لمطفػػػؿ. إال أنػػػو عنػػػدما يكػػػوف التركيػػػز عمػػػى السػػػموؾ الػػػذي يعػػػوؽ الحيػػػاة االنفعاليػػػة لمطفػػػؿ و بالتػػػالي النمػػػو 

ي بينما يكوف ستخداـ مصطمح اإلساءة االنفعاليةاالنفعالي بشكؿ عاـ يكوف مف المفضؿ وفقاً  لرأي أوىاجف ا
بالتػالي النمػو العقمػي عمػى وجػو الخصػوص يكػوف  التركيز عمى الضرر الذي يمحؽ بالحيػاة النفسػية لمطفػؿ و

ي وعمى أي الحػاؿ يصػبح مػف المطمػوب عنػدما يحػدث نمطػي ة النفسيةمف المناسب استخداـ مصطمح اإلساء
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أف يثبت بدقة أف الطفؿ يتعرض بالفعؿ لكػبل  –ي اإلساءة النفسية اإلساءة االنفعالية –شار إلييما اإلساءة الم
 .(1996النمطيف)أبو حبلوةي 

 تػأثيراً  يسػبب أو محتمػؿ واقعػي عنػؼ االنفعاليػة بأنيػا ( اإلساءة(Gilbert,1997, 3جيمبرت  ويعرؼ
 وألف الرفضي أو السيئ االنفعالي التفاعؿ استمرار عف والناجـ لمطفؿي والسموكي االنفعالي النمو عمى خطيراً 
 عمػى لمحكػـ مصػدر أو كأسػاس الػنمط ىػذا يسػتخدـ أف ينبغػي سػيءي انفعػالي تفاعػؿ تشػمؿ المعاممػة إسػاءة
  .اإلساءة حدوث

 لؤلطفػاؿ العػاطفي اإلىمػاؿ ( اإلسػاءة االنفعاليػة بأنيػا24ي 1998والحديػديي  يعرؼ)الخطيػبكمػا 
حداث صفوىـي تعكير أو ىائمة لضغوط أوتعريضيـ  عف والتعبير األطفاؿ أونبذ النفسي استقرارىـ في خمؿ وا 

 محبتيـ. عدـ

 النمط ىذا عمى ويترتب عرضة لبلنتقادي الطفؿ فييا يكوف تفاعؿ طريقة بأنيا النفسية اإلساءة وعرفت
 (Buist, 1998, 484)النفسية الطفؿ عمى وظائؼ يؤثر عاطفي ضرر حدوث اإلساءة مف

 فػي وميمػؿ مقبػوؿ غيػر الطفػؿ بأنػو إحسػاس  بأنيػا عرفوىػا فقد (30ي 2000زمبلؤهي  و ياسيف) أما
 المتباينة.     بصورىا والعدائية يتعرض لمعدواف ما غالباً  وأنو الوالديفي قبؿ مف مختمفة مواقؼ

 تػؤذي التػي األفعػاؿ كػؿ النفسػية أو االنفعاليػة باإلسػاءة المقصود أف (7ي 2000 الحميدي عبد) ويرى
 نفسية اضطرابات ) أنفسيـ اآلباء شخصية في المتغيرات بعض إلى ترجع وقد النفسي المستوى عمى الطفؿ

 ترجػع وقػد عمػييـ(ي ضػاغطة بيئيػة ظػروؼ أو اجتماعيػة مشػكبلت أوبسػبب مياريػةي مشػكبلت أو عقميةي أو
 تشػمؿ واآلبػاءي وىػي األبنػاء بػيف التفاعػؿ إلػى أو إعاقػة(ي أو خمػؿ ) نفسػو الطفػؿ إلػى االنفعاليػة اإلسػاءة
 الزائػدةي الحمايػة أو المسػتمرة الرعايػة ونقػص واأللفػة المػودة ونقػص والحػب والتشػجيع المػدح وافتقػاد الػرفض
 الطفؿ. عمى النوـ غرفة غمؽ مثؿ  المناسب وغير البدني غير والعقاب

 التعػاريؼ مػف شػمولية أكثػر يعتبػر تعريفػاً  النفسػية ( اإلسػاءة55-3ي 2004 وعودةي عرفت)القبج وقد
 وجػود فييػا يتػوفر سػميمةي تشػجيعية نمائيػة بيئػة تػوفير فػي الطفػؿ راعػي قصػور بأنيػا" عرفتيػا فقػد األخػرىي

 ثقػة أو مسػؤولة عبلقػة ضػمف لػو مسػتقراً  نمواً  لضماف عاطفياً  الطفؿ ارتباطاً  بو رمز( يرتبط ) أساسي راعي
 البيئة ومحيط الشخصية قدراتو مع تتفؽ التي والعاطفية االجتماعية قدراتو بتطوير لمطفؿ ويسمح سمطةي أو

 والعػاطفيي والعقمػيي الجسػديي الطفػؿ الصػحي تطػور فػي أذى إلػى القصػور ىػذا ويػؤدي فييػاي يعػيش التػي
 لسمعتوي واإلساءة قيمتوي مف والتقميؿ الطفؿ حرية تقييد اإلساءة االنفعالية وتتضمف واالجتماعيي واألخبلقي

 التعامػؿ أشػكاؿ مػف شػكؿ أي أو وتيزيئػوي عميػو التمييػز وممارسػة وتخويفػوي عنيػا ينػوء وتحميمػو مسػؤوليات
 ".والرفض الكره عمى يقوـ الذي السيء
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كانت طبيعة االختبلؼ بيف مختمؼ الصيغ المكونة لئلساءة االنفعاليػة فػإف العناصػر المشػتركة  وميما
بيف معظـ الصياغات النظرية المطروحة في المجاؿ تؤكػد عمػى أف الطػابع المميػز لئلسػاءة االنفعاليػة يتمثػؿ 

مناسب في حػؽ الطفػؿ يخػالؼ السػياؽ الثقػافي ومعػايير  غيرة دائمة و متكررة سموكا ً في ارتكاب راشد بصور 
المجتمػػع المحػػددة ألسػػاليب معاممػػة األطفػػاؿ ويمحػػؽ ضػػررًا فعميػػاً مشػػاىداً  أو محػػتمبلً  بمجمػػؿ البنػػاء النفسػػي 
لمطفؿ. وبالنظر إلػى تػأثيرات إسػاءة المعاممػة االنفعاليػة عمػى الطفػؿي يوجػد اتفػاؽ عػاـ عمػى ضػرورة تضػميف 

الػػذي يكونػػو ضػػحايا التعػػرض ليػػذه اإلسػػاءة فػػي التعريػػؼي مػػع تبنػػي المنظػػور االرتقػػائي عنػػد المعنػػى الػػذاتي 
التعامؿ مع اإلساءةي إذ معموـ أف اإلساءة االنفعالية قد تعوؽ نمو الميارات والكفاءة العقميػة لؤلطفػاؿي وتػؤثر 

عػف انفعاالتو)توميسػوف كذلؾ عمى ثقة الطفؿ فػي ذاتػو وعمػى طريقتػو فػي التفاعػؿ مػع اآلخػريف وفػي التعبيػر 
 (.10ي 1996وتوسكيي 

ىكذا نجد أف طبيعة اإلساءة االنفعالية المعقدة والمتعددة الوجوه يجعؿ مف الصعب عمػى البػاحثيف فػي 
 ىذا المجاؿ تعريفيا واالتفاؽ عمى تعريؼ محدد ليا.

 فئات اإلساءة االنفعالية / النفسية: -1-4

األنمػػاط السػػموكية التػػي يشػػمميا سػػوء المعاممػػة ( (Moran et. Al, 2002صػػنؼ مػػوراف وزمػػبلؤه 
شػػخص أثبػػت تعرضػػيـ لخبػػرات  300النفسػػية/ االنفعاليػػة إلػػى تسػػعة أنمػػاط وذلػػؾ بنػػاء عمػػى فحػػص حػػاالت 

سػػمبية فػػي مرحمػػة طفػػولتيـي واتسػػاقًا مػػع مختمػػؼ تعػػاريؼ اإلسػػاءة االنفعاليػػة / النفسػػية المطروحػػة فػػي األدب 
 النفسي لممجاؿ وىي مايمي:

 .Humiliation/degraddtionاإلذالل والتحقير  -1-4-1

وتتمثؿ في األفعاؿ والتعميقات التي تحط مف قدرة الطفػؿ وتحقػره وتعرضػو لمػذؿ واإلىانػة ممػا قػد يثبػت 
 لديو الشعور بالخزى أو العار والخجؿ مف الذات . 

 .Terrorizingالتخويف أو الترويع  -1-4-2

ويتضمف محاوالت بػث الخػوؼ الشػديد أو الرعػب فػي نفػس الطفػؿ عمػى نحػو مسػتمر دوف المجػوء إلػى 
 االعتداءات البدنية. 

يتضػػمف ىػػذا الػػنمط مػػف Cognitive Disorientation: سددوء التوجيددو المعرفددي  -1-4-3
يػػًا منيػػا : تشػػويو اإلسػػاءة االنفعاليػػة / النفسػػية عػػددًا مػػف التكتيكػػات تيػػدؼ إلػػى تضػػميؿ الطفػػؿ وتشػػوييو معرف

معتقداتو وتسفيو تصوراتو وتفسيراتوي إفساد ذاكرتوي  وتشويو أو إفساد إحساسو بيويتو الذاتيػة. وفػي الحػاالت 
 ؿ عمى يبني رؤى أو اتجاىات معينة)أبو حبلوةي د.ت(.الشديدة يتـ استخداـ فنية غسيؿ المخ إلجبار الطف
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 Deprivation of basic  human اسديةالحرمان مدن االحتياجدات اإلنسدانية األس -1-4-4
needs : مثؿ اإلضاءةي النوـ ي الطعاـ ي أو صحبة ومرافقة اآلخريف. ويرتبط ىػذا الػنمط بصػورة كبيػرة بفئػة

اإلىماؿ لكنو يتميز عنيا بالطريقة التي يتـ بيا التحكـ في مصادر التمبيػة وفػي التبريػر الػذي قدمػو الجػاني . 
ىمػػػاؿ حيػػػث أف الحرمػػػاف المػػػرتبط باإلىمػػػاؿ غالبػػػًا مػػػا يػػػنجـ عػػػف سػػػوء اإلدارة وىػػػذا األمػػػر ال يتػػػوفر فػػػي اإل

 وضعؼ التوافؽ أو مواجية الضغوط وندرة المصادر. 
 Deprivation of valuedالحرمددان مددن األشددياء المحبوبددة أو محددل التقدددير -1-4-5

objects :أو يقػػدرىا أو ذات  وتتضػػمف ىػػذه الفئػػة حرمػػاف الطفػػؿ مػػف الموضػػوعات أو األشػػياء التػػي يحبيػػا
األىميػػة والقيمػػة بالنسػػبة لػػو . وربمػػا تكػػوف موضػػوعات حيػػة مثػػؿ قطػػة أو جػػرو وقػػد تمتػػد لتشػػمؿ األشػػخاص 
الميميف أو المحبوبيف مف قبؿ الطفؿ )مثؿ األقارب( وىنا قد يتدخؿ اآلباء لحرمػاف ىػذا الطفػؿ مػف التواصػؿ 

يدًا مف خبلؿ تسفيو أفكار الطفؿ وآرائو أو إنجازاتػو أو التحدث معيـ. وقد تتخذ ىذه الصيغة طابعًا أكثر تجر 
عمػػى جػػوائز معينػػة(. وتتزايػػد خطػػورة ىػػذه الصػػيغة حػػاؿ كػػوف الموضػػوع أو الشػػيء الػػذي /ىػػا ) مثػػؿ حصػػولو 

 يحـر منو الطفؿ مصدر المتعة أو االرتياح الوحيد لمطفؿ .
مط العتبػػػات ويتضػػػمف ىػػػذا الػػػن: Extreme Rejectionالدددرفض أو النبدددذ الشدددديد  -1-4-6 

المرتفعة مف النبذ الذي يشير إلى التخمي عف الطفؿ وىجػره وطػرده مػف المنػزؿ وتنمػي موتػو. وتشػمؿ األمثػؿ 
الدالة عمى ذلؾ : إبعاد الطفؿ عف المنػزؿ لمػدة طويمػة عنػدما تنتابػو آالـ انفعاليػة أو إصػابات وجػروح معينػة 

مكػاف غيػر مػألوؼ بالنسػبة لػو لمػدة طويمػة كوضعو فػي مشػفى عػاـ وعػدـ السػؤاؿ عنػوي أو وضػع الطفػؿ فػي 
كػػدار رعايػػة دوف مبػػرر لػػذلؾ ثػػـ إعادتػػو إلػػى المنػػزؿ دوف تفسػػير. وقػػد يظيػػر اآلبػػاء نبػػذىـ أو رفضػػيـ لمطفػػؿ 
بتمني موتو صراحة عندما تنتابو أمراض أو أزمات معينػة أو عنػدما تواجػو األسػرة مشػاكؿ أو ضػغوط معينػة 

 ه المشاكؿ أو الضغوط.وتعمف بأف ىذا الطفؿ ىو سبب كؿ ىذ
 Inflicting marked distressبث الضيق والتألم االنفعالي واإلزعاج الدائم لمطفل  -1-4-7

or discomfort  

عمػػى الػػرغـ مػػف أف الضػػيؽ وعػػدـ الراحػػة والمنغصػػات مػػف المعػػالـ المقترنػػة بكػػؿ فئػػات سػػوء المعاممػػة 
خاصػػػة بيػػػذا الػػػنمط مػػػرتبط أكثػػػر بفئػػػة اإلسػػػاءة خاصػػػة اإلسػػػاءة البدنيػػػة واإلسػػػاءة الجنسػػػية ي ىنػػػاؾ عناصػػػر 
ة وتكميؼ الطفؿ بأعماؿ شاقة تفضي بو إلى ياالنفعالية / النفسية. منيا إجبار الطفؿ عمى تناوؿ أطعمة كري

 حالة مف الكدر النفسي واإلعياء التاـ. 
 االستنزاف أو االبتزاز االنفعالي: -1-4-8

التيديػػػد الشػػػديد لبلقتػػػراب مػػػف اآلخػػػريف لضػػػماف السػػػيطرة والمعمػػػـ األساسػػػي ليػػػذا الػػػنمط ىػػػو اسػػػتخداـ 
 .والطاعة)أبو حبلوةي د.ت(
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وىذا النمط مف اإلساءة غالبًا ما يصاحب اإلساءة الجنسيةي ويتبعػو اإلقنػاع بالطاعػة بواسػطة التيديػد  
مػػؿ عػػف بإيػػذاء اآلخػػريف كاألقػػارب أو إخبػػار األطفػػاؿ اآلخػػريف بػػأف الطفػػؿ ) مػػذنب( إذا اسػػتعد لمكشػػؼ المحت

 (67ي 2007تعرضو لئلساءة الجنسية) المسحري 
ويتضػػػمف ىػػػذا الػػػنمط إجبػػػار : Corruption/ exploitationاإلفسددداد / االسدددتغالل  -1-4-9

الطفػػؿ فػػي أنشػػطة مسػػتيجنة ومرفوضػػة أخبلقيػػًا مثػػؿ السػػرقةي تػػرويج المخػػدرات ي الفسػػؽ والفجػػور وممارسػػة 
 أبو حبلوةي د.ت(.(الرزيمةي ..... الخ

 سبا  اإلساءة االنفعالية:أ -1-5

يوجد ندرة شديدة في المعمومات المتعمقة بأسػباب اإلسػاءة االنفعاليػة. وعػادة مػا تنػاقش أسػباب اإلسػاءة 
بمعنػػى أنيػػا نتػػاج التفاعػػؿ بػػيف خصػػائص االنفعاليػػة فػػي إطػػار أسػػباب إسػػاءة معاممػػة األطفػػاؿ بصػػفة عامػػةي 

بيعػػػة السػػػياؽ االجتمػػػاعي الثقػػػافي التػػػي تزيػػػد مػػػف اآلبػػػاء وخصػػػائص الطفػػػؿ وطبيعػػػة السػػػياؽ االجتمػػػاعي وط
 (. 14ي 1996احتماالت التعرض إلساءة المعاممة)توميسوف وتوسكيي 

 عوامل تتعمق بالطفل وخصائص شخصيتو: -1-5-1

 مختمفػة وأبعػاد عوامػؿ فػي نفسػو الضػحية()عميػو  المعتػدي بالطفػؿ البػاحثوف الصػفات المرتبطػة حػدد       
 : أىميا
 :الطفل عمر -1-5-1-1    

 ليػا يتعػرض أف يمكػف التػي اإلسػاءة ونػوع اإلسػاءة حػدوث مػدى حػوؿ الدارسػيف بػيف اخػتبلؼ ىنػاؾ
      (Brissett-Chapman, 1995, 359-361).مراىقاً  أو أو صغيراً  قاصراً  وكون عمى بناء الطفؿ

 أف إلػى األمريكيػة المتحػدة الواليػات فػي التقػديرات الرسػمية وكػذلؾ اإلكمينيكيػة الدراسػات أغمػب وتشير
عامًاي أما  11-9بيف  ما يقع أنواعيا بمختمؼ لئلساءة تعرضيـ عف تـ اإلببلغ الذيف األطفاؿ عمر متوسط

 الطفولة مرحمة أف نتائجيا في وجدوا لئلساءة تعرضيـ سبؽ الذيف البالغيف بعمر الخاصة األخرى الدراسات
 لحػدوث قابميػة األكثػر الفتػرة ىػي العمر مف عاماً  12-7 بيف ما فييا األطفاؿ أعمار تكوف والتي المتوسطة
 إساءة حوؿ الوطني المركز مف الصادرة الحديثة البيانات إليو ماتشير عمى وبناء المقابؿ وفي .فييا اإلساءة

ىماليـ  عمر مع تزيد النفسية لؤلطفاؿ اإلساءة حوؿ الببلغات فإف األمريكية المتحدة الواليات في األطفاؿ وا 
-76ي 2005النفسػية) آؿ سػعودي  لئلساءة احتمالية تعرضو زادت كمما الطفؿ عمر زاد كمما وبالتالي الطفؿ
77.) 
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 :الطفل جنس -1-5-1-2

 لؤلطفاؿ الموجية اإلساءة أف إلى توصمت الدراسات بعض أف إلى (Meadow, 1997) ميدو أشار
 المتحػدة الواليػات فػي األسػري لمعنػؼ الػوطنياالسػتبياف  نتػائج وضػحتو مػا معػيفي وىػذا جػنس عمػي تقتصػر

 يكوف األسرة في األطفاؿ عمى تقع التي البدنية اإلساءة والسيما اإلساءة المختمفة أشكاؿ أغمب أف األمريكية
يتعرضػاف  اإلنػاث أو الػذكور سػواء األطفػاؿ مػف الجنسػيف كػبل أف الحقيقػة فػي الػذكوري ولكػف ضػحاياىا مػف

 (.78ي 2005لئلساءة) آؿ سعودي 

أف  (كبلىمػا أو الوالػديف أحػد) األسػرة ترغػب عنػدما اإلسػاءة فييػا تحػدث أف التػي يمكػف الحػاالت ومػف     
معاممتػو)  إلسػاءة ىػذا سػبباً  فيكػوف. بجنسػو رغبتيػا غيػرى عمػ الطفػؿ ويأتييػا ولػد أو بنػت معػيف بجػنس ترزؽ

 (.89ي 1990الدخيؿي 
 :بالطفل الخاصة الصفات -1-5-1-3

خصػػائص الطفػػؿ ربمػػا تزيػػد اإلعاقػػة العقميػػة أو البدنيػػة مػػف احتمػػاالت تعػػرض األطفػػاؿ وبػػالنظر إلػػى 
بلقػات التفاعػؿ بػيف األـ المصابوف بيا إلسػاءة المعاممػة االنفعاليػة وذلػؾ بسػبب اضػطراب طبيعػة و نوعيػة ع

ي 1996يي / أو الضػػغوط الوالديػػو المتزايػػدة التػػي تمقييػػا إعاقػػة الطفػػؿ عمػػى اآلباء)توميسػػوف وتوسػػكوالطفػػؿ و
مثػؿ األطفػاؿ ذوو النشػاط الزائػد وكػذلؾ لػذيف يكونػوف مختمفػيف عػف أقػرانيـ عاـي فػإف األطفػاؿ ا ووبوج (.14

األطفػػػاؿ الػػػذيف يعػػػانوف مػػػف صػػػعوبات مدرسػػػية وتعميميػػػة يتعرضػػػوف بشػػػكؿ كبيػػػر لئلسػػػاءة واإلىماؿ)حسػػػيفي 
وكػػػذلؾ األطفػػػاؿ الػػػذيف تظيػػػر لػػػدييـ مشػػػكبلت سػػػموكية خطيػػػرةي كػػػأف يسػػػمؾ الطفػػػؿ بطريقػػػة  ي(52ي 2008

عدوانيةي وأف يكوف غير مذعف ألوامر الوالديفي وأف يكوف مف ذوي المزاج الصػعب الػذيف يميمػوف غالًبػا إلػى 
 (.52ي 2006الصُّراخ والبكاء)أبو رياش وآخروفي 

 :عوامل أسرية -1-5-2

 لئلسػاءة المتعػرض الطفػؿ بأسػرة تػرتبط التػي الصػفات بعػض ىنػاؾ أف إلػي الدراسػات بعػض توصػمت
 :ومنيا

 :األسرية العالقات ظروف و األسرة بناء -1-5-2-1

 غيرىـي مف أكثر اإلساءة إلى الممتدة األسرة أو المتصدعة األسر في الموجودوف األطفاؿ يتعرض قد
 عػدـ وأيضػا لئلسػاءةي تعرضػيـ ىإلػ الخاطئػة التربويػةواألسػاليب  الوالػديف بػيف المػودة عػدـ تػؤدي وكػذلؾ
ىنػاؾ  أف يػرى مف وىناؾ الطفؿ. اإلساءة حدوث إلى تؤدي بدورىا كميا والعزلة االجتماعية األسري التماسؾ
 الخبلفػات شػدة أو الوالػديف فقػطي أحػد بيػا األسػرة كػوف مثػؿ األسػر لػدي المظػاىر بعػض وجػود بػيف عبلقػة

 مبلئػـ الغيػر الوالػديف تعامػؿ أسموب وبيف األسرة بيف أفراد كاؼ بشكؿ وارتباط مودة وجود عدـ أو الزوجيةي
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 أو محػدود العاطفي عميوي كما يكوف تعبير األسرة اإلىماؿ أو اإلساءة وقوع يؤدي إلى قد والذي الطفؿي مع
 األحياف أغمب في والطفؿ الوالديف بيف توتر مف التي تعاني األسر أو أطفاليـ واستقبلؿ لنمو التشجيع فقداف

 أكثػر ىي داخميا منيـ المتوقع دورىـ أو لواجباتيـ أفرادىا أداء في خمؿ لدييا األسر التي أو التفاعؿي قمة أو
 (.81-80ي 2005داخميا) آؿ سعودي  اإلساءة لحدوث قابمية

( إلػػى أف المػػزاج السػػمبي الػػذي يػػنجـ عػػف (Erel & Burman, 1995ويشػػير إيريػػؿ وبارمػػاف  
الصراعات الزوجية تنعكس عمػى طبيعػة التفاعػؿ مػع الطفػؿي حيػث أف مزاجيمػا العػدائي يجعػؿ سػموكيما مػع 

 (.719-718ي 2010الطفؿ عدائيًا)العشاي 

 العنيفػة الزوجيػة األطفػاؿ لمنزاعػات تعػرض بػيف ارتباطػاً  ىنػاؾ أف ىإلػ الدراسػات بعػض توصػمت ولقػد
 مػا وظيفيػاً  المختػؿ التفاعػؿ وتعػديؿ ضػبط أو لطفؿ التحكـا يحاوؿ حيث. العادي لغير األطفاؿ سموؾ وبيف
ىنػاؾ  يكػوف أف احتماليػة إلػى ذلػؾ يػؤدي وقػد. األسػرة أفػراد بػيف السػمبية وكػذلؾ العبلقػات واألبي األـ بػيف

 مسػتقرة غير عبلقات وجودو  ي األخرى األسرة أنساؽ عمى الوالديف بيف الوظيفي االختبلؿ ىذا بتأثير ارتباط
 محػيط يتفاعػؿ قػد حيػث األطفػاؿي لػدي نفسػية لظيػور أمػراض يػؤدي الػذي األمػر ي ووالػدييـ األطفػاؿ بػيف

) آؿ المػؤذي السػموؾ وجػود إلػى يػؤدي قػد ممػا الوالػديفي أو بالطفػؿ خاصة متغيرات أخرى مع العدائي األسرة
 .(82ي 2005سعودي 

 احتماؿ زيادة في أثر لو الوالديف بيف الذي األسري ( أف العنؼ100-99ي 1995وذكر )اسماعيؿي 
 تعامؿ الزوجيف في المستخدمة واإلساءة العنؼ وسائؿ أف حيث ي األسرة ىذه في األطفاؿمى ع اإلساءة وقع
 .أبنائيما مع تعامميما عند نفسيا األساليب ىذه يمارساف الوالديف تجعؿ قد بينيما فيما

 :الميالدي الطفل وترتي  األسرة حجم -1-5-2-2

 عػدد بػأف القائػؿ االفتػراض األسػرةي بنػاء عمػى حجػـ ىػو الطفػؿ معاممة بإساءة المرتبط اآلخر المتغير
زيػادة  بػيف ارتباطػاً  ىنػاؾ أف إلػى الػبعض يشػير برعػايتيـي حيػث القػائميف عمػى مشػقة سيمثؿ المتزايد األطفاؿ

 حػد زاد األطفػاؿ عػدد زاد كممػا بحيػث فييػاي لؤلطفػاؿ الموجػو اإلسػاءة حػدوث وبػيف األسػرة فػي األطفػاؿ عدد
 القػادر عبػد دراسػة أكػدت حػيف فػي(. 104ي 1995) إسػماعيؿي األسػرة ىػذه فػي الطفػؿ معاممػة إسػاءة وث
 لؤلبنػاءي كمػا المقدمػة الوالديػة الرعايػة وبػيف مسػتوى األسػرة حجػـ زيػادة بػيف سميبة عبلقة ىناؾ أف (1973)

 البيئػات تكػوف ال فقػد اإلسػاءةالميمػة فػي  العوامػؿ مػف المػيبلدي الطفػؿ ترتيػب أف البػاحثيف مػف عػدد الحػظ
 األسرة في يمعبو الذي الدور خبلؿ مف الخاصة بيئتو لكؿ منيـ تكوف حيث األطفاؿي لكؿ واحدة ىي النفسية
 الطفػؿ ترتيػب أف يريػاف Murphy & Newcomونيوكومػب  مػورفي مػع األبػويفي غيػر أف بتفاعمو المرتبط

الطفػؿ)  معاممػة اخػتبلؼ ىػو يػؤثر مػا وأف الطفػؿ شخصػية فػي مػؤثراً  عػامبلً  لػيس ذاتػو حػد فػي أخوتػو بػيف
 (.96ي 2004الظاىري 
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 :واالقتصادي االجتماعي المستوي انخفاض -1-5-2-3

 الطفػؿ لتعػرض العوامػؿ المسػببة أحػد األسػرة لػدى االقتصػادي االجتمػاعي المسػتوى انخفػاض يعػد
 األسػرة أفراد احتياجات إلشباع كفايتو وعدـ قمة الدخؿ في المتمثمة االقتصادية الظروؼ تؤدي وقد لئلساءةي

 الوالػداف ليػا يتعػرض التػي الضػغوط أف فػي يتمثػؿ أوليمػا: ألطفاليػا اإلسػاءة الموجػو مػف شكميف حدوث إلي
 الطفؿ مف تصرفات تصدر أي الوالديف تحمؿ عدـ إلي تؤدي قد واإلرىاؽ المتطمبات وكثر قمة الدخؿ نتيجة
 األبنػاء احتياجػات إشػباع عػدـ فػي األخر فيتمثؿ الجانب أما معوي تعامميما طريقة عمى بالتالي ينعكس مما

 إلي يؤدي وىذا لمطفؿ الضرورية الصحية والرعاية الكامؿ توفير الغذاء عدـ إلي يؤدي مما الدخؿ لقمة نتيجة
 (. 90ي 1990قد يتطور لئلساءة) الدخيؿي  إىماؿ حدوث

 أف إال يوالػدخؿ التعمػيـ المنخفضػة فػي األسػر فػي ظيػوراً  أكثػر طفػاؿلؤل اإلسػاءة أف يعتقػد مػف وىناؾ
 قاصػراً  لػيس وأنػو الطبقػات كافػة فػي األطفػاؿ عمػى اإلسػاءة ىػذه حػدوث إمكانيػة عمػى يؤكػدوف آخػريف ىنػاؾ
 (102-101ي 1995اقتصادية أو اجتماعية واحدة) اسماعيؿي  طبقة عمي

 :عوامل تتعمق بالوالدين -1-5-3

 إيقاع في يتسبب الذي بيا المعتدي يتصؼ التي العوامؿ مف مجموعة ىناؾ أف إلى الباحثوف توصؿ
 الشػخص ىػذا إيقػاع إلػى األحيػاف بعػض فػي يػؤدي أكثػر قػد أو منيػا عامػؿ وجػود باألطفػاؿي وأف اإلسػاءة
 :ومنيا عمى األطفاؿ لئلساءة
 :والشخصية والعقمية النفسية العوامل -1-5-3-1

 Neuropsychologicalتزيد معاناة اآلباء أنفسيـ مػف اإلعاقػة العقميػة أو القصػور العصػبي النفسػي 
مف تبني ىؤالء اآلباء أساليب معاممة والديو غير سوية و / أو اإلساءة االنفعالية كدالة لمضغوط التي تنتجيا 

 االضػطراب السػموكي مػف (ي مثػؿ معانػاة أحػد الوالػديف14ي 1996مثػؿ ىػذه الحاالت)توميسػوف وتوسػكيي 
 واالعتماد والقسوةي العدوانيةي الذىنيةي التحجر الميارات في جوانبي كالنقص عدة في يتمثؿ قد والذي الحاد

 (.87ي 1999الدخيؿي ) اآلخريف عمى المفرط

 عدـ مثؿ وذلؾ Psychophysiological الوظيفية() الفسيولوجية النفسية العوامؿ إلى باإلضافة
 يمارساف المذاف الوالديف فإف العاطفيةي لذا االستثارة سيولةؾ وكذل ي لمضغوط التعرض مواجية عمى القدرة

التفاعؿ  مف يزيد مما بالطفؿ صمة وذات محددة مثيرات أي مع تفاعبلً  أكثر أطفاليما يكوناف عمى اإلساءة
  (.89ي 2005األطفاؿ)آؿ سعودي  عمى اإلساءة إحداث إلى يؤدي الذي األمر لدييما النفسي

 مػف يزيػد قػد والنفسػية لموالػديف الشخصػية االضػطرابات وجػود أف يػرى مػف ىنػاؾ أف إلػى باإلضػافة
النفسػيةي  لئلسػاءة تعرضػو أو باالكتئػابي أحد الوالديف إصابة مثؿ وذلؾ الطفؿ عمى الوالديف عدواف احتمالية
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إمكانيػة  يعكػس والػذي األطفػاؿ تنشػئة يقػةطر  فػي بالتقمػب معروفػاف أطفاليمػا يقومػاف بإسػاءة المػذاف فالوالػداف
 محػدود انتبػاه لػدييما قػد يكػوف الطفػؿي كمػا مع التعامؿ في سموكيما في عدوانية أو عدائية أو خطورة وجود

 االجتمػاعي والسػموؾ االيجابيػة مػف القميػؿ ذات المسػتوي المشػاعر خػبلص مػف يػنعكس والػذي ألطفاليمػا
 .((Kolko, 1996, 25-26حؿ المشكبلت عمى القدرة في والضعؼ

كما أف المشكبلت المعرفية لدى اآلبػاء المسػيئيف ألطفػاليـ غالًبػا مػا تػؤدي إلػى اإلسػاءة لؤلطفػاؿ فيػذه 
المشػػكبلت تػػرتبط أساًسػػا بوجيػػة نظػػر الوالػػديف عػػف الطفػػؿ وسػػموكوي وأحػػد ىػػذه المشػػكبلت المعرفيػػة الموجػػودة 

فاآلبػػاء  attributional biasesاإلعزائيػػة لػػدى اآلبػػاء لػػدى اآلبػػاء المسػػيئيف نحػػو أطفػػاليـ ىػػي التحيُّػػزات 
المسػػيئوف ألطفػػاليـ يكػػوف لػػدييـ إدراكػػات سػػمبية كثيػػرة عػػف سػػموؾ أطفػػاليـ مقارنػػًة باآلبػػاء غيػػر المسػػيئيف فيػػـ 
يدركوف ويروف أف أطفػاليـ سػريعو الغضػب وكثيػرو المطالػبي وىػذا قػد يػدفع بيػـ إلػى اإلسػاءة واإلىمػاؿ مػف 

و يمثؿ تيديًدا إلحساسيـ بالقػدرة عمػى الضػبط الوالديف وقد يرى بعض اآلباء المسيئيف سموؾ أطفاليـ عمى أن
والػػػتحكـ ويخمػػػؽ لػػػدييـ إحساًسػػػا بعػػػدـ الكفػػػاءة الوالديػػػةي ومػػػف ثػػػـ فػػػإف ذلػػػؾ يعمػػػؿ عمػػػى اسػػػتثارة الكثيػػػر مػػػف 
االسػػػتجابات العقابيػػػة نحػػػو األطفػػػاؿي ومػػػف ثػػػـ يسػػػتجيب ىػػػؤالء اآلبػػػاء المسػػػيئوف نحػػػو أطفػػػاليـ بشػػػكؿ يتميػػػز 

يةي فاآلبػاء المسػيئوف ألطفػاليـ غالًبػا مػا يكػوف لػدييـ صػعوبة فػي رؤيػة األشػياء باالستثارة الفسيولوجية والنفس
مػػف منظػػور الطفػػؿ وفيػػـ السػػموؾ فػػي ضػػوء المسػػتوى النمػػائي الػػذي يمػػر بػػو الطفػػؿي بػػؿ يميػػؿ ىػػؤالء اآلبػػاء 

 (.54ي 2008المسيئوف ألطفاليـ إلى التفكير بأسموب الكؿ أو ال شيء)حسيفي 
 :المخدرات أو الكحول إدمان أو تعاطي -1-5-3-2

وجػػدت العديػػد مػػف الدراسػػات أف تعػػاطي المخػػدرات مػػف أكثػػر االضػػطرابات النفسػػية شػػيوعًا بػػيف اآلبػػاء 
ممػػا يزيػػد مػػف احتمػػاالت ارتكػػاب ىػػؤالء اآلبػػاء لمزيػػد مػػف اسػػتجابات اإلسػػاءة الػػذيف يسػػيئوف معاممػػة أبنػػائيـ 

 (.   14ي 1996توميسوف وتوسكيي  االنفعالية)

 الطفػؿ تعػرض زيػادة احتمػاؿ إلػى (Brissett & Chapman, 1995 )شػابماف و بريسػت يشػير و
 أو المخػدرات الطفػؿ بتعػاطي رعايػة عمػي يقػوـ مػف أو الوالػديف احػد فييػا يقػوـ التػي الحػاالت فػي لئلسػاءة
 الطفؿ أمف في يؤثر بما المخدرات لتوزيع بدفع الطفؿ ذلؾ يكوف أو الوالدية فيو تتأثر الذي الحد إلى الكحوؿ
 (.362ي 2005) آؿ سعودي صحتو ونمو

( حيػػث وجػػدت انتشػػار (Mayhall & Norgard, 1983وىػػذا مػػا تؤكػػده دراسػػة ماييػػاؿ ونورجػػارد 
% فػي أسػر األطفػاؿ 10إدماف الكحوليات وتعاطي العقاقير والسموؾ اإلجرامي والعنػؼ ضػد المجتمػع بنسػبة 

 (.51-50ي 2006المعتدى عمييـ)عبد الرحمفي 
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 :طفولتيما )انتقال العنف عبر األجيال( في لإلساءة الوالدين تعرض -1-5-3-3

يوصؼ الراشديف أو اآلبػاء مرتكبػي سػموكيات إسػاءة المعاممػة ضػد األطفػاؿ بػأنيـ ينقصػيـ المعمومػات 
الكافية التي تمكنيـ مػف التوافػؽ مػع المطالػب العاديػة لؤلطفػاؿ عبػر مختمػؼ مراحػؿ االرتقػاء النفسػي. وتشػير 

التػي ىػدفت إلػى المقارنػة بػيف عينػة مػف اآلبػاء مرتكبػي اإلسػاءة  (Brazilton,1982)تائج دراسػة برازيمتػوف ن
االنفعاليػػػة وعينػػػة مػػػف اآلبػػػاء العػػػادييف إلػػػى أف اآلبػػػاء مرتكبػػػي اإلسػػػاءة االنفعاليػػػة يظيػػػروف قصػػػورًا داالً  فػػػي 

وؾ الطفػؿ  ويعػانوف مػف صػعوبات دالػة ميارات التوافؽ أو المواجيةي وقصور داؿ فػي اسػتراتيجيات إدارة سػم
في تكويف و االستمرار في عبلقات اجتماعية مع اآلخريف. ويصؼ ىؤالء اآلباء سموؾ أطفاؿ بمفػظ منحػرؼ 
مقارنػة باآلبػػاء العػػادييف الػػذيف يػػروف مثػػؿ ىػػذا السػػموؾ سػػموكًا عاديػػًا يمثػػؿ جػػزءًا مػػف مقتضػػيات النمػػو النفسػػي 

 (.14ي 1996وتوسكيي  توميسوفلممرحمة العمرية لؤلطفاؿ) 

في دارسة قارف فييا بيف أميات أثبت تعرض أطفاليف لئلساءة مػع أميػات لػـ  Scottوقد بيف سكوت 
يتعػػػرض أطفػػػاليف لئلسػػػاءةي أف اإلحتمػػػاؿ األكبػػػر ىػػػو أف تكػػػوف أميػػػات األطفػػػاؿ الػػػذيف تسػػػاء معػػػاممتيـ قػػػد 

 (.36ي 2002أو كمييما)الخوريي  تعرضف أثناء طفولتيف لبلنفصاؿ أو سوء المعاممة مف أحد الوالديف

وبالمقابؿي ال َشؾَّ أف خصائص الوالديف التي ترتبط إيجابيِّا باإلساءة لمطفؿ تتضمف تاريخ اإلساءة في 
الطفولػػةي ولكػػػف ىػػػذا ال يعنػػػي أف كػػؿ األطفػػػاؿ الػػػذيف تعرضػػػوا لخبػػػرات اإلسػػاءة فػػػي الطفولػػػة يصػػػبحوف آبػػػاًء 

قة لـ يتـ تأكيدىا إال أّف معدؿ انتقػاؿ اإلسػاءة عبػر األجيػاؿ تمثػؿ مسيئيف عند سف الرشدي ومع أف ىذه العبل
مػنيـ سػوؼ ال يكونػوف مسػيئيف إلػى أطفػاليـي حيػث أف انتقػاؿ دورة  70%ي في حػيف أف حػوالي 30%نسبة 

اإلساءة عبر األجياؿ تتوقؼ عمى عدة عوامؿي ىي: مدى شدة اإلساءة ونوعيػا وطبيعتيػاي وعوامػؿ المسػاندة 
أثبتت  وقد(ي 53ي 2008والدعـ التي يتمقاىا الضحايا مف اآلخريف الميميف في حياتيـ) حسيفي االجتماعية 

 رعايػة ألطفػاليف يقػدمف فػي طفػولتيف لئلسػاءة تعرضػف البلتػي األميػات ثمػث مػف أكثػر أف الدراسػات بعػض
 (. 112-96ي 1995) إسماعيؿي عمييـ اإلساءة يمارسف وال جيدة

 :لألبوين الثقافية الخصائص -1-5-3-4

 لتمؾ وفيمو مجتمعو الحضارية في بالمتطمبات األب بتأثر تتعمؽ التي تمؾ الثقافية بالخصائص نعني
 إمػا يمػـز أطفالوي نحو األب تصرؼ توجيو في دور سيء المتطمبات لتمؾ يكوف لكي أنو وواضح المتطمبات

 الخصػائص ىػذه ومػف .مختػؿ ليػا األب فيػـ أف أو مناسػبةي وغيػر غيػر معقولػةي المتطمبػات تمػؾ تكػوف أف
 :األتي نذكر الثقافية

 اإلسػاءة وتحػدثي لموالػديف االنفعاليػة الرغبػة إلشػباع فقػط ُخمػؽ أنػو أسػاس عمػى الطفػؿ إلى النظر  -
 .منو جزء أو ذلؾ يتحقؽ ال عندما
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 وخصػائص الطفػؿ تطػور بمراحػؿ جيػؿ عمػى مبنيػة الطفػؿ نحو الوالديف مف معقولة غير توقعات  -
 .بالغ شخص حون يتصرؼ كما الطفؿ نحو األب يتصرؼ ثـ ومف مرحمةي كؿ

ي 1990مبكػر جدًا)الػدخيؿي  وقػت فػي بػالغ بتشػدد الطفػؿ تربيػة فػي االجتماعيػة التوقعػات تطبيػؽ  -
88.) 

