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 2021ارس م28فى ، الموافقة على النشر 2021 فبراير 20استالم البحث فى

 الملخص العربى 
البحث   رئيسية:  أستهدف  األسري  بصفة  المناخ  دراسة 

( في:  المتمثلة  وابأبعاده  والتضحية  األسري،  لتعاون  التماسك 
األدو  وتحديد  والض األسري،  األسرية،  والمسئوليات  ونظام  ار  بط 
وإش األسرية،  الروحية  الحياة  والحياة  األسرة،  أفراد  حاجات  باع 

)العنف  لألسرة(   في:  المتمثلة  بأشكاله  األسري  بالعنف  وعالقته 
 . األبناء الجسدي، والعنف اللفظي، والعنف النفسي( الموجه نحو

بقريت البحث  ربواجري  وميت  الغوري،  بركة  ي  بمركزى  يعة، 
  ية عينة البحثإجمالي الوقد بلغ    لمنوفية،محافظة االسبع ومنوف ب

من    ( سنة12  -9)  بين  في المرحلة العمرية  من األبناء    291
البحث قريتي  في  األسر  إختيارهم  و   ،داخل  عشوائية  تم  بطريقة 

 simpleبمعلومية حجم الشاملة باستخدام كسر المعاينةمنتظمة  
fraction   بها %20بنسبة أجري  التي  القرى  علي  وتوزيعهم   ،  

واستخدمت    .لبحثالبحث تبعًا لنسبة تمثيل كل قرية في شاملة ا
ألفا،  ومعامل  المعياري  واإلنحراف  المئوية،  والنسب  التكرارات 

البسيط   "ف"واالرتباط  "ت"،  واختباري  واالنحدار    ،لبيرسون، 
 تحليل البيانات.   يف الخطي المتعدد التدرجي الصاعد 
 وتلخصت أهم النتائج فيما يلى:

المبحوثينخمسي    - األسري  %    40,9  األبناء  المناخ  مستوي 
 .  لهم  متوسط

المبحوثين  ثلثي  - األسري %    67,7األبناء  العنف  مستوى 
 .  الموجه نحوهم متوسط

المتغيرات المستقلة التى تسهم إسهامًا معنويًا فريدًا في تفسير  -
ف درجات  التباين  األبناء  ي  نحو  الموجه  األسري  العنف 
األسرةجحهى:    المبحوثين األم،  م  تعليم  سنوات  ،  وعدد 

 . والتماسك األسري ، والدخل الشهري لألسرة

فسير  المتغيرات المستقلة التى تسهم إسهامًا معنويًا فريدًا في ت-
هي:    إتجاه األبناء المبحوثين نحو العنفالتباين في درجات  

 . وتحديد األدوار والمسئوليات األسرية، تعليم األمعدد سنوات 
 األبناء. حية: المناخ األسري، العنف، المفتا الكلمات

 المقدمة 

مد  خطردر المشدااإل امجتما يدة علدي  األسدري  العند  يعدد
حيددداة ال دددرد والمهتمدددع فعدددو يسددداعد علدددي  نتدددا  خنمدددا  السدددلو  

 ما يددةظدداهرة اجتوالعالقدداغ ر ددر السددوية فدد   األفددراد، وهددو 

 اصدرةالمع الحضدارة فدي خشداالعا وتعددد ت اقمعدا خن  ال ة،قديمد

 قضدية ليسدت األسدري  العند  قضيةف .ابرى  معضلة منعا جعلت

 اإل هي فإل فحسب،  نسان حقوق  قضية اجتما ية وال وال صحية

 ولقدد  (.483، ص2019، طل دإل)، واحدد آن فدي القضدايا هده 

وذلد    الواقدع خرض علدى بقوة ن سعا تررح القضية هه  خصبحت
عدددداغ الناميددددة فعددددو فددددى المهتملتنددددوا خسددددال ب  وزيددددادة تعق دددددها، 

وكأند  لغدة العند  األسدرى ا حتدى فدد،  المتقدمة على حدد سدوا و 
حسددددد   وآطدددددرون  ) ،االنتقدددددا   لدددددى القدددددرن الواحدددددد والعشدددددرون 

