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 .املراهقني لدى النفسي ابلتوافق وعالقته األسري العنف
 "طرابلس مبدينة العامة ةالثانوي املرحلة طالب على ميدانية دراسة"

 قشقش سامل زهرة.د
فس علم أستاذ ملساعد الن  ا

 طرابلس جامعة –اآلداب  كلية
 ملخص: 

درجة معرفة  إىلتسعى العنف األسري وعالقته ابلتوافق النفسي لدى املراهقني، كما معرفة  إىلهتدف الدراسة     
ومستوى تعليم  ،ومستوى تعليم األب ،)النوع افيةاالختالف يف أشكال العنف األسري تبعًا للمتغريات الدميغر 

مت وقد  ،من طالب املرحلة الثانوية مبدينة طرابلس ،طالبًا وطالبة 74عينة قوامها على األدوات طبقت وقد  ،األم(
 سلبية عالقة هناك نأسفرت النتائج أبو  ،ومقياس التوافق النفسي للمراهقني ،استخدام مقياس العنف األسري

 النفسي التوافق قل األسري العنف زاد كلما  أي املراهقني لدى النفسي والتوافق األسري العنف بني عكسية
 األب تعليم ملستوى تبعاً  األسري العنف أشكال ظهور يف إحصائية داللة ذات فروق كذلك هناك  ،والعكس

 ملتغري تبعاً  األسري عنفال درجات متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق توجد األب, أيضاً  تعليم لصاحل ،واألم
 اجلنس ملتغري تبعاً  النفسي التوافق درجات متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق الذكور, كما توجد اجلنس لصاحل

 . اإلانث لصاحل

 املراهقة. ،التوافق النفسي ،العنف األسري :املفتاحية الكلمات

Abstract: 

    The study aims to know domestic violence and its relationship to psychological 
compatibility among adolescents. It also seeks to know the degree of difference in 
the forms of family violence according to demographic variables (gender, father’s 
education level, and mother’s education level). The tools were applied to a sample 
of 74 male and female students of the stage. Secondary school in Tripoli, the scale 
of family violence and the psychological compatibility scale for adolescents were 
used, and the results resulted in that there is an inverse negative relationship 
between domestic violence and psychological compatibility among adolescents, 
that is, the more family violence, the less psychological compatibility and vice 
versa, as well as there are statistically significant differences in the emergence of 
Forms of family violence according to the level of education of the father and 
mother, in favor of the education of the father, there are also statistically 
significant differences between the average degrees of domestic violence 
according to the gender variable in favor of males, and there are also statistically 
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significant differences between the average scores of psychological compatibility 
according to the gender variable in favor of females. 

 مقدمة:
من القضااي اليت بدأت تظهر على السطح وتؤرق اجملتمع اللييب، تعد قضااي العنف األسري أبشكاهلا املختلفة      

جتاه أي فرد وترتكب  ،مبا ختلفه من آاثر على األفراد نتيجة االعتداءات املادية واملعنوية اليت متارس داخل األسرة
ارس دورها اإلجيايب يف من أفراد األسرة والسيما األبناء، ومتثل األسرة نواة اجملتمع، واألبناء هم نتاج األسرة اليت مت

 منوًا سليماً  اإلنسانتربيتهم ورعايتهم وتنشئتهم ويف بناء شخصيتهم، وتعد مرحلة املراهقة من املراحل املهمة لنمو 
 (.30:2006)حجازي، من الناحية اجلسمانية والنفسية واالجتماعية والعقلية

واالجتماعية، مبا فيها الشعور ابألمن،  النفسية لذلك فاألسرة تعد بيئة نفسية صحية إلشباع حاجات األبناء    
أي شعور الفرد بقيمته الشخصية واطمئنانه يف األسرة وثقته بنفسه، وأيضًا الشعور ابالستقرار وضمان احلصول 

لكي يتمتع  ،والبعد عن العنف ،والتوجيه ،والرعاية ،الوقت إىلعلى احلاجات والرغبات، فاالبن حيتاج من والديه 
 (Glaser andشخصية سوية نفسيًا وعقلياً، وأن ميارس عالقته ابلدفء واأللفة واحملبة مع والديهالطفل ب

prior،2002 .) 

 وغري مباشرة بطريقة األبناء يتبعها اليت التعامل اسرتاتيجيات على تؤثر بقسوة ألبنائهم اآلابء فمعاملة
 هلم قدرة ال وأنه والديهم من وأذى عنف من يالقونه وفيما حيدث فيما هلم دور ال أنه األبناء يدرك فقد ،مباشرة

 الوالدين سلوك يقدم كما  ،منهم وعي دون الضغوط مع للتعامل كطريقة  واإلنكار التجنب فيختارون تغيريه على
 أمهية من الرغم وعلى (.14:2013 ،أمحد) .بتلقائية يتبعونه االجتماعي والتعامل للتفاعل منوذجاً  لألبناء العدواين

 أحياانً  تفشل أهنا إال ،ألبنائها االجتماعية التنشئة لعملية قيامها خالل من اجملتمع بناء يف تثريها وخطورة األسرة
 السلوك أمناط بسبب وذلك وسلوكياً  نفسياً  مضطربني أعضاء للمجتمع تقدميها خالل من الدور هبذا القيام يف

 .ياانً أح تستخدمها اليت والتفاعالت

 :وحمدداهتا الدراسة مشكلة
الرشد، وما  إىلة من الطفولة إلىعلى الرغم من أمهية مرحلة املراهقة اليت ميرون هبا األبناء، بصفتها مرحلة انتق    

يرافقها من تغريات جسدية، ونفسية، هلا أاثرها العميقة يف شخصيتهم، وتكيفهم مع البيئة احمليطة هبم، فلم تركز 
لياء األمور، ومن أو لى ما يتعرض له املراهق من عنف موجه حنوه، ذلك أن مثة حاجة ملحة للمربني و الدراسات ع

خصائصهم الشخصية، وما يرافقها من انفعاالت خمتلفة، حبيث متكنهم  إىليتعاملون مع هؤالء املراهقني للتعرف 
الطارئة، وردود أفعاهلم  فعاليةالنز مشكالهتم النفسية واو امن التعامل مع هذه الفئة بوعي، ومساعدهتم لتج

 املختلفة.
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، وتتعدد خرمكتسباً، وظاهرة اجتماعية مثرية للقلق، تزداد يومًا تلو اآل اً لذلك يعد العنف سلوكًا منحرف    
متت ممارسة العنف  إذامظاهرها وأشكاهلا، والعوامل الكامنة وراء ظهورها واستفحاهلا، واآلاثر املرتتبة عليها، خاصة 

هم لفظًيا، فعندئذ حتدث آاثر نفسية سيئة، تكون بعيدة املدى، حيث إلىاإلساءة  أواألبناء، إبهانتهم جسداًي  ضد
تدمري خالاي املخ، حبيث  إىلتشكيل عقل األبناء على حنو خمتلف، كما تؤدي  إىلتؤدي هذه املمارسة العنيفة 

  (.123: 2001)جاكسون، ز هذه اآلاثر املدمرة بسالمو ايصعب جت

نكاره  إحيان ال يالحظه العامل اخلارجي وميكن يف كثري من األيظهر يف املنزل و  فضاًل عن أن العنف األسري     
تثريه على األبناء ال ينتهي مع مرحلة الطفولة بل يصحبهم يف مراهقتهم ورشدهم حيث يؤثر على و ،وإخفائه