 :الوالدين عمر -1-5-3-5

 إذا لئلسػاءة الطفػؿ تعػرض زيػادة إلػى احتمػاؿ Brissett & Chhopmanوتشػوبماف  برسػيت أشػار
 وعنػد لئلسػاءة. الطفػؿ تعرض عف فيو اإلببلغ تـ الذي الوقت في عاماً  18 مف الوالديف أقؿ أحد عمر كاف
 أحػد سػف صػغر يكػوف قػد أو مػف كمييمػاي أو الوالػديف أحػد قبؿ مف لئلساءة الطفؿ يتعرض فقد الطفؿي والدة

 (.83ي 2005األذى)آؿ سعودي  مف حماية الطفؿ عمى قدرتو في مؤثراً  عامبلً  الوالديف
 عوامل بيئية اجتماعية:-1-5-4

 تربيػة طػرؽ نحػو لمجتمػع مػا الحضػارية اآلراء أىميػة عمػى الحقػؿ ىػذا فػي العػامميف بعػض يركػز
 عمػى حػدثت إذا اإلسػاءة سػيبرر الطفػؿ فػي تربيػة ضػرورياً  عنصػراً  القسػوة فػي يرى الذي فالمجتمع األطفاؿي
 يعطػي التسػامح وذلػؾ المبػررات ىػذه ووجػود تربيتػو سبيؿ في يشاء لطفمو ما يفعؿ أف الحؽ لؤلب أف أساس
 (.91ي 1990)الدخيؿي القسوة الستخداـ لموالديف األخضر الضوء

 ما حالة في اإلساءة لحدوث المباشر السبب ىي ليست إلساءة الطفؿ المسببة المختمفة العوامؿ إف
 وليس السموؾ لذلؾ الخمفية أنيا أي محتمبلً  أو ممكناً  السموؾ ىذا مثؿ حدوث الذي يجعؿ المحيط ولكف
 واحدة لدى أسرتيف الطفؿ متوافرة إلساءة الدافعية األسباب نفس وجود يجعؿ قد ما وىذا لو. المباشر السبب
 صور لوجود أو العنؼ لتقبؿ أيضا إما ذلؾ وقد يعود اإلساءة بيذه تقـو ال والثاني بإساءاتو تقـو منيما
 معدالت أو مثبل التمفزيوف شاشات عمي المشاىد كالعنؼ األسرة فيو الذي تعيش المجتمع في منو مختمفة
 (. 91ي 1990 المرجع السابؽي)مختمفة عوامؿ مف غير ذلؾ إلي المرتفعة الجريمة

ومف الميـ أف نشير ىنا إلى أف ىناؾ عوامؿ مجتمعية أخرى مثؿ الفقر ترتبط بإساءة معاممة 
زولًة عف الجيراف والمجتمع الواسعي ونتيجًة لذلؾ فإف ىذه األطفاؿي وأف األسر المسيئة غالًبا ما تكوف مع

األسر المسيئة تميؿ إلى المشاركة بشكٍؿ قميؿ في المنظمات المجتمعية وتكوف أقؿَّ استخداًما لممصادر 
والموارد االجتماعية والصحية واالقتصادية المتاحة في المجتمعي كما تعاني األسر المسيئة ألطفاليا مف 

جتماعية والشعور بالوحدةي ويكوف تفاعميا مع األطفاؿ محدوًداي وقد يعاني اآلباء في ىذه األسر العزلة اال
المسيئة مف االغتراب عف األصدقاء واألسرة. والمجتمعات المحرومة اقتصاديِّا تميؿ إلى ظيور معدالت 

 (. 63ي 2008مرتفعة مف سوء معاممة األطفاؿ)حسيفي 
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ألطفػاؿ ال يػرتبط حػدوثيا بعامػؿ واحػد بػؿ ىنػاؾ عوامػؿ متعػددة متداخمػة وىكذا نجد أف إساءة معاممة ا
تتضػػػمف عوامػػػؿ تتعمػػػؽ بخصػػػائص األطفػػػاؿ المسػػػاء معػػػاممتيـي وعوامػػػؿ تتعمػػػؽ باألسػػػرة والوالػػػديفي وعوامػػػؿ 

 اجتماعيةي وعوامؿ مجتمعية تتمثؿ في وجود اتجاىات في المجتمع تسمح باستخداـ اإلساءة ضد الطفؿ.
 وتداعيات اإلساءة االنفعالية:تأثيرات  -1-6 

تعػػػددت الدراسػػػات والبحػػػوث التػػػي اسػػػتيدفت اختبػػػار وفحػػػص التػػػأثيرات السػػػمبية الناتجػػػة عػػػف التعػػػرض 
إلػى   Cerezo & Friasلخبرات اإلساءة االنفعالية أو النفسية خبلؿ مرحمة الطفولة. ويشير سيريوز وفػريس

أنػػو عػػادة مػػا يػػتـ تعريػػؼ سػػوء المعاممػػة النفسػػية أو االنفعاليػػة فػػي إطػػار ارتبػػاط عمميػػات اإلسػػاءة النفسػػية أو 
االنفعالية لؤلطفاؿ بما ينتج عف ىذه اإلساءة مف تداعيات سمبية معينة أو ما يعػرؼ بػالتعريؼ المرتكػز عمػى 

عػالي و االجتمػاعي والعقمػي بمػا يتضػمنو منيا بصورة خاصػة تضػرر أو تعػوؽ النمػو االنفالضرر أو األذىي 
(ي والعػدواف Black et al., 2001, 189-201) مف عجز أو يأس متعمـ وانخفاض أو تػدني تقػدير الػذات

وبػػػطء االسػػػتجابة االنفعايػػػة أو التمبػػػد االنفعػػػالي و العصػػػابية واالعتمػػػاد الزائػػػد عمػػػى اآلخػػػريف وعػػػدـ الكفػػػاءة 
 (. Skuse & Bentovim ,1994, 213-216االجتماعية والفشؿ الدراسي)

كمػػػػا توجػػػػد عبلقػػػػة بػػػػيف التعػػػػرض لخبػػػػرات إسػػػػاءة المعاممػػػػة فػػػػي مرحمػػػػة الطفولػػػػة وكثيػػػػر مػػػػف أشػػػػكاؿ  
االضػػطرابات النفسػػية منيػػا نوبػػات االكتئػػاب الكبػػرى و الكػػدر االنفعػػالي العػػاـ المقتػػرف باليػػأس والقنػػوط وفتػػور 

ض لمثػػؿ ىػػذه الخبػػرات ربمػػا يعيػػؽ النمػػو إضػػافة إلػػى أف التعػػر  .(Kaufman, 1991, 257-265اليمػػة)
 (.Skuse, 1989, 113-115البدني لمضحايا )

(  مػف الدراسػات القميمػة التػي أكػدت Mullen, et al., 1996, 7-21)  وتعػد دراسػة ميػولف وزمػبلؤه
التأثيرات طويمة األجؿ لخبرات سوء المعاممة التي يتعرض ليا بعػض األطفػاؿ خػبلؿ مرحمػة الطفولػة إذ وجػد 

ف تعرض األطفاؿ لمثؿ ىذه الخبرات ربما يفضي إلى معاناتيـ في مرحمة الرشد مف كثير مف االضطرابات أ
 منيا : تدني أو انخفاض داؿ في تقدير الذاتي اضطرابات األكؿي االكتئابي وسموكيات االنتحار. 

 إلػى الكشػؼ عػف وجػود( (Pitznere et al., 2000, 715-731وخمصػت دراسػة بيتزنػر وآخػروف 
عبلقػػػة بػػػيف التعػػػرض لخبػػػرات إسػػػاءة المعاممػػػة االنفعاليػػػة فػػػي مرحمػػػة الطفولػػػة والمعانػػػاة مػػػف متبلزمػػػة التػػػوتر 

 . النفسي العاـ في مرحمة الرشد

 Non-Organicكمػا يعػاني األطفػاؿ المسػاء معػاممتيـ انفعاليػًا مػف الفشػؿ غيػر العضػوي فػي النمػو 
Failure To Thrive   النمػو و التطػور واحػدًا مػف الصػيغ القميمػة لئلسػاءة ي يعػد الفشػؿ غيػر العضػوي فػي

االنفعالية التي ينتج عنيا أعراضًا بدنية مبلحظة عمػى الطفػؿي حيػث تكػوف المتغيػرات النفسػية ىػي المسػؤولة 
عػػػػف الحالػػػػة ويكػػػػوف العػػػػبلج عػػػػف طريػػػػؽ التكامػػػػؿ بػػػػيف التغذيػػػػة المناسػػػػبة والمجيػػػػودات التػػػػي تضػػػػمف تمبيػػػػة 

 (.15ي 1996فؿ )توميسوف وتوسكيي االحتياجات االنفعالية لمط
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 الفروق الفردية في تأثير اإلساءة االنفعالية لمطفل: -1-7

ىنػػاؾ عوامػػؿ ومتغيػػرات عػػدة تػػؤثر فػػي اسػػتجابة الطفػػؿ لخبػػرات اإلسػػاءة االنفعاليػػةي وكػػذلؾ فػػي تػػأثير 
لخبػػػرات اإلسػػػاءة ونتػػػائج اإلسػػػاءة عمػػػى نمػػػِو الطفػػػؿي وىػػػذه العوامػػػؿ قػػػد تقػػػي الطفػػػؿ مػػػف التػػػداعيات السػػػمبية 

 االنفعالية أوحتى مف التعرض لممزيد منيا :
قػػػدرات الطفػػػؿ وخصائصػػػو النفسػػػية ذات الطػػػابع الفطػػػري أو التكػػػويني إضػػػافة إلػػػى تػػػوافر  -1-7-1

 عبلقة ما لمطفؿ مع أحد الراشديف محؿ ثقتو وحبو.

أو مػػا يعػػرؼ اصػػطبلحًا بوسػػيط تحمػػؿ اإلحبػػاط .  مرونددة الطفددل وطاقددة التحمددل لديددو: -1-7-2
ومعموـ أف ىذه المرونػة وتمػؾ القػدرة عمػى التحمػؿ تعتمػد عمػى تقػدير الػذات لػدى الطفػؿ ويتحػدد تقػدير الػذات 

 (.69ي 2008لدى الطفؿ في جزء منو بناء عمى الخبرات السوية التي سبؽ تعرضو ليا)حسيفي 
: صػحيح أف طبيعػة العبلقػة بػيف النفعاليدة واإلىمدالعمر الطفدل عندد التعدرض لإلسداءة ا -1-7-3

عمر الطفؿ وشدة تأثيرات سوء المعاممة معقدة إال أف تحديد مسار ىذه العبلقة يتوقؼ في جزء كبير منو في 
الواقع عمى مدى دواـ أو استمرار أو مدة التعرض ليػذه اإلسػاءة. حيػث أف تعػرض الطفػؿ لئلسػاءة االنفعاليػة 

عمريػة مبكػرة مػف حياتػو واسػتمرار ودواـ تعرضػو لمثػؿ ىكػذا معاممػة يزيػد بطبيعػة الحػاؿ  واإلىماؿ في مرحمػة
مف شدة التأثيرات أو التداعيات النفسية والسموكية والعقميػة واالجتماعيػة السػمبية إال فػي حػاؿ قػدـ ليػذا الطفػؿ 

عػػػرض الطفػػػؿ تػػػدخؿ وقػػػائي وعبلجػػػي فعػػػاؿ بصػػػورة مبكػػػرة وفوريػػػة. والعكػػػس قػػػد يكػػػوف صػػػحيحًا بمعنػػػى أف ت
لئلساءة االنفعالية واإلىماؿ في مرحمة متأخرة مف طفولتو ربما يفيد أف عبلقات االرتباط أو التعمؽ اآلمنة قػد 
نمت بصورة عادية لديو إضافة إلػى تعرضػو لئلسػاءة االنفعاليػة لمػدة قصػيرة. ومػع ذلػؾ وعمػى نحػو مػا تشػير 

لطفػػػؿ لئلسػػػاءة االنفعاليػػػة فػػػي الطفولػػػة فػػػإف اكتشػػػاؼ تعػػػرض ا(Glaser&Prior,1997) جبلسػػػر وبرايػػػور
المتأخرة ال يعني بالضرورة أنو تعرض ليذه اإلساءة في فترة متأخرة مف طفولتو بؿ قد يعني أنو تعرض ليذه 
اإلساءة مف مدة زمنيػة طويمػة ولكػف لػـ يػتـ اكتشػافيا إال متػأخرًا. وتجػدر اإلشػارة إلػى أف تحديػد شػدة اإلسػاءة 

ة التػػأثيرات أو التػػداعيات السػػمبية التػػي تنػػتج عنيػػا يوضػػح مػػدى الحاجػػة إلػػى التػػدخؿ االنفعاليػػة واإلىمػػاؿ وشػػد
 التدخؿ الفوري)أبو حبلوةي د.ت(.

يتبيف لنا مماسبؽ الفروؽ الفردية بيف األطفاؿ في االستجابة لئلساءة االنفعالية يفمرونػة الطفػؿي عمػره 
ائدي باإلضػػػافة إلػػى وجػػػود شػػخص  غيػػػر ومػػدى التعػػػرض لئلسػػاءةي مزاجػػػوي وسػػعة حيمتػػػو لمتغمػػب عمػػػى الشػػد

 مسيء موثوؽ بو في حياة الطفؿ كؿ ذلؾ مف شأنو أف يفسر تأثر بعض األطفاؿ بعكس البعض اآلخر.
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 ساءة االنفعالية:لإل المفسرة نظرياتال -1-8

 ىناؾ عدة نظريات حاولت تفسير أسباب اإلساءة االنفعالية ىي:
وتشػير إلػى أف كػؿ فػرد لديػو  :Human Needs Theoryنظريدة الحاجدات اإلنسدانية  -1-8-1

حاجات أساسية نفسية وبيولوجيػة تسػتوجب ضػرورة اإلشػباع ممػا يسػاعد ذلػؾ عمػى النمػو السػوي لمفػردي وىػذه 
الحاجات قد تكوف بيولوجية مثؿ الطعاـ والجنس وقد تكوف حاجات نفسية  اجتماعية مثؿ الحاجة إلى األمف 

قيؽ الذاتي وأف ىذه الحاجات النفسية ذات المستوى األعمى والحبي واإلحساس باالنتماءي وتقدير الذات وتح
ال يستطيع الفرد إشباعيا دوف إشباع الحاجات ذات المسػتوى األدنػى فػي ىرميػة الحاجػات فػي نظريػة ماسػمو 
نيـ يحاولوف إشباع ىذه الحاجػات  لمحاجات وطبًقا ليذا فإف حاجة الطفؿ إلى الحب واألمف ال يتـ إشباعيا وا 

عمػى الحاجػات األساسػية لمطفػؿ فػإذا  ية وأف سوء المعاممة النفسية لمطفؿ يمثؿ اعتػداًء مباشػراً بطرؽ غير سو 
لـ يتـ إشباع ىذه الحاجات أو بعضيا فإنو يسعى إلشباعيا حسب ما يكوف متاحًا لو فمثبًل إذا لـ يتـ إشػباع 

د يمجأ إلى إشػباع ىػذه الحاجػات الحاجة لمحب أو التقدير االجتماعي أو القدرة عمى تحقيؽ الذات فإف الفرد ق
بطػػػرؽ سػػػمبية وغيػػػر مرغػػػوب فييػػػا. وعمػػػى ىػػػذا فػػػإف الحرمػػػاف مػػػف إشػػػباع الحاجػػػات البيولوجيػػػة مثػػػؿ الحاجػػػة 
الجنسػػية بطػػرؽ سػػويةي وكػػذلؾ الفشػػؿ فػػي إشػػباع الحاجػػات النفسػػية قػػد يػػدفع الفػػرد إلػػى االنحرافػػات السػػموكية 

  ). 89-88ي 2008واالنخراط في مسالؾ إجرامية)حسيفي 

  :Parental Acceptance-Rejection Theoryنظرية القبول والرفض الوالدي  -1-8-2

ي ويشير التقبؿ إلػى الػدؼء الوالػدي  Rohner & Rohnerطورت ىذه النظرية مف قبؿ رونر ورونر 
وطبقًػا  واإلعجاب والحبي في حيف يشير الرفض الوالدي إلى العدائية والعدواف والبلمباالة الوالديػة واإلىمػاؿي

ليػػذه النظريػػة فػػإف األطفػػاؿ الػػذيف يكونػػوف محػػبًل لمنبػػذ واإلىمػػاؿ مػػف جانػػب الوالػػديف يكونػػوف أكثػػَر عدوانيػػػة 
وعدائيػػػةي ويكػػػوف لػػػدييـ صػػػعوبة متزايػػػدة فػػػي إدارة وتنظػػػيـ االنفعػػػاالت ويعػػػانوف انخفاًضػػػا فػػػي تقػػػدير الػػػذات 

حػػوليـ. والجػػدير بالػػذكر أف ىػػؤالء األطفػػاؿ والكفػػاءة الشخصػػيةي وتتكػػوف لػػدييـ أفكػػار سػػمبية عػػف العػػاَلـ مػػف 
المنبػػوذيف والمرفوضػػيف مػػف آبػػائيـ يكونػػوف غيػػر قػػادريف عمػػى تكػػويف عبلقػػات وأسػػاليب تعمػػؽ انفعػػالي آمنػػة 
داخػػؿ أسػػرىـ أواًل ومػػع أفػػراد المجتمػػع ككػػؿي وأف الطفػػؿ المنبػػوذ مػػف الوالػػديف غالًبػػا مػػا يسػػيء تفسػػير سػػموؾ 

 (.                90ي 2008)حسيفي دائيِّا ومف ثـ يستجيب نحَوىـ بطريقة عدوانيةاآلخريف عمى أنو يمثؿ سموًكا ع

فبل شؾ أف المشاعر واالتجاىات التػي تنػتج عػف اإلسػاءة النفسػية لمطفػؿ وعػف النبػذ تمنعػو مػف ظيػور 
ويزيػد مػف  ي النبذ الوالػدي تجػاه الطفػؿ إلػى شػعوره بػاأللـيؤدوتكويف عبلقات إيجابية مع اآلخريفي وغالًبا ما 

فرصة أف يصبح الطفؿ عدوانيًا ويعاني الكثير مف المشكبلت النفسيةي مثؿ انخفاض تقدير الذاتي والعدوافي 
شػباع حاجػاتيـ عمػى حسػاب  والوالديف الرافضيف ألطفاليـي غالبًا ما يكونوف منشغميف بأفكارىـ ونشػاطاتيـي وا 

الطفػؿي ويفرضػوف رغبػاتيـ عمػى الطفػؿ دوف  حاجات الطفؿي ويكوف لػدييـ إحسػاس بالغضػب والكراىيػة نحػو
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االىتماـ بمشاعره وحاجاتو ولذلؾ فيـ يدركوف أف الطفؿ يكوف مصدَر إزعاٍج ليـ ولضبط سموكو والتحكـ فيو 
يميمػػوف إلػػى ممارسػػة القسػػوة والعنػػؼ والعقػػاب معػػوي فػػي حػػيف أف الوالػػديف المتقبمػػيف لطفميػػـ يتقبمػػوف مسػػؤولية 

إلػػى  يسػػعوفيػػروف عبلمػػات قميمػػة مػػف االنزعػػاج منػػو ويحترمػػوف اسػػتقبللية الطفػػؿي و االىتمػاـ والرعايػػة بػػو ويظ
إشػػباع حاجػػاتيـ البيولوجيػػة والنفسػػيةي فػػبل شػػؾ أف خبػػرات النبػػذ والػػرفض الوالػػدي التػػي تعػػرض ليػػا اآلبػػاء فػػي 

نقػػص  األسػػرة وىػػـ أطفػػاؿ تػػدعـ وتقػػوي مػػف دورة عػػدـ الكفػػاءة الوالديػػة فػػي مرحمػػة الرشػػدي ويشػػير ذلػػؾ إلػػى أف
الحب والدؼء واالىتماـ والرعايػة فػي بدايػة حيػاة الفػرد ُتَشػكمُؿ عػامبًل رئيسػيِّا فػي ظيػور اإلسػاءة الوالديػة نحػو 

 (.                90ي 2008اآلخريف)حسيفي 

 ,Bowlby) ولقػد صػاغ ىػذه النظريػة بػولِبي  :Attachment Theoryنظرية التعمدق  -1-8-3
ي تقػػوـ عمييػػا ىػػي أف الخبػػرات التػػي يتعػػرض ليػػا الطفػػؿ فػػي إطػػار عبلقتػػو مػػع ي والفكػػرة الرئيسػػية التػػ(1973

القائميف عمى رعايتو وتربيتػو تػؤثر بشػكؿ قػوي عمػى نمػوه النفسػي واالجتمػاعي واالنفعػالي والمعرفػّي البلحػؽي 
وأف الطفؿ يعمؿ عمى تشػكيؿ وتكػويف نمػاذج عمػؿ داخميػة عػف الػذات وعػف اآلخػريفي وىػي تػؤثر فػي مفيػـو 

ات لديوي وتعمؿ عمى تحديد وتوجيو عبلقاتػو فػي المسػتقبؿ فيمػا بعػد فػي مرحمػة المراىقػة والرشػدي وتسػاعد الذ
ىػػذه النمػػاذج عمػػى تفسػػير وتوقػػع سػػموؾ اآلخػػريف والسػػموؾ الشخصػػي لمفػػرد أيضػػًا. الحاليػػة)المرجع السػػابؽي 

 (.90ي 2008

حيػاة الفػردي حيػث أف ىػذه الػروابط تحمػي وقد أشار بولبي إلى أىمية الروابط الوجدانية أو التعمؽ فػي  
حياة الطفؿ مف خبلؿ حب أمو ورعايتيا المستمرة لػوي فيػي وظيفػة بقائيػة أساسػية فػي حيػاة الطفػؿ. كمػا أنيػا 
مف أىـ أسس الصحة النفسية لمطفؿ واألـي وكذلؾ فيي المؤثر الرئيسي في األداء الوظيفي لمشخصيةي وىي 

الناس والعبلقات والمستقبؿي وتأثر التعمؽ الوالدي يػرتبط بطبيعػة العبلقػة تضع أسس االتجاىات نحو الحياة و 
 :مع اآلباءي وفي ىذا اإلطار يشير بولبي إلى وجود أربعة أنواع مف التعمؽ ىي

 .باألب فقط اآلمفالتعمؽ  .1

 .التعمؽ اآلمف باألـ فقط .2

 .التعمؽ اآلمف بالوالديف معاً  .3

 .التعمؽ غير اآلمف باألب أو األـ أو الوالديف معاً  .4

والطبيعػػػي أف يكػػػوف )فػػػالفكرة األساسػػػية لػػػدى بػػػولبي أف ىنػػػاؾ طفػػػؿ وىنػػػاؾ قػػػائـ بالرعايػػػة ليػػػذا الطفػػػؿ 
وىناؾ صيغ أو أنػواع ليػذا التعمػؽي وىػذه الصػيغ يمكػف أف تتعػدد وتتنػوع لكنيػا فػي مجمميػا النيػائي الوالديف( 

تعود إلى تعمؽ آمف أو غير آمف. فالتعمؽ اآلمف يحقؽ لمطفؿ السعادة ويساعده في نموه مف جميع النػواحيي 
 (.770-730ي 2006)حسفي و التعمؽ غير اآلمف يكوف حجر عثرة في حياة الطفؿ

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
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 اليوية الجنسية عند الطفليًا: ثان

 
 لمحة تاريخية عن مصطمح اليوية الجنسية: -2-1

 األصول المفاىيمية -2-1-1

ي نظريتػػو فػػي التطػػور النفسػػي الجنسػػي فػػي ثػػبلث مقػػاالت حػػوؿ 1905فػػي عػػاـ Freud قػػدـ فرويػػد 
النظريػػة الجنسػػيةي وقػػدـ دلػػيبًل عمػػى حقيقػػة أنػػو فػػي المرحمػػة مػػا قبػػؿ التناسػػمية ال يميػػز األطفػػاؿ بػػيف األنػػواع 
الجنسػػية أو بػػيف األجنػػاس: حيػػث أنيػػـ يفترضػػوف أف كػػبل الوالػػديف يحمػػبلف نفػػس األعضػػاء التناسػػمية ونفػػس 

وى اإلنجابيػػػة. وعمػػػى ىػػػذا األسػػػاسي اسػػػتنتج أف االزدواجيػػػة الجنسػػػية ىػػػي التوجػػػو الجنسػػػي األصػػػميي وأف القػػػ
العبلقة مع الجنس اآلخػر ىػي حصػيمة القمػع الحاصػؿ خػبلؿ المرحمػة القضػيبيةي وىػي النقطػة التػي يػتـ فييػا 

حيػػػث يتشػػػكؿ لػػػدييـ التأكػػػد مػػػف اليويػػػة الجنسػػػية. و يتكػػػوف لػػػدى األطفػػػاؿ خػػػبلؿ ىػػػذه المرحمػػػة عقػػػدة أوديػػػب 
تخػػيبلت جنسػػية لموالػػد مػػف الجػػنس اآلخػػر وكراىيػػة لموالػػد مػػف نفػػس الجػػنس. ىػػذه الكراىيػػة تتحػػوؿ إلػػى نقػػؿ 
)لبلوعي( وتحديد)واعي( مع الوالد المكروه الذي يجسػد نموذجػًا إلرضػاء الػدوافع الجنسػية وييػدد بتشػويو قػدرة 

ما يسمى عقػدة إلكتػرا ألنػو يعتقػد Jung رح يونغ ي اقت1913الطفؿ عمى إرضاء النزوات الجنسية. وفي عاـ 
أف االزدواجية ال تكمف في أصؿ الحياة النفسػيةي وبػأف فرويػد لػـ يعػط وصػفًا مبلئمػًا لمطفػؿ األنثػى. ولكػف تػـ 

 رفض ىذا االقتراح مف قبؿ فرويد.

نفس خبلؿ الخمسػينيات والسػتينيات مػف القػرف الماضػي بدراسػة تطػور النػوع الجنسػي لػدى بدأ عمماء ال
األطفاؿ الصغاري كجزء مف محاولة لفيـ أصػوؿ الشػذوذ الجنسػي )الػذي كػاف ينظػر إليػو عمػى أنػو اضػطراب 

فػي  Gender identityي تـ تأسيس مشروع بحػث اليويػة الجنسػية 1958عقمي في ذلؾ الوقت(ي وفي عاـ 
 ركػػز الطبػػي لجامعػػة كاليفورنيػػا لدراسػػة ثنػػائيي الجػػنس والمتحػػوليف جنسػػيًاي وقػػاـ المحمػػؿ النفسػػي سػػتولرالم

Stollerحػوؿ تطػوير الجػنس والنػوع الجنسػي بتعميـ العديد مف النتائج التي توصؿ إلييا المشروع فػي كتابػو :
(. وينسػػػب أيضػػػًا إدخػػػاؿ مصػػػطمح اليويػػػة الجنسػػػية إلػػػى المجمػػػس الػػػدولي لمتحميػػػؿ 1968) الػػػذكورة واألنوثػػػة

ضػًا دور أيMoney . كمػا كػاف لعػالـ الػنفس السػموكي مػوني 1963النفسي في اسػتوكيولـي السػويد فػي عػاـ 
فعػػاؿ فػػي تطػػوير النظريػػات األولػػى حػػوؿ اليويػػة الجنسػػيةي حيػػث أشػػاع نظريػػة تيثريػػة حػػوؿ اليويػػة الجنسػػيةي 
بمعنى أنو حتى سف معينةي فإف اليوية الجنسية شائعة نسبيًا وقابمة لمتفػاوض بشػكؿ مسػتمر. وقػد تػـ الطعػف 

 (Gender identity, 2014).في العديد مف أفكار موني حتى اآلف

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Jung
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Stoller
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Stoller
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Stoller
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Money
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بإلقاء المحاضرات بانتظاـ حوؿ موضوع اليوية الجنسيةي Butler وفي أواخر الثمانينياتي بدأت بتمر 
 :Gender Troubleي نشرت أبرز أعماليا: مشكمة النوع الجنسي: النسوية وتشويو اليوية 1990وفي عاـ 

Feminism and the Subversion of Identity ي وتشير إلى أف اليوية الجنسػية ال تعػارض البيولوجيػا
 الجنسيةي بؿ عمى العكس مف ذلؾي فيي تمثؿ إمكانية ظيور شيء مختمؼ عف الذكر أو األنثى. 

وفػػي حػػيف أف اليويػػة الجنسػػية ىػػو مصػػطمح يشػػير عمومػػًا إلػػى فئػػات الجنسػػيف ونػػوع الجػػنسي إال أف 
بعػػض العممػػاء يقومػػوفي باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾي باسػػتخداـ ىػػذا المصػػطمح لئلشػػارة إلػػى التوجػػو الجنسػػي وفئػػات 

 Gender).اليويػػػة الجنسػػػية وىػػػي مثمػػػي الجػػػنس )الػػػذكور(ي مثمػػػي الجػػػنس )اإلنػػػاث(ي والمػػػزدوجيف جنسػػػياً 
identity, 2014)    

 األدبيات الطبية -2-1-2

في األدبيات الطبيػة ألواخػر القػرف التاسػع عشػري كانػت تػدعى النسػاء المػواتي اختػرف عػدـ التوافػؽ مػع 
أدوار نوعيّف الجنسي المتوقع ليّف بػ"الموطيات"ي وتـ تصويرىّف عمى أنيّف يممكف اىتمامًا بالمعرفة والتعمـي و 

اتي وأحيانًا عاجزات عف القياـ بأعماؿ الحياكة." توّجو األطباء خبلؿ منتصؼ العقد األوؿ "ىّف غير مستحبّ 
مف القرف العشريف نحػو العػبلج التصػحيحيي ممػا يعنػي أف السػموكيات بػيف الجنسػيف التػي لػـ تكػف جػزءًا مػف 

ـ الجنسػػػػي القاعػػػػدة يمكػػػػف تغييرىػػػػا. وكػػػػاف اليػػػػدؼ مػػػػف ىػػػػذا العػػػػبلج ىػػػػو إعػػػػادة األطفػػػػاؿ إلػػػػى أدوار نػػػػوعي
)المرجع السػػػػابؽي "الصػػػػحيحة"ي وبالتػػػػالي الحػػػػد مػػػػف عػػػػدد األطفػػػػاؿ الػػػػذيف سػػػػوؼ يصػػػػبحوف متحػػػػوليف جنسػػػػيا

2014.) 
 في الدليل التشخيصي واإلحصائي -2-1-3

ظير مفيوـ اليوية الجنسية في الدليؿ التشخيصي واإلحصائي لبلضطرابات العقمية في طبعتو الثالثػة 
DSM-III  ي عمػػػػى شػػػػكؿ اثنػػػػيف مػػػػف التشخيصػػػػات النفسػػػػية لمخمػػػػؿ فػػػػي النػػػػوع الجنسػػػػي: (1980)فػػػػي عػػػػاـ

(ي وتغييػػػػػر الجنس)لممػػػػػراىقيف والبالغيف(.وأضػػػػػافت GIDCاضػػػػػطراب اليويػػػػػة الجنسػػػػػية فػػػػػي مرحمػػػػػة الطفولػػػػػة)
-DSM-IIIنسػخة منقحػة  –(ي الدليؿ التشخيصػي واإلحصػائي الثالػث 1987) المراجعة التي تمت في عاـ

Rنمػط غيػر متحػوؿ جنسػيًاي وتمػت إزالػة  -ي تشخيصًا ثالثًا: اضطراب اليوية الجنسػية أثنػاء المراىقػة والبمػوغ
فػػػػػػػي  DSM-IVيح الحػػػػػػؽ لمػػػػػػػدليؿ التشخيصػػػػػػػي واإلحصػػػػػػػائي الرابػػػػػػػعي ىػػػػػػذا التشػػػػػػػخيص األخيػػػػػػػر فػػػػػػػي تنقػػػػػػػ

 (Zucker & Spitzer, 2005, 31-42).(1994عاـ)

( فػػػي تصػػػنيؼ مشػػػاكؿ اليويػػػة الجنسػػػية كاضػػػطراب عقمػػػيي 2005شػػػكؾ واضػػػعو الورقػػػة األكاديميػػػة )
متّكينػػػػيف بػػػػأف بعػػػػض تنقيحػػػػات الػػػػدليؿ التشخيصػػػػي واإلحصػػػػائي قػػػػد تمػػػػت عنػػػػدما قامػػػػت مجموعػػػػات معينػػػػة 
بالمطالبػػة بإزالػػة تعريػػؼ الشػػذوذ الجنسػػي كاضػػطراب. ومػػا يػػزاؿ ىػػذا األمػػر مثيػػرًا لمجػػدؿي عمػػى الػػرغـ مػػف أف 

http://en.wikipedia.org/wiki/Judith_Butler
http://en.wikipedia.org/wiki/Gender_Trouble
http://en.wikipedia.org/wiki/Gender_Trouble
http://en.wikipedia.org/wiki/Gender_Trouble
http://en.wikipedia.org/wiki/DSM-III
http://en.wikipedia.org/wiki/DSM-III
http://en.wikipedia.org/wiki/DSM-III-R
http://en.wikipedia.org/wiki/DSM-III-R
http://en.wikipedia.org/wiki/DSM-III-R
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الغالبيػػػة العظمػػػػى مػػػػف األخصػػػػائييف فػػػػي الصػػػػحة العقميػػػة اليػػػػوـي متفقػػػػيف مػػػػع تصػػػػنيفات الػػػػدليؿ التشخيصػػػػي 
  (Zucker & Spitzer, 2005, 31-42). واإلحصائي الحالية

 الجنسيةمفيوم اليوية  -2-2

تغير معنى اليوية الجنسية أو الدور الجنسي عبر الزمفي فالمناظرات استمرت حوؿ تحديد االسػتخداـ 
المناسػػب ليػػذه المصػػطمحاتي ومػػع ذلػػؾ فػػإف معظػػـ البػػاحثيف تبنػػوا اسػػتخداـ ىػػذا المفيػػوـ عػػف طريػػؽ التفريػػؽ  

لجنسػػػية ىػػػي الشػػػعور األساسػػػي والتوجػػػو الجنسػػػي. فاليويػػػة ا بػػػيف مفيػػػـو اليويػػػة الجنسػػػية والػػػدور الجنسػػػيي
تػػرتبط والػػدور الجنسػػي يعػػود لمسػػموؾ واالتجاىػػات والسػػمات التػػي  ذاتػػووالػػداخمي بػػأف الشػػخص ينتمػػي لمجػػنس 

والمقابػػػؿ ليػػػذيف المصػػػطمحيف ىػػػو مصػػػطمح التوجػػػو الجنسػػػي والػػػذي يعػػػود إلػػػى  بكػػػوف الفػػػرد ذكػػػرًا أو أنثػػػى.
 .(465ي 2007) البشري استجابات الفرد لممثيرات الجنسية

ويعػػػد تحديػػػد اليويػػػة الجنسػػػية أحػػػد مطالػػػب النمػػػو فػػػي مرحمتػػػي الطفولػػػة والمراىقػػػةي التػػػي يػػػتـ تكوينيػػػا 
وىي العممية التي يكتسب مف خبلليػا الفػرد القػيـ  Sex-typingوتحديدىا مف خبلؿ عممية التنميط الجنسي 

وىػػػذه القػػػيـ والمعتقػػػدات  واالتجاىػػػات والمعتقػػػدات وأنمػػػاط السػػػموؾ المناسػػػبة لمجػػػنس الػػػذي ينتمػػػي إليػػػو إليػػػو.
واالتجاىػػػات قػػػد تكػػػوف ضػػػمنية أو تكػػػوف صػػػريحةي وقػػػد تكػػػوف شػػػعورية أو الشػػػعوريةي ومعظػػػـ اآلبػػػاء يثيبػػػوف 
السػػموؾ الػػذي يرونػػو مناسػػبًا لجػػنس طفميػػـ ويعػػاقبوف الػػذي يرونػػو غيػػر مناسػػب. وىػػذه االتجاىػػات المنمطػػة 

لمحتػوىي وتوجػد عػدة دوافػع تػدفع إلػى اكتسػاب جنسيًا تنتقؿ مف جيؿ إلػى جيػؿ بشػيء قميػؿ مػف التغييػر فػي ا
الطفػػؿ السػػموؾ المناسػػب لجنسػػوي وىي:الرغبػػة فػػي المػػدح والتقبػػؿ مػػف جانػػب الوالػػديف واآلخػػريف ورضػػاىـ عػػف 
السموؾ المبلئـ لجنسو يالخوؼ مف العقاب أو النبذ بسبب السموؾ غير المناسب لجنسويالتوحد مع األب مف 

(. وعادة ما تتشػكؿ اليويػة الجنسػية فػي عمػر الػثبلث سػنوات  448ي  2003نفس الجنس)مخيمر والظفيريي
ومف الصعب لمغاية تغييرىا بعد ذلؾ. كما يمكف أف يكتمؿ تشكؿ ىذه اليوية أيضًا عنػدما يتػراوح عمػر الفػرد 
بػػيف أربعػػة وسػػتة سػػنوات. تتػػأثر اليويػػة الجنسػػية بالتػػأثيرات التػػي يمارسػػيا اآلخػػروفي إضػػافة إلػػى التفػػاعبلت 

جتماعيػػةي واالىتمامػػات الشخصػػية الخاصػػة بالطفػػؿ. ويمكػػف أف يػػتـ فيػػـ النػػوع الجنسػػي مػػف خػػبلؿ أربعػػة اال
( معرفػة المعػايير الناظمػة والقوالػب النمطيػة لمنػوع الجنسػي ي 2( اسػتيعاب مفيػوـ النػوع الجنسػيي )1أجزاء: )

نسػي. إذ مػف الممكػف ألفػراد فػي ( تشكيؿ خيػار تفضػيمي لمنػوع الج4( القياـ بعممية التوحد مع الوالديفي و)3)
الثالثة مف عمرىـ أف يعتبروا أنفسيـ صبيانًا أو فتياتي عمػى الػرغـ مػف أنيػـ ال يفيمػوا بعػد مضػمونات النػوع 

 (Gender identity, 2014).الجنسي تماماً 

 يتـ تشكيؿ اليوية الجنسية لؤلطفاؿ حيف يبحثوف عف االستجابات االجتماعية ويبدؤوف بتقّبؿ اآلخػريف
عمػػى أسػػاس نػػوع الجػػنس الػػذي يحػػدده الطفػػؿي وذلػػؾ عمػػى الػػرغـ مػػف أف اليويػػة الجنسػػية انسػػيابية جػػدًا بػػيف 
األطفاؿ الصغار. تشير الدراسات إلى أف األطفاؿ يعمموف عمى تنمية اليوية الجنسية لدييـ في ثبلث مراحؿ 
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عػػض الخصػػائص المحػػددةي األطفػػاؿ الصػػغار ومرحمػػة مػػا قبػػؿ المدرسػػة حيػػث يتعممػػوف عػػف بمرحمػػة متميػػزة: 
وىي جوانب اجتماعيػة لكػبل الجنسػيف؛ المرحمػة الثانيػة ىػي االنػدماجي وىػي المرحمػة التػي تصػبح فييػا اليويػة 

سنوات؛ بعد ذلؾ تأتي مرحمة "ذروة الثبات"ي حيث تعود االنسيابية وتميؿ  7-5تصبح ثابتةي وذلؾ بيف عمر 
                       .(Martin & Ruble, 2004, 67–70)ء إلى حد ما أدوار الجنسيف المحددة اجتماعيًا إلى االسترخا

وفي عممية اكتساب اليوية الجنسيةي يػرى فرويػد أنيػا تػتـ مػف خػبلؿ التوحػدي وىػي العمميػة البلشػعورية 
التي تجعؿ الفرد يعتقد أنو يتطابؽ مع شخص آخريأي أف لديو بعض خصائص ذلؾ الشخص بحيث يسػمؾ 

ذلؾ الشخصي كما يعتنؽ أفكاره ومشاعره وآراءه وقيمػو ومعػاييره. وىنػاؾ عػدة شػروط لمتوحػدي كما لو أنو ىو 
وىي:أف تكوف ىناؾ عبلقة دافئة وحميمة بيف الطفؿ والوالدي فالطفؿ يتوحػد مػع األب األكثػر دفئًايكمػا يتوحػد 

ويعجػػب بيػػاي وأف  مػػع الوالػػد األكثػػر قػػوة وكفايػػة مػػف وجيػػة نظػػرهي وأف يكػػوف لموالػػد خصػػائص تجتػػذب الطفػػؿ
يدرؾ الطفؿ أوجو التشابو بينو وبيف أحد الوالديفي خاصة الصفات الجسمية كطريقة المشي والجموس والكبلـ 

ي 1994وغيرىػػػاي وتبػػػدأ عمميػػػة التوحػػػد مػػػع المرحمػػػة األوديبيػػػةي وينشػػػأ عنيػػػا نمػػػو األنػػػا العميػػػا لمطفؿ)سػػػبلمةي 
موكية الخاصػػة بيويتػػو الجنسػػية مػػف خػػبلؿ التػػدعيـ (. ويػػرى السػػموكيوف أف الطفػػؿ يكتسػػب األنمػػاط السػػ152

واإلثابػػة لبلسػػتجابات المتناسػػبة مػػع الػػنمط الجنسػػي لمطفػػؿ أو الطفمػػةي ومعاقبػػة االسػػتجابات غيػػر المرغوبػػةي 
وتميؿ االستجابات التػي يػتـ تػدعيميا إلػى أف تقػوى وتتكػرر وتعمػـ عمػى المواقػؼ المشػابيةي أمػا االسػتجابات 

  .(Cohen et al.,1994, 267-279) فؿ فإنيا تختفي أو تضعؼ أو يقؿ حدوثياالتي يعاقب عمييا الط

أف اكتسػاب الطفػؿ لخصػائص  (Bandura, et al. 1963, 601-607)ويػرى بانػدورا وآخػروف 
اليوية الجنسية يتـ مف خبلؿ مبلحظتو لسموؾ نموذج معيفي ومايترتب عمى سموؾ ىذا النموذج مف نتائج ي 

وكو عمػػى سػموؾ النموذجيوتتوقػػؼ مطابقػة سػػموؾ الطفػػؿ مػع سػػموؾ النمػوذج عمػػى عػػدة ثػـ مطابقػػة الطفػؿ لسػػم
شػػروط منيػػا:جنس النمػػوذج ومػػدى قوتػػو وسػػيطرتو ومػػدى دفئػػوي ويػػرى بانػػدورا أف الطفػػؿ يقتػػدي بسػػموؾ الوالػػد 

                                                                                                                          .عف جنسو األكثر قوة ودفئًا وسيطرة بغض النظر

إلػػى أف أكثػػر النمػػاذج حداثػػة والػػذي يشػػير إلػػى أف الطفػػؿ  ((Bee, 1989, 379-380وتشػػير بػػي 
يكوف صيغة معرفية لجنسو وتتكوف ىذه الصيغة تدريجيًا عند سف الثالثة مف خػبلؿ مبلحظػة الطفػؿ لمنمػاذج 

نثويةي ومف خبلؿ التدعيمات الوالدية السمبية واإليجابية لممسالؾ المرتبطة باليوية الجنسػيةي فيبػدأ الذكرية واأل
نػػاثي ومعرفػػة السػػموؾ  الطفػػؿ فػػي تكػػويف صػػيغة معرفيػػة داخميػػة تسػػاعده  عمػػى تصػػنيؼ النػػاس إلػػى ذكػػور وا 

فػػؿ وتفكيػػره وذاكرتػػو المناسػػب لمجػػنسي وتػػؤثر ىػػذه الصػػيغ المعرفيػػة المرتبطػػة بجػػنس الطفػػؿ عمػػى إدراؾ الط
 وسموكو واتجاىاتو تجاه جنسو وتجاه الجنس اآلخري ومف ثـ فإنيا تسيـ في تحديد ىويتو. 
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 العوامل المؤثرة في عممية اكتسا  اليوية الجنسية: -2-3 

 :العوامل البيولوجية -2-3-1

ترى بعض البحوث اليوـ بأف تطوير اليوية الجنسية يرتبط بتأثيرات وراثية أو ىرمونية. تشير النظريػة 
البيوكيميائيػػة فػػي اليويػػة الجنسػػية إلػػى أننػػا نكتسػػب اليويػػات الجنسػػية مػػف خػػبلؿ العوامػػؿ الوراثيػػة واليرمونيػػة 

فػػي مقالػػة ليػػا بعنػػواف "السػػعي  Birkeولػػيس مػػف خػػبلؿ التنشػػئة االجتماعيػػة. فػػي مقالػػة كتبيػػا اقترحػػت بيركػػو 
 In Pursuit of difference, scientific studies of“وراء الفرؽي دراسات عممية حوؿ النساء والرجػاؿ"

women and men وجػػود ىرمػػوف خػػاص بتحديػػد الجػػنس يػػتـ إفػػرازه فػػي الجسػػـ فػػي مرحمػػة مبكػػرة مػػف "
ج ىرمونػػػات"ي وأف "الخصػػػيتيف تنتجػػػاف بعػػػض التطػػػور الجنينػػػي. وأشػػػارت إلػػػى أف "المبػػػايض والخصػػػيتيف تنػػػت

اليرمونػػػػػػات )األنػػػػػػدروجيف( بمسػػػػػػتويات أعمػػػػػػى ممػػػػػػا تقػػػػػػوـ بػػػػػػو المبػػػػػػايض." وتضػػػػػػيؼ "اذا كانػػػػػػت مسػػػػػػتويات 
األنػػدروجينات مرتفعػػةي فسػػوؼ يتشػػكؿ القضػػيب وكػػيس الصػػفف. أمػػا إذا كانػػت منخفضػػةي فسيتشػػكؿ البظػػػر 

دةي فإنػػو مػػف الممكػػف أف تتغيػػر عمميػػة ظيػػور الػػنمط والشػػفريف"ي وعنػػدما تتغيػػر مسػػتويات اليرمونػػات قبػػؿ الػػوال
  (Gender identity, 2014).الظاىري كذلؾ

تطػابؽ مػع التركيبػة الجينيػة لمجنػيفي أو يذلؾي فإف االستعداد الطبيعي لممخ تجػاه جػنس واحػد قػد ال كو 
ىناؾ العديد مف الشروط والمتغيرات التي ليا أساس فػي مرحمػة مػا قبػؿ و مع األعضاء الجنسية الخارجية لو. 