 .(10ص  ،2017،
ممارسة العن  واحدة مد  الودواهر الير درة التدي خصبحت  

األط ددرة، ابامفددافة  لددي كونعددا خسددلو ا   تث ددر القلدد  فددي العقددود
تشداإل خيضدا  خفعداال  يماد  خن تلحد  فإنعا  فدائيا  ور ر متحضر  
بددالهرائم  وصدد عاصددإل خذاهددا  لددي حددد يد الضددرر بددانطري ، وقدد

التي تعاقب عل عا القوان   واألنومة، مما يهعدإل الحاجدة ملحدة 
، ص 2005وفددددددرورية لمواجعتعددددددا والحددددددد منعددددددا، )الريددددددار، 

15.) 
نشدددأ يال ، كأحدددد خشدداا  السدددلو  العدددوانىوالعندد  األسددرى 

، فدددددإل يمارسددددد  األفدددددراد مددددد  طدددددال  ام دددددار الثقدددددافى مددددد  فدددددرا 
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واالجتمدددداعى الددددهي  يتحركددددون فددددى داطلدددد  وي يشددددون ت اصدددد ل  
ال وميدددة، فعدددو سدددلو  متدددأثر بام دددار الثقدددافي ومددد ثر ايددد  فدددى 

فعددو . (148، ص 2012)الصددوفى، والمددال ى،  ،الوقددت ذاتدد 
، والتدي الميتل دةبمتغ راتعدا المتداطلدة    وروف الحيداة  اس لانعا
ال  نحدددد  المضددددمون والمعنددددى، وتددددرتب  بأشدددداإل   ددددار  وتمتشددددا

ومودداهر  المتعدددددة والمتنوعددة، وهدددو لددي  حالدددة ظرايددة  ارئدددة 
الماتسدددب والمقصددددود بقددددر مدددا هدددو نمددد  مددد  خنمدددا  السدددلو  

سلسددددلة مدددد  األفعددددا  السددددلبية   المتعمددددد، يعادددد  فددددي مضددددمون
علدددى مددددار مددددة  ويلدددة مددد   م ذيدددة المباشدددرة ور دددر المباشدددرةال

 .(2ص ،2014)األسعد ، ،الزم 
( خن  2013الصدددحة العالميدددة ) منومدددة ح دددث خوفدددحت 

العنددد  األسدددري هدددو خحددددى المشددداالغ الصدددحية التدددى تحدددد  
نتيهددددة لالسددددتيدام العضددددوى خو العمدددددى للقددددوة خو السددددلرة خو 

ن سددية، وافددررا  التعديددد فددهل ، ويترتددب علددى ذلدد   صدداباغ 
خو المعاملددة فددي النمددو، كمددا يشددمإل العندد  الن سددي، وامهمددا  

 ي لأل  ا .الس ئة خو االستغال  الهنس

األولدى  األسدرية غرااليبد خهميدة علدىوالبداحث    العلمدا  خادو 
ي والسددلوك البنددا  والنمددو الن سددي واالجتمدداعي علددي فددي التددأث ر
يارة ف ددر وتحديددد  صددو  ألفنائعددا مندده   ددولتعم المباددرة،والعقلددي 

 وت املعدا وظيفيدا   شيصدياتعم فرديدا  واجتما يدا   وتشدا إل مالمد 

 المعدارف اافدة ينقدإل الدهي ،  فاألسدرة تمثدإل الوسدي وديناميايدا  

 بعدد التدي تسدود المهتمدع واالطالقيدة الدينيدة والقديم والمعداراغ

  فدافة  لدي  نعدااالفندا ،  تنشدئة فدي سدال بخ الدى عمليا   عاتترجم
والقاعدددددة األساسددددية فددددى فنددددا  وتشددددا إل ثقافددددة ال قددددري العمددددود 

جميدع األدوار االجتما يدة  ي ام ار الدهي يغرديالمهتمع، فع
الميتل ة التي يلعبعا ال رد علدي مسدرح الحيداة، واألسداس الدهي 
يحدددددي  باسدددددتهابات  الميتل دددددة تهدددددا  ف ئتددددد  التدددددي ي دددددي  ف عدددددا، 

القدديم والمسددئولة عدد  تددد يم وتددنوم سددلو  خفددراد  وذلدد  بغددرس 
ا   والمبدددددادب النب لدددددة، واالتهاهددددداغ اميهافيدددددة، و عدددددداد المدددددو 