على  لتايلابفكل ذلك يؤثر سلبًا على تكيفهم و ستقباًل وعلى بناء شخصياهتم وحياهتم م ،أدائهم داخليًا وخارجياً 
 .توافقهم النفسي

 أبناءهم حنو البسيط العنف ميارسون اآلابء أن(( Bardi and Tarli،2001 دراسة عليه أكدت ما وهذا   
 ام أما الوجه، على والصفع واالنتزاع الدفع البسيط ابلعنف ويقصد( %8) بنسبة الشديد والعنف( %77) بنسبة
 سائل سكب أو ،حرقه أو ،ضربه لةو احم أو حادة أبداة الطفل وضرب ،والعض الرفس فيعين الشديد ابلعنف يتعلق

 .الطفل جتاه األسلحة واستعمال ابألسلحة والتهديد ،عليه ساخن

 ما منها نفسية ابضطراابت إبصابتهم ترتبط ما غالباً  األبناء معاملة إساءة أن( schleimer،2004) يرى كما    
 كبته  يتم ما ومنها ،احلركة وفرط االنتباه نقص واضطراب ،السلوك واضطراب ،العدوان مثل خارجياً  تفعيله يتم

 .     والقلق االكتئاب مثل داخلياً 

 العنف أن ،األردين اجملتمع يف األسرة قبل من األبناء حول املوجه العنف دراسة أثناء ،(1999احلاج،) بني وقد 
 اجلسدي العنف من يعانون الذكور إن كما  ،اللفظي العنف مت اجلسدي، العنف هو األبناء ضد شيوعاً  األكثر

 .اللفظي العنف من يعانني كن  اإلانث بينما ىلو األ ابلدرجة

ومن املعلوم أن اجملتمع اللييب ليس مبنأى عن املشكالت احلادثة يف هذا العصر الذي طغت عليه التقنيات احلديثة  
ل مرة و مما جعلنا نفاجأ يف كل يوم بنمط من األمناط املستحدثة واليت تظهر أل ،املعلومات وانفجرت فيه ثورة

أهنا من اجلرائم التقليدية ولكن أسلوب ارتكاهبا يتم بطرق مستحدثة مل يعرفها اجملتمع  أو ،وتتشكل كجرمية منفصلة
 لمراهقني.دراسة عالقة العنف األسري ابلتوافق النفسي ل إىلهذا ما دفع و  ،من قبل

 تية:التساؤالت اآلومن خالل هذا البحث سيتم اإلجابة على 

 التوافق النفسي لدى املراهقني؟.اللة إحصائية بني العنف األسري و هل توجد عالقة ذات د -
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ظهور أشكال العنف األسري تبعاً ملستوى تعليم األب واألم؟. -
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متوسط درجات التوافق النفسي و  ،ات داللة إحصائية بني متوسط درجات العنف األسريهل توجد فروق ذ -
 تبعاً ملتغري اجلنس؟.

 أهداف الدراسة وتتمثل أهداف الدراسة يف:
 .التوافق النفسي لدى املراهقنيالعنف األسري و  معرفة العالقة ما بني -
 األب.م و ألسري تبعاً ملستوى تعليم األأشكال العنف ا معرفة مظاهر -
 ومتوسط درجات التوافق النفسي تبعاً ملتغري اجلنس. ،متوسط درجات العنف األسري معرفة -

اإلحصائية وهذا سنكشف عنه  ساليبفتتمثل يف العينة واملتغريات واألدوات واأل عن حمددات الدراسة: أما
 الحقاً.

 أُهية الدراسة: تتبلور أُهية هذه الدراسة من خالل: 
األُهية أما عن  ،النفسي التوافق مقياس –األسري العنفمقياس تطبيق يف  ياسية السيكومرتية وتتمثل:األُهية الق

تتمثل األُهية يف حني  ،يف التعرف على أكثر املتغريات الدميوغرافية ارتباطًا مبتغريات الدراسة النفسية فتتمثل:
ي النفسي للعمل على مساعدة اآلابء يف حتسني ضرورة تدخل األخصائ إىليف تنبيه املراكز العالجية  العالجية:

 معاملتهم ألبنائهم.
 التعريف اإلجرائي ملصطلحات الدراسة: 

مقياس "أبنه جمموع الدرجات اليت حيصل عليها املفحوص من خالل تطبيق  يعرف العنف األسري إجرائياً:
 العنف األسري".

يت حيصل عليها املفحوص على مقياس التوافق النفسي "أبنه جمموع الدرجات ال يعرف التوافق النفسي إجرائياً:
  .املعد هلذا الغرض"

 سـنة، متتاز 19 إىل 15 سن من متتد ة،آخر املت الطفولة مرحلة تلي اليت املرحلة هي :اإلجرائي للمراهقة التعريف
 . ةلىواالستقإل التحرر يف املراهق يرغب كما  مفاجئة، وجسمية فسيولوجية بتغريات

 ا أمكن احلصول عليه من الدراسات السابقة.مسيتم عرض  السابقة:الدراس ات 

 ،وعالقته ابلشعور ابألمن لدى املراهقني ،( بدراسة العنف األسري املوجه حنو األبناء2006،اهتم )الفراية   
لو ومقياس ماس ،ومت استخدام مقياس اإلساءة الوالدية لألبناء ،طالباً  1248عينة قوامها  طبقت األدوات على

 ،ىلو ضحت النتائج أن األبناء يتعرضون ألشكال العنف النفسي يف املرتبة األأو و  ،لدى املراهقني للشعور ابألمن
دالة إحصائياً  اً كما أن هناك فروق  ،واألبناء الذكور أكثر تعرضاً ألشكال العنف األسري ،مت اجلسدي ،يليها اإلمهال

 ل العنف األسري.ملستوى تعليم األب واألم على درجات وجود أشكا

( بدراسة العنف اللفظي املوجه من الوالدين حنو أبنائهم املراهقني وعالقته ببعض 2010،)ليلي و قامت   
لنتائج أبن وأظهرت ا ،واستخدم مقياس العنف اللفظي ،طالباً  400عينة قوامها طبقت األدوات على  ،املتغريات
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كذلك ال يوجد فروق دالة   ،اطية دالة إحصائياً مع العنف اللفظيلألب ولألم له عالقة ارتب اخنفاض مستوى التعليم
 إحصائياً يف متغري العنف اللفظي بني الذكور واإلانث.  