الحػاالت الممكنػة قػد تػنجـ عػف و الوالدةي والتي يمكػف أف تػؤثر فػي نيايػة المطػاؼ عمػى ىويػة المػرء الجنسػية. 
ومات سػػػػػالتغيػػػػػرات الكروموسػػػػػومية )الصػػػػػبغية(ي وذلػػػػػؾ حػػػػػيف ال يممػػػػػؾ الطفػػػػػؿ العػػػػػادي اثنػػػػػيف مػػػػػف الكرومو 

 (.2014)المرجع السابؽي )ذكر( XY)أنثى( أو  XXف )الصبغيات( م

باإلضػػػافة إلػػػى التػػػأثيرات اليرمونيػػػة عمػػػى اليويػػػة الجنسػػػيةي تمعػػػب الجينػػػات أيضػػػًا دورًا ىامػػػًا. وتعػػػرؼ 
المورثػػػػة بأنيػػػػا "منطقػػػػة يمكػػػػف تحديػػػػد موقعيػػػػا مػػػػف التسمسػػػػؿ الجينػػػػيي وتمثػػػػؿ وحػػػػدة الوراثػػػػة الموجػػػػودة عمػػػػى 

 23لمبشػري فقػد ورثػوا آالؼ الجينػات عػف والػدييـ ورتبػت ىػذه الجينػات فػي  الكروموسومات البشػرية. بالنسػبة
زوجػػًا مػػف الصػػبغيات )الكروموسػػومات(ي واحػػد مػػف ىػػذه األزواج ىػػو زوج الكروموسػػومات الجنسػػيةي عػػادة مػػا 

لذلؾ فإف كؿ بويضة تنتجيا تحتوي عمى  Xيكوف ىذا الزوج لدى اإلناث عمى شكؿ صبغييف اثنيف مف نمط 
X أما لدى الذكوري فيكوف ىذا الػزوج عػادة عمػى شػكؿ صػبغي واحػد  واحدةيX  وصػبغي واحػدY ي لػذلؾ فػإف

ال يعنػػي  Y. ومػػع ذلػػؾي فػػإف وجػػود الصػػبغي Yأو صػػبغي  Xكػػؿ حيػػواف منػػوي يمكػػف أف يحمػػؿ إمػػا صػػبغي 
ف ىي التي تحدد ما إذا يمكف لبلنسػا Yبالضرورة يعني أف الشخص ذكرًا. وذلؾ ألف الجينات عمى الصبغي 

يجعػؿ  Yأف يكوف عمى مسػار المػذكر أـ ال. ويعػد مػف األخطػاء الشػائعة عنػدما يفتػرض النػاس أف الصػبغي 
 SRYالشخص صبيًا أو رجبًل وأف عدـ وجػوده يجعػؿ الشػخص فتػاة أو امػرأة. وفػي واقػع األمػري فػإف الجػيف 

وباإلضافة إلى ىػذا  ىو الذي يساعد عمى إرساؿ الجنيف إلى مسار الذكورةي Yالموجود عمى طرؼ الصبغي 
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)الصػبغي الػذي  Xالجيف القادر عمى تحويؿ اإلناث إلى الذكوري فإف ىناؾ جيف آخر موجود عمى الصػبغي 
(ي XYعندما يوجػد بشػكؿ مػزدوج لػدى الػذكر ذو الػنمط الصػبغي ) DAX1عادًة ما يرتبط بػ "األنوثة"( يدعى 

عامػًةي  نسػيةص لمتشػكيؿ الجينػي واليرمونػات الجفإنو يتحوؿ إلى أنثى. وىكذاي فإف اليوية الجنسية ىػي ممخػ
 (Gender identity, 2014).والتي توفر مخططًا حوؿ كيؼ يفترض أف يقوـ الجسـ بأداء عممو

بعػض الرؤيػة حػوؿ مػا   Reiner & Gearhartإحػدى الدراسػات التػي أجراىػا راينػر وجيرىػارت  توفر
ى إعػػػادة تعيػػػيف جنسػػػي وتػػػربيتيـ كفتيػػػات. حيػػػث يمكػػػف أف يحػػػدث عنػػػدما يخضػػػع األطفػػػاؿ الػػػذكور وراثيػػػًا إلػػػ

سػنةي  12إلػى  5طفؿ تمت إعػادة تعييػنيـ كإنػاث عنػد الػوالدةي ومتػابعتيـ بػيف أعمػار  14أظيرت عينة مف 
مػػػنيـ تػػػـ تعػػػريفيـ عمػػػى أنيػػػـ أوالد ذكػػػوري وأف جميػػػع أفػػػراد العينػػػة المدروسػػػة كػػػاف لػػػدييـ عمػػػى األقػػػؿي  8أف 

يػػػػة معتدلػػػػةي وىػػػػذا يػػػػوفر بعػػػػض الػػػػدعـ لمحجػػػػة القائمػػػػة بػػػػأف المتغيػػػػرات سػػػػموكيات واىتمامػػػػات ذكوريػػػػة نموذج
)المرجع البيولوجيػػة ذات تػػأثير عمػػى اليويػػة الجنسػػية والسػػموؾ الجنسػػي بغػػض النظػػر عػػف التنشػػئة االجتماعيػػة

 (.2014السابؽي 

وعبلوة عمى ذلؾي تشير الدالئؿ إلى أف االختبلفات في القػدرات المفظيػة والمكانيػةي والػذاكرة والعدوانيػة 
فػػي  Lynda Birkeتػػرتبط باالختبلفػػات فػػي إفػػرازات اليرمونػػات بػػيف الػػذكور واإلنػػاث. وتشػػير لينػػدا بيركػػو 

ففػي خػبلؿ المرحمػة المبكػرة مػف نمػو  مقالتيا أف العقوؿ البشرية واإلفػرازات اليرمونيػة خاضػعة لتػأثير متبػادؿ.
الجنػيفي تػدخؿ ىرمونػات معينػة إلػى الػػدماغ و "تػؤثر بشػكؿ دائػـ عمػى كيفيػػة عمػؿ منطقػة الوطػاء. وكمػا فػػي 
السابؽي فإف مستويات عالية مف اليرمونات المعروفة باسـ األندروجيف سوؼ توقؼ عمؿ الميػاد عػف تنظػيـ 

ت منخفضة مف اليرموفي فسوؼ تكوف دورية"ي إف ىذا التأثير في أية دورات ىرمونيةي إذا كاف ىناؾ مستويا
وقت مبكر عمى الدماغ يحدد الوتيرة المختمفة إلفراز اليرموف في وقت الحؽ مف حياة الذكر أو األنثى. "مف 

تبػع الواضح أف اليرمونات الجنسية لممرأة عادًة ما تتبع لمدورة الشيرية"ي بينما "اليرمونات الجنسية لمرجؿ ال ت
مثػػػؿ ىػػػذا الػػػنمط." وىػػػذه التػػػأثيرات المتبادلػػػة بػػػيف اليرمونػػػات والعقػػػوؿ توضػػػح التػػػأثير اليرمػػػوني عمػػػى اليويػػػة 

 (.2014)المرجع السابؽي الجنسية بشكؿ جيد

وقد حاولت بعػض الدراسػات إثبػات وجػود صػمة بػيف المتغيػرات البيولوجيػة وىويػة المتحػوليف جنسػيًا أو 
ه الدراسات كانت محدودة وكانت نتائجيػا غيػر مؤكػدة إلػى حػد كبيػر. اقتػرح متحولي النوع الجنسيي ولكف ىذ

( أف فػػػارؽ الجػػػنس فػػػي وحػػػدات النػػػواة السػػػريرية المركزيػػػة لمسػػػطر 1995) .Zhou et alتشػػػو وآخػػػروف 
( قد تكوف بمثابة عبلمة بيولوجية لميوية الجنسيةي حيث كاف حجـ وحدات النواة السػريرية BSTcاالنتيائي )
لمسػػطر االنتيػائي أكبػػر لػدى الػػذكور منػو  لػػدى اإلنػاث أو لػػدى النسػاء المتحػػوالت جنسػيا مػػف ذكػػور المركزيػة 

 (.2014)المرجع السابؽي  (MTFإلى إناث )
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وتشػير أبحػػاث أخػرى إلػػى أف اليرمونػات التػػي تسػػمح بالتمػايز بػػيف األعضػاء الجنسػػية فػي الػػرحـي ىػػي 
ؤثر أيضًا عمػى تطػور اليويػة الجنسػيةي حيػث أف اخػتبلؼ نفسيا أيضًا تحّفز عمى الوصوؿ إلى البموغي كما ت

لػى ظيػور  الكميات مف ىػذه اليرمونػات الجنسػية الذكريػة أو األنثويػة لػدى اإلنسػاف يػؤدي إلػى سػموؾ متنػوع وا 
األعضاء التناسػمية الخارجيػة التػي ال تتطػابؽ مػع قاعػدة الجػنس الفعمػيي وبػداًل مػف ذلػؾي فإنيػا قػد تبػدو مثػؿ 

 (Gender identity, 2014).الجنس اآلخر
 :العوامل االجتماعية والبيئية -2-3-2  

بشػكؿ واضػح مثؿ ىذه العوامػؿ لميوية الجنسية أيضًا عبلقة قوية بالعوامؿ االجتماعية والبيئية؛ تشمؿ 
سػموكيات الوالػديف فػي تربيػة الطفػػؿ والثقافػة التػي ينشػأ عمييػا األطفػػاؿ. إف وجيػات نظػر اآلبػاء والشخصػػيات 
الموثوقػػة حػػوؿ الحيػػاة الجنسػػية ونػػوع الجػػنس ليػػا تػػأثير كبيػػر عمػػى سػػموكيات األطفػػاؿي اىتمامػػاتيـي وىػػويتيـ 
الذاتية. حيث يػتعمـ األطفػاؿ مػف خػبلؿ المبلحظػة واالستنسػاخ  بػأنيـ سػوؼ يكػرروف فػي حيػاتيـ التصػرفات 

ـ المطابقػة بػيف الجنسػيف ىػـ أكثػر واألفكار التي يرونيا مػف البػالغيف؛ فاآلبػاء واألميػات الػذيف ال يؤيػدوف عػد
عرضة ألف يكوف لدى أطفاليـ وجيات نظر أكثر حزمًا وصرامًة حوؿ اليوية الجنسية وأدوار النوع الجنسي. 
 وحتػى عنػدما يػػدعـ اآلبػاء المطابقػػة بػيف الجنسػػيفي فػإف كثيػػرًا مػنيـ عػػادة مػا يػػدعمونيا إلػى حػػد معػيفي تشػػير

أشػػارت  وذلػػؾ كمػػاو أدوار وىويػػات جنسػػية ذات معػػالـ أقػػؿ وضػػوحًاي إلػػى وجػػود اتجػػاه نحػػ األدبيػػات الحديثػػة
دراسػات ترميػز الوالػػديف لمػدمى عمػػى أنيػا مػػذكري ومؤنػثي أو محايػد إلػػى أف اآلبػاء واألميػػات يتجيػوف بشػػكؿ 
متزايد لترميز المطػابخي والػدمى فػي بعػض الحػاالتي عمػى أنيػا محايػدة بػداًل مػف كونيػا مؤنثػة حصػرًا. وعمػى 

عمػى اآلبػاء واألميػات  Kaneذلؾي فقد كانت الحالة األكثػر شػيوعًا فػي البحػوث التػي أجرتيػا كػيف الرغـ مف 
ىػػػي إظيػػػار ردود فعػػػؿ سػػػمبية تجػػػاه العناصػػػري واألنشػػػطةي والسػػػمات التػػػي يمكػػػف أف تعتبػػػر رمػػػوزًا لؤلنوثػػػةي 

ئيـ بطريقػػة تبعػػد وأشػػارت األبحػػاث بوضػػوح إلػػى أف العديػػد مػػف اآلبػػاء يعممػػوف لتحقيػػؽ النػػوع الجنسػػي مػػع أبنػػا
أف  Kaneىػػؤالء األبنػػاء عػػف أي ارتبػػاط باألنوثػػة. وعمػػى نحػػو معػػاكس إلػػى حػػد مػػاي تبػػًيف فػػي أبحػػاث كػػيف 

فاآلبػاء واألميػات لػـ ينتػابيـ  -العبلقة بيف أداء النوع الجنسي والميوؿ الجنسية لـ تنشأ بشكؿ تمقػائي لمبنػات 
وحػػػدىـ مػػػع صػػػفات الػػػذكورة كمػػػا شػػػعروا بالنسػػػبة لتوحػػػد القمػػػؽ بشػػػأف اعتبػػػار بنػػػاتيـ  مثميػػػي الجػػػنس نتيجػػػًة لت

أبنػػاءىـ مػػع صػػفات األنوثػػة. تػػـ اعتبػػار السػػمات والقػػدرات األنثويػػة التقميديػػة مثػػؿ الميػػارات المحميػػة والحنػػوي 
والتعػػاطؼ بوصػػفيا مسػػبب لمحػػرص بشػػكؿ جزئػػي مػػف قبػػؿ اآلبػػاءي ممػػا يػػوحي بػػأف المطابقػػة بػػيف الجنسػػيف 

  (.2014)المرجع السابؽي رتبط ارتباطًا وثيقًا مع تركيبات الذكورية المييمنةوالعبلقة مع الجنس اآلخر ت

حيػث  ييتـ خمؽ البيئة التي سوؼ يتـ فييا تربية الطفؿ فػي مػا يخػص الجنسػيف حتػى قبػؿ والدة الطفػؿ
ي لآلبػػاء بتحديػػد الجػػنس البيولػػوجي ultrasoundسػػمحت التكنولوجيػػا الحاليػػةي مثػػؿ الموجػػات فػػوؽ الصػػوتية 

وبػذلؾ يولػد الطفػؿ  يالتحضيرات المترتبػة عمػى جػنس الطفػؿ القػادـ وفقػًا لػذلؾ تتـوبالتالي  يلمطفؿ قبؿ الوالدة

http://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasound
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عنػػدما يػػتـ تحديػػد جػػنس و حػػددة حسػػب نػػوع جنسػػو مسػػبقًا. عػػادًة مترافقػػًا مػػع اسػػـ وألعػػابي وحتػػى طموحػػات م
الطفػػؿي يػػتـ تنشػػئة معظػػـ األطفػػاؿ ليكونػػوا رجػػااًل أو نسػػاء مػػع األدوار االجتماعيػػة ذات الصػػمة عمػػى أسػػاس 

 3ي أنػو "وبحمػوؿ الوقػت الػذي يػتـ فيػو الطفػؿ سػف الػػ LaFreniereمعتقدات الوالػديف. يػذكر عػالـ االجتمػاع 
وفقػػًا و قػػد شػػكموا بالفعػػؿ صػػورًة ألنفسػػيـ عمػػى أنيػػـ صػػبي أو فتػػاة."  ي فػػإنيـ يكونػػوفسػػنوات مػػف العمػػر 4لػػى إ

"األطفاؿ أنفسيـ يصبحوف مشاركيف نشطيف في عممية تحديد نوع الجنس ىػذه فػي الوقػت  فإف ي Kien لكيف
 الػػػذي يصػػػبحوف فيػػػو واعيػػػيف لؤلىميػػػة االجتماعيػػػة لمنػػػوع الجنسػػػيي وذلػػػؾ عػػػادًة قبػػػؿ سػػػف السػػػنتيف". ويشػػػّكؿ
األطفاؿ ىذه األفكار مف خبلؿ اآلباء والمعمميف واألقرافي واأللعاب والدمى التػي يمعبػوف بيػا فػي سػف مبكػرة. 

ظيػػػػػر لػػػػدى الفتيػػػػػات تفضػػػػيؿ لمػػػػػدمىي يأنػػػػػو بحمػػػػوؿ سػػػػػف الخامسػػػػةي  Doop ويػػػػذكر عػػػػػالـ االجتمػػػػاع دووب
تفضػػػػيؿ األلعػػػػاب الكبيػػػػرةي  واكسسػػػػوارات الػػػػدمى والرسػػػػـي والتمػػػػويفي واأللعػػػػاب المينػػػػة بينمػػػػا يميػػػػؿ األوالد إلػػػػى

 (Gender identity, 2014).والسيارات الصغيرةي واألدوات واأللعاب المنزلية الخشنة

ف كػػػاف  يحػػػتج كثيػػػر مػػػف اآلبػػػاء عمػػػى البيولوجيػػػا فػػػي تفسػػػير اتجاىػػػات النػػػوع االجتمػػػاعي ألطفػػػاليـي وا 
ويتغير سموكيـ تبًعا لذلؾ إذا ما األطفاؿ في الواقع يتصرفوف بطرؽ تحصؿ عمى استجابة إيجابية مف آبائيـ 

الوالػػػديف ضػػػع حصػػػموا عمػػػى اسػػػتجابة سػػػمبيةي ممػػػا يعنػػػيي وكمػػػا وجػػػدت الدراسػػػة البحثيػػػة لمباحثػػػة كػػػيف " أف و 
لمحدود الواضحة لؤلبناء يمثؿ عقبة حاسػمة تحػّد مػف خيػارات األوالدي وتفصػؿ البنػيف عػف البنػاتي وتقمػؿ مػف 

لكػػػؿ مػػف البنػػػيف والبنػػػاتي وبالتػػػالي تعػػزز التفػػػاوت بػػػيف الجنسػػػيف  أىميػػة األنشػػػطة التػػػي تتسػػـ باألنوثػػػة وذلػػػؾ
 (.2014)المرجع السابؽي ومعيارية المغايرة الجنسية"

 الطبيعة مقابل التنشئة -4-3-3

إف قضػػية تحديػػد اليويػػة الجنسػػية عػػف طريػػؽ التنشػػئة االجتماعيػػة )العوامػػؿ البيئيػػة( فػػي مقابػػؿ العوامػػؿ 
نقػاش مسػػتمر فػي عمػػـ الػػنفسي يعػرؼ باسػػـ الطبيعػة مقابػػؿ التنشػػئة. ل  عنػد الػػوالدة )البيولوجيػة( ىػػي موضػػوع

في حيف أنو يعترؼ بأدوار النوع الجنسي والفروؽ بيف الجنسيف عمى حد سواء بكونيا مؤثرة في السموؾ إلى ف
حد كبيري فإنو غالبًا مػا يكػوف مػف الصػعب تحديػد اآلثػار المنفصػمة لكػؿ مػف التنشػئة االجتماعيػة والمتغيػرات 

اثيةي وعمى الرغـ مف أنو قد يكوف ىناؾ تناقضات حوؿ العامؿ الذي يمعب الدور األىـي إال أنػو بالمقابػؿ الور 
اآلراء ووجيػػات النظػػر المختمفػػة لمفيػػـ الكامػػؿ اؽ عمػػى وجػػود حاجػػة إلػػى العديػػد مػػف ىنػػاؾ اتفػػاؽ واسػػع النطػػ

 .  (Martin et al., 2002, 903–913)لتنمية النوع الجنسي

الطبيعػة ذات  حيػث أفالطبيعػة مقابػؿ التنشػئة تػأثير ال بػأس بػو عمػى اليويػة الجنسػية. كػاف لفكػرة قد و 
عبلقة بالجانب اليرموني والتركيب الجينيي لذا فإف اختبلفات وراثية معينة قد ينػتج عنيػا ىويػات متغيػرة مػف 

ة عػػف الجوانػػب حيػػث النػػوع الجنسػػي. إف تطػػوير اليويػػة الجنسػػية لػػو تػػأثير جينػػيي أمػػا التنشػػئة فيػػي المسػػؤول
حيػث أف اآلبػاء ىػـ الػذيف يخمقػوف القػيـ والسػموكيات التػي يتبناىػا  البيئية وتأثير الوالديف عمى اليوية الوراثيةي
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أطفػػػاليـي فمعظػػػـ اآلبػػػاء يميمػػػوف إلػػػى تطويػػػؽ أطفػػػاليـ بػػػدمى ومبلبػػػس ذات نمػػػط جنسػػػي محػػػدد. ومػػػف أكثػػػر 
ي والمعروفػة باسػـ David Reimerالػة ديفيػد ريمػر األمثمة المعروفة لصراع الطبيعػة مقابػؿ التنشػئة كانػت ح

"جوف/جػػواف". فعنػػدما كػػاف ديفيػػد طفػػبًل رضػػيعًاي خضػػع لتجربػػة ختػػاف خػػاطئي أدى إلػػى خسػػارتو ألعضػػاءه 
والدي رايمر بأف يقوموا   Moneyوأقنع عالـ النفس موني التناسمية الذكرية ومنذ ذلؾ الحيف تحوؿ إلى فتاةي 

بتربية ديفيد كفتاةي نشأ رايمر كفتاة ترتدي المبلبس كفتػاة وكػاف محاطػًا بمعػب الفتيػاتي إال أنػو لػـ يشػعر بأنػو 
ي تػـ إخبػار رايمػر 13فتاة بؿ كاف يشعر كمػا لػو كػاف ىنػاؾ شػيئًا خاطئػًاي وبعػد محاولتػو االنتحػار فػي سػف الػػ

الحقيقػػػةي خضػػػع عمػػػى الفػػػور لعمميػػػة جراحيػػػة لمحصػػػوؿ عمػػػى األعضػػػاء بأنػػػو قػػػد ولػػػد صػػػبيًا. وحالمػػػا أخبػػػر ب
التناسػػػمية السػػػميمة. حػػػدث ىػػػذا ضػػػد فكػػػرة مػػػوني أف عمػػػـ األحيػػػاء ال عبلقػػػة لػػػو باليويػػػة الجنسػػػية أو التوجػػػو 

 .  (Martin et al., 2002, 903–913)الجنسي البشري

 نظريات اليوية الجنسية -2-4

 الني  النفسي الديناميكي -2-4-1

ستند النيج النفسػي الػديناميكي عمػى نظريػة فرويػد لمتطػور النفسػي الجنسػيي حيػث تػؤثر ديناميكيػات وي
 Gender) األسػػرة عمػػى األفػػراد فػػي مسػػتوى البلوعػػيي وىػػذا يػػؤدي إلػػى تطػػور اليويػػات الجنسػػية الداخميػػة

development-3, n.d, 39).. 

أف الطفؿ عندما يتقدـ عبر كػؿ مرحمػة مػف المراحػؿ المختمفػة فػي التنميػة النفسػيةي خػبلؿ  فرويد يعتقد 
يكتسػػبوف فيًمػػا أكبػػر السػػنة الثالثػػة مػػف حيػػاة الطفػػؿي تنشػػط أعضاؤه/أعضػػاؤىا التناسػػمية. وكمػػا أف األطفػػاؿ 

 والد( أو حسػػد القضػيب )عنػػد البنػػات(.لنػوعيـ الجنسػػيي فػإنيـ أيًضػػا يصػػبح لػدييـ قمػػؽ اإلخصػاء )عنػػد األ
وبالنسػػبة لمبنػػيفي خػػبلؿ المرحمػػػة "القضػػيبية"ي فػػإنيـ يكونػػػوف فػػي ذروة النشػػاط الجنسػػػي فػػي مرحمػػة الطفولػػػة. 

في الفتيػات  عقدة إليكترا)ي حيث يشعر الصبي بحب جنسي تجاه أموعقدة أوديبوتحدث خبلؿ ىذه المرحمة 
حيػث يكػوف الحػب موجيًػػا نحػو الوالػد(. ومػع مػػرور الوقػت ونضػوج الصػبيي يصػػبح بػبطء قػادًرا عمػى التخمػػي 
عػػف مشػػاعر المنافسػػة لديػػو نحػػو والػػده ويحػػرر نفسػػو مػػف حبػػو لوالديػػو. فػػي ىػػذا الوقػػتي يػػتعمـ الولػػد محاكػػاة 

يػزعـ أنػو أكثػر تعقيػًدا.  فرويػدأما فيما يتعمؽ بنمو الفتاةي فػإف . يزه بياالسمات الذكورية مف والدهي وبالتالي يم
ألـ ىي عنصر االىتماـ األوؿ وفي السنوات األربع بشكؿ عاـي كما ىو الحاؿ عند الذكوري تكوف شخصية ا

تشػتعؿ شػرارة  "اإلخصػاء" األولى وما بعػدىا تظػؿ الفتػاة مرتبطػة بأميػا. ومػع ذلػؾي فعنػدما تعػرؼ الطفمػة عػف
ييا ممقية بالموـ عمى أميا لعدـ وجود قضيب لدييا. وبسبب ىذاي تتخمى الفتػاة عػف االسػتمناءي خيبة األمؿ لد

ال تعػد الفتػاة قػادرة عمػػى  االسػتمناءوىػذا بػدوره يجعميػا تحػوؿ دفػة التركيػز مػف أميػػا إلػى أبييػا. بػالتخمي عػف 
الحفاظ عمى حالة النشاطي وبالتالي تظير الطابع السمبي. وعندىا يساعدىا الوالد بسبلسة عمى االنتقاؿ نحو 

وعبلوة عمى ذلؾي سػتؤثر أيًضػا مػودة الفتػاة تجػاه والػدىا عمػى محاكاتيػا لمصػفات األنثويػة  .مسار أكثر أنوثة

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Reimer
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1
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)التطبيع الجنسػيي ياية المطػاؼ تكتسػب الفتػاة المزيػد مػف السػموكيات المشػتركة بػيف الجنسػيفعند أميا وفي ن
2015.) 

بإعػادة النظػر فػي بعػض المفػاىيـ األساسػية التػي وضػعيا فرويػد. عمػى الػرغـ  Horneyقامت ىػورني 
ال أنيػػا اسػػت طردت عػػف مػػف أنيػػا بقيػػت ضػػمف نمػػوذج التحميػػؿ النفسػػيي وقبمػػت بػػدور البلوعػػي كقػػوة دافعػػةي وا 

فرويػػد حػػوؿ الفػػروؽ بػػيف الجنسػػيف فػػي التنميػػة الشخصػػية. انيػػا تختمػػؼ عػػف فرويػػد حػػوؿ مفيػػـو الحسػػد لػػدى 
 اإلناثي وشعورىـ بالدونّيةي وعقدة الذكورة؛ حيث تعبر اإلناث عف المواقؼ والسموؾ الذكورية.

تػػي عّمقيػػا عمػػى دور كمػػا أنيػػا تختمػػؼ مػػع فرويػػد فػػي تركيػػزه عمػػى خبػػرات الطفولػػة المبكػػرةي واألىميػػة ال
العوامؿ البيولوجيةي حيث ادعت أف الحسد الذي تممكو اإلناث تجاه الذكوري كاف رمزيًاي ولـ يخرج عف حدود 
الرغبػػة فػػي مطػػابقتيـ جسػػديًاي بػػداًل مػػف ذلػػؾ تمثػػؿ ذلػػؾ فػػي الرغبػػة فػػي تحقيػػؽ المكانػػة االجتماعيػػة والمنصػػب 

أىميػػػة العوامػػػؿ االجتماعيػػػةي إذ افترضػػػت أف الرجػػػاؿ المرمػػوؽ الػػػذي يتمتػػػع بػػػو الرجػػػاؿ. أكػػػدت ىػػورني عمػػػى 
يحسػػدوف المػػرأة عمػػى قػػدرتيا عمػػى اإلنجػػاب أي يحسػػدونيا عمػػى الػػرحـ. ووفقػػًا ليػػورنيي فػػإف الرجػػاؿ يسػػعوف 
ويناضموف لتحقيؽ إنجاز ما ألنيـ يحاولوف تعويض النقص في القدرة عمى اإلنجاب. وبالمقارنػة مػع النسػاءي 

تتسػبب مشػاعر االسػتياء لػدى . المبلئمةي ونتيجة لذلؾ فػإنيـ ينسػبوف الشػر لمنسػاء فإف الرجاؿ يشعروف بعدـ
الرجاؿ في ظيور محاوالت إلضعاؼ النسػاء وتػركيّف فػي حالػة شػعور بػالنقص وانعػداـ األمػف. وعمػى عكػس 

مػع فرويدي تعتقد ىورني أف الدونية لدى اإلنػاث ليػا منشػأ مػف انعػداـ األمػف لػدى الػذكور؛ حيػث أنيػا تختمػؼ 
فرويد حوؿ فكرة أف اإلناث تشعر بالنقص بسبب النقص المادي المفترضي وأف ما يولد ىذا الشعور بالنقص 

 (Gender development-3, n.d, 39)لدى اإلناث ىو سموؾ الرجاؿي والمجتمع ذو التحيز الذكوري

وقد تأّثر الفكر النسائي بالمدرسة الفكرية الفرويدية أيضًاي فالتحميؿ النفسي األنثػوي كػاف لػو جػذور فػي 
التطػػور الجنسػػي النفسػػي يػػؤدي إلػػى و النػػوع الجنسػػي لػػيس ظػػاىرة محػػددة بيولوجيػػًا.  حيػػث أفأعمػػاؿ فرويػػدي 

ة عػػف جعػػؿ الػػذكور يعتقػػدوف تجػػارب الطفولػػة ىػػي المسػػؤولي و ظيػػور أدوار الجنسػػيف التػػي نعتمػػدىا ونقػػـو بيػػا
أنيـ مذكر واإلناث أنيـ مؤنثي ىذه التجارب تؤدي إلى عدـ المساواة بيف الجنسيفي وىذا الوضع ىػو نتيجػة 

 .(Gender development-3, n.d, 39-40)لمجتمع يييمف عميو الذكور

(ي وىػػػػػػي اختصاصػػػػػػية عمػػػػػػـ اجتمػػػػػػاعي وكاشػػػػػػاؾ Chodorow,1979وضػػػػػػعت كػػػػػػؿ مػػػػػػف شػػػػػػودرو )
(Kaschak, 1992) ًي وىي طبيبة نفسانيةي تصوراتيما حوؿ الفكر الديناميكي النفسيي والذي يختمؼ تماما 

 عف النيج الفرويدي التقميدي.

وقامػػت بتوصػػيؼ مرحمػػة مػػا قبػػؿ  يركػػزت شػػودرو عمػػى تجػػارب مرحمػػة الطفولػػة المبكػػرة مػػع األميػػاتو 
ثػػػى بعبلقتيػػػا مػػػع األـ لتصػػػبح مؤنثػػػة. تحػػػتفظ الطفمػػػة األنو األوديبيػػػة حيػػػث يقػػػـو األطفػػػاؿ بالتوحػػػد أميػػػاتيـي 

تشاركت شودرو مع فرويد في التشاـؤ حوؿ المساواة بيف الجنسيف. حيػث أنيػاي كمػا فرويػدي كانػت متشػائمة و 
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حػػوؿ أي مسػػاواة محتممػػة بػػيف الرجػػاؿ والنسػػاء. ومػػع ذلػػؾي فقػػد خالفتػػو حػػوؿ السػػبب األساسػػي لعػػدـ المسػػاواة 
عمػػى إدراؾ الػػذكور واإلنػػاث لبلختبلفػػات التشػػريحية البنيويػػة فيمػػا  ىػػذه. وعمػػى النقػػيض مػػف التركيػػز الفرويػػدي

بيػػنيـي تػػؤمف شػػودرو بأىميػػة تػػأثير تجػػارب األطفػػاؿ المبكػػرة مػػع أميػػاتيـ. واقترحػػت فكػػرة أىميػػة فتػػرة مػػا قبػػؿ 
 Gender)األوديبيػػػة التػػػي تحػػػدث فػػػي مرحمػػػػة الطفولػػػة المبكػػػرةي وذلػػػؾ قبػػػػؿ بدايػػػة ظيػػػور عقػػػدة أوديػػػب

development-3, n.d, 39-40). 

إف التػػرابط بػػيف األميػػات واألطفػػاؿ فػػي مرحمػػة الطفولػػة المبكػػرة لػػو تػػأثير عميػػؽ مطبػػوع لػػدى األطفػػاؿ. 
ومػػع ذلػػؾي فػػإف ىػػذا التػػأثير مختمػػؼ بػػيف الػػذكر واألنثػػى. إف الرضػػع ال يػػدركوف الفػػروؽ بػػيف الجنسػػيفي ولكػػف 

يبدأ األطفاؿ بإدراؾ و  يلذا فيي تعامؿ األطفاؿ الذكور واإلناث بشكؿ مختمؼ ياألـ تدرؾ ىذه الفروؽ بالتأكيد
ىذه العممية ىي أسيؿ لدى الطفمػة األنثػىي نظػرًا و  يالفروؽ بيف الجنسيف عندما يبدؤوف بتنمية الشعور الذاتي

بينمػػا يترتػػب  ألنيػػا قػػد توحػػدت بالفعػػؿ مػػع األـي واآلف يػػتـ العمػػؿ عمػػى تقويػػة وتعزيػػز ىػػذا التوحػػد لػػدييا فقػػط.
عمػػى األوالد الػػذكور ميمػػة أكثػػر صػػعوبةي فبعػػد أف عاشػػوا فػػي عػػالـ محػػوره األـي وبعػػد أف توحػػدوا بالفعػػؿ مػػع 
األـي فإف عمييـ تطػوير ىويػة منفصػمة عػف األـي أي أف عمػى الطفػؿ الػذكر مواجيػة االنفصػاؿ عػف األـ مػف 

أو اليويػػػة لػػػدى األوالد الػػػذكور يتضػػػمف  أجػػػؿ تطػػػوير اليويػػػة الجنسػػػية لػػػو ليصػػػبح مػػػذكرًا. إف تطػػػوير الػػػذات
وعنػدما يتعػيف عمػى األوالد فصػؿ أنفسػيـ عػف األميػات مػف أجػؿ تطػوير  ياالنفصاؿ عف األـ ورفض أنوثتيػا

إذ أنيـ سيميموف إلى رفض كؿ األنوثةي  يىوية خاصة بيـي فإف ىذه العممية ليا آثار عميقة عمى شخصيتيـ
. إف تطػوير الشػعور بالػذات لػدى الفتيػاتي والسػير تجػاه األنوثػةي يػتـ وتطوير الخػوؼ وعػدـ الثقػة فػي األنوثػة

عمى نحو سمس وغير مضطربي وذلؾ ألف لدييـ عبلقػات وثيقػة مػع أميػاتيـي والحقػًا سػوؼ يقومػوف بتكػرار 
وفقًا لشودروي فإف الجيد المترتب و عبلقتيـ األولى مع أمياتيـ عندما يصبحوف ىـ أنفسيـ أميات ألطفاليـ. 

ألوالد الػػذكور لتمييػػز أنفسػػيـ وانفصػػاليـ عػػف األميػػاتي يػػؤدي إلػػى حػػط الػػذكور مػػف شػػأف اإلنػػاث فػػي عمػػى ا
 .(Gender development-3, n.d, 39-40) جميع أنحاء العالـ

فقد استعارت  Antigone Phase: Kaschak's Theory: مرحمة أنتيجوف نظرية كاشاؾوبالنسبة ل
ليونانية لسوفوكميسي تمامػًا مثممػا اسػتعار فرويػد شخصػية أوديػب. كاشاؾ شخصية أنتيجوف مف المسرحيات ا

كانت أنتيجوف ابنة جوكاستا وأوديبي وكانت أنتيجوف محط اىتماـ أوديبي كما كانت بمثابة الرفيؽ والدليؿي 
بعػػد أف فقػػأ أوديػػب عينيػػوي كرسػػت أنتيجػػوف حياتيػػا وحريتيػػا الشخصػػية لرعايػػة والػػدىاي وضػػحت مػػف أجمػػوي ف

وديب ذروة حبيا الشديد. استخدمت كاشػاؾ نفػس السػيناريو لشػرح التنميػة الشخصػية لػدى الرجػاؿ حيث كاف أ
تعتػػرؼ كاشػػاؾ بفائػػدة تطبيػػؽ أسػػطورة أوديػػب فػػي نظريػػة فرويػػدي ولكنيػػا ال تتفػػؽ مػػع الطريقػػة التػػي و  يوالنسػػاء

 .(Gender development-3, n.d, 40)عامؿ بيا النساء في مفيوميا لعقدة أوديب عند اإلناث
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تمثػػػؿ أنتيجػػػوف ابنػػػة جيػػػدة نموذجيػػػة فػػػي أسػػػرة أبويػػػة. لقػػػد منحػػػت المجتمعػػػات لمرجػػػاؿ الػػػذيف يولػػػدوف و 
وكجػزء مػف ىػذا النظػاـ وىػذه العمميػةي يعتبػر  يوينموف ويتطوروف ضمنيا قوة فػي المجتمػع وكػذلؾ فػي أسػرىـ

طريقػة يعتبػرف فييػا أنفسػيف الرجاؿ كما لو كاف النساء ممكًا ليـي ومػف ناحيػة أخػرىي ولػدت النسػاء وتطػورّف ب
 ممكًا لمرجاؿي وكاف موقفيف دائمًا ىو موقؼ التبعية لمرجؿي وىذا ينعكس عمى تكويف شخصيتيف وحياتيف.

وبمػػا أف معضػػمة أوديػػب قػػد أصػػبحت رمػػزًا لمعضػػمة االبػػفي لػػذلؾ يمكػػف أف نعتبػػر أف أنتيجػػوف ممثمػػًة 
سػػرة األبويػػة. ولػػيس مػػف الممكػػف لكثيػػر مػػف الرجػػاؿ لممصػػير الػػذي ال مفػػر منػػو بالنسػػبة إلػػى ابنػػة جيػػدة فػػي األ

والنساء أف يقوموا بحؿ ىذه الصراعات ألف المجتمعات تشكّمت ونّظمت بمثؿ ىذه الطريقة التي تحافظ عمػى 
حالة مستمرة مف السمطة واالستقبللية الذكورية مف جيةي والتبعية األنثوية مف جية أخرى. ونتيجة لذلؾي فإف 

الرجػػاؿ يريػػدوف الوصػػوؿ إلػػى السػػمطةي ف يالنسػػاء كػػأفراد مسػػتقميفي ولكػػف كامتػػداد ألنفسػػيـ الرجػػاؿ ال يعػػامموف
وىػػـ يفعمػػوف ذلػػؾ بطريقػػة تتمحػػور حػػوؿ ذاتيػػـي إف ىػػذا قػػد يػػؤدي فػػي النيايػػة إلػػى التسػػبب فػػي إحػػداث ضػػرر 
لآلخػػػػػػػريفي وال سػػػػػػػيما النسػػػػػػػاءي عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ العنػػػػػػػؼ األسػػػػػػػري ومثػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذه السػػػػػػػموكيات األخػػػػػػػرى. خمػػػػػػػص 

إلػػى أف السػػبب الكػػامف وراء انغمػػاس بعػػض الرجػػاؿ فػػي العنػػؼ األسػػري ىػػو  ) (Johnson,1995جونسػػوف
بالنسػػػبة لحالػػػة عاديػػػة مػػػف التنميػػػة الشخصػػػيةي يجػػػب عمػػػى النسػػػاء أف و الشػػػعور بػػػأف لػػػدييـ الحػػػؽ فػػػي ذلػػػؾ. 

أف تكػوف  يتخمصوا مف مرحمة أنتيجوفي ولكف إذا ما فشمت األنثى في القياـ بذلؾي فإنيا بذلؾ "تسػمح لنفسػيا
عندما تبػدأ النسػاء باالعتقػاد فػي مثػؿ ىػذاي فػإنيـ سػيعمموف .و امتدادًا لآلخريف بداًل مف السعي إلػى االسػتقبلؿ"

أيضًا أف رغباتيّف ليست ميمة؛ حيث أف األىمية لمرجاؿ فقػط. ىػذا االعتقػاد يفػرض عمػى النسػاء قيػودًا عمػى 
 نكػروا حػالتيـ البدنيػةي ويحػاولوف جعػؿ أجسػادىف غيػرأنفسيـي وبالتالي يعيشوف حياة محدودة. يحاولوف أف ي

مرئية. قد يكوف ىذا ممحوظًا مف خبلؿ ظيور اضطرابات األكؿ. وقد يؤدي ىذا الوضػع إلػى تطػور الكراىيػة 
 (Gender development-3, n.d, 39-40). الذاتيةي أو االحتقار

 الني  السموكي-2-4-2

فػػي حػػيف يؤكػػد الػػنيج البيولػػوجي عمػػى و نتيجػػة الػػتعّمـ.  وفقػػًا ليػػذا الػػنيجي فػػإف كػػؿ سػػموؾ وشخصػػية ىػػو
عمػى  Skinner"الطبيعة"ي فإف النيج السموكي يركز عمى "التنشئة". أكػد عممػاء السػموؾ األوائػؿي مثػؿ سػكينر

مثػػػؿ السػػػياؽ الحقػػػًا أىميػػػة التعزيػػػز. وباإلضػػػافة إلػػػى الثػػػواب والعقػػػابي تػػػـ تضػػػميف أىميػػػة متغيػػػرات أخػػػرى 
ي والنمذجػػػةي والتقميػػػد فػػػي مفػػػاىيـ المدرسػػػة السػػػموكية التػػػي أدت إلػػػى تبمػػػور نيػػػج الػػػتعمـ االجتمػػػاعيي والمراقبػػػة

 وفقًا لنيج السموكيةي فإف تعّمـ الدور الجنسي يمكف تفسيره مف كونو نتيجة لػ:و االجتماعي. 