 (68، ص 2015، ال ريهاغ، )الصال 

  الت اعالغ    بيعة في المتمثإل  خن المناخ األسرى الحقيقة  و 
  الروحية نم   و  ،وامجتما ية الن سية والحياة  العائلية   والعالقاغ

امو  ، خفراد تسود التي  الدينية الحاجاغ  خشباا   ،نسانيةخسلو  
و و   مل وتح  مس وليات تحديد  و  لدور  فرد اإل ت عممدي  وفوح 

على    فالش   را  م ث ا  ر دو  ل    ،، وخشاا  الضب تها  خسرت   تبعات 
 اي   تتوافرالهي   ه دال االسري  المناخف،  خفنائ سلو  ومواق   

ووحدة    والت اهم الحب عوامإل اإل بامنتما   األهداف  والشعور 
  التعاون  يسود و  جتما يةالقاغ االووفوح الع  وسالم  األدوار

    جاغ خفراد  حا  اشباا ع  فضال  ام  والتساند والتضحية واالنسه
معتد  و      لى ي دي بشاإل  االيهافية    نموتوافقعم  السلوكياغ 

  لى قال نحو االنر عميدفع قوي   عامإل اسناديشاإل  كما  ،  لديعم

 ضغو ال مواجعةلا ا ة   وخاثر بمرونة  مععا والت اعإل الحياة

فعاالتي  ق   مواوال ي  ،يمرون  منعمما   ون منته  خعضا   ميل  
مهتمع ون  ونافع خادت     ،عمفي  ما  وهها 

 ،( (Lerner,2002,p60دراساغ
((Connelly,Moore,2003,pp559:567 ،  
(Tseng,2004,966:983،)  ( 66: 59ص  ،2004،  ف لد  ،)
(Newq,mon,et.al.,2006,pp :67:69)،Floros, et a, 2013, pp 

445 : 453) )  ((suz,et,al.,2013,pp1108:1091،)  (  علي
فالمناخ  . (69، ص  2016وآطرون،   العا  م  ذل   وعلى 

المضرر  المستقر  األسرى   اار الص يسود الهي    ر ر 

والتوجي   و   ،التماس   وعدم ،والشقاق األسرية  المساندة  افتقاد 
  لى يتحو  قد،   غيا  القدو   ،والتساهإل  ،والالمباالة  ،وامرشاد

 المعاي ر طرق   لي ال رد دفع على مباشرة ر ر برريقة محرض

ما  فعا،  االلتزام    وعدم  السلوكية  ال رد  افرراباغ  م   فال ث ر 
ال رد المريض فى  ف  ،األسرة  ت   هى  ال عرض م  خعراض  

األسرة ما هو  ال دل إل على خن األسرة ن سعا تعانى م  ن    
  (.7، ص 2015،  قمر) ،المرض
هرة سددددددلوكية الزمددددددت علددددددى الددددددررم مدددددد  خن العندددددد  ظدددددداو 

بردددت بامنسدددان اغ البشدددرية  منددده خقددددم العصدددور، وارتالمهتمعددد
   ال خنددفعدى تمثدإل واقعددا  حياتيدا  ل ث در مد  األفندا ،  منده طلقد ، 

 نتدائ  خادتد  مدا هدهاو  .طر درةفددخ فدى االتسداا ليشداإل ظداهرة 
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اميددددها  البدددددني ( خن حدددداالغ 2005آ  سددددعود )من ددددرة دراسددددة 
األفنددددددددا   يل عدددددددابالمرتبدددددددة األولددددددددي، %  5,91لألفندددددددا  تمثددددددددإل 

ثدددددم المرتبدددددة الثانيدددددة، ب%  3,87نسدددددبة فالمعرفددددد   ل همدددددا  
، %46.5، ثم حاالغ اميدها  الهنسدي %35.5اميها  الن سي  

ثددم حدداالغ األ  ددا  الددهي  تعرفددوا ألاثددر مدد  نددوا مدد  العندد  
خاثدر اعتددا  علدى خ  دالع   كاندت، كما خن األمعداغ   16.9%
، %23.9، ثدددددم األطدددددوان %73.2نبدددددا  ، ثدددددم ا%74.6فنسدددددبة 

  .%15.5اغ يل عم األطو 
يتعرفددددون للعندددد  األسددددرى الددددهي   األفنددددا عدددددد  فلدددد امددددا 