 طبقت األدوات على ،( عن العنف األسري وعالقته ابلتوافق النفسي لدى املراهقني2010،وحبث )مصطفى   
جود فروق ذات داللة إحصائية يف ظهور أشكال العنف و  إىلوتوصلت النتائج  ،طالبًا وطالبة 396عينة قوامها 

كما توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني ظهور أشكال العنف األسري   ،األسري تبعًا ملستوى تعليم األب واألم
أيضًا توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات  ،وبني التوافق النفسي لدى طالب املرحلة الثانوية

 ألسري والتوافق النفسي تبعاً ملتغري اجلنس.أشكال العنف ا

وطبقت األدوات  ،( أثناء دراسة العنف األسري وعالقته ابلتوافق النفسي للمراهق2011،أيضاً توصلت )عبيد   
 ،واختبار الشخصية الذي يقيس التوافق النفسي ،استخدم استبيان العنف األسري ،طالباً  200عينة قوامها على 

ن وجود عالقة ارتباطية بني العنف األسري ضد األبناء والتوافق النفسي لإلانث أي كلما زاد وأسفرت النتائج ع
وكلما قل العنف األسري املتبادل بني الوالدين ازداد التوافق النفسي  ،العنف ضد األبناء قل التوافق النفسي لإلانث

 سي لإلانث والتوافق النفسي للذكور.أيضاً هناك فروق ذات داللة إحصائية فيما خيص التوافق النف ،للذكور

طبقت األدوات على  ،(  بدراسة حول العنف األسري والصحة النفسية للمراهق2012،كما اهتمت )عنو    
 ،وأسفرت النتائج عن وجود تثري دال إحصائيًا بني العنف األسري ،ابملرحلة الثانوية ،طالباً  700عينة قوامها 

 املراهقني النفسية.والتحكم( واضطراب صحة  ،)النبذ

 ،( ملعرفة العنف األسري املوجه حنو األبناء والذي يشمل العنف اجلسدي2012،)السيوطي أيضًا سعى   
استخدم مقياس  ،طالبًا وطالبة 99عينة قوامها طبقت األدوات على  ،وعالقته ابلشعور ابألمن ،اإلمهال ،النفسي

أسفرت  ،ومقياس )ماسلو( للشعور ابألمن لدى املراهقني واملراهقاتاإلساءة الوالدية لألطفال كما يدركها األبناء 
وجود أثر للنوع االجتماعي  إىلكما أشارت   ،متدنيةأن درجة الشعور ابألمن عند أفراد العينة كانت  إىلالنتائج 

ع داللة إحصائية للنو  يعدم وجود أثر ذ إىلعلى كل شكل من أشكال العنف )اجلسدي والنفسي واإلمهال(، و 
وفيما  ،أشكال العنف األسري من اإلانث إىلكما أن الذكور هم أكثر تعرضًا   ،االجتماعي يف الشعور ابألمن

عدم وجود أثر ذي داللة إحصائية ملستوى التعليم على  إىلألب فقد أشارت لألم و ليتعلق ابملستوى التعليمي 
 درجات وجود أشكال العنف األسري )اجلسدي، النفسي(.

( حول األمن النفسي وعالقته ابلعنف األسري لدى عينة من تالميذ 2014،السياق اهتمت )عبودويف نفس    
 ،استخدم استبيان العنف ضد األبناء ،طالباً  300عينة بلغ قوامها  طبقت األدوات على ،مرحلة التعليم األساسي

ووجود ارتباط  ،لفظي واجلسديارتفاع نسبة العنف املعنوي ال إىلأظهرت النتائج  ،وكذلك مقياس األمن النفسي
وعدم وجود فروق بني أفراد العينة يف مستوى  ،دال إحصائيًا بني العنف األسري واألمن النفسي لدى أفراد العينة
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كما دلت على وجود فروق دالة إحصائيًا يف مستوى األمن النفسي وفقًا ملتغري   ،العنف األسري وفق متغري اجلنس
وجود فروق دالة إحصائيًا وفق متغري املستوى التعليمي لألهل لصاحل املستوى اجلنس لصاحل اإلانث. كذلك 

 التعليمي املرتفع.

( مدى تثري العنف األسري على التوافق النفسي واالجتماعي لألبناء املراهقني وقد 2016،يو اوتوضح )بد    
عنف األسري، حيث استخدم اختبار من األبناء املراهقني الذين تعرضوا لل 200عينة قوامها  طبقت األدوات على

 إىلاألبناء، ابإلضافة  إىلاملوجهة مباشرة املعاملة اخلاطئة و  ساليبخاصة أب" مستعينني ببنود shafferشافري "
 املوجه لألبناء املراهقني.نفسي االجتماعي ل "حممود هنا " و استخدام اختبار خاص ابلتوافق ال

طبقت  ،( بدراسة العنف األسري والتوافق النفسي لدى املراهقني2017،قامت )بن جفانويف نفس السياق     
ومقياس التوافق النفسي  ،كما اعتمدت على استبيان العنف األسري  ،طالباً  294عينة قوامها األدوات على 

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بني متغري العنف األسري ومتغري التوافق  إىلوأسفرت النتائج  ،للمراهقني
كذلك   ،األباألسري تبعا ملستوى تعليم األم و أيضًا بعدم وجود فروق يف أشكال العنف  ،النفسي لدى املراهقني

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات العنف األسري تبعاً ملتغري اجلنس لصاحل الذكور.

طبقت  ،النفسية لدى شباب اجلامعة ( حول العنف األسري وعالقته ابلصحة2017،دراسة )هنىبينما كانت     
وكذلك قائمة كورنل  ،استخدم بطارية العنف األسري كما يدركها األبناء ،طالباً  100عينة قوامها األدوات على 

وأظهرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني شباب اجلامعة  ،اجلديدة للنواحي العصبية والسيكولوجية
كذلك يف   ،عنف األسري املرتفع يف الصحة النفسية يف اجتاه األسر ذوات العنف املرتفعمن أبناء األسر ذوات ال

التعقيب على الدراسات يف اجتاه ذوات العنف األسري املرتفع.  فعاليةاألغراض البدنية والنواحي املزاجية واالن
 يتضح من خالل استقراء نتائج الدراسات السابقة اآليت: السابقة:

 ،لت كاًل من العنف األسري والتوافق النفسي لدى املراهقنيو اه إمجاع بني الدراسات اليت تنأن هناك شب    
وكذلك حبث العالقة بني العنف  ،(2017،جفان )بن،(2016،يو ا)بد ،(2011،)عبيد ،(2010،)مصطفى

من لدى أيضًا حول العنف األسري والشعور ابأل ،(2017،)هنى،(2012،)عنو ،والصحة النفسية عند املراهقني
بينما حول اإلساءة اللفظية من قبل الوالدين  ،(2014،)عبود ،(2012،)السويطي ،(2006،)الفراية ،املراهقني

إجياابً  أووأن العنف األسري قد يرتبط سلبًا  ،أبن هناك عالقة ارتباطية بني املتغريين ،(2010،)ليلي ،ءجتاه األبنا
 .السلوك العدواين( -فعاليةاملشكالت االن -م التوافق النفسيعد –القلق -الضغط النفسي -بكل من )االكتئاب

حدمها لتشخيص أمقياسني تطبيق فيتمثل يف ة إلىاحلالدراسة  أما عن اجلديد الذي ميكن أن تضيفه
ل العنف األسري وعالقته ابلتوافق النفسي لدى و افضاًل عن تن ،لقياس التوافق النفسي خرواآل ،العنف األسري

 إطار اجملتمع اللييب. املراهقني يف 
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 :طار النظرياإل
 :األسري اًل: العنفأو 

 بعضو كليهما  أو معنويـاً  أو ماديـاً  ضـررا وتلحـق األسـرة أعضـاء أحـد هبـا يقـوم التـي األفعال مجيع هو: اصطالحا
 على واإلرغام أساسية مـن حاجات واحلرمـان احلريـة وحبس أبنواعه الضرب ابلتحديد، ويعين األسرة نفس يف آخر

 .(159: 1997مصـطفى التري،)   جـروح أو كسـور  فـي والتسـبب الفـرد رغبة ضد بفعل القيام
 املادي االستعمال أو ابلتهديد سواء القدرة أو املادية للقوة املتعمد االستعمال أبنه: األسري العنف يعرف

 أو) حدوث إىل يؤدي حبيث ،عجمتم أو جمموعة ضد أو آخر شخص ضد أو الذات ضد( الفعلي) احلقيقي
 ،العاملية الصحة منظمة. )احلرمان أو النماء سوء أو نفسية إصابة أو موت أو إصابة( حدوث رجحان

5:2002). 