 التكّيؼ التقميدي.• 

 تعزيزات.التكّيؼ الفّعاؿ أو استخداـ التعزيز: إيجابيي سمبيي عقابي أو دوف أية • 

 التعمـ عف طريؽ المبلحظة.• 
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أكػػد عممػػاء السػػموؾ عمػػى أف دور نػػوع الجػػنس المػػرتبط بالسػػموكيات ىػػو أمػػر مكتسػػب ولػػيس فطػػريي و 
 ,Gender development-2, n.d)حيػث أنيػا تتشػكؿ مػف قبػؿ التعزيػز يتمامًا مثؿ أي نمػط ثقػافي آخػر

31). 

نػػوع الجػنس المحػػددة المرغوبػػة أدوار إف تربيػة األطفػػاؿ مصػممة بطريقػػة يػػتـ فييػا تػػوجيييـ نحػو تعمػػـ  
يتمقى األطفاؿي منػذ والدتيػـ مباشػرًةي معاممػة مختمفػةي وىػذا االخػتبلؼ قػد يػزداد فػي السػنوات  ي حيثاجتماعياً 

ف حقيقػة وجػود و ؾ فػي المنػزؿ. البلحقة مف مرحمة الطفولة ويمكف مبلحظتو في أمػاكف رعايػة األطفػاؿ وكػذل ا 
أسػػػاليب اختبلفػػػات فػػػي أدوار الجنسػػػيف عبػػػر الثقافػػػات يػػػدؿ عمػػػى وجػػػود عبلجػػػات مختمفػػػةي ولكػػػف إذا كانػػػت 

المختمفػػة ىػػي السػػبب فػػي االختبلفػػات بػػيف الجنسػػيفي فكيػػؼ حػػدث ىػػذا االخػػتبلؼ منػػذ البدايػػة  ىػػؿ المعاممػػة 
 المختمفة  أساليب المعاممةا بعد تـ تضخيمي بسيطةيمكف أف يكوف ىناؾ اختبلفات فطرية 

  التكّيف التقميدي 

في كؿ مرة يرى الطفػؿ والػدًا مػف نفػس جنسػوي فإنػو يػراه وىػو يرتػدي نوعػًا معينػًا مػف المبلبػسي ويسػتخدـ     
وىػذا يشػّكؿ نوعػًا مػف االرتبػاط الػذي يػؤدي  ينوعًا ثابتًا مف التصرفاتي ويستخدـ نمطًا معينػًا مػف االتصػاالت

 ولكف ىناؾ شرح أقوى وأكثر قبواًل وىو ذاؾ القائـ عمى أساس التكّيؼ الفعاؿ. يد الدور الجنسيإلى اعتما

  التكّيف الفّعال 

إف نوع التعمـ الذي تصبح فيو االستجابات الطوعية أقوى أو أضػعؼ يعتمػد عمػى نتائجػو اإليجابيػة أو 
 Gender) التعزيػػزالحصػػوؿ عمػػى الكػػائف الحػػي يمعػػب دورًا نشػػطًا ويعمػػؿ فػػي البيئػػة مػػف أجػػؿ ف السػػمبية

development-2, n.d, 31). 

فقػػػد وجػػػدت دراسػػػة  يحظػػػى السػػػموؾ المقبػػػوؿ بػػػالتعزيز اإليجػػػابي بعكػػػس السػػػموؾ غيػػػر المقبػػػوؿ.حيػػػث 
فػػػي نػػػوع الجػػػنس بػػػالرغـ مػػػف سػػػماح الوالػػػديف ألطفاليمػػػا اإلنػػػاث  اً ( أف ىنػػػاؾ تباينػػػ1974)مػػػاكوبي وجػػػاكميفي

كؿ متساو في الخمػس سػنوات األولػى مػف العمػري وكػاف التبػايف فػي بعػض والذكور باالعتماد عمى النفس بش
السػػموكيات الخاصػػة بػػالجنس سػػواء الجسػػمية أو غيػػر الجسػػميةي وعنػػد قيػػاـ الوالػػديف بتشػػجيع اىتمامػػات كػػؿ 

ال يمعػب لوحػده يف( أف تعزيز الوالػديف التفاضػمي في مجاؿ المعبي واستنتج )ماكوبي وجاكم جنس عف اآلخر
فػػػي تقويػػػة السػػػموؾ الجنسػػػيي فقػػػد وجػػػد مػػػف نتػػػائج الدراسػػػات أف الوالػػػديف ال يتعمػػػداف تقويػػػة التبػػػايف  دورًا قويػػػاً 

أنشطة معينةي وىذه األنشطة مظاىر ميمة في تطور الجنس )التبايف  افيدعم االجنسي بيف ألطفاليـي لكنيم
 (.249ي 2006)أبو رياش وآخروفي  بيف الذكور واإلناث(
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سات أف الوالديف يتفاعبلف مع أبنائيـ بطرؽ مختمفػة يفعنػد سػؤاؿ الوالػديف عػف كما وجد مف نتائج الدرا
أبنػػػػػػائيـ المولػػػػػػوديف حػػػػػػديثًايأجابو أف األوالد أقػػػػػػوى وأشػػػػػػد وأكثػػػػػػر انتباىًا)الػػػػػػذكور يحظػػػػػػوف بالتػػػػػػأثير المػػػػػػادي 

 الجسمانييواإلناث يتمقيف الرعاية والتاثير الشفوي(.

والديف يقوماف بشراء المبلبػس ذات المػوف الزىػري لمبنػاتي وعند شراء المبلبسي أظيرت الدراسات أف ال
ؿ وذات الموف االزرؽ لؤلوالدي ويحظى كؿ مف األوالد والبنػات بألعػاب وأثػاث يناسػب جنسػيـي ويشػجع األطفػا

كمػػا تبػػيف أنػػو عنػػد إرسػػاؿ اآلبػػاء أطفػػاليـ لػػدور الحضػػانة يفػػإف اآلبػػاء عمػػى المعػػب بأشػػياء تناسػػب جنسػػيـ. 
بأثػػػاث مختمػػػؼيمثبًل إحضػػػار لعبػػػة قطػػػار لػػػؤلوالدي عربػػػاتي أشػػػياء تصػػػدر أصػػػواتًاي بينمػػػا يػػػزودوف الحضػػػانة 

 (. 250-249ي 2006تماـ باأللعاب المطيفة والعرائس)أبو رياش وآخروفي يشجع البنات عمى االى

وعندما يكبر الطفؿ فإف التبايف بيف الجنسيف يصبح أكثر وضوحًاي فقد وجد أف ىناؾ اختبلفػًا واضػحًا 
أسموب تفاعؿ الوالديف مع أنشطة الذكور واإلناثي حيػث يسػمح لمبنػات بػالرقص والمبػاس االنثػوي والمعػب في 

بالدمى وطمب المساعدةي ومنعف مف الركض والقفز والتسمؽي بينما يعاقب األوالد عمى قيػاميـ بنشػاط أنثػويي 
 (250-249ي 2006)المرجع السابؽي ويتـ تعزيزىـ عمى النشاطات التي تناسب جنسيـ

 :)التعمم عن طريق المالحظة) النمذجة 

 إف النمذجة تتـ مف خبلؿ التعمـ بالمبلحظة والتي تسير وفؽ خطوات أربع ىي:

 االنتباه لسموؾ اآلخريف.-

 ترميز مايتـ مبلحظتو.-

 تخزيف المعمومات في الذاكرة.-

 استعادة المعمومات في وقت الحؽ بحيث يولد السموؾ الذي تمت مبلحظتو.-

ووفقػػػًا لنظريػػػة الػػػتعمـ اإلجتمػػػاعي فػػػإف األطفػػػاؿ يقومػػػوف بتقميػػػد السػػػموؾ الػػػذي يناسػػػب جنسػػػيـ ولػػػيس 
 أشخاصًا مف نفس جنسيـي وأف تقميد النموذج يعتمد عمى مدى إدراؾ الجندر لسموؾ النموذج .

البنػات أكثػر أف األوالد أقػؿ مػيبًل لتقميػد األعمػاؿ األنثويػةي فػي حػيف أف مف نتائج الدراسػات وجد حيث 
مع استثناء أف األنثى عنػدما تمتمػؾ قػدرًا مػف القػوة والسػيطرة عمػى شػيء مػا فػإف  ميبًل لتقميد األعماؿ الذكريةي

 (.251-250ي 2006ي أبو رياش وآخروفاألوالد يقمدونيا)

إف العوامؿ اإلجتماعية ليا تأثير كبير عمى السػموؾ والصػفات المكتسػبة مػف النمػوذج صػاحب الجػنس 
فإذا كاف مف المتداوؿ أف يقـو األوالد بالطبخ والخياطػة فػإف ىػؤالء األوالد يعتبػروف نفسػيـ بػنفس منزلػة  ذاتوي

 (.102ي 2006ي أبو رياش وآخروفاألوالد اآلخريف)
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ويوجد لدى الطفؿ سواء كاف ذكرًا أـ أنثى عدة فػرص لػتعمـ أو تطػوير فيػـ معنػى كممػة "نػوع الجػنس"ي 
موىـ مف مرحمة الطفولة الػى المراىقػة لعػدة عوامػؿ تػؤثر عمػى آرائيػـ وسػموكيـ حيث يتعرض األطفاؿ أثناء ن

وتصػػبح النمػػاذج االجتماعيػػة كاآلبػػاءي  يتجػػاه السػػموكيات االجتماعيػػة المعياريػػة فيمػػا يتعمػػؽ بػػدورىـ الجنسػػي
-Witt, 1997, 253).األشقاءي ووسائؿ اإلعبلـ ميمة بشكؿ كبير خبلؿ المراحؿ المختمفة مف نمػو الطفػؿ

259). 
يمعب األبواف دوًرا حيوًيا في بداية حياة الطفؿي ألنيما أوؿ مجموعة مف الناس يقابميا الطفؿ  الوالدان:

ويػػتعمـ منيػػا. فالمعمومػػات التػػي تحػػيط بالطفػػؿ فػػي المنػػزؿ تصػػبح بمثابػػة تعزيػػزات لمسػػموكيات المرغػػوب فييػػا 
سػػػاعة ينخػػػرط اآلبػػػاء بالفعػػػؿ فػػػي  24مػػػدة لمػػػذكر أو األنثػػػى. وقػػػد أظيػػػرت الدراسػػػات أنػػػو فػػػور والدة الطفػػػؿ ب

لؤلبنػاء أو البنػات. ومػف خػبلؿ أمثمػة مثػؿ طػبلء الغرفػة بػالموف الػوردي أو األزرؽي أو  نمطيػةتوقعات جنسية 
تشجيع المشاركة في األنشطة المشتركة بيف الجنسيفي أو تقديـ لعب مميزة جنسًياي أو معاممة أطفػاؿ الجػنس 

مػػد عمػػى كيفيػػة اآلخػػر بشػػكؿ مختمػػؼي فيػػذه التفػػاعبلت التػػي تحػػدث بػػيف الوالػػديف والطفػػؿ ليػػا تػػأثير طويػػؿ األ
  (Witt, 1997, 253-259).اتصاؿ الطفؿ بالسموكيات المحددة 

وعبلوة عمى ذلؾي فإف ىناؾ العديد مف األدلة التي تشير أف بعض الخبلفات المنزلية التي تؤثر عمػى 
كيفيػػة تنشػػئة الطفػػؿ يمكػػف أف تػػؤثر عمػػى مػػدى مماثمػػة )أو اخػػتبلؼ( الطفػػؿ لمجػػنس اآلخػػري وبالتػػالي عمػػى 

أنوثػة" أو "ذكػورة" الطفػؿ. عمػى سػبيؿ المثػاؿي كمػا توضػح بعػض األبحػاثي فػي "التي ستصػبح عمييػا  الكيفية
ظؿ عدـ وجود شخصية األب يكوف األوالد عادًة أكثر "أنوثة" مف أولئؾ الذيف يعيشػوف مػع األب. وىػذا يػدؿ 

ة فػػي الصػػبا أكثػػر عمػػى أىميػػة القولبػػة التػػي تحػػدث بػػيف األب وابنػػو. كمػػا يكشػػؼ نفػػس البحػػث عػػف أف األنوثػػ
ارتباًطػػػػػػػا بػػػػػػػالتعزيز األبػػػػػػػوي مثػػػػػػػؿ رغبػػػػػػػة األب أو األـ فػػػػػػػي إنجػػػػػػػاب فتػػػػػػػاة و/أو مػػػػػػػوافقتيـ عمػػػػػػػى سػػػػػػػموكيات 

  .(Roberts et al., 1987, 544-557)..األنوثة
بصرؼ النظر عف اآلباءي يسعى األطفاؿ أيًضا إلى تمقي تعزيزات مف األشػقاء األكبػر سػًنا. األشقاء: 

تكػوف أوجػو عػدـ االتسػاؽ فػي السػموكيات الجنسػية نتيجػة لتقميػد األطفػاؿ ألشػقائيـ مػف  لذلؾي يمكف أيًضا أف
الجػنس اآلخػػر. ويكػػوف تػػأثير األشػػقاء فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف أكثػػر فعاليػػًة عنػػدما يكػػوف اإلخػػوة فػػي سػػف أكثػػر 

ر األشػقاء األكبػر تقدًما مف الطفؿ نفسوي وبالتالي يزداد دافع الطفؿ نحػو محاكػاة أشػقائو أو أشػقائيا. ويعػد أثػ
سػػػػًنا بمثابػػػػة منبئػػػػات قويػػػػة لمواقػػػػؼ الػػػػدور الجنسػػػػي عنػػػػد األشػػػػقاء األصػػػػغر سػػػػًناي وصػػػػفات الػػػػنمط الجنسػػػػي 
لمشخصػػػيةي واألنشػػػطة الترفيييػػػة الذكوريػػػة. وتشػػػير النتػػػائج إلػػػى أف الفتيػػػات يطػػػورف مواقػػػؼ تقميديػػػة أقػػػؿ مػػػف 

ا أف األشقاء األكبر سًنا مػف الػذكور ىػـ أكثػر إدراًكػا األوالدي وبالتاليي يممف إلى التنمية التقميدية النمطيةي كم
لؤلنشػػػػػػطة الذكوريػػػػػػةي التػػػػػػي يشػػػػػػكميا الصػػػػػػغار بشػػػػػػكؿ واضػػػػػػح مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ تقميػػػػػػدىـ أكثػػػػػػر مػػػػػػف األنشػػػػػػطة 

وعبلوة عمى ذلؾي يميؿ األشقاء الكبار إلى أف يكػوف ليػـ (McHale, et al., 2001, 115-125)األنثوية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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قاء األصػػػغر سػػػًنا. وىنػػػاؾ أدلػػػة عمػػػى أف العبلقػػػة بػػػيف األخ األكبػػػر تػػػأثير أقػػػوى عمػػػى التنميػػػة الجنسػػػية لؤلشػػػ
واألخت الصغرى يمكفي في الواقعي أف تػؤثر عمػى الشػقيقة فتصػبح أكثػر أنوثػةي فتمتػـز بتنميػة جنسػية نمطيػة 

ومػف المثيػر (Kornreich, et al. ,2003, 101-110) أكثػر مػف البنػات التػي لػدييا أخػوات أكبػر سػًنا
الدراسات البيولوجية تبيف أف التوائـ ثنائية الزيجػوت مػع تػوأـ الجػنس اآلخػر يظيػروف سػموكيات لبلىتماـي أف 

والعكػس بػالعكسي فيػذا يمكػف أف   (en.wikipedia, 2014)جنسػوية نمطيػة أكثػر مػف تػوائـ نفػس الجػنس
ا يجعػػؿ يتطػػور أيًضػػا فػػي اتجػػاه معػػاكس يحػػاوؿ فيػػو األطفػػاؿ إبعػػاد أنفسػػيـ عػػف أشػػقائيـ قػػدر اإلمكػػافي ممػػ

خبلفػػػاتيـ أكثػػػر بػػػروًزاي ولكػػػف قػػػد يكػػػوف ىػػػذا أكثػػػر وضػػػوًحا فػػػي أوؿ المواليػػػد وربمػػػا يرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػى ترتيػػػب 
 (McHale, et al., 2001, 115-125)الوالدة

يسػػتطيع األطفػػاؿ فػػي سػػف صػػغيرة االسػػتفادة مػػف معػػرفتيـ عػػف مختمػػؼ األنمػػاط االجتماعيػػة  األقددران:
ف التفاعؿ مع مجموعات األقراف و عف الرجاؿ والنساء. يفيمونو  عمالتكويف الصور النمطية   غالبًا ما يشكؿا 

تناسػػب مػػع التوقعػػات المعياريػػةي حيػػث يتجمػػع األطفػػاؿ معػػًا مػػع أطفػػاؿ آخػػريف مػػف نفػػس يل األشػػخاصسػػموؾ 
ف الجػنسي و  مػف الخصػائص المناسػػبة قػر المزيػد ي مػااالنتمػاء لمجموعػة تتشػارؾ نفػس اليويػة الجنسػػية غالبػًا ا 
 Van) مثػػااًل عمػػى ذلػػؾ حقيقػػة أف الفتيػػات لػػدييـ صػػفات أكثػػر تعبيػػرًا مػػف الفتيػػاف وتعػػد نسػػيفيبػػيف الج

Beijsterveldt et al., 2006, 648-65).  

كما يظير البحث أف األطفاؿ ينخرطػوف فػي المعػب مػع أقػرانيـ مػف نفػس الجػنس ويسػتبعدوف اآلخػريف 
االنخػػػراط بالمعػػػب يمكػػػف أف تػػػؤثر عمػػػى الطفػػػؿ ممػػػف ىػػػـ مختمفػػػيف عػػػف ىػػػذا المعيػػػاري حيػػػث أف الرغبػػػة فػػػي 

ليتصػػرؼ مثػػؿ أقرانػػو. ويصػػبح دور الصػػداقة أكثػػر تػػأثيرًاي فػػي وقػػت الحػػؽ مػػف الحيػػاةي عنػػدما يبػػدأ األطفػػاؿ 
 (Gender typing, 2014).باالبتعاد عف والدييـ

اط مجنسػػيف مػػف خػػبلؿ متابعػػة مختمػػؼ أنمػػل الخصػػائص المختمفػػةيػػتعمـ األطفػػاؿ عػػف  وسددائل اإلعددالم:
مػف الكتػب والتمفػازي  -مع مف يمكػنيـ االرتبػاط  -وسائؿ اإلعبلـ. ويبحث األطفاؿ غالبًا عف أدوار الجنسيف

ىذه المصادر مف الوسائؿ االعبلمية ستشكؿ نمطيًا فيـ الطفؿ لمسػموكيات  المقبولػة بػيف فإف وعمى العكسي 
 أدب األطفػػاؿ ظيػػور شخصػػية الػػذكر بينػػت الدراسػػات التػػي تناولػػت أثػػر التنمػػيط الجنسػػي فػػيوقػػد الجنسػػيف. 

ي مػف ناحيػة أخػرى تعبػر الشخصػيات األنثويػة عػػف كزيػة فضػبًل عػف أنيػا أقػؿ عاطفيػة وأكثػر قػوةعمػى أنيػا مر 
يمكف االعتماد عمييػاي وغالبػًا مػاتتبنى األدوار األكثػر تمػدنًا وحضػاريًة. عػبلوة عمػى ذلػؾي تشػاىد و مشاعرىاي 

 (Gender typing, 2014). ةىذه الشخصيات في البرامج التمفزيوني
 نظريات التطور المعرفي: -2-4-3

تتفؽ نظريات التطور عمػى اف االطفػاؿ ينيمكػوف بفعاليػة فػي تنميػة أنفسػيـي فيػـ يحػاولوف فيػـ العػالـ     
مف حوليـ ومف ىنا ينشػؤوف أفكػارًا وفرضػيات عػف كيفيػة عمػؿ العػالـ مػف حػوليـ. تفتػرض النظريػات مػف 
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المعرفي أف طريقة تمكف األطفاؿ مف فيػـ العػالـ تختمػؼ نوعيػًا حسػب مراحػؿ مختمفػة مػف منظور التطور 
التطػػوري أي اف فيػػـ األطفػػاؿ لمعػػالـ يعتمػػد عمػػى قػػابميتيـ لفيػػـ المعمومػػاتي ووضػػع اسػػتدالالت منطقيػػةي 

ي 2006ي وآخػػروف كػػذلؾ الخػػروج باالسػػتنتاجاتي وىػػذه الميػػارات تتطػػور خػػبلؿ مرحمػػة الطفولػػة)أبو ريػػاش
258.) 

 ( في تطور اليوية الجندرية:Kohlbergنظرية كولبرج ) -2-4-3-1

حاوؿ كولبرج أف يبرىف أف ميمػة التطػور الكبػرى التػي تواجػو األطفػاؿ ىػي فػي فيػـ أف الجنػدر ثابػتي 
وافترض أف األطفاؿ يتطػوروف فػي ثػبلث مراحػؿ لفيػـ الجنػدر عمػى أسػاس أف الجنػدر يتطػور تػدريجيًاي وىػذه 

 المراحؿ ىي:

 المرحمة األولى: تسمية الجندر  Gender labeling 

سنواتي حيث يسػتخدـ الجنػدر كفئػة لتقسػيـ العػالـ)يميز  3-2يفيـ الطفؿ أنو ولد أو بنت في عمر  -
 نفسو كولد أو بنت(.

ال يدرؾ الطفؿ في ىذه المرحمة أف الجندر ثابتي إذ تتصور البنت نفسيا عندما تكبر أنيا ستصبح  -
 الولد نفسو عندما يكبر أنو سيصبح أبًا.أمًاي ويتصور 

الفيػػػـ الػػػذي يطػػػوره الطفػػػؿ عػػػف الجنػػػدر يكػػػوف مبنيػػػًا عمػػػى السػػػمات الجسػػػميةي مػػػثبًل: ىػػػذه بنػػػت ألف  -
ي 2006)أبػػو ريػػاش وآخػػروفي شػػعرىا طويػػؿ وترتػػدي تنػػورةي وىػػذا ولػػد ألف شػػعره قصػػير ويرتػػدي ربطػػة عنؽ

236.) 

 المرحمة الثانية: استقرار الجندرGender stability  

سػنوات يبػدأ األطفػاؿ فػي فيػـ أف الجنػدر مسػتقر)األوالد سيصػبحوف رجػااًلي والبنػات  4-3في عمر  -
 سيصبحف نساء(.

يعتقد األطفاؿ أف البنت التي تصفؼ شعرىا مثؿ الولد ستصبح ولدًاي وأف الولد الذي يمعب العرائس  -
لمرحمة لـ يصموا إلى فيـ أف الناس ال يمكنيـ  أف يغيػروا سيصبح بنتًاي وىذا يدؿ عمى أف األطفاؿ في ىذه ا

 جندرىـ كما يغيروف مبلبسيـ وأسماءىـ وسموكياتيـ.

)أبو رياش وآخروفي يعتقد األطفاؿ في ىذه المرحمة أف الجندر ثابت عبر الزمف وليس عبر الموقؼ -
 (.237ي 2006
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 المرحمة الثالثة: اتساق الجندرGender consistency  

سنوات يصػؿ األطفػاؿ إلػى فيػـ أف الجنػدر ثابػت عبػر الػزمف وعبػر الموقػؼ  وغيػر  7-5ي عمر ف -
 قابؿ لمتحويؿ.

وأف جندر الطفؿ ال يتأثر بالمبلبس التي يرتديياي أو األلعاب التي يحبيا ويمعػب بيػاي فالبنػت تقػوؿ  -
 أنيا بنت والولد يقوؿ أنو ولد وال شيء غير ذلؾ.

ي 2006ثبػػػات الجنػػػدر والتماثػػػؿ مػػػع دور الجنػػػدر)أبو ريػػػاش وآخػػػروفي  يصػػػؿ األطفػػػاؿ إلػػػى إدراؾ -
237.) 

 نظرية مخطط الجندر: -2-4-3-2

تصؼ ىذه النظرية  وتفسر تطور محتوى وتنظيـ المعرفة الجندريةي والمخططات ليا تاريخ طويؿ في 
 سـ الجندر.غمـ النفسي وعمى ىذا فإف المخطط ىو مجسـ منظـ لممعرفةي فمخطط الجنس إذف يشبو مج

أحػػػد االفتراضػػػات األساسػػػية فػػػي نظريػػػات مخطػػػط الجنػػػدر ىػػػو أف المعرفػػػة الجندريػػػة متعػػػددة األبعػػػادي و 
)أبػػو ريػػاش وآخػػروفي  وأبػػرز األبعػػاد التػػي تتضػػمنيا المعرفػػة الجندريػػة السػػموكاتي األدواري الوظػػائؼي والميزات

 (.265ي 2006

إلى روابط بيف العناصػر المتعمقػة بالجنػدري حيػث إف المعرفة لدينا منظمة عمى أف تمييز الجندر يقود 
أف معرفة العناصر المتعمقة باألنثى مميز مفاىيميًا عػف معرفػة العناصػر المتعمقػة بالػذكري قػد يعػرؼ شػخص 
الكثير مف المعمومات عػف األنثػى لكػف القميػؿ عػف الػذكري كػذلؾ كػؿ عنصػر مػف ىػذه المعرفػة مسػتقؿ بذاتػوي 

 وؾ األنثى لكف القميؿ عف وظيفتيا.فقد يعرؼ شخص الكثير عف سم

تفترض نظريػة مخطػط الجنػدر أنػو بينمػا يػتعمـ األطفػاؿ أكثػر عػف ىػذه العناصػر فػإنيـ أيضػًا ينظمػوف 
ىذه المعرفة بطرؽ أكثر تعقيدًاي بحيث يكوف ىناؾ روابط ضمف العنصر الواحد وروابط بيف العناصػر كميػا. 

ف الػػروابط ضػػمف العنصػػر الواحػػد تػػربط المعمو  مػػات ضػػمف كػػؿ فئػػة مػػف المعرفػػةي مػػثبًل فػػي السػػموؾ المػػرتبط وا 
بالجنػػدر فػػإف ىنػػاؾ روابػػط قويػػة بػػيف "حػػب الطػػبخ" و "حػػب الخياطػػة" كسػػموؾ تػػابع لؤلنثػػى. أمػػا الػػروابط بػػيف 
العناصر فتربط سموؾ الفئات المختمفة مف المعرفةي مثبًل "حب الطػبخ" سػموؾ أنثػوي مػرتبط مػع الرعايػة وىػي 

الروابط بيف وضمف العناصر تمكننا مف وضع توقعػات فمعرفػة شػيء مػا عػف شػخص يقػود  ميزة أنثوية. ىذه
الى تخميف أشياء أخرى بيذه الطريقة يوفر بناء مخطػط الجنػدر قػدرًا مػف امكانيػة التنبػؤ مػف خػبلؿ معمومػات 

  (. 269-265ي 2006)أبو رياش وآخروفي  ضئيمة

يز الجندر وعندما يقػاؿ ليػـ أف ذلػؾ الشػخص ذكػر يعتمد األطفاؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة عمى تمي
أو انثى سيتنبؤوف بأف ذلؾ الشػخص سػيتفاعؿ مػع سػموكات و نشػاطات تابعػة لمجنػدر بغػض النظػر عػف أي 
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معمومػػات أخػػرى متػػوفرة. األطفػػاؿ فػػي عمػػر أكبػػر مػػف مرحمػػة ماقبػػؿ المدرسػػة يضػػعوف تنيػػؤات اكثػػر تعقيػػدًا و 
 بة فإف األطفاؿ األكبر سنًا لدييـ معرفة مفصمة عف جنسيـ.باالضافة إلى المعرفة المعقدة المرك

ف معرفػػة األطفػػاؿ عػػف الجنػػدر تقػػود إلػػى توجػػو فػػي الػػذاكرة مػػف خػػبلؿ اسػػتذكار المعمومػػات المناسػػبة   وا 
ىماؿ المعمومات غير المناسبة لكي تتطػابؽ مػع مخطػط  لمجندر أكثر مف المعمومات غير المناسبة لمجندر وا 

فػػإف األطفػػاؿ ينتبيػػوف لممعمومػػات التػػي تؤكػػد معتقػػداتيـ عػػف الجنػػدر و الينتبيػػوف الػػى  الجنػػدر لػػدييـي كػػذلؾ
 المعمومات التي قد ال تؤكد ىذه المعتقدات. 

أف المعرفػة الجندريػة تكػوف أكثػر   (Serbin & Sprafkin, 1986)وقػد افتػرض سػيربيف وسػبرافكف 
ة حالمػػا يكتسػػبوف معرفػػة أكثػػر عػػف الجنػػدري صػػبلبة حالمػػا يكتسػػب األطفػػاؿ ىػػذه المعرفػػة  وتكػػوف أكثػػر مرونػػ

حيث أنو في المراحؿ االولى مف اكتساب المعرفػة يكػوف لػدى الفػرد كػـ محػدود مػف المعمومػات لػذلؾ تسػتخدـ 
 (. 269-265ي 2006ي  أبو رياش وآخروفىذه المعمومات بشكؿ مناسب )

 معايير تشخيص اضطرا  اليوية الجنسية: -2-4-4

واإلحصػػائي الرابػػع لبلضػػطرابات النفسػػية معػػايير تشػػخيص اضػػطراب اليويػػة يحػػدد الػػدليؿ التشخيصػػي 
               الجنسية لدى األطفاؿ كمايمي:                                                                                                  

غبػػة فػػػي ذلػػؾ نتيجػػػة  أيػػة مزايػػػا ثقافيػػػة أواًل: توحػػد قػػػوي ومسػػتديـ مػػػع الجػػنس اآلخػػػر )ولػػيس مجػػػرد الر 
                   يدركيا الفرد لبلنتماء  إلى الجنس اآلخر(.                                                                                     

و أكثر ممػا بالنسبة لؤلطفاؿ يتمثؿ االضطراب في التوحد مع الجنس اآلخر مف خبلؿ أربعة مظاىر أ
 يمي:          

صراره عمى أنو )ىو/ىي( مف الجنس اآلخر.                                    -1  تعبير الطفؿ عف رغبتو المتكررة وا 

تفضػػيؿ االوالد الػػذكور لمبلبػػس اإلنػػاثي أو محاكػػاتيـ وتقميػػدىـ لمزينػػة والمسػػالؾ األنثويػػةي و لػػدى  -2
 المبلبس الذكرية النمطية.                                                                                 الفتيات يكوف اإلصرار عمى لبس  

تفضػيؿ قػوي ومسػتمر التخػاذ ألدوار الجػنس اآلخػر فػي ألعػاب األطفػاؿي و وجػود تخػيبلت مسػتمرة -3
                                                                                بأف الفرد مف الجنس اآلخر.                                         

الرغبة الشديدة في المشاركة فػي االلعػاب النمطيػة المميػزة لمجػنس اآلخريوقضػاء أوقػات الفػراغ فػي -4
                                                  أنشطة خاصة بالجنس اآلخر.                                                              

                                                                               .APA, 2001, 274))التفضيؿ القوي لرفاؽ المعب مف الجنس اآلخر-5
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يتمثػؿ االضػطراب فػي أعػراض مثػؿ الرغبػة المعمنػة فػي أف يصػير مػف  بالنسبة لممػراىقيف والراشػديفي-
الجػػنس اآلخػػر أو الرغبػػة فػػي أف يعػػيش أو يعامػػؿ عمػػى أنػػو مػػف الجػػنس اآلخػػراو االقتنػػاع بػػأف لديػػو مشػػاعر 

                                                   واستجابات مميزة لمجنس اآلخر.                                                                                

 ثانيًا: عدـ االرتياح المستمر مف الفرد لنوعوي وشعوره بعدـ مناسبة الدور الجنسي لذلؾ النوع.

 ويتمثؿ ىذا الشعور عند األطفاؿ بعدـ مناسبة الدور الجنسي فيما يمي:

مقػػززة أو أنيػػا سػػوؼ تختفػػي ي أو النفػػور بالنسػػبة لمػػذكور: التصػػريح بػػأف قضػػيبو أو خصػػيتو أشػػياء -1
 مف المعب الخشف العنيؼي ولرفض المعب واألنشطة المميزة لمذكور.

بالنسبة لئلناث: التصريح بأف ليا قضيبًا ي أو سينمو ليػا قضػيبي أو أنيػا ال تريػد أف ينمػو ليػا صػدر 
 أو أف تحيضي أو النفور الشديد مف المباس األنثوي المتعارؼ عميو.

بة لممػػػراىقيف والراشػػػديف :يتمثػػػؿ االضػػػطراب فػػػي أعػػػراض مثػػػؿ االنشػػػغاؿ بعمميػػػة الػػػتخمص مػػػف بالنسػػػ-
الخصػائص الجنسػية األوليػة والثانويػة)مثؿ طمػب اليرمونػات أو الجراحػة لتغييػر الخصػائص الجنسػية بالجسػػـ 

 ولد بالجنس الخطأ. )أو أنيا( بغية مشابية الجنس اآلخر واالعتقاد بأنو

 االضطراب مع حالة جسمية تجعؿ الشخص يحمؿ الخصائص الذكرية واألنثوية معًا.ثالثًا: ال يتبلـز 

رابعػػًا: يسػػبب االضػػطراب حالػػة واضػػحة مػػف األسػػى اإلكمينيكػػيي أو العجػػز االجتمػػاعييأو المينػػي أو 
 .APA, 2001, 274)مجاالت أخرى مف النشاط )
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 رابعالالفصل 
جراءاتيا  مني  الدراسة وا 

الدراسػػةي ووصػػؼ العينػػةي  يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ تحديػػد مػػنيج الدراسػػة وأدواتيػػاي وكػػذلؾ تحديػػد مجتمػػع
وكيفية سحبياي وخطوات إعداد أدوات الدراسةي واإلجراءات المتبعة لمتحقؽ مف الخصائص السيكومترية ليػذه 

 األدواتي وفيما يمي توضيح لذلؾ:
 مني  الدراسة: -5-1

 لعبلقػػةمػيي كونػػو يسػعى إلػػى دراسػة ااقتضػت طبيعػػة ىػذه الدراسػػة االعتمػاد عمػػى المػنيج الوصػػفي التحمي     
وكما يسعى لمتعػرؼ عمػى داللػة  يبيف متغيريف ىما اإلساءة اإلنفعالية في المنزؿ واليوية الجنسية لدى الطفؿ

 (الترتيب الوالدي لمطفؿ -جنس الطفؿوالتي تعزى إلى المتغيرات الديمغرافية ) الدراسةالفروؽ بيف أفراد عينة 
. صنيفية عمى متغيري اإلساءة االنفعالية واليوية الجنسية باإلضافة إلى دراسة أثر التفاعؿ بيف المتغيرات الت

ويتنػاوؿ المػنيج الوصػفي التحميمػػي الظػاىرة المدروسػة كمػػا ىػي فػي الواقػعي ويسػػمح بػإجراء التحمػيبلت الكيفيػػة 
والكميةي والتي بػدورىا تػوفر مؤشػرات تفيػد فػي تفسػير الظػواىر واختبػار الفرضػياتي ويعػرؼ المػنيج الوصػفي 

عة مف الفعاليات التي تشترؾ في كونيا تيدؼ إلى وصؼ المواقؼ أو الظواىري بحيث يكوف ىذا بأنو "مجمو 
(.                   183ي 2002أغراض البحث" )حمصيي الوصؼ ضروريًا التخاذ قرار ما أو لدعـ   

وقػػػػد تػػػػـ جمػػػػع المعمومػػػػات والبيانػػػػات البلزمػػػػة ضػػػػمف اإلطػػػػار النظػػػػري لدراسػػػػة الظػػػػاىرة بشػػػػكؿ عممػػػػي 
)بعد التحقؽ مف إجراءات صدقيا وثباتيا( عمى عينة مػف طػبلب  الدراسةوموضوعيي ومف ثـ تطبيؽ أدوات 

يقػػػة الصػػػؼ السػػػادس مػػػف التعمػػػيـ األساسػػػي فػػػي المػػػدارس الرسػػػمية فػػػي محافظػػػة دمشػػػؽي تػػػـ اختيػػػارىـ بالطر 
العشػػػوائية العنقوديػػػةي وتػػػـ حسػػػاب درجػػػاتيـ عمييػػػاي ومػػػف ثػػػـ معالجػػػة الػػػدرجات الخػػػاـ بػػػالقوانيف اإلحصػػػائية 

 المناسبة لمتحقؽ مف فرضيات الدراسة وتفسير نتائجيا مما يسيـ في تحقيؽ أىداؼ الدراسة المرجوة.
 المجتمع األصمي لمدراسة: -5-2

ب الصػػػؼ السػػػادس )الحمقػػػة الثانيػػػة( مػػػف التعمػػػػيـ المجتمػػػع األصػػػمي لمدراسػػػة مػػػف جميػػػع طػػػػبل يتػػػألؼ
(ي وىػػو العػػاـ الػػذي طبقػػت فيػػو 2014-2013األساسػػي فػػي مػػدارس مدينػػة دمشػػؽ الرسػػمية لمعػػاـ الدراسػػي )

( طالبػػػًا وطالبػػػة وذلػػػؾ حسػػػب إحصػػػائيات مديريػػػة 24354الدراسػػػة. وقػػػد بمػػػغ عػػػدد أفػػػراد المجنمػػػع األصػػػمي )
( كمػاىو موضػح فػي 2014-2013واإلحصاء( لمعاـ الدراسي ) التربية في محافظة دمشؽ )دائرة التخطيط 

 الجدوؿ التالي:
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 (2) جدول رقم
 توزيع أفراد المجتمع األصمي وفقًا لمتغير الجنس

 النسبة المئوية% العدد الجنس

 %51 12355 ذكور

 %49 11999 إناث

 %100 24354 المجموع

وقػػػد بمػػػغ عػػػدد مػػػدارس التعمػػػيـ األساسػػػي الرسػػػمية حسػػػب إحصػػػائيات مديريػػػة التربيػػػة فػػػي محافظػػػة      
 ( مدرسة.(221 ( 2014-2013دمشؽ لمعاـ الدراسي )

 عينة الدراسة: -5-3
( طالبػػػًا وطالبػػػة مػػػف طػػػبلب الصػػػؼ 24354( مػػػف أصػػػؿ )800ككػػػؿ )بمػػػغ عػػػدد أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة 

-2013التعمػػيـ األساسػػي فػػي مػػدارس مدينػػة دمشػػؽ الرسػػمية لمعػػاـ الدراسػػي) السػػادس )الحمقػػة الثانيػػة( مػػف 
ي وفػػي ىػػذا Cluster sampleبالطريقػػة العشػػوائية العنقوديػػة  الدراسػػة ه(ي وقػػد تػػـ اختيػػار العينػػة ليػػذ2014

تـ النوع مف العينات اإلحتمالية يمجأ الباحث إلى تحديد أو اختيار العينة ضمف عدة مراحؿي المرحمة األولى ي
تقسيـ المجتمع األصمي فييا إلى عدة فئات حسب معيار معيفي ومف ثـ يتـ اختيار شػريحة أو أكثػر بطريقػة 
عشػػػوائيةي ويػػػتـ اسػػػتبعاد الشػػػرائح األخػػػرى نيائيػػػًا. وفػػػي المرحمػػػة الثانيػػػة يػػػتـ تقسػػػيـ الشػػػرائح التػػػي وقػػػع عمييػػػا 

و أكثػر منيػػا و بطريقػػة عشػػوائية أيضػػًاي االختيػار إلػػى شػػرائح أو فئػػات جزئيػػة أخػرىي ثػػـ يػػتـ اختيػػار شػػريحة أ
وىكذا حتى الوصوؿ إلى الشريحة النيائية والتي يتـ اختيار أفراد العينػة منيػا بشػكؿ عشػوائي. وتسػتخدـ ىػذه 
الطريقة عند اتساع مساحة المجتمع االصمي وكبر حجمو كوف ىذا األسموب يوفر الكثير مػف الوقػت والجيػد 

 (. 35ي 2007والتكمفة)الجادريي
 -الجنػػوب -وىنػػا تػػـ تقسػػيـ مػػدارس مدينػػة دمشػػؽ إلػػى عناقيػػد فرعيػػة بحسػػب التػػوزع الجغرافػػي )الشػػماؿ

(ي وتـ سحب عينة عشوائية مف ىػذه العناقيػد الفرعيػةي 1الغرب(ي موضحة في الممحؽ رقـ) -الشرؽ -الوسط
( 9902عنقودي( )بحيث تـ اختيار أربعة مدارس مف كؿ منطقةي وبذلؾ يكوف عدد أفراد المجتمع األصمي)ال

طالبًا وطالبة مف الصؼ السادس. وفيما يمي جدوؿ يوضح إجمالي حجـ المجتمع االصػمي بعػد تقسػيمو إلػى 
 عناقيد بحسب المناطؽ الجغرافية والمدارس المختارة مف كؿ منطقةي والتوزيع الديمغرافي لمعينة:
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 (3جدول رقم )
 مختارة من كل منطقة جغرافيةفي المدارس ال )العنقودي( أفراد المجتمع األصمي

 المنطقة الجغرافية
 المدارس عدد أفراد المجتمع األصمي في السادس

 المختارة من كل منطقة جغرافية  
 إناث      ذكور

 1072 499 573 الشمال

 3523 1940 1583 الجنو 

 2564 1254 1310 الوسط

 1042 510 532 الشرق

 1701 913 788 الغر 

 9902 5116 4786 المجموع

بعد توزيع المدارس الرسمية التابعة لوزارة التربية في مدينة دمشؽ عمى أساس جغرافيي وبعد االختيار 
بشػػكؿ عشػػوائي ألربػػع مػػدارس مػػف كػػؿ منطقػػةي تػػـ سػػحب عينػػة مػػف طػػبلب ىػػذه المػػدارس المختػػارةي أيضػػًا 

دراسػية واحػدة مػف كػؿ مدرسػة ويكػوف بالطريقة العشػوائيةي مػع مراعػاة متغيػر الجػنس بحيػث تػـ اختيػار شػعبة 
( طالبًا وطالبة مػف الصػؼ السػادس مػف التعمػيـ األساسػي 800العدد اإلجمالي لمعينة المختارة بشكؿ نيائي )

( إنػػاثي وفيمػػا يمػػي جػػدوؿ يشػػير إلػػى تػػوزع أفػػراد عينػػة الدراسػػة بالنسػػبة 413( ذكػػور و)387موزعػػة عمػػى )
 الجنس(: -ةلممتغيرات الديمغرافية )المنطقة الجغرافي

 (4جدول رقم )
 المسحوبة من كل منطقة جغرافية الدراسةعينة 

 المنطقة الجغرافية
 السادس

 المجموع
 إناث       ذكور    

 86 45 41 الشمال

 284 147 137 الجنو 

 205 107 98 الوسط
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 83 43 40 الشرق

 136 71 65 الغر 

 413 387 المجموع
800 

 800 الكمي

 %.8مقارنة مع نسبة أفراد المجتمع العنقودي تقدر بحوالي  الدراسةوبذلؾ تكوف نسبة عينة  
 (5جدول رقم )

 النسبة المئوية لمعينة

 النسبة المئوية العدد الدراسةالمجتمع األصمي وعينة 

 %100 9902 عدد أفراد المجتمع األصمي في المدارس المختارة

 %8 800 العينة المسحوبة مف ىذه المدارس

 

 
 )العنقودي(( نسبة عينة الدراسة إلى المجتمع األصمي1شكل رقم )

 أدوات الدراسة: -5-4
 اسػػتبيافلجمػػع المعمومػػات والبيانػػات والتحقػػؽ مػػف فرضػػيات الدراسػػة واإلجابػػة عمػػى أسػػئمتيا؛ تػػـ بنػػاء  

اضػطراب اليويػػة الجنسػية لػػدى األطفػاؿي وذلػػؾ بعػد االطػػبلع عمػى عػػدد  اسػػتبيافاإلسػاءة االنفعاليػػة الوالديػة و 
 مف األدوات الخاصة التي استخدمت في كثير مف البحوث والدراسات السابقة العربية واألجنبية.
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  اإلساءة االنفعالية الوالدية: استبيان -5-4-1
ت إسػاءة انفعاليػة سػبؽ أف إلى الحصوؿ عمى تقدير كمي لمػا يدركػو الطفػؿ مػف خبػرا ستبيافييدؼ اال

إتباع الطريقة العمميػة المنظمػةي  ستبيافسنةي وقد تطمب بناء اال 12تعرض ليا منذ كاف صغيرًا وحتى عمر 
 ولقد شممت ىذه الطريقة الخطوات التالية:

بعد مراجعة  أدبيات البحث النفسي التػي تتنػاوؿ خطوة االسترشاد وجمع المعمومات:  -5-4-1-1 
لئلسػاءة اإلنفعاليػة يناسػب عمػر الشػريحة  اسػتبياففعالية في مرحمة الطفولة قامت الباحثة بإعداد اإلساءة اإلن

 :والبيئة السورية معتمدة بذلؾ عمى عدد مف المقاييس الدراسةالمدروسة في 
 (.2010مقياس أشكاؿ العنؼ األسري )إعداد مصطفىي  -
 (.1995مقياس اإلساءة الوالدية )إعداد الطراونةي  -
 (.1995( )إعداد ديفيد برينشتيفي C.T.Oمقياس سوء معاممة الطفؿ) -
 (.2005مقياس العنؼ المفظي )إعداد شقيري  -
 (.2011استبياف اإلساءة المفظية الواقعة عمى الطفؿ مف قبؿ الوالديف)إعداد عسيبلي  -
 خطوة التصميم وتحميل المفردات: -5-4-1-2
في  ستبيافيتمخص الغرض األساسي مف بناء ىذا اال: ستبيانالغرض من بناء اال -5-4-1-2-1

أشػػػكاؿ اإلسػػػاءة اإلنفعاليػػػة المسػػػتخدمة حيػػػاؿ الطفػػػؿ مػػػع األخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار مػػػف يقػػػـو بيػػػذا الكشػػػؼ عػػػف 
 السموؾ في مكاف رئيسي مف بيئة الطفؿ وىو المنزؿ .