( مل دون، وخن 275 -133فد   )  مداالعالم    مستوي سنوي ا على  
حتى س  الرابعة عشرة يعدانون  م  األفنا ما يقر  م  مل ون  

  اإل عام بسبب مدا يتعرفدون لد  مد  خفعدا  وممارسداغ العند
الوالدى، وخن   إل م  كإل عشرة خ  ا  يموتدون بسدبب العند  

فددي  مدد  األ  ددا  يعدداقبوا فدددنيا   %98-80نسددبة الدددى، وخن الو 
منددددازلعم، مددددع معاندددداة خاثددددر مدددد  الثلددددث مدددد  العقو ددددة البدنيددددة 

  (. 17، ص 2006) األمم المتحدة، ،استيدام خدواغب
 و سددددتمرارا  لعدددده  التقددددديراغ  يشدددد ر تقريددددر منومددددة الصددددحة

 مليدار   دإل فدي المرحلدة العمريدة ما يقر  م العالمية  لى خن 
عامددا  تعروفددوا لعندد  فدددني خو جنسددي خو وجددداني  17-2 مدد 

، )منومددددة الصددددحة 2018عددددام خو عددددانوا مدددد  امهمددددا  فددددي 
  (.2019العالمية، 

قددددديراغ خمددددا علددددي الصددددع د المحلددددي فددددي مصددددر فتشدددد ر ت
ترت دب فدد  الهرائم التديم   %65 لي خن    فمنومة ال ونيسي

 %44  فندددداخسددددري، وتبلدددد  نسددددبة جددددرائم قتددددإل األسددددببعا  األفنددددا 
والتعدددهيب والضدددر   %18، وحدددواد  االعتددددا  الهنسدددي سدددنويا  

، كمدددا خن خاثدددر خندددواا العنددد  األسدددرى انتشدددارا  لألفندددا  هدددو 8%
الن سدية، ثدم امسدا ة الهسددية، امهما  المعنوي، يلي  امسا ة  
)خمداني حصدادية، ، ة الهنسديةثم امهمدا  الهسددي، ثدم امسدا 

2013).   
حالدة،  2284 فندا سرى فد األاما فل  حاالغ العن  األ

ل ندددددا ،  %31% فدددددي مقافدددددإل  69وتصددددددر الدددددهكور فنسدددددبة 

، فددددي حددد   فلغددددت نسددددبة %75و لغدددت نسددددبة العنددد  الهسدددددي 
)المهلدد  العر ددي للر ولددة  ،نددا فمدد  األ %55العندد  الهنسددى 

  (.20018والتنمية، 
م فلغت    2016عام    فع  ال ونيسي  رير الصادر ووفقا للتق

األسرى  العن   فد    نسبة  خ  %93  فنا األ  الهسدي   فنا م  
خما بالنسبة    ،عن  ن سي  %70ومصر وذل  لضب  سلوكعم،  

   .(2019، مصراوي )، %55نسبت  للعن  الهنسي فبلغت 
هدده  الودداهرة ذاغ  مدد  طرددورةلددهل  قددد تزايدددغ التحددهيراغ 

علدددى  ال دددرد  سدددوا ا   والبع دددد ى القريدددبعلدددى المدددد خبعددداد طر دددرة
خن القرية  المصدرية جدزخ ال يتهدزخ مد  ا  بم  ،  المهتمعو واألسرة  خ

 لوجدود م شدر تعدد خنعدا فدي طرورتعدا ت م فد ،المصدري  المهتمع

المسددئولية تقددع بالدرجددة ف .األسددري و  العياددإلو  فددي النوددام طلددإل
ة األولى على األسرة وذل  ألنعا خقدوى عوامدإل التدأث ر فدى تنشدئ
 وتوجيددد  األفندددا ، و اسدددافعم  العددداداغ، و ندددا  شيصددد تعم عقليدددا  

، فدإذا كاندت األسدرة ذاغ منداخ وسدلوكيا    ن سديا  ووجدانيا  وف ريا  و 
خسدددرى سدددوى و يهدددافى بع دددد عددد  العنددد  كدددان ذلددد  خدعدددى  لدددى 