 :األسري العنف أسباب
 (.24:2004،مجلة من األسباب لعل من أمهها ما يلي: )الدوييب إىليعود العنف األسري 

نقص إمكاانهتا يف  أواألمر الذي يرتتب عليه عدم مقدرة األسرة  ،رلوضع االقتصادي الصعب لبعض األسا -1
نوع من  إىلوغالباً ما ينشا  صراع الزوج والزوجة لتوفري احتياجات املنزل وقد يتطور الصراع  ،توفري حاجات أفرادها

 وقد يسقط أحد األبوين غضبه على أحد أبنائه. ،الشجار والضرب
وخبطورة املمارسات العائلية العنيفة على اجلو العائلي ودور األسرة يف  اإلنساننقص الوعي االجتماعي حبقوق  -2

 التنشئة االجتماعية وغريها.
 إىلوجلوئهم  احلديثةاإلملام بوسائل الرتبية  إىلافتقار األبوين  إىلاخنفاض املستوى التعليمي والذي يؤدي  -3

 الضرب والتعنيف يف التعامل مع أبنائهم عندما خيطئون.
 وتؤيد فكرة الضرب والتعنيف. ،بعض عناصر الثقافة السائدة اليت متيز بني الذكور واإلانث -4
 عدم التحكم يف مشاعر الغضب وسرعة االنفعال. -5
 إىلحيث يتبىن اآلابء قيمًا حمافظة يف حني مييل األبناء  ،وجود نوع من صراع األجيال داخل األسرة الواحدة -6

من اخلالفات اليت  كثرينشوب   إىلاألمر الذي يؤدي  ،التمرد ورفض قيم اآلابء إىل مييلون تبين قيم متحررة ومن َث
 قد ينجم عنها ممارسات عنيفة ضد األبناء يف األسرة.

يتسبب تعاطي أحد األبوين للخمور واملخدرات وإدماهنا يف كثري من املشاجرات العنيفة واالعتداء ابلضرب  -7
 كرة واملخدرة.نتيجة لتأثري املادة املس

 صور العنف األسري:
وشد الشعر  ،واللطم ،واملسك بعنف ،واخلنق ،واجللد ،والرفس ،أداة أود لىويشمل: الضرب إب العنف البدين: -1
 أووربط  ،ورمي الضحية جبسم مؤذ ،لقاءاإل أووالدفع  ،احلرق أووالكي  ،والدهس ،والوخز ،والعض ،نتفه أو
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إيذاء الضحية بدنيًا سواء كانت اإلصابة ظاهرة  إىلوكل سلوك يفضي  ،عزهلاحجر الضحية هبدف شل حركتها و 
 (.33:2013غري ظاهرة )  أو
ويشمل: السب والشتم واللعن والتوبيخ الشديد والسخرية والتنابز ابأللقاب التهديد والوصم العنف اللفظي:  -2

 ين ما يسبب هلا أذى نفسياً ومعنوايً.خر آلوتوجيه كالم قاسي يقصد منه إهانة الضحية واحلط من كرامته أمام ا
ويشمل: التحرش اجلنسي قوال وعمال؛ ويدخل حتت القول والتفوه بعبارات فاحشة خادشه  العنف اجلنسي: -3

 (.56:1997،)مصطفى التري .للحياء
كمنع   ،ويشمل: املنع من التمتع ابحلقوق الشرعية اليت تضمن حياة اجتماعية طبيعية العنف االجتماعي: -4

 إعاقتها من العمل دون مربر. أوومنعها  ،وعضلها من قبل الويل ،الفتاة من الزواج يف سن تؤهلها له
وممارسة  ،واحلرمان من ممارسة حق مشروع بال عذر ،ويشمل: ترويع الضحية وإخافتها العنف النفسي: -5

 إىلدفع بعض األفراد  أو ،املنفصلة أووكذلك حرمان األبناء من رؤية أمهم املطلقة  ،ضغوط نفسية على الضحية
 .ينآخر قطع صلة الرحم أبقارب 

 :النفسي اثنياً: التوافق
 ،التغلـب علـى املتطلبـات والضـغوط املتعــددةيف هو جمموع العمليات النفسية اليت تساعد الفرد  اصطالحا: 

وب وحيــل نفســية مــن أجــل التعامـل مـع الواقـع فالعمليــات النفســية هــي اإلقبــال واإلدبــار والرضــا ونفــور وهــر 
 حممد رمضان.)السـتمرار العالقـة ابلبيئـة االجتماعيـة بشـكل يرضـي الطرفني ،وتفـادي التحـدايت واملواجهـة

 (65 :1998القذايف،
تماعية( ابلتغيري ل السلوك والبيئة )الطبيعية واالجو ا"أبنه عملية دينامية مستمرة تتن ويعرف التوافق النفسي:

              وهذا التوازن يتضمن إشباع حاجات الفرد وحتقيق متطلبات البيئة".                                                                  ،والتعديل حىت حيدث توازن بني الفرد وبيئته
 (27:2005،)الزهراين
 التوافق: عملية يف املؤثرة العوامل

 :االجتماعية والنفسية ليةو األ احلاجات باعإش -1
 واتباع الراحة إىل واحلاجة والشراب الغذاء إىل كاحلاجة  والفسيولوجية العضوية احلاجات ليةو األ ابحلاجات ويقصد 

 دموالنجاح، وع واالحرتام التقدير إىل واحلاجة احملبة إىل كاحلاجة  االجتماعية احلاجات النفسية أما الطبيعية، الغرائز
إشباعها                                                                             لةو احم إىلالذي يدفعه  التوتر إىل تؤدي اجتماعية نفسية أو ليةأو  كانت  سواء احلاجات إشباع
 (.102: 1997 ،)حممد
 وخرباهتا: الطفولة -2

، حيث تتكون أمناط السلوك مكوانت الشخصية اناإلنستعترب مراحل الطفولة من أهم مراحل حياة   
غري مباشر  أوالطفولة حتدد بشكل مباشر أثناء مرحلة اخلربة ن حيث إعدمه،  أووتشكل عناصر التوافق السليم 

 .رضا النفس وتوافقها يف احلياة
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 : عالماإلوسائل  -3
الربامج  لطبيعةويعود ذلك  إىللفرد يف عصران احلاشخصية والتوافق وبناء  الرتبيةواملؤثرة يف  همةتعترب من العوامل امل

 .سلوك الفرد املقدمة واليت تؤثر يف
 الظروف االقتصادية: -4

 ذلك يسبب أهدافهم وقد حتقيق من من األفراد مينع الكثري عائقاً  املال توفر وعدم املادية اإلمكانيات نقص يعترب
 األساسية. احلاجات إشباع مينع من عائقاً  عتربي فالفقر وسوء التوافق، والعجز ابإلحباط هلم الشعور

 :التوافقية هاراتتوفر امل -5
حدوث التوافق والذي هو حصيلة ما مر به الفرد من  إىليؤدي اكتساب العادات واملهارات االجتماعية املناسبة  

رات تكسب الفرد كيفية إشباع حاجاته وطرق تعامله مع أفراد اجملتمع، وهذه املها  إىلخربات وجتارب أدت به 
 املرونة وعدم اجلمود وهو أن يقبل الفرد املواقف اجلديدة يف حياته، وتصدر منه استجاابت مالئمة.