ولػى واألساسػية ممػا الشػؾ فيػو أف الخطػوة األ: سدتبيانتحديد األبعاد األساسدية لال -5-4-1-2-2
ي وذلؾ إلغناء عباراتو وتفصيؿ إجراءاتوي لذلؾ تـ ستبيافىي تحديد أبعاد اال ستبياففي توجيو عممية بناء اال

اإلطػػػبلع عمػػػى تجػػػارب البػػػاحثيف اآلخػػػريف الػػػذيف قػػػاموا ببنػػػاء اسػػػتبيانات أثنػػػاء إعػػػدادىـ لرسػػػائؿ الماجسػػػتير 
 بعاد اآلتية:يتألؼ مف األ ستبيافوالدكتوراهي وخمصت إلى أف اال

 اإلذالؿ والتحقير. -    
 التخويؼ أو الترويع. -    
 الفساد المعرفي أو سوء التوجيو المعرفي. -    
 الحرماف مف االحتياجات األساسية. -    
 الحرماف مف األشياء المحبوبة أو محؿ التقدير. -    
 الرفض أو النبذ الشديد.     -    
 نفعالي واإلزعاج الدائـ لمطفؿ.بث الضيؽ والتألـ اال -    
 االستنزاؼ أو االبتزاز االنفعالي. -    
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 اإلفساد /االستغبلؿ. -    
تمػػت صػػياغة المفػػردات  :سددتبيانصددياغة المفددردات والعبددارات التددي يتددألف منيددا اال -5-4-1-2-3    
 تغطي األبعاد التي تـ تحديدىا مسبقًا مع مراعاة مايمي:التي 

 عبارات سيمة وواضحة ومفيومة وقصيرةأف تكوف ال -     
 االبتعاد عف النفي في صياغة العبارات لتجنب ارتباؾ المفحوص. -     
 أف تمثؿ كؿ عبارة فكرة واحدة فقط. -     
 أال تحمؿ العبارة أكثر مف معنى. -     
 مناسبة العبارة مف حيث الصياغة لمفئة المستيدفة بالدراسة )األطفاؿ(. -    

     بعػػد ذلػػؾ تػػـ تصػػنيؼ العبػػارات التػػي تنػػدرج تحػػت كػػؿ نمػػط وحػػذؼ المتكػػرر منيػػا ليصػػبح عػػدد       
 ( عبارة تغطي أنماط اإلساءة االنفعالية الوالدية لمطفؿ.62في صورتو األولية ) ستبيافعبارات اال

 بصورتو النيائية:  ستبيانإعداد اال -5-4-1-2-4  
متضمنًا تعريفًا لكؿ نمػط والعبػارات المعبػرة عنػو إلػى مجموعػة مػف أسػاتذة كميػة  ستبيافتـ تقديـ اال    

 التربية في جامعة دمشؽي  وذلؾ بيدؼ الحصوؿ عمى رأييـ فيما يأتي:
 مدى انتماء كؿ عبارة إلى المجاؿ الذي تندرج ضمنو. -
 مدى وضوح  كؿ العبارات وخموىا مف الغموض. -
 معبارات.مدى سبلمة الصياغة المغوية ل -
 .دراسةبعباراتو لمعينة المختارة لم ستبيافمدى مبلئمة اال -

%( 80وبعد األخذ برأي المحكميف تـ اعتماد جميع العبػارات حيػث حصػمت عمػى درجػة اتفػاؽ عاليػة )      
 سػػتبيافليصػػبح عػػدد عبػػارات اال (ي6كمػػا يبػػيف الجػػدوؿ رقػػـ ) مػػع تعػػديؿ بسػػيط فػػي صػػياغة بعػػض العبػػارات

 جاىزًا لمتطبيؽ. ستبيافورة يصبح االوبيذه الص(ي 4كما ىو موضح في الممحؽ رقـ ) -( عبارة63)
 (6جدول رقم )

 اإلساءة االنفعالية الوالدية استبيانتعديل صياغة بعض عبارات 
 العبارة قبل التعديل العبارة بعد التعديل

بالقتؿ و التعذيب.ييدنني والدي أو أحدىما  ييدنني والدي أو أحدىما بالقتؿ أو التعذيب.  
يجبرني والدي أو أحدىما عمى تناوؿ أطعمة ال 

 أحبيا.
يجبرني والدي أو أحدىما عمى تناوؿ أطعمة 

 كريية.
يجبرني والدي أو أحدىما عمى التسوؿ أو  يجبرني والدي أو أحدىما عمى التسوؿ.
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 السرقة. يشجعني والدي أو أحدىما عمى السرقة.

 
 : ستبيانالتطبيق االستطالعي لمعرفة وضوح العبارات وتعميمات اال -5-4-1-2-5     
( طالبػػًا 30تػػـ تطبيقػػو عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية بمػػغ عػػددىا ) سػػتبيافبعػػد أف تمػػت صػػياغة عبػػارات اال 

وطالبة مف الصؼ السادس مف التعمػيـ االساسػيي حيػث تػـ اختيػارىـ عشػوائيًا مػف مػدارس الحمقػة الثانيػة مػف 
التعمػيـ األساسػيي وذلػؾ لمتعػرؼ فيمػػا إذا كانػت ىنػاؾ عبػارات غامضػة أو صػػعبة الفيػـ بيػدؼ الوصػوؿ إلػػى 

ي وقػػد تػػـ إجػػراء الدراسػػة االسػػتطبلعية بعػػد الحصػػوؿ عمػػى موافقػػة مديريػػة التربيػػةي سػػتبيافالصػػورة النيائيػػة لبل
 سػتبيافحيث قامت الباحثة بزيارة مدرسة)نادية سػرحاف(ي وتػـ اختيػار الشػعبة بشػكؿ عشػوائيي وبعػد توزيػع اال

عطػػاء التعميمػػات البلزمػػة طمبػػت الباحثػػة البػػدء فػػي اإلجابػػة عػػف بنػػود اال ي وأبػػدت تبيافسػػعمػػى المفحوصػػيف وا 
اسػػػتعدادىا لئلجابػػػة عػػػف استفسػػػارات الطػػػبلب بخصػػػوص البنػػػود غيػػػر الواضػػػحةي وفػػػي ضػػػوء نتػػػائج الدراسػػػة 

فقػػد قامػػت  سػػتبيافواضػػحة ومفيومػػة. أمػػا بالنسػػبة لوقػػت تطبيػػؽ اال سػػتبيافاالسػػتطبلعية تبػػيف أف فقػػرات اال
بػيف أف المػدة البلزمػة لئلجابػة عػف بنػود الباحثة بتعيير الوقت الذي احتاجو الطمبة لئلجابػة عػف البنػودي وقػد ت

عمػى المحكمػيف وعمػى العينػة االسػتطبلعية تػـ  سػتبيافدقيقػة. وبعػد عػرض اال 25-20تتراوح بيف  ستبيافاال
 .ستبيافالتوصؿ إلى الصورة النيائية لبل

 بصورتو النيائية وطريقة تصحيحو: ستبيانوصف اال -5-4-1-2-6
سػػػػنةي  12سػػػػاءة اإلنفعاليػػػػة التػػػػي تعػػػػرض ليػػػػا الطفػػػػؿ حتػػػػى عمػػػػر عػػػػف خبػػػػرات اإل سػػػػتبيافيكشػػػػؼ اال      
( عبػػارة موزعػػة عمػػى تسػػع أنمػػاط مػػف اإلسػػاءة اإلنفعاليػػة التػػي تجػػري فػػي المنػػزؿي 63يتكػػوف مػػف ) سػػتبيافواال

وتقيس ىذه العبارات نوع اإلساءة اإلنفعالية وشيوعيا والشخص الذي يقوـ بياي ووضع أماـ كؿ عبارة خانتيف 
ت الخانػػػػة األولػػػػى منيػػػػا لوصػػػػؼ شػػػػيوع اسػػػػتخداـ أشػػػػكاؿ اإلسػػػػاءة اإلنفعاليػػػػة فػػػػي المنػػػػزؿي لئلجابػػػػة خصصػػػػ

واإلجابػػة عػػف األسػػئمة تػػتـ فػػي وخصصػػت الخانػػة الثانيػػة لػػذكر القػػائـ باإلسػػاءة اإلنفعاليػػة )األب و/ أو األـ(ي 
ي االتجاه السمبي أي أبدًا(ي والعبارات مصاغة في معظميا ف -نادراً  -أحياناً  -غالباً  -خمسة مستويات )دائماً 

اتجػػاه اإلسػػاءة. وتتػػراوح الػػدرجات عمػػى كػػؿ عبػػارة بػػيف درجػػة واحػػدة وخمػػس درجػػاتي وبػػذلؾ يتػػراوح المجمػػوع 
درجػػةي وتشػػير الدرجػػة المرتفعػػة إلػػى زيػػادة تعػػرض الفػػرد لخبػػرات اإلسػػاءة  315و 63بػػيف  سػػتبيافالكمػػي لبل
 اإلنفعالية.

 وفؽ ماىو مبيف في الجدوؿ التالي: وتـ توزيع األوزاف الرقمية لبدائؿ اإلجابة
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 (7جدول رقم )

 اإلساءة االنفعالية الوالدية استبيانمفتاح تصحيح 

 أبداً  نادراً      أحياناً     غالباً      دائماً      البدائل

 5 4 3 2 1 إيجابية

 1 2 3 4 5 سمبية

 وبالنسبة التجاه العبارات موضحة في الجدوؿ التالي: 
 (8جدول رقم )

 اإلساءة االنفعالية الوالدية استبياناتجاه عبارات 

 أرقام العبارات اتجاه العبارة

 33-21-20-19-18-15 العبارات اإليجابية

 63-34/ مف32-22/ مف14-1مف  العبارات السمبية

 
 اإلساءة االنفعالية الوالدية: ستبيانالتحقق من الدراسة السيكومترية ال -3-4-1-3

بصػػػورتو األوليػػػة عمػػػى عينػػػة مػػػف طػػػبلب  سػػػتبيافوثباتػػػوي تػػػـ تطبيػػػؽ اال سػػػتبيافلمتحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ اال
( طالبػػػػًا وطالبػػػػةي وفيمػػػػا يمػػػػي تبيػػػػاف لمخصػػػػائص 50الصػػػػؼ السػػػػادس مػػػػف التعمػػػػيـ األساسػػػػيي بمػػػػغ عػػػػددىـ )

 .ستبيافالسيكومترية لبل
 :ستبيانصدق اال -5-4-1-3-1

او الشيء الذي يدعي أنو يقيسو  المقصود بالصدؽ ىو أف يقيس االختبار أو المقياس السمة أو القدرة
ولمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ (. 17ي 2006وبيػػذا فػػإف الصػػدؽ يشػػير إلػػى مػػدى صػػبلحية االختبػػار وصحتو)حسػػفي

 تـ اتباع الطرائؽ التالية:  ستبيافاال
عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف فػي كميػة التربيػة بجامعػة دمشػؽي  سػتبيافعػرض اال صدق المحتدوى: -

بلحظػػػاتيـ واقتراحػػػاتيـ حػػػوؿ مناسػػػبة الفقػػػرات ألىػػػداؼ الدراسػػػةي ودرجػػػة حيػػػث طمػػػب مػػػف المحكمػػػيف إبػػػداء م
الوضوح والصياغة المغوية واالنتماء لممجاؿ الذي وضػعت فيػوي وتركػت مسػاحة كافيػة فػي االسػتمارة لمتعػديؿ 
وتػػدويف المبلحظػػات مػػف المحكمػػيف. وبعػػد اسػػترداد االسػػتمارات مػػف المحكمػػيف درسػػت مبلحظػػاتيـي وأجريػػت 

%( مػػف المحكمػػيفي 80البلزمػػة لػػبعض الفقػػراتي واعتمػػدت الفقػػرات التػػي أجمػػع عمييػػا أكثػػر مػػف )التعػػديبلت 
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( عبارةي توزعت عمى تسعة مجاالت تضـ أشكاؿ 63في صورتو النيائية مكونًا مف ) ستبيافوبذلؾ أصبح اال
 اإلساءة االنفعالية الوالدية. 

اإلساءة االنفعاليةي قامت الباحثػة  ستبيافالداخمي ال البناءلمتحقؽ مف صدؽ  صدق البناء الداخمي: -
ي وكػػذلؾ حسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط سػػتبيافبحسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ بنػػد والدرجػػة الكميػػة لبل

 ي والجداوؿ التالية توضح ذلؾ: ستبيافبيف الدرجة الكمية لكؿ بعد والدرجة الكمية لبل
 (9جدول رقم )

 االنفعالية) صورة األ (اإلساءة  ستبيانالدرجة الكمية المعامل ارتباط درجة كل بند مع 

 قيمة معامل  بند
 االرتباط

 مستوى
 الداللة 

قيمة معامل  بند
 االرتباط

 مستوى 
 الداللة

 قيمة معامل  بند
 االرتباط

 الداللة\مستوى 

1 **0,692 0,00 22 **0,688 0,00 45 **0,688 0,00 
2 **0,585 0,00 23 **0,710 0,00 46 **0,710 0,00 
3 **0,720 0,00 24 **0,832 0,00 47 **0,832 0,00 
4 **0,640 0,00 25 ** 0,546 0,00 48 ** 0,546 0,00 
5 **0,432 0,00 27 **0,693 0,00 49 **0,693 0,00 
6 **0,423 0,00 28 **0,765 0,00 50 **0,788 0,00 
7 **0.822 0,00 29 **0.632 0,00 51 **0,810 0,00 
8 **0,692 0,00 30 **0,692 0,00 52 **0,632 0,00 
9 **0,788 0,00 31 **0,585 0,00 53 **0,788 0,00 
10 **0,810 0,00 32 **0,720 0,00 54 **0,810 0,00 
11 **0,632 0,00 33 **0,640 0,00 55 **0,632 0,00 
12 **0,788 0,00 34 **0,432 0,00 56 **0,810 0,00 
13 **0,810 0,00 35 **0,423 0,00 57 **0,788 0,00 
14 **0,640 0,00 36 **0.822 0,00 58 **0,810 0,00 
15 **0,432 0,00 37 **0,788 0,00 59 **0,632 0,00 
16 **0,922 0,00 38 **0,832 0,00 60 **0,810 0,00 
17 **0,766 0,00 39 ** 0,546 0,00 61 **0,788 0,00 
18 **0,653 0,00 40 **0,693 0,00 62 **0,810 0,00 
19 **0,616 0,00 41 **0,788 0,00 63 **0,632 0,00 
20 **0,473 0,00 42 **0,832 0,00    
21 **0,463 0,00 43 ** 0,546 0,00    
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26 **0,765 0,00 44 **0,693 0,00    

 ( باتجاىيف 0.01**معامؿ االرتباط داؿ إحصائيا عند مستوى )                                       
 (10جدول رقم )
 اإلساءة االنفعالية) صورة األم( ستبيانمعامل ارتباط درجة كل بند مع الدرجة الكمية ال

 بند
 قيمة معامل 

 االرتباط
 مستوى 
 بند الداللة

 قيمة معامل
 االرتباط 

 مستوى 
 بند الداللة

 قيمة معامل 
 االرتباط

 مستوى
 الداللة 

1 **0,792 0,00 22 **0,640 0,00 45 **0,788 0,00 
2 **0,485 0,00 23 **0,432 0,00 46 **0,810 0,00 
3 **0,730 0,00 24 **0,433 0,00 47 **0,832 0,00 
4 **0,640 0,00 25 **0.822 0,00 48 ** 0,556 0,00 
5 **0,442 0,00 27 **0,788 0,00 49 **0,673 0,00 
6 **0,433 0,00 28 **0,832 0,00 50 **0,881 0,00 
7 **0.832 0,00 29 ** 0,546 0,00 51 **0,810 0,00 
8 **0,692 0,00 30 **0,693 0,00 52 **0,612 0,00 
9 **0,788 0,00 31 **0,640 0,00 53 **0,778 0,00 
10 **0,710 0,00 32 **0,432 0,00 54 **0,710 0,00 
11 **0,632 0,00 33 **0,810 0,00 55 **0,652 0,00 
12 **0,788 0,00 34 **0,632 0,00 56 **0,810 0,00 
13 **0,610 0,00 35 **0,810 0,00 57 **0,798 0,00 
14 **0,630 0,00 36 **0,788 0,00 58 **0,890 0,00 
15 **0,432 0,00 37 **0,810 0,00 59 **0,532 0,00 
16 **0,922 0,00 38 **0,632 0,00 60 **0,810 0,00 
17 **0,766 0,00 39 **0,810 0,00 61 **0,778 0,00 
18 **0,653 0,00 40 **0,632 0,00 62 **0,870 0,00 
19 **0,616 0,00 41 **0,788 0,00 63 **0,532 0,00 
20 **0,473 0,00 42 **0,832 0,00    
21 **0,463 0,00 43 ** 0,546 0,00    
26 **0,765 0,00 44 **0,693 0,00    

 ( باتجاىيف  0.01**معامؿ االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى )                                   
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 )صػػورة األب( سػػتبيافيتبػػيف مػػف الجػػدوليف السػػابقيف أف معػػامبلت ارتبػػاط كػػؿ بنػػد بالدرجػػة الكميػػة لبل 
( وىػػي 0,881– 0.432( درجػػةي وفػػي صػػورة )األـ( تراوحػػت مػػا بػػيف)0,922– 0.423تراوحػػت مػػا بػػيف )

يتمتػػع بالصػػدؽ الػػداخمي  سػػتبيافممايشػػير إلػػى أف االي (0,01معػػامبلت ارتبػػاط  دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى )
 المناسب.

 (11جدول رقم )
 اإلساءة االنفعالية )صورة األ ( ستبياناالتساق الداخمي بين درجة كل بعد والدرجة الكمية ال

 ( باتجاىيف  0.01**معامؿ االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى )                                       
 (12جدول رقم )
 اإلساءة االنفعالية الوالدية )صورة األم( ستبياناالتساق الداخمي بين درجة كل بعد والدرجة الكمية ال

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط البعد

 0,00 **0,823 والتحقيراإلذالل 

 0,00 **0,841 التخويف أو الترويع
 0,00 **0,613 الفساد المعرفي أو سوء التوجيو المعرفي

 0,00 **0,772 الحرمان من االحتياجات األساسية
 0,00 **0,821 الحرمان من األشياء المحبوبة أو محل التقدير

 0,00 **0,817 الرفض أو النبذ الشديد
 0,00 **0,662 والتألم االنفعالي واإلزعاج الدائم لمطفلبث الضيق 

 0,00 **0,727 االستنزاف أو االبتزاز االنفعالي

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط البعد

 0,00 **0,763 والتحقيراإلذالل 

 0,00 **0,842 التخويف أو الترويع
 0,00 **0,713 الفساد المعرفي أو سوء التوجيو المعرفي

 0,00 **0,762 الحرمان من االحتياجات األساسية
 0,00 **0,841 الحرمان من األشياء المحبوبة أو محل التقدير

 0,00 **0,817 الرفض أو النبذ الشديد
 0,00 **0,762 والتألم االنفعالي واإلزعاج الدائم لمطفلبث الضيق 

 0,00 **0,727 االستنزاف أو االبتزاز االنفعالي
 0,00 **0,862 اإلفساد /االستغالل
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 0,00 **0,852 اإلفساد /االستغالل

يتبػػيف مػػف الجػػدوليف السػػابقيف أف معػػامبلت ارتبػػاط درجػػات كػػؿ مجػػاؿ مػػف المجػػاالت التسػػع بالدرجػػة        
( درجػػػةي كمػػػا تراوحػػػت في)صػػػورة األـ( 0.862 – 0.713)صػػػورة األب( تراوحػػػت بػػػيف ) سػػػتبيافالكميػػػة لبل

(. وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف 0,01( وىػػي معػػامبلت ارتبػػاط دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى )0.852 – 0.727مػػابيف)
 الداخمي. البناءىذه المجاالت جميعيا تتمتع بصدؽ 

تمييػػػزي أسػػػموب يعتمػػػد عمػػػى مقارنػػػة الصػػػدؽ الصددددق المجموعدددات الطرفيدددة )الصددددق التمييدددزي(:  -
درجػػات االفػػراد مرتفعػػي األداء بػػدرجات األفػػراد منخفضػػي األداءي لمعرفػػة ىػػؿ يسػػتطيع االختبػػار التمييػػز بػػيف 
األفراد في القدرة المراد قياسياي وبػذلؾ يػتـ مقارنػة درجػات الثمػث األعمػى بػدرجات الثمػث األدنػى فػي االختبػار 

ب الداللػػػة اإلحصػػػائية لمفػػػرؽ بػػػيف المتوسػػػطيفي فػػػإذا كانػػػت ىنػػػاؾ داللػػػة وتػػػتـ ىػػػذه المقارنػػػة عػػػف طريػػػؽ حسػػػا
إحصػػػائية واضػػػحة لمفػػػرؽ بػػػيف متوسػػػط الثمػػػث األعمػػػى ومتوسػػػط الثمػػػث األدنػػػى يمكػػػف القػػػوؿ بػػػأف االختبػػػار 

( طالبػػًا وطالبػػةي وتػػـ 50عمػػى عينػػة مؤلفػػة مػػف ) سػػتبياف(. حيػػث تػػـ تطبيػػؽ اال 27ي 2006صادؽ)حسػػفي 
حسػػػاب الػػػربيعييف األوؿ والثالػػػث مػػػف درجػػػات المفحوصػػػيف بعػػػد أف رتبػػػت تنازليػػػًاي وتػػػـ اختبػػػار الفػػػروؽ بػػػيف 

 المتوسطيف عف طريؽ اختبار ت ستودنتي وكانت النتائج كاآلتي:
 (13جدول رقم )

 اإلساءة االنفعالية )صورة األ ( تبيانسنتائ  اختبار ت ستودنت لمتحقق من الصدق التمييزي ال

 اإلساءة االنفعالية 
 )صورة األ (

 (13الربيع الثالث) (12الربيع األول)
 مستوى الداللة ستودنت ت

 ع م ع م
175,33 4,92 217,18 32,74 -4,35 0,000 

 
 (14جدول رقم )

 اإلساءة االنفعالية )صورة األم( ستبياننتائ  اختبار ت ستودنت لمتحقق من الصدق التمييزي ال 

( فػي 4,83( في)صػورة األب(ي كمػا بمغػت )4,35يتبيف مف الجدوليف السابقيف أف قيمػة )ت( بمغػت )       
ممايشػػير  0,05)( أصػػغر مػف مسػػتوى الداللػة االفتراضػػي )0,00()صػورة األـ( وكمتييمػػا عنػد مسػػتوى داللػة 

إلػػى وجػػود فػػروؽ بػػيف متوسػػط درجػػات أفػػراد العينػػة فػػي الربيػػع األوؿ ومتوسػػط درجػػات أفػػراد العينػػة فػػي الربيػػع 

 اإلساءة االنفعالية 
 )صورة األم(

 (13الثالث)الربيع  (13الربيع األول)
 مستوى الداللة ستودنت ت

 ع م ع م
175,46 5,14 219,1 32,09 -4,83 0,000 
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يتصؼ بالقدرة عمى التفريػؽ بػيف  ستبيافاإلساءة االنفعالية الوالديةي مما يدؿ عمى أف اال استبيافعمى  لثالثا
        .اإلساءة االنفعالية الوالدية لمطفؿ استبيافمرتفعي الدرجات ومنخفضييا عمى 

 :ستبيانثبات اال -5-4-1-3-2
يقصد بثبات االختبار اإلعتمادية أو إمكانية التعميـي وىػو درجػة الركػوف عمػى نتػائج المقيػاس ودرجػة  

الثقة في ىذه النتائجي فضبًل عف ثبات النتػائج وعػدـ تغيرىػا. أي أف يعطػي االختبػار نفػس النتػائج كممػا أعيػد 
الولىي ويشير إلى تحرر الدرجات تطبيقو عمى نفس األفراد تحت نفس الظروؼ التي طبؽ عمييـ فييا المرة ا

ي اتبعػػت الباحثػػة الطرائػػؽ سػػتبيافولمتحقػؽ مػػف ثبػػات اال (.170ي 2006مػف تػػأثير عامػػؿ الصػػدفة ) دويػػداري
 التالية:

 (15جدول رقم )

 معامل الثبات باإلعادة 

( في )صورة األب(ي كما بمغ 0,732يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات باإلعادة بمغ )  
 يتمتع بدرجة مقبولة مف الثبات. ستبياف( في )صورة األـ( مما يدؿ عمى أف اال0,781)

 ثبات االتساق الداخمي باستخدام معادلة ألفا كرونباخ: -
(. وُيظيػػػػر 195ي 2006وىػػػي طريقػػػة تتطمػػػب حسػػػػاب ارتبػػػاط البنػػػود مػػػػع بعضػػػيا بعضػػػًا)ميخائيؿي  

 : Cronbach's Alphaباستخداـ معادلة ألفا كرونباخ  ستبيافالجدوؿ اآلتي معامبلت ثبات اال
 (16جدول رقم )

 اإلساءة االنفعالية الوالدية تبيانسال معامل ثبات ألفا كرونباخ

 ألفا كرونباخ اإلساءة االنفعالية استبيان

 0,788 صورة األ 

 0,881 صورة األم

( فػي )صػورة األب(ي كمػا 0,788بمػغ ) سػتبيافيتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ ألفا كرونبػاخ لبل  
يتمتع بدرجة عالية مػف  ستبيافعمى أف اال( في )صورة األـ( وىما معامبل ثبات عاليافي يدالف 0,881بمغ )

 الثباتي ويمكف االعتماد عميو في التطبيؽ الميداني لمدراسة.

 الداللةمستوى  معامل اإلرتباط بيرسون     عدد الطال  في التطبيقين     اإلساءة االنفعالية استبيان
 50 صورة األب

 
0,732 0,000 

 0,000 0,781 صورة األـ
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إلػػى نصػػفيفي وأفضػػؿ أسػػاس  سػػتبيافوتػػتـ وفػػؽ ىػػذه الطريقػػة تجزئػػة االطريقددة التجزئددة النصددفية:  -
دات الزوجيػةي ثػـ حسػاب لمتقسيـ ىي أف يحتوي القسـ األوؿ عمى المفردات الفرديةي والقسـ الثاني عمى المفػر 

معامػؿ االرتبػاط بػػيف النصػفيفي ومػف ثػػـ إدخػاؿ عامػؿ مصػػحح عميػو مػف خػػبلؿ الصػيغة الرياضػية لسػػبيرماف 
 (.473ي 2006( )أبو عبلـي Guttman) ي وجوتماف(Spearman-Brownبراوف )

 (17جدول رقم )
 اإلساءة االنفعالية الوالدية ستبيانمعامل ثبات التجزئة النصفية ال

 وجوتماف( 0,722يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ ثبات التجزئة النصفية لسبيرماف برواف )          
( لجوتماف في )صورة األـ(ي 0,798( لسبيرماف براوف و)0,744)صورة األب(ي كما بمغ ) ( في0,745)

   وىي معامبلت ثبات مقبولة ودالة إحصائيًا.

 اضطرا  اليوية الجنسية: استبيان -5-4-2
الحصػػػوؿ عمػػػى تقػػػدير كمػػػي لمػػػا يدركػػػو الفػػػرد مػػػف اضػػػطراب ليويتػػػو الجنسػػػية إلػػػى  سػػػتبيافييػػػدؼ اال 

  .مع الجنس اآلخروتوحده المستمر 
 إتباع الطريقة العممية المنظمةي وشممت ىذه الطريقة الخطوات التالية: ستبيافوقد تطمب بناء اال 
بعػد مراجعػة أدبيػات البحػث النفسػي التػي تتنػاوؿ خطوة االسترشاد وجمدع المعمومدات:  -5-4-2-1

الجنسػػية لػػدى األطفػػاؿ وفقػػًا اليويػػة الجنسػػية واضػػطرابيا باإلضػػافة إلػػى معػػايير تشػػخيص اضػػطراب اليويػػة 
اضػطراب اليويػة الجنسػية يناسػب عمػر  اسػتبيافي تـ إعػداد DSM-IVلمدليؿ التشخيصي واإلحصائي الرابع 

  :ما يمي والبيئة السورية معتمدة بذلؾ عمى الدراسةالشريحة المدروسة في 
 (.2002استخبار اضطراب اليوية الجنسية )إعداد مخيمر والظفيريي -
  DSM-IV.الدليؿ التشخيصي واإلحصائي الرابع -
 خطوة التصميم وتحميل المفردات:  -5-4-2-2
ممػا الشػؾ فيػو أف الخطػوة األولػى واألساسػية : سدتبيانتحديد األبعاد األساسدية لال -5-4-2-2-1

تػػػوي ي وذلػػػؾ إلغنػػػاء عباراتػػػو وتفصػػػيؿ إجراءاسػػػتبيافىػػػي تحديػػػد أبعػػػاد اال سػػػتبياففػػػي توجيػػػو عمميػػػة بنػػػاء اال
 يتألؼ مف البعديف التالييف: ستبيافوخمصت الباحثة إلى أف اال

 توحد قوي ومستمر مع الجنس اآلخر. -
 الشعور بعدـ مبلئمة الدور الجنسي. -

 مستوى الداللة معامل ثبات جوتمان معامل ثبات سبيرمان براون اإلساءة االنفعالية الوالدية استبيان
 0,000 0,754 0,722 صورة األ 
 0,000 0,798 0,744 صورة األم
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تمػت صػياغة المفػردات  :سدتبيانصياغة المفردات والعبارات التي يتدألف منيدا اال -5-4-2-2-2
 ع مراعاة مايمي:تغطي األبعاد التي تـ تحديدىا مسبقًاي مالتي 

 أف تكوف العبارات سيمة وواضحة ومفيومة وقصيرة. -  
 االبتعاد عف النفي في صياغة العبارات لتجنب ارتباؾ المفحوص. -  
 أف تمثؿ كؿ عبارة فكرة واحدة فقط. -  
 أال تحمؿ العبارة أكثر مف معنى. -  
 اؿ(.العبارة مف حيث الصياغة لمفئة المستيدفة بالدراسة)األطف -  
بعد ذلػؾ تػـ تصػنيؼ العبػارات التػي تنػدرج تحػت كػؿ بعػد وحػذؼ المتكػرر منيػا ليصػبح عػدد عبػارات  

 ( عبارة.18في صورتو األولية ) ستبيافاال
 بصورتو النيائية:  ستبيانإعداد اال -5-4-2-2-3  
إلى مجموعػة مػف أسػاتذة كميػة التربيػة فػي جامعػة دمشػؽي وذلػؾ بيػدؼ الحصػوؿ  ستبيافتـ تقديـ اال  

عمى رأييـ في مدى انتماء كػؿ فقػرة إلػى المجػاؿ الػذي تنػدرج ضػمنوي مػدى وضػوح كػؿ العبػارات وخموىػا مػف 
 .بعباراتو لمعينة المختارة لمدراسة ستبيافالغموضي مدى سبلمة الصياغة المغوية لمعباراتي ومدى مبلئمة اال

) حصػمت عمػى درجػة اتفػاؽ عاليػة وبعد األخػذ بػرأي المحكمػيف تػـ اإلبقػاء عمػى جميػع العبػارات حيػث 
 ي كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:%( مع إجراء تعديؿ لصياغة بعض العبارات80

 (18جدول رقم )
 اضطرا  اليوية الجنسية  استبيانتعديل صياغة بعض عبارات 

قبل التعديلالعبارة  العبارة بعد التعديل ستبياناال   
 أستمتع باألحاديث األنثوية. أستمتع بالحديث في األمور األنثوية.

صورة 
أشعر بعدـ الراحة لبعض الجوانب الذكرية في  الذكور

.جسمي .أشعر بعدـ الراحة فيما يتعمؽ بذكورتي   

 أستمتع باألحاديث الذكرية. أستمتع بالحديث في األمور الذكرية.
صورة 
أشعر بعدـ الراحة لبعض الجوانب األنثوية في  اإلناث

.جسمي  
.أشعر بعدـ الراحة فيما يتعمؽ بأنوثتي  
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 : ستبيانالتطبيق االستطالعي لمعرفة وضوح العبارات وتعميمات اال -5-4-2-2-4  
( طالبػػًا 30تػػـ تطبيقػػو عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية بمػػغ عػػددىا ) سػػتبيافبعػػد أف تمػػت صػػياغة عبػػارات اال 

ساسػيي حيػث تػـ اختيػارىـ عشػوائيًا مػف مػدارس الحمقػة الثانيػة مػف وطالبة مف الصؼ السادس مف التعمػيـ األ
التعمػيـ األساسػيي وذلػؾ لمتعػرؼ فيمػػا إذا كانػت ىنػاؾ عبػارات غامضػة أو صػػعبة الفيػـ بيػدؼ الوصػوؿ إلػػى 

ي وقػػد تػػـ إجػػراء الدراسػػة االسػػتطبلعية بعػػد الحصػػوؿ عمػػى موافقػػة مديريػػة التربيػػةي سػػتبيافالصػػورة النيائيػػة لبل
 سػتبيافحيث قامت الباحثة بزيارة مدرسة )نادية سرحاف(ي وتـ اختيار الشعبة بشكؿ عشػوائيي وبعػد توزيػع اال

عطػػاء التعميمػػات البلزمػػة طمبػػت الباحثػػة البػػدء فػػي اإلجابػػة عػػف بنػػود اال ي وأبػػدت سػػتبيافعمػػى المفحوصػػيف وا 
اسػػػتعدادىا لئلجابػػػة عػػػف استفسػػػارات الطػػػبلب بخصػػػوص البنػػػود غيػػػر الواضػػػحةي وفػػػي ضػػػوء نتػػػائج الدراسػػػة 

فقػػد قامػػت  سػػتبيافواضػػحة ومفيومػػة. أمػػا بالنسػػبة لوقػػت تطبيػػؽ اال سػػتبيافاالسػػتطبلعية تبػػيف أف فقػػرات اال
تبػيف أف المػدة البلزمػة لئلجابػة عػف بنػود الباحثة بتعيير الوقت الذي احتاجو الطمبة لئلجابػة عػف البنػودي وقػد 

عمػى المحكمػيف وعمػى العينػة االسػتطبلعية تػـ  سػتبيافدقيقػة. وبعػد عػرض اال 20-15تتراوح بيف  ستبيافاال
 . ستبيافالتوصؿ إلى الصورة النيائية لبل

  بصورتو النيائية وطريقة تصحيحو: ستبيانوصف اال -5-4-2-2-5 
لو صورتافي  ستبيافواالرة تصؼ اضطراب اليوية الجنسية لؤلطفاؿي عبا( 18)مف  ستبيافيتكوف اال 

واإلجابػػة عػػف األسػػئمة تػػتـ فػػي خمسػػة ي  ( عبػػارة18صػػورة لمػػذكور وصػػورة لئلنػػاثي وكػػؿ صػػورة مكونػػة مػػف )
أبدًا(ي والعبارات مصاغة جميعيػا فػي اتجػاه إدراؾ اضػطراب اليويػة  -نادراً  -أحياناً  -غالباً  -مستويات )دائماً 

يةي وتتػػراوح الدرجػػة عمػػى كػػؿ عبػػارة مػػا بػػيف درجػػة واحػػدة إلػػى خمػػس درجػػاتي وبػػذلؾ يتػػراوح المجمػػوع الجنسػػ
درجةي وتشير الدرجة المرتفعة إلى زيادة معاناة الفرد مف اضػطراب ىويتػو  90و  18ما بيف ستبيافالكمي لبل
 الجنسية.
 وتـ توزيع األوزاف الرقمية وفؽ ماىو مبيف في الجدوؿ التالي:  

 (19رقم ) جدول
 اضطرا  اليوية الجنسية استبيانمفتاح تصحيح 

 
 
 
 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  البدائل
 1 2 3 4 5 األوزان الرقمية
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 اضطرا  اليوية الجنسية: ستبيانالتحقق من الدراسة السيكومترية ال -5-4-2-3
بصػػورتو األوليػػة عمػػى عينػػة مػػف طػػبلب  سػػتبيافوثباتػػوي تػػـ تطبيػػؽ اال سػػتبيافلمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ اال 

( طالبػػػػًا وطالبػػػػةي وفيمػػػػا يمػػػػي تبيػػػػاف لمخصػػػػائص 50الصػػػػؼ السػػػػادس مػػػػف التعمػػػػيـ األساسػػػػيي بمػػػػغ عػػػػددىـ )
 .ستبيافالسيكومترية لبل

 :ستبيانصدق اال -5-4-2-3-1
 اتبعت الباحثة الطرائؽ التالية:  ستبيافولمتحقؽ مف صدؽ اال 
مػى مجموعػة مػف المحكمػيف فػي كميػة التربيػة بجامعػة دمشػؽي ع سػتبيافعػرض اال صدق المحتدوى: -

حيػػػث طمػػػب مػػػف المحكمػػػيف إبػػػداء مبلحظػػػاتيـ واقتراحػػػاتيـ حػػػوؿ مناسػػػبة الفقػػػرات ألىػػػداؼ الدراسػػػةي ودرجػػػة 
الوضوح والصياغة المغوية واالنتماء لممجاؿ الذي وضػعت فيػوي وتركػت مسػاحة كافيػة فػي االسػتمارة لمتعػديؿ 

لمحكمػػيف. وبعػػد اسػػترداد االسػػتمارات مػػف المحكمػػيف درسػػت مبلحظػػاتيـي وأجريػػت وتػػدويف المبلحظػػات مػػف ا
%( مػػف المحكمػػيفي 80التعػػديبلت البلزمػػة لػػبعض الفقػػراتي واعتمػػدت الفقػػرات التػػي أجمػػع عمييػػا أكثػػر مػػف )

( عبػػارةي موزعػػة عمػػى مجػػاليف يضػػماف أشػػكاؿ 18فػػي صػػورتو النيائيػػة مكونػػًا مػػف ) سػػتبيافوبػػذلؾ أصػػبح اال
 اليوية الجنسية. اضطراب 
اضػػطراب اليويػػة الجنسػػيةي تػػـ  سػػتبيافالػػداخمي ال البنػػاءلمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ  صدددق البندداء الددداخمي: -

ي وكذلؾ حساب معامبلت االرتباط بيف ستبيافحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ بند والدرجة الكمية لبل
 :التالية توضح ذلؾي والجداوؿ ستبيافالدرجة الكمية لكؿ بعد والدرجة الكمية لبل

 (20جدول رقم )
 اضطرا  اليوية الجنسية) صورة الذكور( ستبيانمعامل ارتباط درجة كل بند مع الدرجة الكمية ال

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط بند مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط بند
1 **0,585 0,00 11 **0,688 0,00 
2 **0,720 0,00 12 **0,710 0,00 
3 **0,640 0,00 13 **0,832 0,00 
4 **0,432 0,00 14 ** 0,546 0,00 
5 **0,421 0,00 15 **0,693 0,00 
6 **0,822 0,00 16 **0,765 0,00 
7 **0,788 0,00 17 **0,632 0,00 
8 **0,832 0,00 18 **0,692 0,00 
9 ** 0,546 0,00    
10 **0,693 0,00    
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 ( باتجاىيف 0,01**معامؿ االرتباط داؿ إحصائيا عند مستوى )                                      
 (21جدول رقم )