خمددددا  ذا خصددددافعا اليلددددإل فددددي   ،ئعددددا المسددددل  القددددويمانتعددددا  خفنا
ممددا نددا  سددبإل امنحددراف، ايانعددا كددان ذلدد  مدددعا  منتعددا  األف

 خسبافعا في عم خ  اإلشب الواهرة هه  في البحث فرورة يستدعي
بشاإل يضم  صدالح  انتشارها م  حدللمواجعتعا وا  رق  و يهاد

 وسدالمت  خماند ، صدمام األسدرة هديف ،الندواة األساسدية للمهتمدع

    .تماساعا م  وتماسا  م  سالمتعا،
  :أهداف البحث

األسدري رئيسدية دراسدة المنداخ   يستعدف هدها البحدث بصد ة
، والتضددحية والتعدداون   األسددري ) التماسددبأبعدداد  المتمثلددة فددي: 

األسري، وتحديد األدوار والمسئولياغ األسرية، والضب  ونوام 
الحياة األسرية، و شدباا حاجداغ خفدراد األسدرة، والحيداة الروحيدة 

وعالقتدددد  بددددالعن  األسددددري بأشدددداال  المتمثلددددة فددددي: ) لألسددددرة( 
 العنددد  الن سددي( الموجددد ، و العنددد  الل وددي، و عندد  الهسدددي ال

هددداف ال ر يددة ادد  تحق دد  ذلدد  مدد  طددال  األفنددا  ويمنحددو األ
 التالية: 
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سددري بأبعدداد  المتمثلددة اغ المندداخ األيالتعددرف علددى مسددتو  -1
) التماسددد  األسدددري، والتضدددحية والتعددداون األسدددري، فدددي: 

ام وتحديددددد األدوار والمسددددئولياغ األسددددرية، والضددددب  ونودددد
حيددداة الحيددداة األسدددرية، و شدددباا حاجددداغ خفدددراد األسدددرة، وال

 لألفنا  المبحوث  . سرة(وحية لألالر 
بأشدداال  المتمثلددة  األسددري  التعددرف علددى مسددتوياغ العندد  -2

العندددددد  و  ،العندددددد  الل ودددددديو   ،فددددددي: ) العندددددد  الهسدددددددي
 الن سي( الموج  نحو األفنا  المبحوث  .

حددددوث   نحددددو األفنددددا  المب   تهدددداالتعددددرف علددددى مسددددتوياغ  -3
 عن .ال

تقلة مسددددددددالفدددددددد   المتغ ددددددددراغ  الثنائيددددددددةتحديددددددددد العالقدددددددداغ  -4
والحالدة ، والترت دب فد   األطدوة  ،  الندوا  )  وهدي:  المدروسة

وعدددد  ،ونددوا األسددرة ،حهددم األسددرة، و االجتما يددة لألفددوي 
الحالددددة و  ،وعدددددد سددددنواغ تعلدددديم األ  م،سددددنواغ تعلدددديم األ

، والمعنيدددة لدددأل الحالدددة العمليدددة و ، العمليدددة والمعنيدددة لدددألم
مدد   إلكددوالدددطإل الشددعري لألسددرة( و دد   ، وحالددة المسددا 

، العندددددددد  األسددددددددري الموجدددددددد  نحددددددددو األفنددددددددا  المبحددددددددوث  
 .نحو العن هاتعم و تها

 ال ميدة المدروسدة المسدتقلةتحديدد درجدة  سدعام المتغ دراغ  -5
 م،وعدددد سددنواغ تعلدديم األ، حهددم األسددرةمهتمعددة وهددي: )

والدددددددطإل ، المسددددددا وحالددددددة  ،وعدددددددد سددددددنواغ تعلدددددديم األ 
التعدداون التماسدد  األسددري، والتضددحية و ، و لألسددرةالشددعري 

دوار والمسددئولياغ األسددرية، والضددب  األسددري، وتحديددد األ
ونوددددام الحيدددداة األسددددرية، و شددددباا حاجدددداغ خفددددراد األسددددرة، 

فدددى ت سددد ر  (، والمنددداخ األسدددري  والحيددداة الروحيدددة لألسدددرة
جد  نحدو العند  األسدري المو كدإل مد : التباي  فى درجاغ 

 .، و تهاهاتعم نحو العن   مبحوثاألفنا  ال

 بحثية:الفروض ال
 ال ميدددةالمسدددتقلة توجدددد عالقدددة ارتبا يدددة فددد   المتغ دددراغ  - 1