 (154: 2013،)السكين
 -ها فيما يلي:إلىيتضمن منهج الدراسة عدة إجراءات نشري  منهج الدراسة وإجراءاهتا:

صفي لكونه أكثر موائمة لتحقيق أهداف الدراسة تعتمد هذه الدراسة على املنهج الو  اًل: منهج الدراسة:أو 
واإلجابة على تساؤالهتا والتحقق من فروضها من خالل الفنيات السيكومرتية اليت مت تفصيلها مبا يتناسب مع 

 العينة يف ضوء املتغريات املختارة.
ات ومدرسة علي النجار طبق هذا البحث على طالب املرحلة الثانوية مبدرسة النجم الساطع للبن جمتمع الدراسة: 

  طرابلس. مبدينة ،طالباً  (74عددهم ) والبالغ اجلنسني من كال ،للبنني
اختريت هذه العينة لإلجابة على تساؤالت الدراسة املعنية ابلعنف األسري وعالقته ابلتوافق  الدراسة: عينة 

حت أعمارهم و اوقد تر  ،طالبًا وطالبة 74حيث بلغ عدد أفراد العينة  ،ابلطريقة العشوائية ،النفسي لدى املراهقني
 ( سنة.18-16ما بني )

 :التايلوميكن بيان اخلصائص الدميوغرافية للعينة من خالل اجلدول 
 (74( اخلصائص الدميوغرافية لعينة الدراسة )ن = 1جدول )
 النسبة املئوية العدد املتغريات

 %45.9 34 الذكور النوع
 %54.1 40 اإلانث

 %40.5 30 أديب التخصص
 %59.5 44 علمي
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 ( اخلصائص الدميوغرافية لعينة الدراسة حسب مستوى التعليمي األب واألم2جدول )

 إىلاإلمج فوق اجلامعي جامعي اثنوي متوسط التعليمي املستوى

 %100 %18.9 %39.2 %24.3 %17.6 مستوى تعليم األم

 %100 %29.7 %44.6 %16.2 %9.5 مستوى تعليم األب
 كالً   دراسة احلصر ال منها نذكر السابقة الدراسات بعض لتهأو تن ملا وفقاً  الدميوغرافية املتغريات اختيار مت وقد    
 يف تقارب هناك أن كما نالحظ  (.2017،هنى) ،(2016،يو ابد) ،(2014،عبود) ،(2010،ليلي: )من

 جاء املستوى التعليمي بينما ،توسط والثانويالتعليم امل املستوى يف وتباعد للوالدين ابلنسبة اجلامعي املستوى التعليم
 أعلى من املستوى التعليمي األم. بنسبة لألب اجلامعي فوق

 بن عدالت) عدادإ من ،األسري العنف مقياس استخدام مت الدراسة أهداف لتحقيق :الدراسة أدايت: اثلثاً 
 ،د ،هنا عطية حممود) عدادإ الثانوية املرحلة لتالميذ ،للمراهقني النفسي التوافق وكذلك مقياس ،(2017،نفان

 األداة. وثبات صدق من التأكد . ومت التطبيق بعد(ت

 بعد أبعاد،  ةمخس على موزعة عبارة( 44) من النهائية صورته يف املقياس يتكون :األسري العنف ال: مقياسأو 
 ابألمن الشعور عدم بعد ،(الفقرة 8) الالمباالة بعد ،(الفقرة 25) البدين البعد ،(فقرات 15)املعنوية  اإلساءة
 اختيارات ثالثة منها كل  أمام يوجد ،(الفقرة 4)خراآل خصوصيات يف التدخل عدم بعد( فقرات 7) النفسي

 عكس فتتبع السلبية العبارات أما( 1-2-3) الدرجات على اإلجيابية املفردات حتصل( أبداً  – أحياانً  – دائماً )
 .صحيح والعكس األسري، العنف من مرتفع معدل على املرتفعة الدرجة وتدل ذلك،

 النفسي التوافق مستوى تقيس عبارة( 39) من النهائية صورته يف املقياس ويتكون :النفسي التوافق مقياس: اثنياً  
 اختيارات ثالثة منها كل  أمام الثالثي،( ليكرت) مقياس ابستخدام مصممة ،ال يوجد به أبعاد ،املراهقني لدى

 عكس فتتبع السلبية العبارات أما( 1-2-3) الدرجات على اإلجيابية املفردات حتصل( أبداً  – ياانً أح – دائماً )
 .صحيح والعكس النفسي، التوافق من مرتفع معدل على املرتفعة الدرجة وتدل ذلك،

 وثبات صدق حساب مت وقد املقياس، وثبات صدق من التحقق هبا ويقصد :السيكومرتية الكفاءة حساب
 . وطالبة طالب( 74) قوامها عينة على سنياملقيا

 :يلي فيما نوضحها طرق بعدة الصدق حساب مت :الصدق: الً أو 
 اإلرشاد ،النفس علم يف املختصني من احملكمني من أدايت الدراسة على جمموعة عرض مت :احملكمني صدق

 العلمية رتبهم حتو اتر  حيث،لس وجامعة طراب ،من جامعة املرقب ،الرتبوي النفس وعلم ،الصحة النفسية األسري،
 ضوء يف البنود بعض تعديل مت وقد حوهلا، واآلراء بعض االقرتاحات أبدوا والذين ،وأستاذ مشارك أستاذ بني

 وآرائهم. اقرتاحاهتم
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  :املقياس ثبات: اثنياً 
  ملقياس العنف األسري والتوافق النفسي ( معامل ألفا كرونباخ للثبات3اجلدول )              
 معامل ألفا عدد الفقرات املتغري

 0.635 15 بعد اإلساءة املعنوية
 0.712 10 البعد البدين

 0.645 8 بعد الالمباالة
 0.714 7 بعد عدم الشعور ابألمن النفسي

 0.750 4 خربعد عدم التدخل يف خصوصيات اآل
 0.691 44 مقياس العنف األسري إىلإمج

 0.907 39 مقياس التوافق النفسي
 يو احيث تس ،األسري العنف ابلنسبة ملقياس ،كرونباخ مرتفعة  ألفا بطريقة الثبات أبن معامل يتضح    

 الوفاء مت وقد(. 0.907) بلغت ةإلىع ثبات مبعدالت أيضاً  النفسي التوافق مقياس يتمتع كما  ،(0.691)
  :التايل ابجلدول وارد هو كما  للمفردات العشوائي التوزيع حيث ،االجتماعية املرغوبية مبتطلبات

 توظيفها يتم اليت السيكومرتية الفنيات إحدى ابعتبارها االجتماعية املرغوبية حساب مت :االجتماعية املرغوبية
                     :التايل اجلدول يف توضيحها وميكن ،اجتماعياً  املستحسنة لالستجاابت املفحوص اختيار جتنب بغرض

 اس العنف األسري على املكوانت( توزيع بنود مقي4جدول)

 الرقم أبعاد املقياس عدد الفقرات أرقام الفقرات

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
 1 اإلساءة املعنوية 15 13-14-15