 اضطرا  اليوية الجنسية) صورة اإلناث( ستبيانمعامل ارتباط درجة كل بند مع الدرجة الكمية ال
 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط بند مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط بند
1 **0,710 0,00 11 **0,788 0,00 
2 **0,832 0,00 12 **0,810 0,00 
3 ** 0,546 0,00 13 **0,632 0,00 
4 **0,693 0,00 14 **0,810 0,00 
5 **0,765 0,00 15 **0,788 0,00 
6 **0,632 0,00 16 **0,810 0,00 
7 **0,692 0,00 17 **0,632 0,00 
8 **0,585 0,00 18 **0,871 0,00 
9 **0,720 0,00    
10 **0,710 0,00    

 ( باتجاىيف     0,01عند مستوى ) **معامؿ االرتباط داؿ إحصائياً                                                         
) صػورة الػذكور(    سػتبيافيتبيف مف الجػدوليف السػابقيفي أف معػامبلت ارتبػاط كػؿ بنػد بالدرجػة الكميػة لبل 

وىػػػي  .(0,871 -0,546كمػػا تراوحػػػت فػػي )صػػورة اإلنػػػاث( مػػابيف ) (ي0,832–0,421تراوحػػت مػػا بػػػيف )
يتمتػػع بالصػػدؽ الػػداخمي  سػػتبيافاال ممايشػػير إلػػى أفي (0,01معػػامبلت ارتبػػاط دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى)

      المناسب.
 (22جدول رقم )

 اضطرا  اليوية الجنسية ستبيانالكمية الالدرجة مع درجة كل بعد  معامل ارتباط

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط البعد اضطرا  اليوية الجنسية

 صورة الذكور
 0,00 **0,762 توحد قوي ومستمر مع الجنس اآلخر
 0,00 **0,727 الشعور بعدم مالئمة الدور الجنسي

 صورة اإلناث
 0,00 **0,662 توحد قوي ومستمر مع الجنس اآلخر
 0,00 **0,712 الشعور بعدم مالئمة الدور الجنسي

 ( باتجاىيف     0,01عند مستوى داللة ) **معامؿ االرتباط داؿ إحصائياً                              
 ) صػورة الػذكور(  سػتبيافيتبيف مف الجدوليف السابقيفي أف معامبلت ارتباط كؿ بند بالدرجة الكمية لبل 

(. وىػػػي 0,871 -0,546(ي كمػػا تراوحػػػت فػػي )صػػورة اإلنػػػاث( مػػابيف )0,832–0,421بػػػيف )تراوحػػت مػػا 
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يتمتػػع بالصػػدؽ الػػداخمي  سػػتبيافاال ممايشػػير إلػػى أفي (0,01معػػامبلت ارتبػػاط دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى)
      المناسب.
% مػف 25جرى ذلؾ بوساطة اختيار أعمى وأدنػى صدق المجموعات الطرفية )الصدق التمييزي(:  -

(ي بعػد 50اضػطراب اليويػة الجنسػية لمػدرجات الخاصػة بعينػة الثبػات والبػالغ عػددىا ) اسػتبياف الدرجات عمى
ترتيبيػػػا تنازليػػػًاي ثػػػـ جػػػرى حسػػػاب داللػػػة الفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات الػػػربيعيف األعمػػػى واألدنػػػى بوسػػػاطة 

 اختبار "ت ستودنت"ي كماىو موضح في الجدوليف التالييف:
 (23جدول رقم )
 اضطرا  اليوية الجنسية )صورة الذكور( ستبياننتائ  اختبار ت ستودنت لمتحقق من الصدق التمييزي ال

 اضطرا  اليوية الجنسية
 صورة الذكور()

 (13الربيع الثالث) ( 15الربيع األول)
 ع م ع م مستوى الداللة ستودنت ت

18,66 0,61 52,53 10,75 -12,21 0.00 

 (24جدول رقم )
 اضطرا  اليوية الجنسية )صورة اإلناث( ستبياننتائ  اختبار ت ستودنت لمتحقق من الصدق التمييزي ال

اضطرا  اليوية 
 صورة اإلناث(الجنسية)

 (14الربيع الثالث) ( 18الربيع األول)
 مستوى الداللة ستودنت ت

 ع م ع م
12,38 1,97 50,1 9,46 -12,53 0.00 

( فػػػػي )صػػػػورة الػػػػذكور(ي كمػػػػا بمغػػػػت 12,21الجػػػػدوليف السػػػػابقيف أف قيمػػػػة )ت( بمغػػػػت )يتبػػػػيف مػػػػف          
( أصػػػػػػػغر مػػػػػػف مسػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػة 0,00(( فػػػػػػي )صػػػػػػػورة اإلنػػػػػػاث( وكمتييمػػػػػػػا عنػػػػػػد مسػػػػػػػتوى داللػػػػػػة 12,53)

( ممايشػػير إلػػى وجػػود فػػروؽ بػػيف متوسػػط درجػػات أفػػراد العينػػة فػػي الربيػػع األوؿ ومتوسػػط (0,05االفتراضػػي
 سػػتبيافاضػػطراب اليويػػة الجنسػػيةي ممايػػدؿ عمػػى أف اال اسػػتبيافعمػػى  لػػثة فػػي الربيػػع الثادرجػػات أفػػراد العينػػ

      اضطراب اليوية الجنسية.  استبيافيتصؼ بالقدرة عمى التفريؽ بيف مرتفعي الدرجات ومنخفضييا عمى 
 :ستبيانثبات اال -5-4-2-3-2
 الثبات باإلعادة: -

( طالبػًا وطالبػةي 50عمى عينة مكونة مػف ) ستبيافتطبيؽ االوجرى حساب الثبات باإلعادة مف خبلؿ 
مػرة ثانيػة عمػى العينػة نفسػياي وقػد اسػتخدـ معامػؿ  سػتبيافوبعػد أسػبوعيف مػف التطبيػؽ األوؿ أعيػد تطبيػؽ اال

 ( بيف درجات الطبلب في التطبيقيفي كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:Personاإلرتباط )
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 (25جدول رقم)
 ةت باإلعادمعامل الثبا 

( فػي )صػورة الػذكور(ي كمػا بمػغ 0,732يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات باإلعادة بمػغ )       
 .يتمتع بقدر موثوؽ مف الثبات ستبياففي )صورة اإلناث( مما يدؿ عمى أف اال( 0,781)

وىػي طريقػة تتطمػب حسػاب ارتبػاط البنػود ثبات االتساق الداخمي باستخدام معادلدة ألفدا كرونبداخ:  -
باسػػػتخداـ  سػػػتبياف(. وُيظيػػػر الجػػػدوؿ التػػػالي معػػػامبلت ثبػػػات اال195ي 2006مػػػع بعضػػػيا بعضػػػًا)ميخائيؿي 

 :Cronbach's Alphaفا كرونباخ معادلة أل
 (26جدول رقم )

 اضطرا  اليوية الجنسية ستبيانال معامل ثبات ألفا كرونباخ

 ألفا كرونباخ اضطرا  اليوية الجنسية استبيان

 0,763 صورة الذكور

 0,781 صورة اإلناث

الػذكور(ي كمػا  ( في)صػورة0,763بمػغ ) ستبيافيتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ ألفا كرونباخ لبل  
يتمتػع بدرجػة عاليػة  سػتبياف( في )صورة اإلناث( وىما معامبل ثبات عاليػافي يػدالف عمػى أف اال0,781بمغ )

 مف الثباتي ويمكف االعتماد عميو في التطبيؽ الميداني لمدراسة.
وتػػتـ وفػػػؽ ىػػػذه الطريقػػة تجزئػػػة المقيػػػاس إلػػى نصػػػفيفي وأفضػػػؿ أسػػػاس طريقدددة التجزئدددة النصدددفية:  -

يـ ىي أف يحتوي القسـ األوؿ عمى المفردات الفرديةي والقسـ الثاني عمى المفػردات الزوجيػةي ثػـ حسػاب لمتقس
معامػؿ االرتبػاط بػػيف النصػفيفي ومػف ثػػـ إدخػاؿ عامػؿ مصػػحح عميػو مػف خػػبلؿ الصػيغة الرياضػية لسػػبيرماف 

 (.473ي 2006( )أبوعبلـي Guttman) ي وجوتماف(Spearman-Brownبراوف )
 
 
 
 

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط بيرسون عدد الطال  في التطبيقين  اضطرا  اليوية الجنسية استبيان
 صورة الذكور

50 
0,732 0,00 

 0,00 0,781 صورة اإلناث
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 (27رقم )جدول 
 اضطرا  اليوية الجنسية ستبيانمعامل ثبات التجزئة النصفية ال 

( 0,762) وجوتماف( 0,734ثبات التجزئة النصفية لسبيرماف برواف )يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ   
وىي ( لجوتماف في )صورة اإلناث(ي 0,789( لسبيرماف براوف و)0,762في )صورة الذكور(ي كما بمغ )

 معامبلت ثبات مقبولة ودالة إحصائيًا.
 األسالي  اإلحصائية المستخدمة: -5-4-3

 (SPSS 18,0)تمػػػت معالجػػػة البيانػػػات بواسػػػطة برنػػػامج الرزمػػػة اإلحصػػػائية لمعمػػػوـ االجتماعيػػػة 
 الستخراج التحميبلت اإلحصائية المناسبةي وشممت ىذه التحميبلت اإلحصائية ما يمي:

وجوتمػػاف -Spearman بػػراوف  -ي ومعامػػؿ سػػبيرمافCronbach's Alphaمعامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ  -
Guttman  األدوات.     لحساب ثبات 

لمتأكػػػد مػػػف ثبػػػات األدوات باإلعػػػادةي ولحسػػػاب  Pearson Correlationمعامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػوف  -
 معامؿ االرتباط بيف المتغيرات.

 لتحديد داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة وفؽ فرضيات الدراسة. T. Testاختبار  -
لتحديد داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات  One Way Anovaاختبار تحميؿ التبايف األحادي  -     

 أفراد العينة وفؽ فرضيات الدراسة.
لتحديد أثر التفاعؿ بيف المتغيرات التصنيفية. Univariateاختبار تحميؿ التبايف الثنائي  -

 مستوى الداللة معامل ثبات جوتمان براون -معامل ثبات سبيرمان اضطرا  اليوية الجنسية استبيان
 0,000 0,762 0,734 صورة الذكور
 0,000 0,789 0,762 صورة اإلناث
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 خامساللفصل ا
 وتفسيرىا نتائ  الدراسة

 
 

 فرضيات الدراسة –6-1         
 مقترحات الدراسة –6-2                
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 خامسالفصل ال  
 نتائ  الدراسة وتفسيرىا 

جراءاتيا في الفصؿ السابؽي يعرض في ىذا الفصؿ النتائج التي منيج الدراسة استعراضبعد  ي وا 
خبلؿ تطبيؽ أداوت الدراسةي باستخداـ األسموب اإلحصائي الذي يتناسب وكؿ توصمت إلييا الدراسةي مف 

إضافة إلى تفسير النتائج في ضوء األدب النظري والدراسات السابقة مف  يفرضية مف فرضيات الدراسة
 خبلؿ نقاط االتفاؽ واالختبلؼي يمي ذلؾ عرض ألىـ المقترحات في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا. 

 نتائ  فرضيات الدراسة وتفسيرىا: -5-1
 نتائ  الفرضية األولى: -5-1-1
واليوية الجنسية لدى الوالدية ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين اإلساءة االنفعالية      

 أفراد عينة الدراسة.
بيف درجات  أفراد عينة  person)لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف)      

اضطراب اليوية الجنسيةي وكانت النتائج  استبيافاإلساءة االنفعالية ودرجاتيـ عمى  استبيافالدراسة عمى 
       كاآلتي:

 (28جدول رقم )
 واليوية الجنسية الوالدية نتائ  معامل االرتباط بيرسون بين اإلساءة االنفعالية

 باتجاىيف (0,01)**( دالة عند مستوى داللة )                                                         
االنفعالية الوالدية واليوية الجدوؿ السابؽ وجود ارتباط موجب داؿ احصائيًا بيف اإلساءة يتضح مف        

عبلقة ارتباطية ذات  الجنسيةي وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبؿ الفرضية البديمة ليا والقائمة: "توجد
 ".الدراسةداللة إحصائية بيف اإلساءة االنفعالية واليوية الجنسية لدى أفراد عينة 

 تفسير الفرضية األولى: 
اليوية الجنسية تعتمد عمى التفاعؿ بيف إحساس الطفؿ بنفسو والرعاية ترجع ىذه النتيجة إلى أف 

وعي الطفؿ بطبيعتو البيولوجية األساسية تشكيؿ اليوية الجنسية يتطمب بمعنى أف  المقدمة مف قبؿ الوالديف
تمعب عممية التنشئة االجتماعية دورًا بالغ األىمية في كما مف أنو ذكر أو أنثى وتقبمو ليذا الدور نفسيًاي 

تقبؿ الطفؿ لدوره الجنسيي حيث تقع عمى الوالديف مسؤولية تكويف اتجاىات مناسبة  نحو الجنس ابتداء مف 
سنوات الطفولة األوؿي وبالتالي فإف استجابتيما لسموؾ الطفؿ غير المناسب لجنسو باإلساءة اإلنفعالية 

سية
لجن

ة ا
يوي

                          اإلساءة االنفعالية الوالدية   ال
 صورة األـ صورة األب
0,847** 0,785** 
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حاجاتو النفسية المتعمقة بتشكيؿ ىويتو الجنسية كرغبتو في المدح والتقبؿ مف جانب الوالديف وتجاىؿ إشباع 
ورضاىـ عف السموؾ المبلئـ لجنسوي وحاجتو إلى عبلقة دافئة وحميمة مع والديوي كؿ ذلؾ مف شأنو أف 

فؿ الولد صفات في تنمية السمات السموكية لدى الطفؿ التي تتناسب مع جنسوي بمعنى أف يكتسب الطيؤثر 
أف تعرض الطفؿ لئلساءة االنفعالية يجعمو يتصور حيث  يالذكورةي وتكتسب الطفمة البنت صفات األنوثة

إمكانية اختفاء ىذا اإليذاء لو كاف مف الجنس المخالؼ لجنسوي كما أف حرمانو مف إشباع حاجاتو األساسية 
أنو/ أنيا يفوز بيا لو تحوؿ لجنس أخيو أو أختو  واألشياء محؿ التقدير بالنسبة لو يجعمو يتصور الشعورياً 

 الفائزيف بيا.
التي أشارت إلى  (Spataro et al,2001)سباتارو دراسة مع نتيجة  نتيجة ىذه الفرضيةتتفؽ       

اإلساءة الجنسية والتي تكوف مصحوبة بالتيديد واستخداـ القوة وخاصة عند الذكوري تعد عامؿ خطورة لمتنبؤ 
       كتئاب والخجؿ والخزي عند الذكور واإلناثي واضطراب اليوية الجنسية عند الذكور.بأعراض اال

( التي أشارت إلى وجود ارتباط موجب إحصائيا بيف التعرض 2003دراسة مخيمر والظفيري)وتتفؽ مع  
وبيف اضطراب اليوية الجنسية. كما تتفؽ مع دراسة رات اإلساءة النفسية مف قبؿ األب لخب

( التي أشارت إلى أف األطفاؿ غائبي األب كانوا أقؿ شعورًا بالذكورة Hetherington,1991وف)يثرنجت
 وذلؾ بالمقارنة بزمبلئيـ حاضري األب.

 ,Parsons,1987تتفؽ ىذه النتيجة مع ماورد في التراث السيكولوجي حيث يشير بارسونز)كما       
نفس الجنس يؤدي إلى اضطراب في ىويتو الجنسية. ( إلى أف شعور الطفؿ بعدـ كفاية الوالد مف 95-104

( أف رؤية األطفاؿ لمعنؼ أو سوء المعاممة Maffit & Caspi, 1998, 137-149ويرى مافيت وكاسبي )
مف الوالديفي وكذلؾ تعرض الطفؿ ذاتو لئلساءة الوالدية يترتب عميو شعوره بالخجؿ والخزي والقمؽ 

إلى  (Trepper & Dankoski, 1998, 358-372)ودانكوسي  كما يشير تريبر .واضطراب ىوية الذات
شعاره بعدـ األمفي وعدـ  أف اضطراب العبلقة بيف الوالديف وكذلؾ إدماف أحد الوالديف وتكرار عقاب الطفؿ وا 

 االتساؽ في معاممتو كميا عوامؿ خطورة تنبئ باكتئاب الطفؿ واضطراب ىويتو الذاتية والجنسية.
 الثانية: نتائ  الفرضية -5-1-2
)صورة األ ( واليوية الوالدية ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين اإلساءة االنفعالية       

 وفقًا لمتغير الجنس. لدى أفراد عينة الدراسة الجنسية
بيف درجات  أفراد عينة  (personلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف)      

اضطراب اليوية  استبياف)صورة االب( ودرجاتيـ عمى الوالدية  اإلساءة االنفعالية استبيافدراسة عمى ال
       الجنسيةي وكانت النتائج كاآلتي:
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 (29جدول)

 معامل ارتباط بيرسون بين اإلساءة االنفعالية الوالدية )صورة األ ( واليوية الجنسية تبعًا لمتغير الجنس 

 (0,01)**( دالة عند مستوى داللة )                                                                                  
الجدوؿ السابؽ وجود ارتباط موجب داؿ احصائيًا بيف اإلساءة االنفعالية الوالدية )صورة يتضح مف       

  الذكوري كما يتضح مف الجدوؿ وجود ارتباط الدراسةاألب( واضطراب اليوية الجنسية لدى أفراد عينة 
 .اإلناث اسةالدر )صورة األب( واضطراب اليوية الجنسية لدى أفراد عينة  موجب بيف اإلساءة االنفعالية

ال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبؿ البديمة والقائمة:"
  اليوية الجنسية وفقًا لمتغير الجنس".و اإلساءة االنفعالية )صورة األب( 

 تفسير الفرضية الثانية:      
التوحد في عممية اكتساب اليوية الجنسية وجود  تفسر ىذه النتيجة بالنسبة لمذكور بأنو مف شروط      

ىمالو لبلبفي وعدـ اضطبلعو بمطالب األبوة  عبلقة دافئة وحميمة مع الوالدي وبالتالي فإف قسوة األب وا 
شعاره بالدؼء والقبوؿ ينتج عنو  والمتمثمة باالستجابة لحاجات االبف النفسية والمساندة االنفعالية لوي وا 

والتوحد القوي معياي مما اب إلى خصائص وصفات األـ الحنوف لذكريةي واالنجذكراىية صفات األب ا
يشكؿ عائقًا أماـ دخوؿ االبف إلى عالـ الذكور الذي يتطمب التوحد بصفات األب القوي المانح لمحب 

 والرعايةي  وبالتالي قد ينتج عنو اضطراب اليوية الجنسية والذاتية لؤلبناء.
وجود ارتباط داؿ ( التي أشارت إلى 2003مع نتيجة دراسة مخيمر والظفيري)تتفؽ ىذه النتيجة       

موجب إحصائيا بيف التعرض لخبرات اإلساءة الجسمية والنفسية مف قبؿ األبي وكذلؾ اإلساءة الجنسية مف 
اآلخريفي وبيف اضطراب اليوية الجنسيةي كما أشارت إلى أف أقوى المتغيرات تنبؤًا باضطراب اليوية 

( التي أشارت إلى أف  (Arthur, 1997سية ىي اإلساءة النفسية مف األب. كما تتفؽ مع دراسة آرثرالجن
التعمؽ اآلمف بالوالد يرتبط بتحديد اليوية الذاتية والجنسيةيعمى حيف اضطراب عبلقة التعمؽ بالوالد لدى 

ىماؿ الوالد يؤدياف إلى اضطراب اليوية الجنسية.باإلضافة إ ( التي 1997لى دراسة فرحات)الذكور وقسوة وا 
بينت أف غياب األب يؤثر سمبًا في الدور الجنسي الذكريي عمى حيف ال يؤثر في الدور األنثوي لمبناتي 
كما أف غياب األب لمدة ثبلث سنوات كاف تأثيره أكثر سمبية في الدور الجنسي الذكري مف الغياب لمدة 

. كما تتفؽ لطفؿ بو يؤدياف إلى سيادة الدور الذكري لديوسنة واحدةي مما يدؿ عمى أف وجود األب وتوحد ا

سية
لجن

ة ا
يوي

 اإلساءة االنفعالية )صورة األ ( ال
ذكور     إناث 

0,821** 0,673** 
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( التي أشارت إلى أف األطفاؿ غائبي األب كانوا أقؿ Hetherington,1991يثرنجتوف)مع نتيجة دراسة 
 شعورًا بالذكورة وذلؾ بالمقارنة بزمبلئيـ حاضري األب.

إلى أف   (Green, 1987)جريف وتتفؽ ىذه النتيجة مع ماورد في التراث السيكولوجي حيث يشير     
العرض الرئيسي المشترؾ في معظـ حاالت اضطراب اليوية الجنسية ىو قسوة األب وتباعده االنفعالي عف 
االبفي ووجود توحد قوي باألـي وتشجيع بعض األميات عمى المسالؾ األنثويةي مما يؤدي إلى كؼ 

إلى كراىية الطفؿ لجنسو ورغبتو في  -أحياناً  – خصائص الذكورة وزيادة الخصائص األنثويةي وىذا قد يؤدي
-Coates, 1992, 245)االنتماء إلى الجنس اآلخري مما ينبئ باضطراب اليوية الجنسية. ويرى كواتز 

وجود مجموعة متراكمة مف المتغيرات األسرية في أثناء الفترات المبكرة مف النمو ترتبط باضطراب  (265
ب أو مرضو المزمف أو الغياب النفسي لؤلب وعدـ اىتمامو ورعايتو لبلبفي اليوية الجنسية منيا: وفاة األ

 & Davison)مما قد يؤدي إلى التوحد القوي باألـ واسترجاع خصائصيا األنثوية. كما يرجع دافيسوف ونيؿ
Neale, 1994, 331-339)  اضطراب اليوية الجنسية إلى عدة عوامؿ منيا: عنؼ األب وسوء معاممتو

 اعتقاد االبف بعدـ كفاية األبي وتعرض الطفؿ لخبرات إساءة جسمية ونفسية وجنسية.لبلبفي و 
يجعميا تتصور إمكانية  ئلساءة االنفعاليةتعرض الطفمة األنثى لوبالنسبة لئلناث ترى الباحثة أف       

 ذكريةلو كانت مف الجنس المخالؼ لجنسياي وفي ظؿ سيطرة المجتمعات ال وزوالو اختفاء ىذا اإليذاء
وتفضيؿ اآلباء لمذكر عمى األنثىي فإف حرمانيا مف  واالعتقاد الخاطئ بأف الذكر أفضؿ في كؿ شيء

ي مما يؤثر مساندة األب االنفعالية يجعميا تتصور الشعوريًا أنيا تفوز بيا لو تحولت لجنس أخييا الفائز بيا
 عمى تطور ىويتيا الجنسية.

 نتائ  الفرضية الثالثة: -5-1-3
)صورة األم( واضطرا  الوالدية  ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين اإلساءة االنفعالية      

 تبعًا لمتغير الجنس.  لدى أفراد عينة الدراسة اليوية الجنسية
بيف درجات  person) قامت الباحثة باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف)لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية       

اضطراب  استبياف)صورة األـ( ودرجاتيـ عمى الوالدية  اإلساءة االنفعالية استبيافأفراد عينة الدراسة عمى 
       اليوية الجنسيةي وكانت النتائج كاآلتي:

 (30جدول )
ًا لمتغير ) صورة األم( واليوية الجنسية تبع الوالدية نتائ  معامل االرتباط بيرسون بين اإلساءة االنفعالية

 الجنس

سية
لجن

ة ا
يوي

 اإلساءة االنفعالية الوالدية )صورة األم(     ال
 إناث ذكور

0,312 0,812** 
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الجدوؿ السابؽ وجود ارتباط موجب داؿ احصائيًا بيف اإلساءة االنفعالية الوالدية )صورة يتضح مف        
ي كما يتضح مف الجدوؿ أنو اليوجد اإلناثاألـ( وبيف اضطراب اليوية الجنسية لدى أفراد عينة الدراسة 

 الدراسةى أفراد عينة ارتباط بيف اإلساءة االنفعالية الوالدية )صورة األـ( وبيف اضطراب اليوية الجنسية لد
 اإلناث
 تفسير الفرضية الثالثة:       
مدى قوة العبلقة بيف األـ والطفؿ خبلؿ المراحؿ األولى مف  يمكف أف ترجع ىذه النتيجة إلى أف       

 ةييالطفولة ميمة جدًا في تدعيـ وبناء اليوية الجنسيةي فاألـ تسيؿ طبيعيًا مدى انتباه الطفؿ ليويتو الجنس
فمثبًل يمكف مف خبلؿ عبلقة األـ بأطفاليا أف ينتبو الطفؿ أنو أكثر أىمية إذا كاف ذكر أو العكس إذا كاف 

غياب دور األـ النفسي في حياة الطفمة األنثى مف شأنو أف يؤثر عمى نموىا النفسي وبالتالي فإف أنثىي 
ىماليا ورفضيا لطفمتيا الجنسي الذي يمعب دورًا أساسيًا في تحديد ىويتيا األنثويةي حيث أ ف قسوة األـ وا 

األنثى ينتج عنو كراىية صفات األـ األنثوية والتوحد القوي باألب واسترجاع صفاتو الذكريةي وىذا مايتفؽ 
مع ما أشارت إليو نظرية التحميؿ النفسيي بمعنى أف العبلقة مابيف األـ وابنتيا تحدد ىوية االبنة الجنسيةي 

شعارىا بالدؼءي حيث أف اضطبلع األـ بم طالب األمومة والمتمثمة باالستجابة لحاجات االبنة النفسية وا 
القبوؿ وفرض ضوابط مقبولة وعادلة عمييا تتيح الدخوؿ إلى عالـ اإلناث مف خبلؿ التوحد بصفات األـ 

جنسية بينما عدـ اضطبلع األـ بمطالب األمومة يرتبط باضطراب اليوية ال الحنونة المانحة لمحب والرعايةي
 والذاتية لمبنات.

( التي بينت أف ,2003Janssens and Janجانسف وجاف )تتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة     
ي حيث يؤثر أسموبيا في التنشئة عمى تنمية األـ تمعب دوًرا ىاًما في تنمية الدور الجنسي لدى بناتيا

 االتجاىات الجنسية لمبنات.
لـ تظير وجود ارتباط بيف فيما يتعمؽ بالذكور حيث ( 2003اسة مخيمر والظفيري)تتفؽ مع نتيجة در كما    

 اإلساءة النفسية مف قبؿ األـ واليوية الجنسية لدى الذكور.
  :الرابعةالفرضية  -5-1-4
اإلساءة  استبيانال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى       

  .جنس الطفلاالنفعالية الوالدية تبعًا لمتغير 
لمعينات المستقمة لتوضيح داللة  (T-Test)لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار         

 متوسطاتي والجدوؿ اآلتي يوضح ذلؾ:الفروؽ بيف ال
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 (31جدول)
اإلساءة االنفعالية تبعًا  استبيانقيمة اختبار "ت" ستودنت لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى 

 لمتغير الجنس

وبداللة إحصائية بمغت  (42,8))ت( في)صورة األب( بمغت  ةبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمي      
في )صورة األـ( كما بمغت قيمة )ت( ي (0,05)أصغر مف قيمة مستوى الداللة االفتراضيوىي  (0,00)
ي 0,05)( وىي أصغر مف قيمة مستوى الداللة االفتراضي )000,)( وبداللة إحصائية بمغت 1,94)

اللة إحصائية بيف نرفض الفرضية الصفرية ونقبؿ الفرضية البديمة والقائمة:"توجد فروؽ ذات د وبالتالي
اإلساءة االنفعالية تبعًا لمتغير الجنسي وذلؾ لصالح  استبيافأفراد عينة الدراسة عمى متوسطات درجات 

 ( في صورة األـ.186,87( في صورة األبي ومتوسط قدره)189,42اإلناث بمتوسط قدره )

 
اإلساءة االنفعالية )صورة األ ( تبعًا لمتغير  استبيانعينة الدراسة عمى أفراد  درجات( الفروق بين متوسطات 2الشكل)

 الطفل جنس
 

183

184

185

186

187

188

189

 إناث ذكور

185,31 

189,42 

 اإلساءة االنفعالية
 (413اإلناث) (387الذكور )

 مستوى د.ح قيمة ت
 ع ـ ع ـ الداللة

 0,00 763,1 2,84 25.18 189,42 2,48 185,31 صورة األ 

 0,00 592,28 1,94 20,36 186,87 36,92 182,74 صورة األم
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اإلساءة االنفعالية)صورة األم( تبعًا لمتغير  استبيانعينة الدراسة عمى  أفراد درجاتالفروق بين متوسطات  (3الشكل)

 الطفل جنس
 تفسير الفرضية الرابعة:      
تبيف مف النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى      

أف اإلناث أكثر إدراكًا ي أي اإلساءة االنفعالية تبعًا لمتغير جنس الطفؿي وذلؾ لصالح اإلناث استبياف
 نفس مف الذكر ترى األـ كوف في الحالية الدراسة نتيجة تفسير لئلساءة االنفعالية مقارنة بالذكوري ويمكف

لياي إلى جانب انعقاد اآلماؿ  لمعنويالمادي وا والسند األسرة لقب حامؿ باعتباره األب منيا التي يراه الزاوية
عميو في حاضر ومستقبؿ األسر التي يعيش أفرادىا في كنؼ المجتمعات الذكوريةي حيث يعطي الوالداف 
بداء الرأيي بعكس البنت التي ال يعوؿ عمى  حرية أكثر لمولد عف البنت في الحركة والتنقؿ واالختيار وا 

 ألنيا رىينة الفكرة السائدة بأف مستقبؿ الفتاة ىو بيت زوجياي وىناؾ مستقبميا االجتماعي والميني في األسرة
كثيرًا مايفضؿ كؿ  حيث الثانيةي الدرجة دائماً  تحتؿ األنثى أف منيا يفيـ في مجتمعنا المظاىر مف الكثير

ف حتى الذكر ابنيما مف الوالديف أف يكنيا باسـ كما يمكف أف يفسر  .الذكر ىذا تكبر بنت األسرة في كانت وا 
اتجاه الفروؽ لصالح اإلناث في إدراكيف لمرفض الوالدي بأف الذكر يربى عمى أف يكوف صمبًاي قويًا في 
مجتمع التزاؿ فيو قوة الذكر مصدر احتراـ وتقدير ومحط إعجاب وبالتالي فقد يكوف تصريح الذكور 

 اإلناث.  المبحوثيف عف إدراكيـ لئلساءة االنفعالية أقؿ دقة مف تصريح
( 2000( ودراسة ياسيف وآخروف )2001وتختمؼ النتيجة الحالية مع نتيجة دراسة مصري والشقيرات)    

( التي بينت بأف األطفاؿ الذكور أكثر تعرضًا 2000( ودراسة سواقد والطراونة)2010ودراسة النمرات )
( التي أشارت إلى عدـ وجود 2005إلساءة المعاممة مف اإلناث. وتختمؼ مع نتيجة كؿ مف دراسة دوكـ)

( التبي بينت أف كبًل 2006فروؽ بيف الذكور واإلناث في مستوى تعرضيـ لئلساءة الوالديةي ودراسة حبيؿ)

181

182

183

184

185

186

187

 إناث ذكور

182,74 

186,87, 
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مف الذكور واإلناث يتعرضوف لمعنؼ المفظي بغض النظر عف الجنس. وقد يعزى ىذا االختبلؼ إلى 
 عينات. اختبلؼ البيئات التي أجريت فييا الدراسات واختبلؼ ال

وبالمقابؿ تتفؽ ىذه النتيجة مع ما ورد في التراث السيكولوجي حيث تختمؼ أساليب المعاممة الوالدية لؤلبناء 
إناث( فأساليب معاممة اآلباء مع اإلناث تتصؼ بالشدة أكثر مف الذكور وىـ أكثر  -وفقًا لمجنس )ذكور

 (.91ي1978تسامحًا مع الذكور عنو مع اإلناث)جابر والشيخي 
فاألبناء الذكور يدركوف أف معاممة آبائيـ وأمياتيـ أكثر استقبلاًل مقارنة بأخواتيـ اإلناث المواتي يدركف      

ي 2001(ي كما أشار)عبد المعطيي 127-98ي 1995معاممة آبائيف وأمياتيف أكثر إكراىًا ورفضًا)حبيبي
وه النفسي وتكويف شخصيتو وتحدد ( إلى أف التنشئة األسرية تتأثر بجنس الطفؿي وينعكس عمى نم143

ثقافة أي مجتمع أدوار معينة لنوع الجنس)ذكر أو أنثى( فيتوقع المجتمع مف الفرد دورًا وفقًا لجنسو وسموكو 
وخصائص شخصيتو المعينةي فاإلناث في مجتمعنا ما زلف يشغمف مركزًا أدنى مف الذكور وخاصة في 

مف عميو مف الحب والرعايةي ولكف أيضًا فيما يوفر ليذا مف الطبقات الوسطى والدنياي ليس فقط فيما يحص
فرص الحماية الماديةي ويحرمف مف التحفيزي ويتعرضف لمشاعر العجز مما يؤدي إلى كؼ االرتقاء النفسي 
لمفتاةي إلى جانب ىذا نجد الفتاة تعاني الصراع مف أجؿ االستقبلؿ الذي يحصموف عميو تدريجيًا ويتصرفوف 

 ف.كيفما يشاؤو 
  :الخامسةالفرضية  -5-1-5
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى استبيان اإلساءة       

 االنفعالية الوالدية تبعًا لمتغير الترتي  الوالدي لمطفل. 
إليجاد ( One way Anovaلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي)

والجداوؿ اآلتية تبيف  يترتيب الوالدي لمطفؿتبعًا لمتغير ال دراسةعينة ال درجاتالفروؽ بيف متوسطات 
 النتائج:

 (32جدول)  
 تبعًا لمتغير الترتي  الوالدي الدراسة عمى استبيان اإلساءة االنفعالية الوالديةعينة  لدرجات أفراد اإلحصاء الوصفي

 االنحراف المعياري المتوسط العدد الترتي  الوالدي لمطفل 

 صورة األب

 8,19617 183,0806 186 أوؿ

 29,34598 194,7949 351 أوسط

 18,67975 180,2586 263 أخير

 23,50223 187,2925 800 كمي

 24,48837 181,9731 186 أوؿ صورة األـ
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 34,78238 191,9231 351 أوسط

 22,52104 177,5209 263 أخير

 29,60921 184,8750 800 كمي

 
 (33جدول )

الدراسة عمى استبيان اإلساءة أفراد عينة  درجاتنتائ  اختبار تحميل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات 
 تبعًا لمتغير الترتي  الوالدي لمطفل االنفعالية الوالدية

 
 دراسةأف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد عينة ال السابؽيوضح الجدوؿ       

أصغر مف وىي قيمة  0,00)تبعًا لمتغير الترتيب الوالديي حيث بمغت القيمة االحتمالية في صورة األب )
( أصغر مف قيمة 000يالقيمة االحتمالية في صورة األـ )كما كانت  ي(050,مستوى الداللة االفتراضي )
وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبؿ الفرضية البديمةي وبناء عمى (ي 0,05مستوى الداللة االفتراضي )

 ماتقدـ تـ التحقؽ مف تجانس التبايف بيف المجموعات وذلؾ وفؽ الجدوؿ اآلتي:
 (34) جدول

 ائ  اختبار ليفين لتجانس التبايننت

القيمة  القرار
 قيمة ف االحتمالية

 
 متوسط المربعات

 

 
 د.ح

 
  مصدر التباين المربعاتمجموع 

 داؿ
0,00 
 

35,466 
 

 بين المجموعات 36068,116 2 18034,058

 ضمن المجموعات 405263,439 797 508,486 األ 

 الكمي 441331,555 799 

 0,00 داؿ

 بين المجموعات 33226,076 2 16613,038 19,843

 ضمن المجموعات 667261,424 797 837,216 األم

 الكمي 700487,500 799 

2درجات الحرية  مستوى الداللة 1درجات الحرية     قيمة ف ليفين 
 األ  29,210 2 797 0,19
 األم 12,898 2 797 0,00



 بالمغة العربية              ممخص الدراسة
 

 
97 

( أكبر مف مستوى 190,يتبيف مف الجدوؿ أف العينات متجانسة في )صورة األـ( إذ كاف مستوى الداللة )      
صورة األب(ي إذ كاف مستوى الداللة )(ي بينما كانت العينات غير متجانسة في 0,05الداللة االفتراضي)

(ي ولحساب الفروؽ بيف المتوسطات ومستوى داللتيا تـ 0,05( أصغر مف مستوى الداللة االفتراضي )0,00)
ة في ي واختبار شيفيو لمعينات المتجانس)صورة األب(استخداـ اختبار دونيت سي لمعينات غير المتجانسة في 

 التالييف: (ي كما ىو موضح في الجدوليفصورة األـ(
 (35جدول )

عمى استبيان اإلساءة االنفعالية  أفراد العينة درجاتنتائ  اختبار دونيت سي لممقارنات المتعددة بين الفروق بين 
 لمطفل تبعًا لمتغير الترتي  الوالدي ()صورة األ الوالدية 

 القرار الفرق بين المتوسطين ( Jالترتي  الوالدي )  ( Iالترتي  الوالدي )  

 
 األ 

 أول
 دال *-11,71423- أوسط

 غير دال 2,82209 أخير

 أوسط
 دال *11,71423 أوؿ

 دال *14,53632 أخير

 أخير
 غير دال -2,82209- أوؿ

 دال *-14,53632- أوسط

 
 (36جدول )
عمى استبيان اإلساءة االنفعالية  دراسةأفراد عينة ال درجاتنتائ  اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة بين الفروق بين 

 لمطفل )صورة األم ( تبعًا لمتغير الترتي  الوالدي الوالدية
 القرار القيمة االحتمالية الفرق بين المتوسطين ( Jالترتي  الوالدي )  ( Iالترتي  الوالدي )  

 
 األم

 أول
 دال 0,00 *-9,94996- أوسط

 غير دال 0,27 4,45221 أخير

 أوسط
 دال 0,00 *9,94996 أوؿ

 دال 0,00 *14,40216 أخير

 أخير
 غير دال 0,27 -4,45221- أوؿ

 دال 0,00 *-14,40216- أوسط

تبعًا لمتغير  دراسةأفراد عينة ال درجات( أف ىناؾ فروقًا جوىرية بيف متوسطات 35يوضح الجدوؿ)
( 0,05مف مستوى الداللة االفتراضي)( وىي أصغر 0,00قيمة االحتمالية )الترتيب الوالدي حيث بمغت ال
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بيف متوسطي الترتيب الوالدي و وىذه الفروؽ كانت دالة بيف متوسطي الترتيب الوالدي )أوؿي أوسط( 
 (.194,79)أوسطي أخير( لصالح األوسط بمتوسط قدره )

تبعًا لمتغير  دراسةأفراد عينة ال درجات( أف ىناؾ فروقًا جوىرية بيف متوسطات 36ح الجدوؿ)كما ويوض
( وىذه الفروؽ كانت دالة بيف متوسطي الترتيب 0,00الترتيب الوالديي حيث بمغت القيمة االحتمالية)

بمغ  بمتوسط األوسطي أخير( لصالح أوسطالوالدي )أوؿي أوسط( وبيف متوسطي الترتيب الوالدي )
(191,92.) 

 
( الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى استبيان اإلساءة االنفعالية )صورة األ ( تبعًا لمتغير 4الشكل)

 الترتي  الوالدي لمطفل

 
لمتغير ( تبعًا مالفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى استبيان اإلساءة االنفعالية )صورة األ( 5الشكل)

 الترتي  الوالدي لمطفل
 

170

175

180

185

190

195

 أخير أوسط أول

183,08 

195,79 

180,26 

170

175

180

185

190

195

 أخير أوسط أول

181,97 

191,92 

177,52 



 بالمغة العربية              ممخص الدراسة
 

 
99 

 :الخامسةتفسير الفرضية      
 يظفر التي اإلثارة في نوع ميـ عامؿ األسرة في الطفؿ ترتيب ( إلى أف199ي 1997يشير )شكوري      
 األصغري االبف في ذلؾ ويميو طموحو وتحفيز لو والديو تشجيع مف نسبة بأكبر يحظى فالبكر ذويوي مف بيا
 ليـ.  األىؿ إثارة في واإلحباط االعتداؿ بيف يتأرجحوف فيـ ذلؾ غير يتوزعوف الذيف أما

مما الشؾ فيو أف الطفؿ األكبر في مجتمعاتنا يناؿ عادة الرعاية األكبر كونو يمثؿ وترى الباحثة أنو       
أما الطفؿ األخيري فنجد  وتتـ معاممتو عمى أنو واع وناضجي إعبلنًا مباشرًا عف وجود األسر واستمراريتيا

وبالتالي مراعاة حاجاتو ومطالبو بشكؿ قد يفوؽ المطموب. وىكذا يبدو ي ميبًل لدى أىمو إلطالة مدة طفولتو
وبالتالي يشعر بوجود منافس لو يفوقو في الطفؿ األوسط في الغالب وكأنو خارج دائرة االىتماـ والرعايةي 

وبالتالي فإف الطفؿ األوسط  )األخ األصغر(ية واىتماـ الوالديفخ األكبر( ومنافس يستأثر برعاالنمو)األ
ذا تعذر عميو ذلؾ يمجأ إلى نقده والحقد عميو  يحاوؿ التشبو باألخ األكبر ومنافستو كمما سنحت لو الفرصة وا 

 كما أنو يشعر بالحسد أحيانًا ويخاؼ مف التجاىؿ واإلىماؿ خاصة عندماومحاولة اإليقاع بينو وبيف والديو 
 متأكيد عميوولإلثبات وجوده في سعيو بالتالي و و ي بينو وبيف الطفؿ األخير يدرؾ الفرؽ في المعاممة الوالدية

قد تنشأ بينو وبيف إخوتو األكبر واألصغر مشاحنات ومشكبلت ممايسود األسرة جو مف التوتر قد يجعمو 
والمقارنة  قاد والتوبيخ والسخرية والتمييزاالنتك أشكاؿ اإلساءة االنفعالية مف قبؿ الوالديف مف لمعديد عرضة

 .بينو وبيف إخوتو
( حيث بينت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 2010تتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )غريبي        

ناث في االسرة حسب ترتيبيـ الوالدي لصالح الطفؿ ذو الترتيب الوالدي العنؼ الموجو ضد الذكور واإل
  األوسط.