عددد سدنواغ تعلديم األم و  ،  )حهدم األسدرة  المدروسة وهي:
الددددطإل و  ، حالدددة المسدددا و  ، عددددد سدددنواغ تعلددديم األ و  ،

ة والتعداون التماسد  األسدري، والتضدحيو  ، الشدعري لألسدرة
لضددب  األسددري، وتحديددد األدوار والمسددئولياغ األسددرية، وا
األسددددرة، ونوددددام الحيدددداة األسددددرية، و شددددباا حاجدددداغ خفددددراد 

و ددد   العنددد   (، والمنددداخ األسدددري والحيددداة الروحيدددة لألسدددرة
 .المبحوث   الموج  نحو األفنا   األسري 

المسددددتقلة ال ميددددة توجدددد عالقددددة ارتبا يدددة فدددد   المتغ دددراغ  - 2
عددد سدنواغ تعلدديم األم و  ، )حهدم األسددرة دروسدة وهدي:الم
الددددطإل و  ، حالدددة المسدددا و  ، م األ اغ تعلددديعددددد سدددنو و  ،

التماسد  األسدري، والتضدحية والتعداون و  ، الشدعري لألسدرة
األسددري، وتحديددد األدوار والمسددئولياغ األسددرية، والضددب  

ام الحيدددداة األسددددرية، و شددددباا حاجدددداغ خفددددراد األسددددرة، ونودددد
 تهددددا  و دددد    (، والمندددداخ األسدددري روحيددددة لألسدددرةوالحيددداة ال

 .عن   نحو الالمبحوث   األفنا 
العنددددد  درجددددداغ متوسدددددراغ  فددددد  توجدددددد فدددددروق معنويدددددة   -3

وفقدا  عند تصن  عم المبحوث     الموج  نحو األفنا األسري  
الحالددددة االجتما يددددة األسددددرة، و نددددوا و   ،النددددوا ) لمتغ ددددراغ
لعمليددة والمعنيددة لددة االحاو  ، الترت ددب فدد   األطددوةو ، لألفدوي 

 .(الحالة العملية والمعنية لأل و  ،لألم
 درجداغ  تهدا  األفندا متوسدراغ  فد  توجد فروق معنوية    -4

 وفقدددددا  لمتغ دددددراغعندددددد تصدددددن  عم المبحدددددوث   نحدددددو العنددددد  
الحالدددددة االجتما يدددددة و وندددددوا األسدددددرة،   ،الندددددوا )لمتغ دددددراغ
المعنيددة الحالددة العمليددة و و  ، الترت ددب فدد   األطددوة، و لألفدوي 

 (.الحالة العملية والمعنية لأل و  ،لألم
مهتمعددددة  لمدروسددددة اال ميددددة  اغ المسددددتقلة تغ ددددر الم تسددددعم -5

عددددد و  ،عددددد سدددنواغ تعلددديم األم و  ، حهدددم األسدددرة)وهدددي: 
الددددطإل الشدددعري و  ، المسدددا حالدددة و  ، سدددنواغ تعلددديم األ 

التماس  األسري، والتضحية والتعداون األسدري، و   ،  لألسرة
دوار والمسددددئولياغ األسددددرية، والضددددب  ونوددددام وتحديددددد األ

حاجدددداغ خفددددراد األسددددرة، والحيدددداة شددددباا ة، و الحيدددداة األسددددري
فددددي  سددددعاما  معنويددددا   (، والمندددداخ األسددددري الروحيددددة لألسددددرة

 العنددددد  األسدددددري  درجددددداغت سددددد ر التبددددداي   الحددددداد  فدددددي 
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العندد  ، و العندد  الل وددي، و )العندد  الهسددديوالمتمثددإل في
 ا  المبحوث  .نالموج  نحو األفالن سي( 

مهتمعددددة  ة لمدروسددددال ميددددة ا المتغ ددددراغ المسددددتقلة  تسددددعم -6
عددددد و  ،عددددد سدددنواغ تعلددديم األمو  ، )حهدددم األسدددرةوهدددي: 

الددددطإل الشدددعري و  ، حالدددة المسدددا و  ، سدددنواغ تعلددديم األ 
التماس  األسري، والتضحية والتعاون األسري، و   ،  لألسرة