 2 البعد البدين 10 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25

 3 بعد الالمباالة 8 26-27-28-29-30-31-32-33

 4 الشعور ابألمن النفسيعدم   7 34-35-36-37-38-39-40

 5 خرعدم التدخل يف خصوصيات اآل 4 41-42-43-44

ـــــراتجمموع  44  ــــ   الفقــــ

 الداخلي االتساق طريقة ابستخدام مقياس العنف األسري صدق من التحقق متاثلثاً: صدق االتساق الداخلي: 
ابملكون  فقرة ارتباط كل ضيح عالقةلتو  Correlation person))بريسون معامالت االرتباط حبساب وذلك

    :التايل اجلدول يف مبني هو كما  النتائج ودلت ،هإلىالذي تنتمي 
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 العنف األسري ( قيمة "ر" حلساب االتساق الداخلي ملقياس5اجلدول)                                

عدم الشعور  بعد الالمباالة البعد الديين ئ
 ابألمن النفسي

 عدم التدخل يف
 خرخصوصيات اآل

رقم  قيمة "ر" رقم البند
 البند

رقم  قيمة "ر"
 البند

رقم  قيمة "ر"
 البند

رقم  قيمة "ر"
 البند

 قيمة" ر"

1 **.596 16 **.761 26 **.545 34 **.507 41 **.834 
2 **.317 17 **.482 27 *.256 35 **.393 42 **.674 
3 **.327 18 **.736 28 **.644 36 **.416 43 **54.8 
4 **.564 19 **.564 29 **.412 37 **.322 44 **.658 
5 **.448 20 **.655 30 **.579 38 **.548   
6 **.323 21 *.259 31 **.568 39 **.574   
7 **.438 22 **.369 32 **.473 40 *.267   
8 **.565 23 **.406 33 *.292     
9 **.511 24 **.310       
10 **.681 25 **.424       
11 **.527         
12 **.588         
13 **.504         
14 **.712         
15 **.417         

 ( االتساق الداخلي بني املكون والدرجة الكلية ملقياس العنف األسري6دول )ج

 قيمة بريسون مكوانت املقياس
 0.635 بعد اإلساءة املعنوية

 0.712 الديين البعد
 0.645 الالمباالة

 0.714 النفسي ابألمن الشعور عدم
 0.750 خراآل خصوصيات يف التدخل عدم

 0.691 الدرجة الكلية للمقياس
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 عند دالة مجيعاً  يتضح من اجلدول السابق أبن معامل االرتباط بني كل مكون والدرجة الكلية للمقياس هي   
 والالمباالة( 0.712=)الديين والبعد( 0.635=) املعنوية ي مكون اإلساءةو احيث يس (.0.05)مستوي

 ،(0.750=) خراآل خصوصيات يف التدخل وعدم( 0.714=)النفسي ابألمن الشعور وعدم( 0.645=)
  (.0.691ي )و ابينما الدرجة الكلية للمقياس تس

 بريسون االرتباط معامالت حبساب من ذلكمت التحقق فقد  أما فيما خيص مقياس التوافق النفسي:
((Correlation person  قيم كافة  وكانت الكلية للمقياس، الدرجة مع فقرة كل  الداخلي بني االتساقبطريقة 

 :التايلكما هو مبني يف اجلدول   إحصائياً  دالة تباطمعامالت االر 

 ( معامل االتساق الداخلي ملقياس التوافق النفسي11جدول )

ارتباط  الفقرة
الفقرة 
 ابلبعد

ارتباط  الفقرة
الفقرة 
 ابلبعد

ارتباط  الفقرة
الفقرة 
 ابلبعد

ارتباط  الفقرة
الفقرة 
 ابلبعد

رةالفق ارتباط الفقرة  
 ابلبعد

1 **.417 9 **.518 17 **.611 25 **.313 33 **.450 
2 **.422 10 **.680 18 **.421 26 **.325 34 **.422 
3 **.420 11 **.653 19 *.252 27 **.368 35 **.525 
4 **.429 12 **.417 20 **.488 28 **.475 36 **.567 
5 **.409 13 **.529 21 **.361 29 **.591 37 **.434 
6 **.554 14 **.458 22 **.718 30 **.497 38 **.623 
7 **.388 15 **.538 23 **.467 31 **.484 39 **.541 
8 **.427 16 **.421 24 **.373 32 **.353   

 

 لدى النفسي ومقياس التوافق – األسري العنف مقياس يف املتمثلة الدراسة أدايت تطبيق مت :الدراسة أدايت تطبيق
 علي ومدرسة ،للبنات الساطع النجم مبدرسة ،وطالبة اطالب( 74) قوامها عينة على فردية بصورة وذلك املراهقني

 .طرابلس مبدينة بنني النجار

 عرض نتائج فرضيات الدراسة.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني العنف األسري والتوافق النفسي لدى  :ىلو الفرضية األ نتائج   
 على وذلك ،النفسي التوافق ومقياس ،األسري العنف مقياس تطبيق مت الفرض هذا صحة من وللتحقق املراهقني.

 ذلك ونوضح ،(بريسون الرتباطا معامل) ابستخدام البياانت معاجلة متت وقد ،وطالبة اطالب( 74=ن) عينة
 :التايل ابجلدول
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 املراهقني النفسي لدى والتوافق األسري العنف بني االرتباطية العالقة يبني (13) اجلدول

 معامل التحديد مستوى الداللة االرتباطمعامل  املتغري
 %52 0.05 -0.260 األسريالعنف 

 النفسي التوافق 
 مبعامل ،املراهقني لدى النفسي التوافق ومتغري األسري العنف بني دالة إحصائياً  اطيهارتب عالقة توجد يتضح أنه    

 تباين على يدل مما (0.05) الداللة مستوى عند نتيجة دالة وهي (-0.260) ب يقدر الذي بريسون ارتباط
 .النفسي التوافق درجات تباين إىل تمعزى األسري العنف درجات

 ما وهذا للمراهقني النفسي والتوافق األسري العنف بني عالقة هناك أبن الدراسات من العديد أكدته ما وهو   
 داللة ذات ج بوجود عالقةنتائال( حيث جاءت 2017،)بن جفان ،(2010،مصطفى)دراسة كاًل من  يف تبني

 املراهقني. لدى النفسي التوافق وبني األسري العنف أشكال ظهور بني إحصائية

 تلك هي املراهقني لدى التوافق سوء تسبب والعوامل اليت األسباب أهم أن إىلملوضوع حيث تشري أدبيات ا   
 قل كلما  للمراهقني يزداد النفسي التوافق أن أي ،أبنائهم إزاء الوالدية املعاملة بطبيعة األسرية وخاصة ابلبيئة املتصلة
 حتقيق عن يعجزون األسري العنف يسودها أسر إىل ينتمون الذين نفاملراهقو  ،صحيح والعكس األسري العنف

 .األسري العنف يتضمنها اليت السلبية عن االنعكاسات انجم وذلك النفسي توافقهم

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ظهور أشكال العنف األسري تبعاً  عرض نتائج الفرضية الفرعية الثانية:
بيق مقياس العنف األسري وذلك على عينة للتحقق من صحة هذا الفرض مت تطو واألم.  ،ملستوى تعليم األب

( T. testوقد متت معاجلة البياانت ابستخدام اإلحصاء البارومرتي متمثاًل يف اختبار) ،وطالبة ا( طالب74)ن=
وقد أسفر  ،للعينات املستقلة وذلك للتحقق من داللة الفروض بني الطالب وفقًا ملتغري مستوى تعليم األب واألم

 :التايلر عن النتائج املبينة ابجلدول تطبيق هذا االختبا

 بيان الفروق ذات داللة إحصائية يف ظهور أشكال العنف األسري تبعاً ملستوى تعليم األب واألم (14اجلدول ) 

 املتوسط املتغري اجملال
االحنراف 

 املعياري
 tقيمة 

درجات 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 القرار

 األسري العنف  
 0.992 0.594 األم تعليم مستوى

 األب تعليم مستوى معنوية 0.000 72 8.431
 

0.945 0.919 
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 عند ( وهي قيمة دالة إحصائياً 8.431ي )و اتس يمما تقدم يالحظ أن قيمة )ت( ابلنسبة ملقياس العنف األسر   
ى أي توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ظهور أشكال العنف األسري تبعًا ملستو . (0.05) الداللة مستوى

    .لصاحل تعليم األب ،تعليم األب واألم

 ،(2006،)الفراية ،(2010،)مصطفى ،(2014 ،وجتد هذه النتيجة ما يتفق معها من نتائج كاًل من )عبود    
 أبن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف ظهور أشكال العنف األسري تبعاً ملستوى تعليم األب واألم. 