بينت دراسة )الييئة السورية لشؤوف األسرة حيث وتتفؽ ىذه النتيجة مع ماورد في التراث السيكولوجي       
( أف حوالي ثمث المبحوثيف المعنفيف معنويًا ىـ الذيف يقعوف بيف الطفؿ 88ي 2008ووزارة التعميـ العاليي 

عندما وصموا إلى الثانية عشرة مف  األكبر والطفؿ األصغر سنًا عندما كانوا في عمر التاسعةي وكذلؾ األمر
 العمري ولـ يختمؼ الحاؿ عندما بمغوا الخامسة عشرة أيضًا.

 :سادسةال نتائ  الفرضية -5-1-6
 استبيانال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى 

 اليوية الجنسية تبعًا لمتغير الجنس.اضطرا  
لتوضيح داللة  ( لمعينات المستقمةT-Testىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار )لمتحقؽ مف صحة 

 الفروؽ بيف المتوسطاتي والجدوؿ اآلتي يوضح ذلؾ:
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 ( 43)جدوؿ 
 استبيانأفراد عينة الدراسة عمى  قيمة اختبار "ت" ستودنت لداللة الفروق بين متوسطات درجات  

  اليوية الجنسية تبعًا لمتغير الجنس اضطرا 

ي وىي قيمة أصغر (0,04)(ي وبداللة إحصائية 2,06ُيبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )ت( بمغت )     
الفرضية الصفرية ونقبؿ الفرضية البديمة نرفض  وبالتاليي (0,05)مف قيمة مستوى الداللة االفتراضي 

اضطراب  استبيافأفراد عينة الدراسة عمى والقائمة: "توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات 
 متغير الجنسي وذلؾ لصالح اإلناث.اليوية الجنسية تبعًا ل

 
 اضطرا  اليوية الجنسية تبعًا لمتغير الجنس استبيانأفراد عينة الدراسة عمى  درجات( الفروق بين متوسطات 6الشكل)

   
 :سادسةتفسير الفرضية ال

تنشأ المفاىيـ " حيث عف الجنس لدى اإلناث رسوخ مفاىيـ خاطئةتعزو الباحثة النتيجة الحالية إلى      
 المقاء الحميمي الفطرية ألبوييا والتيالخاطئة لدى الطفمة بداية مف خبلؿ نظرة عفوية قد تتكّرر لوضعية 

ي وكذلؾ فإف المقاء الحميمي يتضّمف بشكؿ محمود درجات خفيفة مف تكوف فييا وضعية األـ مف األسفؿ
ي وىذه الطفمة التي استرقت السمع أو النظر صدفة أو ففي الحب تتساوى السعادة واأللـ السادية و المازوخية

وفي بعض األسر يتـ  .البلوعي عندىا ألميا يضاؼ إلى سجؿ عف قصد سوؼ تفسر الموقؼ اضطياداً 
ي ثـ إف طبيعة الشتائـ في حياتنا تتوجو إلى األنثى سمية لؤلعضاء التناسمية األنثويةإطبلؽ لفظ / العيب / ت

 (.2009")بيريصي عبر األخت أو األـ روالمسبة تم

58.5

59

59.5

60

60.5

61

61.5

62

62.5

63

 إناث ذكور

59,99 

62,52 

 
 اليوية الجنسية

 

 (413إناث ) (387ذكور )
 مستوى الداللة د.ح قيمة ت

 ع ـ ع ـ
59,99 19,63 62,52 16,15 2,06 798 0,04 
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تبدأ حمقات القصة كمسمسؿ  حيث الذكوري المجتمعإفرازات "كما يمكف اف ترجع ىذه النتيجة إلى        
الينتيي بالمواقؼ والعبارات التي نراىا ونسمعيا في مجتمعاتنا وأسرنا تتكّرر أمامنا كؿ يوـ تتعدى موقؼ 

ي وتتعدى افتخار الحامؿ أو حتى الحزف عند إنجاب البنت الفرح المبالغ بو عند إنجاب الولد والفرح قميبلً 
غاريد األىؿ ي واالستغراب مف ز ولىمؿ باألنثى واإلكراـ الذي تحظى بو األبالذكر عمى نظيرتيا الحا

 ي واالحتفاؿ المبالغ بو بختاف األخ ثـ تكّرر مشيد الجّد أو األب وىو يتأمؿ فرحاً الصاخبة بمقدـ الصبي
) البامبرز( ويشكر ا  تعالى عمى ىدية السماء في حيف يحرص عمى االبتعاد عف وليده أثناء تبديؿ

ي والسموؾ ط األب صاحب القوامة عمى األـويستمر المسمسؿ عبر تسم يلرضيعة في موقؼ مشابوا
نو وأ وتربية الولد بطريقة تعزز فيو أنو مقّدـ عمييا في الحقوؽ و الصبلحيات التفضيمي لؤلبناء عمى الفتيات
. و فقط ألّنو رجؿ المستقبؿأكبر مني وقد يتسّمط الصبّي عمى أختو ولو كانت يحّؽ لمذكور ماال يحؽ لمفتيات

ي نعتو بالمرأة أكبر سّبة توّجو لووعندما يشّب األخ ويصبح يافعا يترّسخ في ذىنو مفاىيـ عديدة منيا أّف 
 (.2009بيريصي )مرأة ماذا ندعوىا   / أخت رجاؿ /ً وحتى في الثناء عمى ال

كؿ ذلؾ ي ظمـ المرأة طبلؽ وكؿ ما يدّؿ عمىقصص االعتداء واالغتصاب وحتى ويبلت الكما أف 
 وىروباً  ي رفضاً رة ) التفّوؽ واالنطبلؽ والتحّرر(حّب التوّجو إلى الذكو مف شأنو أف ينمي لدى الطفمة األنثى 

 (. مف مفيـو األنوثة ) الدونية واالضطياد واالنصياع

مشاعرىف نحو في عرض اإلناث أكثر صراحة مف الذكور كما يمكف أف ترجع ىذه النتيجة إلى كوف       
وعمى عدـ التميع والصمود وتتقبؿ العربية تربي اإلناث عمى القوة  أف مجتمعاتناي حيث التصرؼ كذكور

مايبدر منيف مف تصرفات عمى ىذا النحو كدليؿ عمى تحمؿ المسؤولية وليس كتشبو بالذكوري أما الذكور 
أو التصرؼ كإناث مما يفرض عمييـ   فمف غير المقبوؿ اجتماعيًا أف يبدر منيـ أي تصرؼ يوحي بالميوعة

 إخفاء مشاعرىـ الحقيقية وعدـ التصرؼ بحرية وبصراحة. 
( التي بينت وجود فروؽ دالة بيف الذكور واإلناث 2007وتتفؽ نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة البشر)    

 .صالح اإلناثفي اضطراب اليوية الجنسيةي ل
 : سابعةلانتائ  الفرضية  -5-1-7
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطمبة أفراد عينة الدراسة عمى    

 .لمطفل استبيان اضطرا  اليوية الجنسية تبعًا لمتغير الترتي  الوالدي
( One way Anovaلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي)   

والجداوؿ اآلتية تبيف  يتبعًا لمتغير الترتيب الوالدي دراسةعينة ال درجاتإليجاد الفروؽ بيف متوسطات 
 النتائج:
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 (44جدول )
 تبعًا لمتغير الترتي  الوالدي الدراسة عمى استبيان اضطرا  اليوية الجنسيةعينة  لدرجات أفراد اإلحصاء الوصفي

 لمطفل
 االنحراف المعياري المتوسط العدد الترتي  الوالدي

 16,18 60,36 186 أوؿ

 19,01 60,09 351 أوسط

 17,55 65,13 263 أخير

 18,04 61,81 800 الكمي

 
 (45) جدول

عمى استبيان  دراسةأفراد عينة ال درجاتنتائ  اختبار تحميل التباين األحادي  لداللة الفروق بين متوسطات 
 الوالدي لمطفل اضطرا  اليوية الجنسية تبعًا لمتغير الترتي 

  
 دراسةأف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد عينة ال السابؽيبيف الجدوؿ       

أصغر مف مستوى الداللة االفتراضي 0,001) تبعًا لمتغير الترتيب الوالدييحيث بمغت القيمة االحتمالية )
 (ي وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبؿ الفرضية البديمة وبناء عمى ماتقدـ تـ التحقؽ مف0,05)

 :تجانس التبايف بيف المجموعات وذلؾ وفؽ الجدوؿ اآلتي
 

 (46جدول )
 نتائ  اختبار ليفين لتجانس التباين 

 

القيمة  القرار
 مصدر التباين مجموع المربعات د.ح متوسط المربعات قيمة ف االحتمالية

 6,73 0,001 داؿ

 بين المجموعات 4318,698 2 2159,349
 ضمن المجموعات 255649,177 797 320,764

 الكمي 259967,875 799 

2درجات الحرية  مستوى الداللة 1درجات الحرية    قيمة ف ليفين 
0,03 797 2 3,26 
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مستوى ( أصغر مف 0,03إذ كاف مستوى الداللة ) يتبيف مف الجدوؿ أف العينات غير متجانسةي     
(يولحساب الفروؽ بيف المتوسطات ومستوى داللتيا تـ استخداـ اختبار دونيت 0,05الداللة االفتراضي )

 :الفروؽ بيف المتوسطاتالتالي  الجدوؿ لمعينات غير المتجانسةيويبيف سي
 (47جدول )

تبعًا لمتغير الترتي   دراسةأفراد عينة ال درجاتنتائ  اختبار دونيت سي لممقارنات المتعددة بين الفروق بين 
 لمطفل الوالدي

 القرار الفرق بين المتوسطين  Jالترتي  الوالدي    Iالترتي  الوالدي  

 أول
 غير دال 0,26335 وسطأ

 دال *-4,76906- أخير

 أوسط
 غير دال -0,26335- أوؿ

 دال *-5,03241- أخير

 أخير
 دال *4,76906 أوؿ

 دال *5,03241 وسطأ

تبعًا لمتغير  دراسةأفراد عينة ال درجاتأف ىناؾ فروقًا جوىرية بيف متوسطات لجدوؿ يوضح ا     
كما كانت دالة يأخير(  أوؿالترتيب الوالديي وىذه الفروؽ كانت دالة بيف متوسطي الترتيب الوالدي) 
 (.65,12بيف متوسطي الترتيب الوالدي) أوسط يأخير( لصالح األخير بمتوسط بمغ )

 
فروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى استبيان اضطرا  اليوية الجنسية تبعًا لمتغير ( ال7الشكل)

 الترتي  الوالدي لمطفل
 

 

57

58

59

60

61

62

63

64

65

 أخير أوسط أول

60,36 60,09 

65,13 
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 :لسابعةتفسير الفرضية ا 
أف تكػوف أوجػو عػدـ  يمكػف أيضػاً   ت مػف األشػقاء األكبػر سػًنا. لػذلؾيتعزيػزااليسػعى األطفػاؿ إلػى تمقػي      

االتساؽ في السموكيات الجنسية نتيجة لتقميد األطفاؿ ألشقائيـ مف الجنس اآلخػر. ويكػوف تػأثير األشػقاء فػي 
كثير مف األحياف أكثر فعاليًة عندما يكوف اإلخوة في سف أكثػر تقػدًما مػف الطفػؿ نفسػوي وبالتػالي يػزداد دافػع 

أثػػر األشػػقاء األكبػػر سػػًنا بمثابػػة منبئػػات قويػػة لمواقػػؼ الػػدور  الطفػػؿ نحػػو محاكػػاة أشػػقائو أو أشػػقائيا. ويعػػد
ةي واألنشػػػػػػػػطة الترفيييػػػػػػػػة الجنسػػػػػػػػي عنػػػػػػػػد األشػػػػػػػػقاء األصػػػػػػػػغر سػػػػػػػػًناي وصػػػػػػػػفات الػػػػػػػػنمط الجنسػػػػػػػػي لمشخصػػػػػػػػي

وىنػاؾ أدلػة عمػى أف العبلقػة بػيف األخ األكبػر واألخػت  (McHale, et al., 2001, 115-125)الذكوريػة
عمى الشقيقة فتصبح أكثر أنوثةي فتمتػـز بتنميػة جنسػية نمطيػة أكثػر مػف  الصغرى يمكفي في الواقعي أف تؤثر
 (Kornreich, et al. ,2003, 101-110). البنات التي لدييا أخوات أكبر سًنا

 األخيػر يعامػؿ بينمػا وناضػج كبيػر أنػو عمػى األوؿ الطفػؿ معاممػة تػتـ أف كثيػرة أوقات في يحدث وقد
 عمػى وقػدرة قػوة ونمػو أقػؿ بأنػو يشعر األخير الطفؿ أف ذلؾ عمى ويترتب إخوانوي مف وأقؿ صغير عمى أنو
فؿ فمف الممكف ليذا الطفؿ فإذا كاف الطفؿ األوؿ مخالفًا لجنس الط يمنو أكبر ىـ ممف والثقة بالحرية التمتع

بيػا الطفػػؿ  تمتػػعالسػػموؾ والصػفات الجنسػية لمطفػػؿ األوؿ كمحاولػة منػو لنيػػؿ المميػزات التػي ي محاكػاةاألخيػر 
لػو كػاف مػف الجػنس لمخػالؼ لجنسػو ولتصوره إمكانية اختفاء ىذا التمييز في المعاممػة  ياألوؿ مف قبؿ والديو

 جي ىو مايجمب عميو الضعؼ والظمـ.أف جنسو البيولو بالشعوريًا  العتقاده

 بػيف كػذكر مف جنسػو فريداً  مف الممكف ليذا الطفؿ ذي الترتيب الوالدي )األخير( أف يكوف  أنو كما 
 أخوتػو مػع إذا تقوقػع جنسػو مػف الفريػد الطفػؿ ىػذا أف المحتمػؿ مػففإنػو  ذكػوري عػدة بيفأنثى  أو إناث عدة
بعػد عػدة أخػوات  الطفػؿ الػذي يػأتي وحيػداً ف" ياآلخػر بػالجنس خاصػة صػفاتاً  ويعطيػو جنسو يميز ما يفقد فإنو

ويقضػػي معظػػـ وقتػػو مػػدّلبل بيػػنيف وفػػي ألعػػابيف يخشػػى عميػػو أف يػػتعمـ تفاصػػيؿ سػػموكيف ومنػػابع اىتمػػاميف 
")بيريصي يسػػػاىـ فػػػي ىػػػذا وسػػػامة الطفػػػؿ وسػػػحنتو الجماليػػػةو  ى بتعػػػابير أنثويػػػةوقػػػد ينػػػادي وطرائػػػؽ حػػػديثيف

ة لمطفمػة التػي تػأتي وحيػدة بعػد عػدة ي وكذلؾ ىو الحػاؿ بالنسػبي مما يؤثر عمى تطور ىويتو الجنسية(2009
 إخوة. 

كبديؿ عف الوالديفي فإذا ماتعذر يعتبر الطفؿ األخير األخ األكبر في بعض األحياف أف  ومف الممكف
عمى الطفؿ الحصوؿ عمى العطػؼ أو المشػاركة والمسػاندة االنفعاليػة مػف والديػو اتجػو إلػى أخيػو األكبػر لعمػو 

وبالتاليي في حاؿ كوف األخ األكبر أنثى فإف الطفؿ الذكر ذي الترتيب الوالدي يعطيو ماىو في حاجة إليو. 
ي ظػػؿ غيػػاب دور األب النفسػػي واالنفعػػالي قػػد ينػػتج عنػػو كراىيػػو الصػػفات الذكريػػة والتوحػػد القػػوي فػػاألخيػػر و 

ا عػػف ف غيػػاب دور األـ وعجزىػػإباألخػػت األنثػػى ومحاكػػاة صػػفاتيا األنثويػػة. وكػػذلؾ األمػػر بالنسػػبة لئلنػػاث فػػ
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تقديـ مايمـز مف مساندة انفعالية قد ينتج عنو التوحد القوي مع األخ الذكر الػذي يكبرىػا سػنًا ومحاكػاة صػفاتو 
 .الذكرية

وحمايتو وتدليمػو الزائػد  وخاصة الذكر إضافة إلى أف ميؿ الوالديف إلى إطالة فترة طفولة الطفؿ األخير
حػّب التوجػو إلػى األنوثػة لػدى الطفػؿ نػوع مػف " حيث أف قد يكوف أحد أسباب اضطراب اليوية الجنسية لديو.

ولفػػػػت األنظػػػػار والميوعػػػػة والتيػػػػرب مػػػػف  تمقػػػػيوالمعػػػػب والػػػػدلع الزائػػػػد وحػػػػب الاالسػػػػتكانة والركػػػػوف إلػػػػى الميػػػػو 
ي والػػذي أمػػو تمبػػي كػػؿ طمباتػػو والػػذي أّمػػو ومػػالصػػبي الػػذي ينشػػأ مػػدلبل بشػػكؿ زائػػد عمػػى حضػػف أف يالمسػػؤولية

يمػػػو أصػػػوؿ التفكيػػػر وكيفيػػػة اتخػػػاذ القػػػرار وتحمػػػؿ المسػػػؤولية عمػػػى مسػػػتوى األشػػػياء تفّكػػػر عنػػػو بػػػدال مػػػف تعم
مقػػدر ألعبػػاء ي غيػػر غيػػر متحمػػؿ لممسػػؤولية ينشػػأ مائعػػاً ي ىػػذا الطفػػؿ سػػوؼ حيػػاة لممسػػتقبؿالبسػػيطة كنػػواة 

وغيره ي كما إف مرافقة أمو إلى مجالس النساء وما يعمؽ في ذىنو مف طبيعة األحاديث ومثار االىتماـ الحياة
  (.2009")بيريصي يعتبر مف العوامؿ المساعدة

وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف ( التي بينت 2001وتتفؽ نتيجة ىذه الفرضية مع نتيجة دراسة حسنيف)
مجموعة البنات المضطربات في اليوية الجنسية وبيف مجموعة البنات المرتفعات في اليوية الجنسية بالنسبة 

 الميبلدي باألسرة.ترتيب الطفمة  لمتغير
  :ثامنةالفرضية النتائ   -5-1-8
التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى استبيان اإلساءة     

 تبعًا لمتفاعل بين متغيرات الدراسة التصنيفية. الوالدية)صورة اال ( االنفعالية
تحميؿ التبايف الثنائي إليجاد التفاعؿ بيف المتغيرات  لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ    

التصنيفية وأثر ذلؾ عمى مستوى اإلساءة االنفعالية التي تعرض ليا الطفؿ مف قبؿ الوالديفي وكانت النتائج 
 كما ىو مبيف في الجداوؿ والرسـو البيانية التالية:

 (37جدول )
ي جنس الطفل الترتي  الوالدي لمطفل في متغير اإلساءة اإلحصاء الوصفي لممجموعات الستة حس  تفاعل متغير 

 االنفعالية الوالدية )صورة اال (

 الجنس            الترتي  الوالدي لمطفل  المتوسط االنحراف المعياري العدد
 ذكر                       أوؿ 181,4105 7,98735 95
 أوسط                             202,1478 27,66522 203
 أخير                             171,5278 11,90339 108
 الكمي                                 189,1502 24,80969 406
 أنثى                       أوؿ 184,8242 8,08922 91
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 أوسط                             184,7095 28,66443 148
 أخير                             186,3419 20,11184 155
 الكمي                                 185,3782 21,94144 394
 الكمي                      أوؿ 183,0806 8,19617 186
 أوسط                             194,7949 29,34598 351
 أخير                            180,2586 18,67975 263
 الكمي                                187,2925 23,50223 800

وفيمػا يمػػي جػدوؿ يعػػرض نتػائج اختبػػار تجػانس تباينػػات المجموعػات المسػػتقمة السػتة فػػي المتغيػػر       
التػػػابع. ويتضػػػح مػػػف ىػػػذا الجػػػدوؿ أف المجموعػػػات المسػػػتقمة السػػػتة غيػػػر متجانسػػػة فػػػي المتغيػػػر التػػػابع 

( وىػػي 5,875)اإلسػػاءة االنفعاليػػة مػػف قبػػؿ األب(ي حيػػث قيمػػة اختبػػار ليفػػيف لتجػػانس التبػػايف تسػػاوي)
 دالة إحصائيًا.                   

 (38جدول )

 اختبار تجانس تباينات المجموعات المستقمة الستة في المتغير التابع

2د.ح مستوى الداللة 1د.ح   ف 
0,00 794 5 16,429 

 
(39جدول )  

الوالدية )صورة األ (تحميل التباين الثنائي لجنس الطفل والترتي  الوالدي لمطفل عمى اإلساءة االنفعالية   
حجـ 
 األثر

مستوى 
 الداللة

 ؼ
متوسط 
 المربعات

 د.ح
مجموع 
 المربعات

 
 المصدر

0,174 0,00 33,355 15321,502 5 76607,511a Corrected Model 
0,986 0,00 54936,995 2,524E7 1 2,524E7 Intercept 

 جنس الطفؿ 12,744 1 12,744 0,028 0,86 0,00 
 الترتيب الوالدي لمطفؿ 33092,097 2 16546,049 36,021 0,00 0,083
 *الترتيب الوالدي لمطفؿ 39758,068 2 19879,034 43,276 0,00 0,098

 جنس الطفؿ
   459,350 794 364724,044 Error 
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    800 2,850E7 Total 
    799 441331,555 Corrected Total 

a. R Squared = ,042 (Adjusted R Squared = ,033)                                                                                           
     

 
 تحميل التباين الثنائي لمتغير جنس الطفل مع الترتي  الوالدي لمطفل عمى اإلساءة االنفعالية من قبل األ (  8الشكل)
 

 :ثامنةتفسير الفرضية ال
لتفاعؿ متغير جنس الطفؿ مع متغير  0830,تبيف مف جدوؿ تحميؿ التبايف الثنائي وجود أثر معتدؿ 

وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية  الترتيب لوالدي لمطفؿ عمى تعرضو لئلساءة االنفعالية مف قبؿ األب.
درجات أفراد عينة الدراسة عمى  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ونقبؿ بالبديمة القائمة بأنو"

   ".تبعًا لمتفاعل بين متغيرات الدراسة التصنيفية الوالدية )صورة األ ( استبيان اإلساءة االنفعالية
ويتبيف مف الرسـ البياني أف درجة اإلساءة االنفعالية التي يتعرض ليا الطفؿ مف قبؿ األب متقاربة 

( التي بينت 2010وتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة غريب) لدى الذكور باختبلؼ ترتيبيـ الميبلديي
وجود فروؽ في العنؼ الموجو ضد الذكور تبعًا لمتغير الترتيب الوالديي لصالح الطفؿ ذي الترتيب الوالدي 

أف الطفؿ الذكر باختبلؼ ترتيبو الوالدي تنعقد آماؿ األب عميو في حاضر بويمكف أف يفسر ذلؾ  األوسطي
بينما  السرة وتتـ تربيتو عمى أف يكوف صمبًا قويًا مما يجعمو عرضة لبلنتقاد والموـ والتقريع.ومستقبؿ ا

تتفاوت درجة اإلساءة االنفعالية التي تتعرض ليا اإلناث مف قبؿ األب باختبلؼ ترتيبيف الوالدي حيث 
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خيري وتتفؽ ىذه النتيجة ييا فئة األوؿ ومف ثـ فئة األسجمت فئة الترتيب الوالدي األوسط أعمى الدرجات يم
( التي بينت وجود فروؽ في العنؼ الموجو ضد اإلناث تبعًا لمتغير الترتيب 2010مع نتيجة دراسة غريب)

كما يتبيف أف الذكور ذوي الترتيب الميبلدي األوؿ  الوالديي لصالح الطفمة ذات الترتيب الوالدي األوسط.
قبؿ األب منو لدى اإلناث مف نفس الترتيب الوالدي مع تفاوت واألخير أكثر تعرضًا لئلساءة االنفعالية مف 

ويمكف أف يفسر ذلؾ كوف األب ممحوظ بيف متوسط درجات الذكور واإلناث ذوي الترتيب الوالدي األخيري
بالرغـ مف إحاطتو لمطفؿ األخير بالرعاية والعناية تبعًا لمركزه في األسرة فإنو بالمقابؿ يقوـ بتربيتو عمى أف 

بينما سجمت اإلناث ذات الترتيب الوالدي األوسط  صمبًامما يعرضو ألشكاؿ مف اإلساءة االنفعالية.  يكوف
 درجات أعمى مف التعرض لئلساءة االنفعالية لؤلب منو لدى الذكور ذوي الترتيب الوالدي األوسط.

فيما وتيا الذكور والتمييز في معاممة األب بينيا وبيف إخ باإلكراه والرفضإف إحساس الطفمة األنثى 
بداء الرأيعميو مف الحب  تحصؿ مف أجؿ االستقبلؿ ومعاناتيا ي وتحفيز وحرية في التنقؿ والحركة وا 

وجود الفتاة في الترتيب الوالدي األوسط وما يترتب عمى ذلؾ مف تزداد حدتو في حاؿ  والمساواة مع الذكر
بر( ومنافس يستأثر برعاية واىتماـ إحساس بوجود منافس ليا يفوقو في النمو)األخ/ األخت األك

الوالديف)األخ/ األخت الصغرى( مف شأنو أف يزيد مف إحساسيا بالعجز وأف يولد إحساسًا بالتعاسة وصراعًا 
إلثبات وجودىا ولمتأكيد عميو مما قد يضفي لديياإحساسًا بالتوتر الدائـ وانعكاس التوتر عمى عبلقتيا 

رضيا لمكثير مف أشكاؿ اإلساءة االنفعالية مف قبؿ األب كاالنتقاد والتوبيخ بإخوتيا وبالتالي يزيد احتماؿ تع
 والسخرية والتمييز والمقارنة بينيا وبيف إخوتيا.

التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد عينة  :تاسعةالفرضية ال -5-1-9
 الدراسة عمى استبياف اإلساءة االنفعالية )صورة األـ( تبعًا لمتفاعؿ بيف متغيرات الدراسة التصنيفية.

لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف الثنائي إليجاد التفاعؿ بيف المتغيرات      
ية وأثر ذلؾ مستوى اإلساءة االنفعالية التي تعرض ليا الطفؿ مف قبؿ الوالديفي وكانت النتائج كما التصنيف

  ىو مبيف في الجداوؿ والرسـو البيانية التالية:
 (40جدول )

اإلحصاء الوصفي لممجموعات الستة حس  تفاعل متغيري جنس الطفل الترتي  الوالدي لمطفل في متغير اإلساءة 
 الوالدية )صورة األم(االنفعالية 

 الجنس            الترتي  الوالدي لمطفل  المتوسط االنحراف المعياري العدد
 ذكر                       أوؿ 182,0909 33,30964 88
 أوسط                             187,5918 39,54973 196
 أخير                            174,0680 33,18228 103
 الكمي                                182,7416 36,92347 387
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 أنثى                       أوؿ 181,8673 12,18808 98
 أوسط                             197,4000 26,73744 155
 أخير                            179,7438 10,80371 160
 الكمي                                186,8741 20,36234 413
 الكمي                      أوؿ 181,9731 24,48837 186
 أوسط                             191,9231 34,78238 351
 أخير                            177,5209 22,52104 263
 الكمي                                184,8750 29,60921 800

وفيمػػا يمػػي جػػدوؿ يعػػرض نتػػائج اختبػػار تجػػانس تباينػػات المجموعػػات المسػػتقمة السػػتة فػػي المتغيػػر      
التػػػابع. ويتضػػػح مػػػف ىػػػذا الجػػػدوؿ أف المجموعػػػات المسػػػتقمة السػػػتة غيػػػر متجانسػػػة فػػػي المتغيػػػر التػػػابع 

( وىػػي 11,34)اإلسػػاءة االنفعاليػػة مػػف قبػػؿ األـ(ي حيػػث قيمػػة اختبػػار ليفػػيف لتجػػانس التبػػايف تسػػاوي )
 دالة إحصائيًا.                  

 (41جدول )

في المتغير التابع الستةاختبار تجانس تباينات المجموعات المستقمة   
2د.ح مستوى الداللة 1د.ح   ف 

0,00 794 5 11,34 

 
(42جدول )  

األمتحميل التباين الثنائي لجنس الطفل والترتي  الوالدي لمطفل عمى اإلساءة االنفعالية من قبل   
حجـ 
 األثر

مستوى 
 الداللة

 ؼ
متوسط 
 المربعات

 د.ح
مجموع 
 المربعات

 
 المصدر

0,062 0,00 10,533 8714,677 5 43573,387a Corrected Model 
0,974 0,00 29948,137 2,478E7 1 2,478E7 Intercept 
 جنس الطفؿ 4744,886 1 4744,886 5,735 0,017 0,007
 الترتيب الوالدي لمطفؿ 37566,730 2 18783,365 22,703 0,00 0,054
 *الترتيب الوالدي لمطفؿ  3055,451 2 1527,726 1,847 0,158 0,005

 جنس الطفؿ
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   827,348 794 656914,113 Error 
    800 2,804E7 Total 
    799 700487,500 Corrected Total 

a. R Squared = 0,062 (Adjusted R Squared = 0,056)                                                                                       
         

 
 تحميل التباين الثنائي لمتغير جنس الطفل مع الترتي  الوالدي لمطفل عمى اإلساءة االنفعالية من قبل األم (9الشكل)

 :التاسعةتفسير الفرضية 
لتفاعؿ متغير جنس الطفؿ مع متغير  0050,تبيف مف جدوؿ تحميؿ التبايف الثنائي وجود أثر ضعيؼ 

وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبؿ الترتيب لوالدي لمطفؿ عمى تعرضو لئلساءة االنفعالية مف قبؿ األـ. 
فراد عينة الدراسة عمى توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أ بالبديمة القائمة بأنو"

     ".تبعًا لمتفاعل بين متغيرات الدراسة التصنيفية )صورة األم( استبيان اإلساءة االنفعالية
ويتبيف مف الرسـ البياني أف درجة اإلساءة االنفعالية التي يتعرض ليا األطفاؿ مف قبؿ األـ ال تتفاوت 

جنسيـي ويمكف أف يفسر ذلؾ بأف األـ تعامؿ الطفؿ لدى األطفاؿ ذوي الترتيب الوالدي األوؿ باختبلؼ 
والذي غالبًا مايكوف سموؾ  األوؿ باختبلؼ جنسو البيولوجي دوف تمييز بحكـ مركزه المتميز في األسرة

وتبدو درجة اإلساءة االنفعالية واضحة لدى األطفاؿ ذوي الترتيب الوالدي  الكبار نحوه قائمًا عمى التسامح.
يفسر ذلؾ بأف و  سيـ وذلؾ لصالح اإلناث حيث سجمف تفاوتًا ممحوظًا في درجاتيفاألوسط باختبلؼ جن

ليا يفوقو الطفؿ األوسط باختبلؼ جنسو وخاصة اإلناث في سعييف إلثبات وجودىف في ظؿ وجود منافس 
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في النمو)األخ/ األخت األكبر( ومنافس يستأثر برعاية واىتماـ الوالديف)األخ/ األخت الصغرى( مف شأنو 
أف يزيد مف إحساسيا بالعجز وأف يولد إحساسًا بالتعاسة قد يضفي لدييا إحساسًا بالتوتر الدائـ وانعكاس 
التوتر عمى عبلقتيا بإخوتيا وبالتالي يزيد احتماؿ تعرضيا لمكثير مف أشكاؿ اإلساءة االنفعالية مف قبؿ األـ 

 إخوتيا. كاالنتقاد والتوبيخ والسخرية والتمييز والمقارنة بينيا وبيف
بينما تنخفض درجة اإلساءة االنفعالية لدى األطفاؿ ذوي الترتيب الوالدي األخير باختبلؼ جنسيـ  

 وذلؾ لصالح الذكور حيث يستحوذ الطفؿ األخير عمى اىتماـ األـ ورعايتيا باعتباره صغيرًا ضعيفًا. 
 
 :العاشرةنتائ  الفرضية  -5-1-10
اضطرا  التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى استبيان    

 تبعًا لمتفاعل بين متغيرات الدراسة التصنيفية.اليوية الجنسية 
لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف الثنائي إليجاد التفاعؿ بيف المتغيرات      

ي وكانت النتائج كما ىو مبيف اضطراب اليوية الجنسية لديوالطفؿ مستوى  إدراؾؾ عمى التصنيفية وأثر ذل
 في الجداوؿ والرسوـ البيانية التالية:

 
 (48جدول )

متغير في جنس الطفل والترتي  الوالدي لمطفل اإلحصاء الوصفي لممجموعات الستة حس  تفاعل متغيري 
 اليوية الجنسية

 الجنس            الترتي  الوالدي لمطفل  المتوسط االنحراف المعياري العدد
 ذكر                       أوؿ 62,9773 15,47187 88
 أوسط                             60,2296 18,05585 196
 أخير                            56,9709 21,66657 103
 الكمي                                59,9871 18,63315 387
 أنثى                       أوؿ 63,6735 16,37623 98
 أوسط                             65,3419 15,61444 155
 أخير                            59,0750 15,98842 160
 الكمي                                62,5182 16,15077 413
 الكمي                      أوؿ 63,3441 15,91565 186
 أوسط                             62,4872 17,18651 351
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 أخير                            58,2510 18,41065 263
 الكمي                                61,2937 17,43093 800

وفيما يمي جدوؿ يعرض نتائج اختبار تجانس تباينات المجموعات المستقمة الستة في المتغير  التابع.       
اليويػػػػة ويتضػػػػح مػػػػف ىػػػػذا الجػػػػدوؿ أف المجموعػػػػات المسػػػػتقمة الثمانيػػػػة غيػػػػر متجانسػػػػة فػػػػي المتغيػػػػر التػػػػابع )

 يًا.   ( وىي دالة إحصائ6,123(ي حيث قيمة اختبار ليفيف لتجانس التبايف تساوي)الجنسية

 (49جدول )

في المتغير التابع الستةاختبار تجانس تباينات المجموعات المستقمة   
2د.ح مستوى الداللة 1د.ح   ف 

0,00 794 5 6,123 

 
(50جدول )  

اليوية الجنسية لمطفلتحميل التباين الثنائي لجنس الطفل والترتي  الوالدي لمطفل عمى   
حجـ 
 األثر

مستوى 
 الداللة

 ؼ
متوسط 
 المربعات

 د.ح
مجموع 
 المربعات

 
 المصدر

0,026 0,001 4,216 1255,781 5 6278,905a Corrected Model 
0,921 0,00 9277,605 2763266,55 1 2763266,555 Intercept 
 جنس الطفؿ 1275,675 1 1275,675 4,283 0,039 0,005
لمطفؿالترتيب الوالدي  4210,755 2 2105,377 7,069 0,001 0,017  
 * الترتيب الوالدي لمطفؿ 680,555 2 340,278 1,142 0,320 0,003

 جنس الطفؿ
   297,843 794 236487,064 Error 
    800 3248305,000 Total 
    799 242765,969 Corrected Total 

a. R Squared = ,026 (Adjusted R Squared = ,020)                                                                                           
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 ( تحميل التباين الثنائي لمتغير جنس الطفل مع الترتي  الوالدي لمطفل عمى اليوية الجنسية لمطفل10)الشكل

  تفسير الفرضية العاشرة: 
لتفاعؿ متغير جنس الطفؿ مع  0,003الثنائي وجود أثر ضعيؼ تبيف مف جدوؿ تحميؿ التبايف 

وبالتالي نرفض  متغير الترتيب لوالدي لمطفؿ عمى ما يدركو الطفؿ مف اضطراب في ىويتو الجنسية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  الفرضية الصفرية ونقبؿ بالبديمة القائمة بأنو"

تبعًا لمتفاعل بين متغيرات الدراسة اضطرا  اليوية الجنسية استبيان أفراد عينة الدراسة عمى 
   ".التصنيفية

يتبيف مف الرسـ البياني السابؽ أف درجة مايدركو الطفؿ مف اضطراب ليويتو الجنسية كانت و       
يقبؿ  أّف المجتمع البويمكف أف يفسر ذلؾ  يالذكور باختبلؼ ترتيبيف الوالدي أعمى لدى اإلناث منو لدى

اإلناث في مجتمعاتنا العربية تربى عمى ف يتخّنث الولد كما يقبؿ خشونة البنت كمظير لمقّوة ال لمشذوذ
وبالتالي تشجيع الوالديف أوصتيـ أو عـ  القوة وعدـ التميع والصمود وتقبؿ ما يبدر منيا تصرفات ذكورية

ؼ ترتيبيف الوالدي حيث سجمت وقد تباينت درجاتيف باختبل .اكتراثيـ لسموؾ ال يتوافؽ مع جنسيا
الدرجات  وكما يتضح مف الرسـ البياني تقاربي ( أعمى الدرجاتوسطاإلناث ذات الترتيب الوالدي )األ

بيف مايدركو األطفاؿ واألخير بينما سجؿ تفاوت ممحوظ  بيف الذكور واإلناث ذوي الترتيب الوالدي األوؿ
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ي لصالح اإلناث الدي األوسط مف اضطراب ليويتيـ الجنسيةالذكور وما تدركو اإلناث مف فئة الترتيب الو 
ويمكف أف يفسر ذلؾ بأف إحساس الطفمة األنثى ذات الترتيب األوسط بالتمييز في معاممة الوالديف بينيا 
وبيف األخ األكبر مف جية حيث يحتؿ مكانة مميزة باألسرة وسموؾ الكبار نحوه غالبًا مايكوف قائمًا عمى 

 وبيف األخ األصغر يمايتمتع بو مف مميزات كحرية التنقؿ والحركة وتحمؿ المسؤوليةإلى  إضافةالتسامح 
 أي إطار التنافس والغيرة التي تنشبما يتمتع بو مف رعاية واىتماـي مما يمكف أف يؤدي ف مف جية ثانية

بينيما إلى كراىية الصفات األنثوية التي تتحمى بيا األخت الكبرى ورغبتيا في االختبلؼ عنياي وفي 
حاؿ كوف األخ األكبر ذكرًا مف الممكف أف تتصور أنيا ستحظى بيذه المميزات في حاؿ تحولت إلى 

 وىروباً  ي رفضاً (التوجو إلى الذكورة ) التفوؽ واالنطبلؽ والتحرر ي بمعنى حبالجنس المخالؼ لجنسيا
 (. مف مفيـو األنوثة )الدونية واالضطياد واالنصياع

 الدراسةمقترحات  -6-2
 في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسةي يمكف تقديـ مجموعة مف المقترحات: 

توعية األسرة مف خبلؿ وسائؿ اإلعػبلـي النػدواتي الػدورات اإلرشػاديةي  والنشػراتي  ومراكػز  -6-2-1
الطفولػػػة واألمومػػػة باآلثػػػار السػػػمبية والخطيػػػرة إلسػػػاءة معاممػػػة الطفػػػؿ االنفعاليػػػة عمػػػى شخصػػػيتو ونفسػػػيتو فػػػي 

 المستقبؿ.

إجػراء مزيػد مػف البحػوث تتبنػى تصػميـ بػرامج تدريبيػة لآلبػاء واألميػات بيػدؼ اختبػار مػػدى  -6-2-2
 نائيـ.فعاليتيا ونجاحيا في تدريب اآلباء واألميات عمى التعامؿ مع مشاكؿ أب

  self controlضرورة تطبيؽ برامج إرشادية تيدؼ إلى تعميـ الطمبة كيفية الضبط الذاتي  -6-2-3
 لئلساءة االنفعالية المستمرة.

توعيػػة اآلبػػاء واألميػػات باألسػػاليب التربويػػة السػػمبية التػػي تسػػاعد عمػػى بػػروز مشػػكمة اليويػػة  -6-2-4
 الجنسية مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ المختمفة.

إجراء المزيد مف البحوث في مجاؿ اضػطراب اليويػة الجنسػية تتعمػؽ باألسػباب والتشػخيص  -6-2-5
 والعبلج.
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 ملخص الدراسة باللغة العربية
وعالقتها بالهىية  المنزل اإلساءة االنفعالية في

 الجنسية لدي الطفل

 دمشق محافظةمدالرس دراسة ميدانية على طالب الصف السادس من التعليم األساسً فً 

تعد اإلساءة االنفعالية ظاىرة خطيرة شائعة تحدث في كؿ أنماط األسر بغض النظر عف الخمفية       
تتطمب مف كؿ المؤسسات اإلجتماعية والتربوية مواجيتياي فاإلساءة و الثقافية واالجتماعية والعرقيةي 

عمى أف تعرض األطفاؿ  يفالباحثكافة يؤكد و االنفعالية ليست واقعة أو حدثًا يحدث لمرة واحدة منعزلة. 
لئلساءة االنفعاليةي يسبب ليـ ضررًا أو أذًى شديدًا تستمر تأثيراتو السمبية خبلؿ بقية مراحؿ حياتيـ مما 

 يجعميـ يعانوف مف مدى واسع مف االضطرابات النفسية ومنيا اضطراب اليوية الجنسية. 

 بالسؤاؿ الرئيسي اآلتي: الدراسةويمكف تحديد مشكمة       
 ىل توجد عالقة بين اإلساءة اإلنفعالية الوالدية واليوية الجنسية لمطفل؟

 :أىداف الدراسة    
 تيدؼ الدراسة الحالية إلى ما يمي:     
ي الدراسةتحديد طبيعة العبلقة بيف اإلساءة اإلنفعالية الوالدية واليوية الجنسية لمطفؿ لدى عينة  -         
 ى لمتغير الجنس.تعز 

اإلساءة اإلنفعاليةي تعزى لمتغير جنس  استبيافعمى  الدراسةتعرؼ داللة الفروؽ لدى أفراد عينة  -  
 .الطفؿ

اإلساءة اإلنفعاليةي تعزى لمتغير  استبيافعمى  الدراسةتعرؼ داللة الفروؽ لدى أفراد عينة  -  
 .الترتيب الوالدي لمطفؿ

اضطراب اليوية الجنسيةي تعزى لمتغير  استبيافعمى  الدراسةتعرؼ داللة الفروؽ لدى أفراد عينة  -
 .جنس الطفؿ

اضطراب اليوية الجنسيةي تعزى لمتغير  استبيافعمى  الدراسةتعرؼ داللة الفروؽ لدى أفراد عينة  - 
 .الترتيب الوالدي لمطفؿ

 تصنيفية عمى اإلساءة االنفعالية لدى أفراد عينة الدراسة.التعرؼ عمى أثر التفاعؿ بيف المتغيرات ال -

 التعرؼ عمى أثر التفاعؿ بيف المتغيرات التصنيفية عمى اليوية الجنسية لدى أفراد عينة الدراسة. -
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 مني  الدراسة:   
االعتماد عمى مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا والتحقؽ مف صحة فروضيا  ىذه الدراسةاقتضت طبيعة        

 .المنيج الوصفي التحميمي

 :دراسةالمجتمع األصمي وعينة ال     
جميع طبلب الصؼ السادس مف التعميـ األساسي البالغ عددىـ  دراسةيشمؿ المجتمع األصمي لم     

 ( في مدارس مدينة دمشؽ الرسمية.24352)

( طالبةي وقد سحبت 413( طالبًا و)387( طالبًا وطالبةي منيـ )800مف ) الدراسةوقد تألفت عينة     
 بالطريقة العشوائية العنقودية.

 أدوات الدراسة:     
 استخدمت الباحثة لمتحقؽ مف فرضيات الدراسة أداتيفي وىما:     

 ( عبارة تقيس 63اإلساءة االنفعالية الوالدية: تـ إعداده مف قبؿ الباحثةي ويتألؼ مف ) استبياف
( درجة 315خبرات اإلساءة االنفعالية في مرحمة الطفولةي وأعمى درجة يمكف أف يحصؿ عمييا المفحوص)

 ( درجة.63وأدنى درجة يمكف أف يحصؿ عمييا)

 ( عبارة تقيس 18ف قبؿ الباحثةي ويتألؼ مف )اضطراب اليوية الجنسية : تـ إعداده م استبياف
( درجة 90مايدركو الطفؿ مف اضطراب ليويتو الجنسيةي وأعمى درجة يمكف أف يحصؿ عمييا المفحوص)

 ( درجة.18وأدنى درجة يمكف أف يحصؿ عمييا)

 فرضيات الدراسة: 
 تضمنت الدراسة عدة فرضياتي وىي:        

التوجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف اإلساءة االنفعالية الوالدية واليوية الجنسية لدى  -
 .الدراسةأفراد عينة 

)صورة األب( واليوية  الوالدية التوجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف اإلساءة االنفعالية -
 نس.ي تبعًا لمتغير الجالدراسةلدى أفراد عينة الجنسية 

)صورة األـ( واليوية الوالدية التوجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف اإلساءة االنفعالية -
 ي تبعًا لمتغير الجنس.الدراسةلدى أفراد عينة الجنسية 
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 استبيافعمى  الدراسةال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد عينة  -
 .الطفؿ تبعًا لمتغير جنس ييةاإلساءة االنفعالية الوالد

اإلساءة  استبيافعمى  الدراسةالتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد عينة  -
 .الترتيب الوالدي لمطفؿتبعًا لمتغير  ي االنفعالية الوالدية

 استبيافعمى  الدراسةال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد عينة  -
 .الطفؿ تبعًا لمتغير جنسي اليوية الجنسيةاضطراب 

 استبيافعمى  الدراسةالتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد عينة  - 
 .الترتيب الوالدي لمطفؿتبعًا لمتغير ي اليوية الجنسيةاضطراب 

اإلساءة  استبيافعمى  ةالدراسالتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد عينة  -
 .لمتفاعؿ بيف المتغيرات التصنيفيةتبعًا ي )صورة األب(االنفعالية

استبياف اإلساءة التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى  -
 .لمتفاعؿ بيف المتغيرات التصنيفيةتبعًا (ي ـاالنفعالية)صورة األ

 استبيافعمى  الدراسةالتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد عينة  - 
 .لمتفاعؿ بيف المتغيرات التصنيفيةتبعًا  ياليوية الجنسيةاضطراب 

 نتائ  الدراسة:
 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:  

ية الوالدية واليوية الجنسية لدى أفراد توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف اإلساءة االنفعال -
 .الدراسةعينة 

توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف اإلساءة االنفعالية )صورة األب( واليوية الجنسية  -
 ي تبعًا لمتغير الجنس. الدراسةلدى أفراد عينة 

توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف اإلساءة االنفعالية )صورة األـ( واليوية الجنسية  -
 ي تبعًا لمتغير الجنس.أفراد عينة الدراسةاإلناث لدى 

توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف اإلساءة االنفعالية )صورة األـ( واليوية الجنسية ال  -
 ي تبعًا لمتغير الجنس.ة الدراسةأفراد عينالذكور لدى 

اإلساءة  استبيافعمى  الدراسةتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد عينة  -
 ي لصالح اإلناث.االنفعالية الوالدية تبعًا لمتغير الجنس
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ءة اإلسا استبيافعمى  الدراسةتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد عينة  -
 .الترتيب الوالدي لمطفؿ لصالح األوسطاالنفعالية الوالدية تبعًا لمتغير 

اضطراب  استبيافعمى  الدراسةتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد عينة  -
 ي لصالح اإلناث.اليوية الجنسية تبعًا لمتغير الجنس

 استبيافعمى  الدراسةتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد عينة  - 
 .الترتيب الوالدي لمطفؿ لصالح األخيراليوية الجنسية تبعًا لمتغير  اضطراب

اإلساءة  استبيافعمى  الدراسةتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد عينة  -
 .لمتفاعؿ بيف المتغيرات التصنيفيةتبعًا )صورة األب(  ةاالنفعالية الوالدي

استبياف اإلساءة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى  -
 .لمتفاعؿ بيف المتغيرات التصنيفيةتبعًا ( ـ)صورة األ االنفعالية الوالدية

 استبيافعمى  الدراسةدرجات أفراد عينة التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات  - 
 .لمتفاعؿ بيف المتغيرات التصنيفيةتبعًا اليوية الجنسية  اضطراب
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 المراجع العربية –أواًل  
 ( .1996أبو حبلوة .)ي جامعة اإلسكندريةي وضعية اإلساءة االنفعالية ضمن صيغ إساءة المعاممة األخرى

 كمية التربية بدمنيور.
       http://www.gulkids.com مف الرابط: 10/5/2013تـ استرجاعو  بتاريخ    
  .)ي جامعة اإلسكندريةي كمية تطوير مقياس جديد -اإلساءة االنفعالية في مرحمة الطفولةأبو حبلوة. )د.ت

 التربية بدمنيور.
       http://www.gulkids.com مف الرابط: 10/5/2013تـ استرجاعو  بتاريخ   
 ( .2003أبو حبلوةي محمد السعيد .)ي أطفاؿ الخميج ذوي االحتياجات الخاصة. ما اإلساءة االنفعالية  
       http://www.gulkids.com مف الرابط: 10/5/2013تـ استرجاعو  بتاريخ   
 ( .2006أبو رياشي حسيف والصافيي عبد الكريـ وعموري أميمة وشريؼي سميـ .)ي 1ي طاإلساءة والجندر

 عماف: دار الفكر.
 ( .سوء معاممة الطفؿ وعبلقتيا ببعض االضطرابات السموكية1998أبو ضيؼي إيماف محمد .)- دراسة

 ي جامعة جنوب الواديي كمية التربية بسوىاجي مصر.رسالة دكتوراه غير منشورةتشخيصية عبلجيةي 
 ( .2006أبو عبلـي رجاء محمود .) ي القاىرة: دار النشر والتربويةمناى  البحث في العموم النفسية

 لمجامعات.
 ( .1995اسماعيؿي أحمد السيد محمد .)ي 2ي طالوالدين مشكالت الطفل السموكية وأسالي  تربية

 اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي.
 ( .الفروؽ في إساءة المعاممة وبعض متغيرات الشخصية بيف األطفاؿ 2001اسماعيؿي أحمد السيد محمد .)

مجمة دراسات مف أسرىـ وغير المحروميف مف تبلميذ المدارس المتوسطة بمكة المكرمة.  المحروميف
 .297-266(ي 24)1ي نفسية

 ( .دراسة لبعض المتغيرات النفسية 2000اسماعيؿي أحمد السيد محمد وتوفيؽي توفيؽ عبد المنعـ .)
(ي 3)13ي لتربية وعمم النفسمجمة البحث في االمرتبطة بإساءة معاممة الطفؿ لدى بعض األسر المصرية. 

 جامعة المينا.
 ( .أسباب استخداـ العنؼ ضد االطفاؿ في األسرة السورية. 2004اسماعيؿي غمار عادؿ .) رسالة

 . كمية اآلداب والعمـو اإلنسانيةي دمشؽ.ماجستير غير منشورة
 مف الرابط: 12/5/2015. )د.ت(. تـ استرجاعو بتاريخ اضطرا  تحديد اليوية الجنسية 

http://hasnaa.d1g.com/forum/show/4698660   
 مف الرابط: 12/5/2015(. تـ استرجاعو بتاريخ 2015.)التطبيع الجنسي 

http://www.gulkids.com/
http://www.gulkids.com/
http://www.gulkids.com/
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&action=edit&section=1 جنسي -تطبيعhttps://ar.wikipedia.org/w/index.php?title= 
 ( .إيذاء األطفاؿ أنواعو أسبابو وخصائص المتعرضيف لو 2000آؿ سعودي منيرة عبد الرحمف .)-  تحديات

ي جامعة الممؾ رسالة دكتوراه غير منشورةدراسة استطبلعية بمدينة الرياض.  -لمينة الخدمة االجتماعية 
 سعودي الرياض.

 ( .2005آؿ سعودي منيرة عبد الرحمف .)ي 1ي طأسبابو وخصائص المتعرضين لو إيذاء األطفال أنواعو
 الرياض: جامعة نايؼ لمعمـو االمنية. 

 عوامؿ(. 2001) سيد. تغريد والرطروطي ىاني والسرحافي مؤمف وجيشافي والحديديي تيسير إلياسي 
 مقدمة عمؿ ورقة الياشمية. األردنية المممكة في إلييـ المساء األطفاؿ مف فئة لدى لئلساءة المؤدية الخطورة

 .عماف ياألردف يالعر  لألطفال العنف من خالية بيئة مؤتمر إلى
 ( .1999أميفي سيى أحمد .)ي القاىرة: دار التشخيص والعالج -المتخمفون عقميًا بين اإلساءة واإلىمال

 قباء.
 الشارقةي  يالشرطي الفكر مجمة. المنسية الضحية األطفاؿ معاممة سوء(. 2002. )دياب البداينةي

 .213-16(ي 114)11
 ( .2009بيريصي أغيد .).اضطرا  التمايز واليوية الجنسية 

 http://hayran.info/articles.php?authid=178 مف الرابط: 25/9/2012تـ استرجاعو بتاريخ 
 ( . اضطراب اليوية الجنسية وعبلقتو ببعض المتغيرات النفسية. 2007البشري سعادعبدا .) المؤتمر

 .2007نوفمبر ي 20-18ابطة األخصائييف النفسييف المصريةي ي ر اإلقميمي لعمم النفس
 ( .1996توميسوفي آدـ وتوسكيي جو .)الصيغة غير الظاىرة ضمن  -اإلساءة االنفعالية القضية الميممة

 ي ترجمة محمد السعيد أبو حبلوةي جامعة اإلسكندريةي كمية التربية بدمنيور.صيغ إساءة معاممة الطفل
          http://www.gulkids.com مف الرابط : 10/5/2013 تـ استرجاعو بتاريخ

 ( .1978جابريجابر عبد الحميد والشيخي سميماف .)القاىرة: دار دراسات نفسية في الشخصية العربية .
 الكتب.

 ( .اإلحصاء الوصفي في العمـو التربويةي 2003الجادريي عدناف حسيف .)ي عمافي األردف: دار 1ط
 المسيرة.

 ( .ساءة معاممة االطفاؿ عمى الشخصية المستقبمية2003الجمبيي سوسف شاكر دراسة في  -(. آثار العنؼ وا 
(ي جامعة بغدادي 1ي )مجمة شبكة العموم النفسية العربية. زمف الحصار االقتصادي والحروب عمى العراؽ

 .28-25كمية التربيةي العراؽي 
 مف الرابط: 28/8/2011تـ استرجاعو بتاريخ   

http://www.gulkids.com/
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http://www.arabpsynet.com/Archives/op/opj1.jalabi 
 مجمة ندوة تنشئة الطفل في ما قبل المدرسة إساءة معاممة الطفؿ.  .(1989) .حاجيةي جاسـ محمد

-6االجتماعية والعمؿ. ي جامعة الكويتي مركز خدمة المجتمع  والتعميـ المستمري وزارة الشؤوف االبتدائية
8. 
 ( .أساليب المعاممة الوالدية وحجـ األسرة كمحددات مبكرة لتطرؼ األبناء 1995حبيبي مجدي عبد الكريـ .)

 .127-98(ي 33ي الييئة المصرية العامة لمكتابي )مجمة عمم النفسفي استجاباتيـ. 
 ( .العنؼ المفظي الوالدي وعبلقتو ب2006حبيؿي مصطفى معمر محمد .) رسالة صحة األطفاؿ النفسيةي

ي كمية اآلداب والعموـ زلتيفي جامعة المرقبي الجماىيرية العربية الميبية الشعبية ماجستير غير منشورة
 االشتراكية العظمى.

 ( .أشكاؿ وعواقب العنؼ ضد األطفاؿ. ورقة عمؿ مقدمة إلى2004الحديديي مؤمف وجيشافي ىاني .) 
 .-169 1.من إساءة معاممة األطفال في األردن المؤتمر العربي األول لموقاية

 ( .2006حسفي السيد محمد أبو ىشاـ .) الخصائص السيكومترية ألدوات القياس في البحوث النفسية
 ي مركز البحوث التربويةي المممكة العربية السعودية.spssوالتربوية باستخدام

 ( .التعمؽ بالوالديف واألقراف وع2006حسفي ىبة محمد عمي .) بلقتو بالفاعمية الذاتية وأعراض االكتئاب في
 .770-703(ي 35) 2ي جامعة طنطاي مصري مجمة كمية التربية .مرحمة المراىقة

 (.2001حسنيفي معتزة محمد.) باضطرا  اليوية الجنسية  بعض العوامل الديموجرافية واألسرية المرتبطة
  ألطفال ما قبل المدرسة.

 http://www.thesis.eng.cu.edu.org ط مف الراب  11/10/2011تـ استرجاعو بتاريخ       
 ( .2008حسيفي طو عبد العظيـ .) (. عماف: دار الفكر.1. )طالنظرية والعالج –إساءة معاممة األطفال 
 ( .2002حمصيي أنطوف .)(. سوريا: جامعة دمشؽ.3. )طأصول البحث في عمم النفس 
 ( .1998الخطيبي جماؿ والحديديي منى .) التدخل المبكر مقدمة في التربية الخاصة في الطفولة

 (. عماف: دار الفكر.1ة. )طالمبكر
 ( .2001الخطيبي ىشاـ والزباديي أحمد .)ي عماف: الدار العممية الدولية ودار 1ي طالصحة النفسية لمطفل

 الثقافة.
 ( .دراسة إحصائية 2002الخوريي عصاـ .)–رسالة ياي تناذر الطفؿ المضطيد في دمشؽ وضواحي

 ي جامعة دمشؽي كمية الطبي قسـ التشريح المرضيي سوريةي دمشؽ.ماجستير غير منشورة
 ( . 1991الدخيؿي عبد العزيز بف عبد ا .) مقدمة في أسس التحميل السموكي ونماذج  –سموك السموك

 (. القاىرة: مكتبة الخانجي.1. )طمن تطبيقاتو
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 ( .إساءة معاممة األ2005دوكـي أنيسة .) مؤتمر الطفولة دراسة عمى عينة مف األطفاؿ اليمنييف(.  -طفاؿ
 .243-226ي جامعة تعزي الوطني األول

 ( .2006دويداري محمد عبد الفتاح .) المرجع في مناى  البحث في عمم النفس وفنيات كتابة البحث
 ي االسكندريةي مصر: دار المعرفة الجامعية.4ي طالعممي

 ( .أساليب المعاممة الوالدية وعبلقتيا بالذكاء والتحصيؿ الدراسي لدى 2008الدويؾي نجاح أحمد محمد .)
 ي الجامعة اإلسبلميةي غزة.رسالة ماجستير غير منشورةاألطفاؿ في مرحمة الطفولة المتأخرةي 

 ( .إعاقة الطفؿ العقمية كإحدى عوامؿ الخطورة الم2003الرطروطي سيد عادؿ توفيؽ .) حركة إليقاع
ي . ورقة عمل مقدمة في فعاليات ندوة اإلساءة لمطفل  المنظمة من قبل مؤسسة نير األردناإلساءة عميو
 .14-1ي مؤسسة نير األردفي عمافي 17-15تشريف الثاني 

 -( .2003الزىرانيي سعد بف سعيد .) دراسة ميدانية عمى  -ظاىرة إيذاء األطفال في المجتمع السعودي
. الرياض: منشورات مركز أبحاث مكافحة طفال الذكور في مناطق المممكة الثالث الكبرىعينة من األ

 الجريمة. 
 ( .االضطرابات النفسية لدى األطفاؿ المساء إلييـي 2004السروريي نبيمة .)ي رسالة ماجستير غير منشورة

       الجامعة األردنيةي األردف. 
 (.1994سبلمةي ممدوحة .)القاىرة: األنجمو المصرية.أنت وأنا واآلخرون -عيعمم النفس االجتما . 
 ( .2006سميـي مريـ والشعرانيي إلياـ .)ي بيروت: دار النيضة.الشامل في المدخل إلى عمم النفس 
 بيروت يوالميني الدراسي التوجيو صعيد عمى أبنائيم مستقبل في األىل تأثير. (1997). جميؿ شكوري: 

 المعارؼ. مؤسسة
 ( .اإلساءة 2001الصايغي ليمى .)–  مؤتمر مظاىرىا وأشكاليا وأثرىا عمى الطفؿ. ورقة عمؿ مقدمة إلى

 .13-1. األردفي عماف: مركز حماية الطفؿي نحو بيئة خالية من العنف لألطفال العر 
 األطفاؿ تعرض ودرجة أشكاليا-الوالدية الطفؿ معاممة إساءة. (2000) ساري. سواقديو  فاطمة الطراونةي 

دراسات  مجمةلديو.  النفسي التوتر ودرجة أسرتو ودخؿ والديو ومستوى تعميـ الطفؿ بجنس ذلؾ وعبلقة ليا
 .                                 466- 415(ي 27 (2التربوية، العموم

 ( .2004الظاىري قحطاف أحمد .)ي عماف: دار وائؿ.2ي طتعديل السموك 
 ( .2000عبد الحميدي محمد) اإلساءة الوالدية كما يدركيا الطفؿ وعبلقتيا ببعض المتغيرات النفسية .

   .10-3 ي(61ي )مجمة النفس المطمئنةواالجتماعية. 
 ( .اإلساءة الوالدية كما يدركيا الطفؿ وعبلقتيا ببعض المتغيرات النفسية 2000عبد الحميدي محمد نبيؿ .)

 .61ي مجمة النفس المطمئنةواالجتماعيةي 
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 ي القاىرة: مكتبة األنجمو 1ي طاألسبا  والعالج -العنف األسري(. 2006لرحمفي عمي اسماعيؿ. )عبد ا
 المصرية.   

 ( .أساليب التنشئة االجتماعية في مرحمة 1998العبد الغفوري فوزية يوسؼ ومعصومةي أحمد ابراىيـ .)
 .96-55ي ص ص 16ي السنة 64ي اإلنسانيةالمجمة العربية لمعموم الطفولة المبكرة عند األسرة الكويتية. 

 ( .جنوح األحداث في القطر العربي السوري مدينة دمشؽ نموذجًا. 1995عبودي إيماف .) رسالة ماجستير
 جامعة دمشؽي دمشؽ.  غير منشورة.

 ( .المفردات العدوانية لمطفؿ وعبلقتيا باإلساءة المفظية الموجية إليو مف قبؿ األىؿي2011عسيبلي روال .) 
 ي جامعة دمشؽي كمية التربيةي دمشؽ.رسالة ماجستير غير منشورة

 ( .درجة شيوع العنؼ الوالدي مف وجية نظر األميات واألطفاؿ ودور بعض 2007العشاي غالية .)
(ي دمشؽي سوريةي 2+1)26ي مجمة جامعة دمشق لمعموم التربوية والنفسيةالمتغيرات األسرية في ذلؾ. 

205-237. 
 جامعة التنشئة االجتماعية والتربية األسرية(. 1992د ثابت وعبد الغفاري أنور. )عمي الديفي محم .

 المنصورة: كمية التربية.
 (.فاعمية برنامج إرشادي لمتدريب عمى الميارات االجتماعية لدى طبلب كمية 2004عوضي ىدى شعباف .)

 ة التربيةي جامعة أسيوط.ي كميرسالة ماجستير غير منشورةالتربية ذوي خبرات اإلساءة الطفوليةي 
 ( .الترتيب الوالدي وعبلقتو بالعنؼ الموجو ضد الطفؿ في المنزؿي 2010غريبي نيرميف .) رسالة ماجستير

 ي جامعة دمشؽي كمية التربيةي دمشؽ.غير منشورة
 ( .لمركز . المؤتمر الدولي الرابع . غياب األب وأثره عمى الدور الجنسي لدى األبناء1997)فرحاتي السيد

 .908 895- ي2ي جامعة عيف شمسي اإلرشاد النفسي
 ىماؿ (. إساءة2004رباب والعودةي ميسوف. ) القبجي  عمؿ ورقة ليا. التصدي وأنظمة طرؽ األطفاؿ وا 

 شعباف. المممكة األردنية 22-٢٢ يالرياض في خصائصيا واحتياجاتيا المبكرة الطفولة ندوة في مقدمة
 .٥٥– ٣ الطفؿي  حماية برنامج األردف نير مؤسسةي الياشمية

 -( .1998القريطيي عبدالمطمب .)القاىرة: دار الفكر.في الصحة النفسية . 
 ( .2003كامؿي وحيد مصطفى .) فعالية برنام  إرشادي في تحسين التوافق النفسي لدى االميات

 ي جامعة الزقازيؽ. المسيئات ألطفالين المعاقين عقمياً 
  ي عماف: مكتب العنف ضد االطفال في األردن(. 2007ة واليونسيؼ. )المجمس الوطني لشؤوف األسر

 اليونسيؼ.  
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 ( .مركزية الذات ووجية الضبط والحالة المزاجية لدى األطفاؿ 2003محمودي أماف وصابري سامية .)
 (ي الكويت. 5)4ي مجمة الطفولة العربيةالمساء معاممتيـ. 

 ( .2001مختاري وفيؽ صفوت .)ي القاىرة: دار العمـ لمثقافة.                                        لنفسيةأبناؤنا وصحتيم ا 
 ( .خبرات اإلساءة التي يتعرض ليا الفرد في مرحمة  الطفولة 2003مخيمري عماد والظفيريي عزيز .)

 . 486-447(ي3) 13يدراسات نفسيةوعبلقتيا باضطراب اليوية الجنسية. 
 (أنماط اإلساءة لؤلطفاؿ. 2002المعايطةي منصور عمر :)ي المممكة العربية السعوديةي مجمة األمن والحياة

 .٥٣ي  ص 244أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنيةي 
 ( .نحو استراتيجية لحماية الطفؿ مف سوء المعاممة واإلىماؿ. 2001منصوري طمعت .) مجمة الطفولة

 ي لمطفولة والتنمية.المجمس العرب والتنمية،
 ( .2014موريسي فيوال .)اضطرا  اليوية الجنسية من وجية نظر عممية وأخرى مسيحية. 
  http://www.calam1.org/a/10مف الرابط:      28/5/2015تـ استرجاعو في    
 ( .1991موسىي رشاد .)القاىرة: دار المختار.سيكولوجية الفروق بين الجنسين . 
 ي دمشؽ: منشورات جامعة 4. طالقياس والتقويم في التربية الحديثة(. 2006. )ميخائيؿي أمطانيوس

 دمشؽ.
 -( .اإلساءة لمطفؿ مف الوالديف والمربيات في محافظة إربد. 2010النمراتي آالء .) رسالة ماجستير غير

 . جامعة اليرموؾي األردف.منشورة
 ( .2008الييئة السورية لشؤوف االسرة ووزارة التعميـ العالي .)دراسة  -سوء معاممة االطفال في سورية

 ي دمشؽ.(18-15ميدانية لمفئة العمرية )
 (. إساءة معاممة طفؿ ماقبؿ المدرسة 2000) محمد والموسوي ي حسف والزامؿي محمد. ياسيفي حمدي

 – 33(ي 55) 14ي المجمة التربويةوخصائصو النفسية: دراسة ثقافية بيف المجتمعيف الكويتي والمصري. 
74 
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I 

 مالحق الدراسة
 
 
 

 .الدراسة(: أسماء السادة محكمي أدوات 1ممحق)

           )العنقودي((: تددددوزع أفددددراد المجتمددددع األصدددددمي2ق)حددددمم
 .الجغرافية بحس  المناطق

 اإلساءة االنفعالية الوالدية. استبيان(: 3ممحق)

 اضطرا  اليوية الجنسية. استبيان(: 4ممحق)
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II 

 (1)رقمالملحق  
  الدراسةأسماء السادة محكمي أدوات  

 القسم الصفة العلمية اسم السيد المحكم م

 اإلرشاد النفسي أستاذ د. محمد الشيخ حمود 1

 القياس والتقويـ أستاذ د. رمضاف درويش 2

 عمـ النفس أستاذ د. عماد سعدا 3

 اإلرشاد النفسي مساعدأستاذ  د. أحمد الزعبي 4

 عمـ النفس أستاذ مساعد غساف منصورد.  5

 القياس والتقويـ أستاذ مساعد د. عزيزه رحمة 6

 القياس والتقويـ مدرسة د. رنا قوشحة 7

 اإلرشاد النفسي مدرسة د. عائشة ناصر 8

 اإلرشاد النفسي مدرسة د. ضحى عبود 9
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 (2) رقم  الملحق                                                          

 ةبحسب المناطق الجغرافي ) العنقودي(توزع أفراد المجتمع األصلي

 العدد الكلي إناث ذكور اسم المدرسة المنطقة الجغرافية

 

 شمال

 271 120 151 ابراىيم الزرقالي

 187 88 99 ابراىيم ىنانو

 379 189 190 ابن زىر األندلسي

 235 102 133 خولة بنت األزور

 

 جنو 

 529 258 271 معن بن زائدة

 909 456 453 المعتصم

 925 454 471 عدنان بغجاتي

 772 772 388 قاسم أمين

 

 الوسط

 326 164 162 اإلمام الغزالي

 539 262 277 الممكة بمقيس

 901 440 461 نصير شورى

 798 388 410 جمال الدين القاسمي

 

 شرق

 225 114 111 أبي بن كع  األنصاري

 378 199 188 أم الفضل

 243 114 129 الجاحظ

 187 83 104 جميمة األنصارية

 
 غر 

 213 104 109 ابن حزم

 384 196 188 تاج النساء      

 340 178 162 مصطفى كامل    

 764 435 329 الشييد يحيى عقيد



 بالمغة األجنبية                            ممخص الدراسة 
 

 
IV 

 (3الملحق رقم )     
 استمارة بيانات عامة

 

 
 ( )   (                           أنثى )   ذكر الطال : جنس

 
 ( (     مع أقاربك )    (     مع أحد والديك )    ىل تعيش مع: والديك )

 
 نعـ )   (      ال )   ( ىل لديك إخوة:

 
 أوسط )   (             أخير )   (ماترتيبؾ الوالدي بيف إخوتؾ:   أوؿ )   (           
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 (4الملحق رقم )
 بصورته النهائية  اإلساءة االنفعالية الوالدية  استبيان

 
 

 عزيزي الطال  / عزيزتي الطالبة:

أمامػػػػؾ مجموعػػػػة مػػػػف العبػػػػارات التػػػػي تصػػػػؼ أسػػػػاليب معاممػػػػة والػػػػديؾ 
لػػى اآلف ي  خوتػػؾ مػػف حولػػؾ فػػي المنػػزؿ ي منػػذ صػػغرؾ وا  وأمػػاـ كػػؿ عبػػارة وا 

أبػػدًا(ي أرجػػو منػػؾ قػػراءة كػػؿ  -نػػادراً  -أحيانػػاً  - غالبػػاً  -دائمػػاً أربػػع خيػػارات )
بدقة ي ثـ ضع إشارة في العمػود األكثػر انطباقػًا  ستبيافعبارة مف عبارات اال

طئػػةي وسػػتبقى إجابتػػؾ عميػػؾي عممػػًا أنػػو لػػيس ىنػػاؾ إجابػػات صػػحيحة أو خا
 البحث العممي.ستفيدنا فقط ألغراض سرًا بيننا و 
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 أبداً  من فعل هذا
 نادراً 

 أحياناً 

 غالباً 

لى اآلن:أكان  دائماً  ىمي منذ صغري وا   م 

 األب األم

       

يقارنني والدي وأحدىما مع رفاقي أو إخوتي 
إنيـ أشطر -بكممات مثؿ :إنيـ أفضؿ منؾ

.إنيـ أجمؿ منؾ-منؾ  
1 

       
شكمي يكممات  يسخر والدي أو أحدىما مف

.يا قبيح -يا قصير -مثؿ: يا سميف  
2 

.يبصؽ والدي أو أحدىما في وجيي         3 

.يشتمني والدي أو أحدىما         4 

       

يسخر والدي أو أحدىما مف مشاعري عندما 
 -أعبر عنيا بكممات مثؿ:حاجتؾ تمثيؿ

.عأساس عندؾ إحساس  
5 

.بأسماء ال أحبيايناديني والدي أو أحدىما          6 

       

يطمب والدي أو أحدىما مني القياـ بأعماؿ 
تخيفني مثؿ: التخمص مف الحشرات في 

.الخروج مف المنزؿ ليبلً -المنزؿ  
7 

       

يخوفني والدي أو أحدىما بكممات مثؿ:إذا لـ 
تفعؿ مانطمبو منؾ سنحبسؾ في غرفة الفئراف 

.أو في غرفة مظممة  
8 

.والدي أو أحدىما بالقتؿ أو التعذيبييدنني          9 

.ييددني والدي أو أحدىما بالطرد مف المنزؿ         11 

       
حدىما مف مشكبلت قد أيخوفني والدي أو 

.تحصؿ في حاؿ اختبلطي بالناس  
11 

       
ييددني والدي أو أحدىما بالعقاب في حاؿ 

.الفشؿ في إنجاز مابطمب مني  
12 

.والدي أو أحدىما مف الطعاـيحرمني          13 

       
يمنعني والدي أو أحدىما مف االختبلط 

.باآلخريف  
14 

       
ييتـ والدي أو أحدىما بشراء المبلبس التي 

.أحتاجيا  
15 
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يحرمني والدي أو أحدىما مف مصروفي 

.اليومي  
16 

.يمنعني والدي أو أحدىما مف النـو         17 

والدي أو أحدىما باألماف يشعرني         18 

 

       
يمدحني والدي أو أحدىما عند إنجازي ألي 

.عمؿ  
19 

       
حدىما بالحب في كثير أيشعرني والدي أو 

.مف المواقؼ  
21 

       
حدىما عمى أسئمتي أيجيب والدي أو 

.واستفساراتي  
21 

       
يحطـ والدي أو أحدىما االشياء التي أحبيا 

ا.ىدايا وجوائز حصمت عميي-مثؿ:ألعابي  
22 

       
حدىما مف االختبلط أو أيحرمني والدي أو 

.التحدث مع االشخاص الذيف أحبيـ  
23 

       

يحرمني والدي او أحدىما مف المشاركة 
تناوؿ وجبات  باألنشطة العائمية اليومية مثؿ:

.الطعاـ أو مشاىدة التمفاز مع العائمة  
24 

       
حدىما مف ممارسة أيحرمني والدي أو 

.ىواياتي  
25 

       
يمنعني والدي أو أحدىما مف المعب مع 

 أصدقائي.
26 

       

يمنعني والدي أو أحدىما مف التعبير عف 
-مو ميـ تحكي رأيؾ رأيي بكممات مثؿ:

/صغيرة.لساتؾ صغير -مادخمؾ بيالموضوع  
27 

.إنجازاتيحدىما مف أيسخر والدي أو          28 

.يطردني والدي أو أحدىما مف المنزؿ         29 

.يخاصمني والدي أو احدىما لفترات طويمة         31 

.يقـو والدي أو أحدىما بالدعاء عمي بالموت         31 

       
يحرمني والدي أو أحدىما مف الرعاية 

.البلزمة عند مرضي  
32 

.بمعرفة أصدقائيييتـ والدي أو أحدىما          33 
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يتمنى والدي أو أحدىما موتي عندما أكوف 

.مريضاً    
34 

.يحبسني والدي أو أحدىما في غرفة مظممة         35 

       
يتركني والدي أو أحدىما في الشارع لفترات 

.طويمة دوف السؤاؿ عني  
36 

       
يجبرني والدي أو أحدىما عمى تناوؿ أطعمة 

.ال أحبيا  
37 

       

يطمب والدي أو أحدىما  مني القياـ 
 -الطبخ -باألعماؿ المنزلية مثؿ: الغسيؿ

.التنظيؼ  
38 

 39 يحتاج والدي أو أحدىما إلى مساعدتي.       

.يبكي والدي أو أحدىما أمامي         41 

.يكمفني والدي أو أحدىما برعاية إخوتي         41 

أحدىما عمى أسراره.يأتمنني والدي أو          42 

       
يجبرني والدي أو أحدىما عمى التغيب عف 

.المدرسة بسبب مسؤولياتي في المنزؿ  
43 

.يتعرض والدي أو أحدىما لمضرب أمامي         44 

       
حدىما عني بشكؿ سيء أيتحدث والدي أو 

.أماـ اآلخريف  
45 

       
ييددني والدي أو أحدىما بنشر الشائعات 

.عني كاتيامي بالسرقة أو الكذب  
46 

       
حدىما بالعقاب الشديد في أييددني والدي أو 

.حاؿ تعاممي مع اآلخريف  
47 

       
حدىما بأذية أشخاص أييددني والدي أو 

.أحبيـ إذا لـ أنفذ ما يطمب مني  
48 

       
حدىما بالذنب كي أقـو أيشعرني والدي أو 

.بما يطمب مني  
49 

       

ييددني والدي أو أحدىما بحرماني مف رؤية 
األشخاص الذيف أحبيـ إذا لـ أنفذ مايطمب 

  .مني
51 

       
يسمح لي والدي أو أحدىما بالتغيب عف 

.المدرسة بغير عذر  
51 
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يشجعني والدي أو أحدىما عمى اليروب مف 

.المدرسة  
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 53  .يجبرني والدي أو أحدىما عمى التسوؿ       

.حدىما عمى السرقةأيشجعني والدي أو          54 

       
حدىما عمى الكذب عمى أيشجعني والدي أو 

.اآلخريف لمحصوؿ عمى ما أريد  
55 

       
حدىما عمى شتـ وضرب أو أيشجعني والدي 

.اآلخريف  
56 

.يسمح لي والدي أو أحدىما بالتدخيف         57 

       
تخريب  يشجعني والدي أو أحدىما عمى

.الممتمكات العامة  
58 

       
يخبرني والدي أو أحدىما بأنني أسيء فيـ 
 أوامرىما مع أنني أنفذىا بصورة صحيحة.

59 

       
يخبرني والدي أو أحدىما بأنني ال أتذكر 

 األحداث الماضية عمى اإلطبلؽ.
61 

       
يخبرني والدي أو أحدىما بأنني لست 

 طفميما.
61 

       
مني والدي أو أحدىما إعادة تنفيذ ما  يطمب

 يطمبانو مني أكثر مف مرة.
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يطمب مني والدي أو أحدىما فعؿ أشياء 

 متناقضة.
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 (5الملحق رقم )

 لنهائيةاضطراب الهوية الجنسية لدى الطفـل)صورة الذكور( بصورته ا  استبيان

 1 أفضل المع  بألعا  الذكور.     

 2 أحب أف أتصرؼ كالذكور.     
 3 أفضؿ مبلبس الذكور.     
الذكرية.أستمتع بالحديث في األمور        4 
 5 لدي رغبة قوية في أف أكوف ذكرًا.     
 6 أتخيؿ باستمرار أنني ذكر.     
 7 أقدـ نفسي لآلخريف عمى أنني ذكر.     
.الذكريةكمما أتيحت لي الفرصة أرتدي المبلبس        8 
.لذكوركمما أتيحت لي الفرصة أتزيف مثؿ ا       9 
 10 أحب أف ألعب  دور الذكر.     
 11 أفضؿ المعب مع الذكور.     
.ذكرأشعر براحة شديدة عندما أتخيؿ أنني        12 
 13 أحب المعب العنيؼ.     
 14 أرفض المعب بألعاب اإلناث.     
.األنوثةأرغب في التخمص مف بعض مظاىر        15 

     
في  األنثويةأشعر بعدـ الراحة لبعض الجوانب 

 جسمي.
16 

 17 سوؼ تختفي مظاىر أنوثتي.     
 18 إف مظاىر األنوثة لدي مقززة.     
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 (6الملحق رقم )

 النهائيةاضطراب الهوية الجنسية عند الطفـل)صورة اإلناث( بصورته    استبيان 

 ـ العبارات دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبداً 
 1 أفضؿ المعب بألعاب اإلناث.     
أتصرؼ كاإلناث.أحب أف        2 
 3 أفضؿ مبلبس اإلناث.     
.أستمتع بالحديث في األمور األنثوية       4 
 5 لدي رغبة قوية في أف أكوف أنثى.     
 6 أتخيؿ باستمرار أنني أنثى.     
 7 أقدـ نفسي لآلخريف عمى أنني أنثى.     
 8 كمما أتيحت لي الفرصة أرتدي المبلبس األنثوية.     
 9 كمما أتيحت لي الفرصة أتزيف مثؿ اإلناث.     
 10 أحب أف ألعب دور األنثى.     
 11 أفضؿ المعب مع اإلناث.     
 12 أشعر براحة شديدة عندما أتخيؿ أنني أنثى.     
 13 أكره المعب العنيؼ.     
 14 أرفض المعب بألعاب الذكور.     
الذكورة.أرغب في التخمص مف بعض مظاىر        15 

     
أشعر بعدـ الراحة لبعض الجوانب الذكرية في 

 جسمي.
16 

 17 سوؼ تختفي مظاىر ذكورتي.     
 18 إف مظاىر الذكورة لدي مقززة.     
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Abstract 

Emotional Abuse at Home  

and its relationship to Child’s  Gender 

Identity 

A Field study among sixth grade students of basic learning in the 

schools of Damascus 

 
Emotional abuse is a serious phenomenon which commonly occurs in all 
household, regardless types of cultural, social and ethnic background, require 
from all social and educational institutions to face it, emotional abuse is not 
an incident or event that happens once. 
Most of the researchers confirm that children's exposure to emotional abuse, 
will cause them serious harm, the negative effects will continue through the 
rest of their lives, making them suffer from a wide range of mental disorders 
including gender identity disorder. 
The main question of the research problem can be identified as:  

Is there a relationship between parental emotional abuse and child's 
gender identity? 

Objectives of the study 
  The present study aims to:  
- Determining the nature of the relationship between parental emotional 
abuse and gender identity of the child in a sample search, due to the variable 
gender. 
- Identify the significance of differences among a sample search members on 
the questionnaire of emotional abuse, due to the variable gender.   
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- Identify the significance of differences among a sample search members on 
the questionnaire of emotional abuse, due to the variable birth order. 
- Identify the significance of differences among a sample search members on 
gender identity disorder questionnaire, due to the variable gender. 
- Identify the significance of differences among a sample search members on 
gender identity disorder questionnaire, due to the variable birth order. 
-Identify the impact of the interaction between taxonomic variables on 
emotional abuse at the study sample. 
-Identify the impact of the interaction between taxonomic variables on gender 
identity at the study sample. 
study Method: 
 The nature of the study in order to achieve the objectives of the study and 
validation of its questions, required the use of the descriptive analytical 
method.   
study community and its sample: 
The sample of the study consisted of  participants, in this study, were 
selected randomly. Those were (800) students; (387) male students, and 
(413) female students, out of (24352) sixth grade students of basic learning 
in the schools of Damascus for the academic year (2013-2014), and the 
study sample wewe selected by a cluster random manner.   
study tools: 
The researcher has used two tools to check the hypotheses of the study: 
- The Questionnaire of Parental Emotional Abuse: it was prepared by the 
researcher herself . It is composed of 63 items which measure childhood 
emotional abuse excperiences. Hence, the top mark that a participant may 
get is (315), and the lowest one may get is (63).  
-The Questionnaire of Child’s  Gender Identity: it was also prepared by the 
researcher herself. It is composed of 18 items, Hence, the top mark that a 
participant may get is (90), and the lowest one may get is (18).  
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The study hypotheses: 

The study included several hepotheses, which are: 

- There is no statistical significant  relationship between parental emotional 
abuse and child’s gender identity . 
-There is no statistical significant relationship between emotional abuse by 
fathers and child’s gender identity, due to gender variable. 
- There is no statistical significant relationship between emotional abuse by 
mothers and child’s gender identity, due to gender variable. 
-There are no statistical significant differences between averages of the 
study sample scores in emotional abuse due to variable gender. 
-There are no statistical significant differences between averages of the 
study sample scores in emotional abuse due to variable birth order.  
-There are no statistical significant differences between averages of the 
study sample scores in gender  identity due to variable gender. 
- There are no statistical significant differences between averages of the 
study sample scores in gender  identity due to variable birth order.  
- There are no significant differences between the mean scores of the study 
sample on the questionnaire of  parental emotional abuse by fathers due to 
interaction between taxonomic variables. 
- There are no significant differences between the mean scores of the study 
sample on the questionnaire of  parental emotional abuse by mothers due to 
interaction between taxonomic variables  
 - There are no significant differences between the mean scores of the study 
sample on gender identity disorder questionnaire due to interaction between 
taxonomic variables 
Results of the study: 
The study found the following results: 
 -There is a statistical significant relationship between parental emotional 
abuse and child’s gender identity . 



 بالمغة األجنبية                            ممخص الدراسة 
 

 
XV 

-There is a statistical significant relationship between emotional abuse by 
fathers and child’s gender identity, due to variable gender. 
- There is a statistical significant relationship between emotional abuse by 
mothers and child’s gender identity, due to variable gender. 
- There are significant differences between the mean scores of the study 
sample on emotional abuse parental questionnaire due to variable gender, in 
favor of females. 
- There are significant differences between the mean scores of the study 
sample on the questionnaire of parental emotional abuse depending on 
variable birth order in favor of variable birth order(middle). 
- There are significant differences between the mean scores of the study 
sample on gender identity disorder questionnaire due to variable gender, in 
favor of females. 
 - There are significant differences between the mean scores of the study 

sample on gender identity disorder questionnaire differences depending on 
variable birth order in favor of variable birth order(last). 
- There are significant differences between the mean scores of the study 
sample on the questionnaire of emotional abuse by fathers  due to interaction 
between taxonomic variables. 
- There are significant differences between the mean scores of the study 
sample on the questionnaire of emotional abuse by mothers due to 
interaction between taxonomic variables. 
 - There are significant differences between the mean scores of the study 
sample on gender identity disorder questionnaire due to interaction between 
taxonomic variables 
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