( أبن اخنفاض املستوى التعليمي لألب واألم له عالقة 2010،نتائج )ليلي مع ما تؤكدهولكنها ختتلف      
 ارتباطية دالة إحصائياً على درجات وجود أشكال العنف األسري.

( فيما يتعلق ابملستوى 2012،)السيوطي ،(2017،ه )بن جفانإلىمع ما توصلت أيضًا ختتلف كما أهنا      
على درجات وجود أشكال  ،داللة إحصائية ملستوى تعليم األب واألم عدم وجود أثر ذي إىل ،للوالدينالتعليمي 

  العنف األسري.

عدم  يف يشرتكون أهنم إال للوالدين املستوايت التعليمية اختالف من ابلرغم أنه إىلاملوضوع  أدبياتوتشري     
 الرتبوية األفكار بسبب اوقد يكون هذ ،املراهقني ألبنائهم واالجتماعية االحتياجات النفسية فهم على القدرة

 تربوية أداة هو العنف أسلوب استخدام أبن ألطفاهلم العتقادهم تربيتهم ابء واألمهات يفاآل ينتهجها اليت التقليدية
 املستوى التعليمي للوالدين. كان  مهما فاعلة

نف األسري عرض نتائج الفرضية الفرعية الثالثة: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات الع
( 74وللتحقق من صحة هذا الفرض مت تطبيق مقياس العنف األسري وذلك على عينة )ن= تبعًا ملتغري اجلنس.

( للعينات T.testوقد متت معاجلة البياانت ابستخدام اإلحصاء البارومرتي متمثاًل يف اختبار) ،وطالبة اطالب
وقد أسفر تطبيق هذا االختبار عن  ،ملتغري اجلنس املستقلة وذلك للتحقق من داللة الفروض بني الطالب وفقاً 

 التايلالنتائج املبينة ابجلدول 

 ( بيان الفروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات العنف األسري تبعاً ملتغري اجلنس15اجلدول )

االحنراف  املتوسط التكرار املتغري اجملال
 املعياري

درجات  tقيمة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

لة الدال
 اإلحصائية

العنف 
 األسري

 0.183 2.57 34 ذكور
18.199 72 0.05 0.000 

 0.167 2.56 40 أانت
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 ( وهي قيمة دالة إحصائياً 18.199ي )و امما تقدم يالحظ أن قيمة )ت( ابلنسبة ملقياس العنف األسري تس   
وعلى ذلك فإنه توجد  إلانث،درجات ا من الذكور أعلى درجات أن يعين وهذا(. 0.05) الداللة مستوى عند

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات العنف األسري تبعًا ملتغري اجلنس لصاحل الذكور على مقياس 
 .العنف األسري

 ،(2010،مصطفى) ،(2006،الفراية) من كالً   دراسات نتائج هإلى توصلت ملا تكيداً  النتيجة هذه وجاءت   
 أشكال درجات متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق بوجود ،(2017،جفان بن) ،(2012،السيوطي)

 . اإلانث من األسري العنف أشكال إىل تعرضاً  أكثر هم الذكور وأن ،اجلنس ملتغري تبعاً  األسري العنف

عن وجود فروق ذات داللة  (2017،)هنى ه نتيجة دراسةإلىجاءت هذه النتيجة لتؤكد ما توصلت كما     
اجلامعة من أبناء األسر ذوات العنف األسري املرتفع يف الصحة النفسية يف اجتاه األسر ذوات  إحصائية بني شباب

 العنف املرتفع.

( بعدم وجود فروق بني أفراد العينة يف مستوى 2014،ه دراسة )عبودإلىمع ما توصلت  اً جتد اختالف هاولكن   
 العنف األسري وفق متغري اجلنس.

 للذكور بعض املسؤولية ن فيهايعطي الوالدا واليت ،جمتمعنا يف املتبعة التنشئة يبأسال ضوء على ذلك ويفسر   
 وغالباً  ،املراهقة فرتة وخاصة خالل ،األسري للعنف عرضة جيعلهم مما وطاقاهتم ،وإمكانياهتم ،قدراهتم اليت تفوق

 اإلانث عكس ،ذلك غري ءاآلاب يرى حني يف ،صحيح يعتقد أنه ما على وتصميماً  عناداً  أكثر يكونون الذكور
 .ملعايري اجملتمع وفقاً  األسر طرف من املتبعة التنشئة أسلوب ضمن كله  وهذا ،ميال للمسايرة أكثر ندهن الاليت

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات التوافق النفسي  عرض نتائج الفرضية الفرعية الرابعة: 
( 74هذا الفرض مت تطبيق مقياس التوافق النفسي وذلك على عينة )ن=وللتحقق من صحة  تبعًا ملتغري اجلنس.

( للعينات T.testوقد متت معاجلة البياانت ابستخدام اإلحصاء البارومرتي متمثاًل يف اختبار ) ،وطالبة اطالب
ر عن وقد أسفر تطبيق هذا االختبا ،املستقلة وذلك للتحقق من داللة الفروض بني الطالب وفقًا ملتغري اجلنس

 :التايلالنتائج املبينة ابجلدول 

 ( بيان الفروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات التوافق النفسي تبعاً ملتغري اجلنس16اجلدول )

 املتوسط التكرار املتغري اجملال
االحنراف 

 املعياري
 tقيمة 

درجات 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

التوافق 
 النفسي

 0.164 1.54 34 الذكور
 0.134 1.64 40 اإلانث 0.001 0.05 72 -3.496
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 عند ( وهي قيمة دالة إحصائياً -3.496) مما تقدم يالحظ أن قيمة )ت( ابلنسبة ملقياس التوافق النفسي=   
(. وهذا يعين أن درجات اإلانث أعلى من درجات الذكور، وعلى ذلك فإنه توجد فروق 0.05) الداللة مستوى
على مقياس التوافق  لصاحل اإلانث ،اللة إحصائية بني متوسط درجات التوافق النفسي تبعًا ملتغري اجلنسذات د
     .النفسي

عن وجود عالقة ارتباطية بني العنف األسري ضد األبناء والتوافق  ،(2011،وهذا ما يتفق مع نتيجة )عبيد  
وكلما قل العنف األسري املتبادل  ،فق النفسي لإلانثأي كلما زاد العنف ضد األبناء قل التوا ،النفسي لإلانث

 بني الوالدين ازداد التوافق النفسي للذكور.

عن وجود تثري دال إحصائياً بني العنف  ،(2012،ة أيضاً مع نتائج دراسة )عنوإلىكما تتفق نتيجة الدراسة احل   
 األسري واضطراب صحة املراهقني النفسية.

أبن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني  ،(2010،ه )مصطفىإلىد ما توصل وجاءت هذه النتيجة لتؤك  
 بوجود ،(2014 ،مع نتائج دراسة )عبودكما تتفق أيضًا   ،متوسط درجات التوافق النفسي تبعًا ملتغري اجلنس

 فروق دالة إحصائياً يف مستوى األمن النفسي وفقاً ملتغري اجلنس لصاحل اإلانث.
 ة.رابعاً: نتائج الدراس

لعنف األسري التوافق النفسي لدى املراهقني أي كلما زاد اسلبية عكسية بني العنف األسري و  هناك عالقة -1
 العكس.قل التوافق النفسي و 

لصاحل  ،واألم األبهناك فروق ذات داللة إحصائية يف ظهور أشكال العنف األسري تبعًا ملستوى تعليم  -2
 .تعليم األب

 .لصاحل الذكور ،إحصائية بني متوسط درجات العنف األسري تبعاً ملتغري اجلنس هناك فروق ذات داللة -3
 .لصاحل اإلانث ،هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات التوافق النفسي تبعاً ملتغري اجلنس -4

 خامساً: التوصيات.
 تفعيل عمل األخصائيني النفسيني واملرشدين يف اجملتمع. -1

 هتتم برعاية األبناء املراهقني من الناحية القانونية والنفسية واالجتماعية.إنشاء مراكز  -2

 ي يف التوعية للنتائج السلبية للعنف األسري.عالماإلتفعيل الدور  -3

مراكز االستشارات النفسية األسرية والعمل على تفعيل دورها وتطويرها مبا يتماشى مع التغريات  نشاءإ -4
 تمع.السريعة يف األسرة واجمل
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 ملراجعا
 تربية دار يف ميدانية دراسة)األحداث  ابحنراف وعالقته األسري العنف :(2013)مسعود  حسني أمنة ،أمحد -1

 (.43العدد) ،2اجمللد ،الرتبية عامل ،(طرابلس -اتجوراء األحداث وتوجبه
 جامعة ،املراهقني بناءلأل االجتماعي النفسي التوافق على األسري العنف تثري :(2016)مسعودة  ،يأو بد -2

 .واألرطوفونيا الرتبية وعلم النفس علم قسم ،واالجتماعية يةاإلنسان العلوم كلية  ،اجلزائر
 .،الرايض(69)العدد املعرفة، جملة أدمغتهم، يشوه األطفال ضرب :(2001) جاكسون بروك، -3
 التنمية جملة ،ميدانية دراسة املراهق لدى النفسي والتوافق األسري العنف :(2017)عدالت  ،جفان بن -4

 (.      7) العدد  ،2وهران جامعة ،البشرية
 اجلامعة ،منشورة غري ماجستري رسالة ،األردين اجملتمع يف الطفل ضد العنف :(1999) عنان ،احلاج -5

 .األردن: عمان ،األردنية
 للدميقراطية سطو األ الشرق مركز األسري، العنف مع التعامل يف املساعدة :(2006) حيىي حجازي، -6

 .القدس: حنينا بيت واألعنف،
مركز  ،(: العنف العائلي: األبعاد السلبية واإلجراءات الوقائية والعالجية2004عبد السالم بشري) ،الدوييب -7

 ليبيا. ،عفت اهلندي لإلرشاد اإللكرتوين
 و ابلتوافق عالقتها و سوننظرية أريك(: النمو النفسي و االجتماعي وفق 2005نمة حممد ) ،الزهراين -8

  ،منشورة غري جستري رسالة ما ،الطائف مبدينة الثانوية املرحلة طالبات و طالب عينة من لدي الدراسي التحصيل
 القري. أم جامعة ،الرتبية كلية
لدي  النفسي ابلتوافق مواجهتها و عالقتها اسرتاتيجيات و العمل ضغوط: (2013) أوحسن  منال ،سكين -9

 .األزهر جامعة ،الرتبية كلية  ،ماجستري رسالة ،الشمال و غزه يف حمافظيت األزمات وقت يف العاملني
 من عينة لدى ابألمن ابلشعور وعالقته األبناء حنو املوجه األسري العنف :(2012)الناصر عبد ،السيوطي -10
 ،1 العدد ،14 اجمللد ،يةنساناإل العلوم سلسلة ،بغزة األزهر جامعة جملة ،اخلليل مدينة يف التاسع الصف طلبة
 .310 -281ص
(: املرشد الطاليب ودوره يف التعامل مع مشكالت العنف األسري 13 20عبد هللا زيد ) أو ،طالب -11

 جامعة السودان. ،للطالب )دراسة ميدانية ابملرحلة الثانوية( رسالة ماجستري
 التعليم مرحلة تالميذ من عينة لدى ياألسر  ابلعنف وعالقته النفسي األمن :(2014)ضحى  ،عبود -12

 (. 1)العدد ،(12)جملد ،النفس وعلم للرتبية العربية اجلامعات احتاد جملة ،دمشق مدينة مدارس يف األساسي
 النفس علم يف ماجستري رسالة ،للمراهقني النفسي ابلتوافق وعالقته األسري العنف :(2011)دليلة  ،عبيد -13

 .ابلبويرة حلاجأو  حمند آكلي اجلامعي املركز ،واالجتماعية يةنساناإل العلوم معهد ،العيادي
 ،اجلامعة شباب لدى النفسية ابلصحة وعالقته األسري العنف :(2017) حسن رشاد عادل هنى ،علي -14

 . مصر: القاهرة ،النفس علم اآلداب يف ماجستري رسالة
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 والعلوم اآلداب جملة ،اجلزائري للمراهق النفسية والصحة األسري العنف حول :(2012)عزيزة  ،عنو -15
 .280 -255ص ،9العدد ،االجتماعية

 يف املراهقني الطلبة لدى ابألمن ابلشعور وعالقته األبناء حنو املوجه األسري العنف :(2006)عمر ،الفراية -16
 .األردن ،مؤتة جامعة ،ماجستري رسالة ،الكرك حمافظة
 ،اإلسكندرية ،املكتب اجلامعي احلديث ،3ط ،والتوافق النفسية حة(: الص1998رمضان حممد ) ،القذايف -17

   مصر.
 .الرايض األمنية، للعلوم انيف العربية أكادميية العائلي، العنف: (1997)التري عمر مصطفى -18
املكتب اإلقليمي يف الشرق  ،(: التقرير العاملي حول العنف والصحة2002منظمة الصحة العاملية ) -19

 سط.و األ
 ،املتغريات ببعض وعالقته املراهقني أبنائهم حنو الوالدين من املوجه العنف :(2010)يوسف  ليلي ،انجي -20
 (.2) العدد ،(21)جملد ،بغداد ،للبنات الرتبية كلية  جملة
 ميدانية دراسة: املراهقني لدى النفسي ابلتوافق وعالقته األسري العنف :(2010)مصطفى  سهيل ،ايمن -21
 جامعة ،النفسي اإلرشاد قسم ،الرتبية كلية  ،ماجستري رسالة ،دمشق مدارس يف الثانوية املرحلة طالب على

 .سوراي ،دمشق
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