ونوددددام  وتحديددددد األدوار والمسددددئولياغ األسددددرية، والضددددب 
 الحيددداة األسدددرية، و شدددباا حاجددداغ خفدددراد األسدددرة، والحيددداة

فددددي  سددددعاما  معنويددددا   (، والمندددداخ األسددددري الروحيددددة لألسددددرة
  تهددددددا  األفنددددددا درجدددددداغ ت سدددددد ر التبدددددداي   الحدددددداد  فددددددي 

 .المبحوث   نحو العن 
الموجددد  نحدددو توجدددد عالقدددة ارتبا يدددة فددد   العنددد  األسدددري  -7

 عم نحو العن .األفنا  المبحوث   و     تهاهات
 الطريقة البحثية:

 ية ئالمفاهيم االجراأواًل: المصطلحات العلمية و 
 المصطلحات العلمية:

  المناخ األسرى:
 األسدرية الب ئية اليصائص المناخ األسري بإن  تل  يعرف

 طدال  مد  األفدراد علدى سدلو  التدأث ر فدي هامدة اقدوة تعمدإل التدي

األدوار  توزيدع هل كدو  األسدرة، خعضدا  فد   السدائدة العالقداغ
 بدأدا  تقدوم بدأن لألسدرة يسدم  ممدا ،األسدرة خفدراد فد   والمسدئولية

 لألفدراد المسدتقإل النمدو فدرص ح دث  تاحدة مد  لوظائ عدا فعدا 

 اليلقيدة والدينيدة بدالنواحي واالهتمدام ل نهداز دوافععدم وتنميدة

 (.16، ص 2000)طل إل،  ،األسرة في والتماس 
ندددددد  بأ( 807، ص 2004ف نمددددددا يعرفدددددد  حن ددددددى ومرددددددر )

دهدا مد  تدراب ، ومددا الردابع العدام لألسدرة المتمثدإل ايمدا فد   خفرا
انسددددهام خو تنددددافر وطصددددام،   يسددددود عالقدددداتعم وت دددداعالتعم مدددد

ودرجة ختباععم لنوام محدد فى قواعدد األسدرة، وقيدام كدإل مدنعم 
فدددور ، والتددزامعم بددالقيم الدينيددة واتهاهدداتعم الثقاايددة، وعالقددتعم 

 المحير   فعم.اليارجية مع 

 ندد ( بأ55، ص 2004فددي حدد   تعرفدد  طلددود الهزائددرى ) 
التددددأث ر فعلددددى ملمددددوس ي يشدددد  خفددددراد األسددددرة مدددد  طددددال   واقددددع

والتدددأثر، يتحددددد بعوامدددإل الت اعدددإل فددد   األشدددياص، ويشدددبع ايددد  
ال دددرد حاجاتددد ، وحاجددداغ انطددددري  مددد  طدددال   تاحدددة ال ددددرص 

سدال ب الضدب  المناسبة للنمو الشيصى ألفراد ، واسدتيدام  أل
سددا  القدددرة السددوية التددى تددوفر ألفرادهددا ال ددرص المال مددة الات
مدددددددد  تأا ددددددددد  علددددددددى الترلددددددددع االجتمدددددددداعى، دون خن تحددددددددرمعم

  .استقالل تعم والشعور بحريتعم
 ويعرف اجرائيًا في هذا البحث

للهددو  األفنددا  المبحددوث  بدد   درا   يقصدددالمناااخ االسااري: 
التماسددد  األسدددري،  دددث )والردددابع العدددام للحيددداة األسدددرية مددد  ح
األدوار األسرية،   حووفو   والتضحية والتعاون األسري، وتحديد

والضدب  ونوددام الحيدداة األسددرية، و شددباا حاجدداغ خفددراد األسددرة، 
فدددد   خفراداألسددددرة،  التددددي تسددددود لألسددددرة(الروحيددددة الحيدددداة نمدددد  و 

 على دوافععم وسلوكعم. انعااس وتأث ر وياون لعا
لمدي  األفنا  المبحوث  ا    در ب     يقصدالتماسك األسري:   -1

ا ، والتدددراب ، وامنسدددهام موامندددد، وامهتمدددام، شددد وا الحدددب
 ف   خفراد األسرة.

األفنددددا  بدددد   درا   يقصددددد التضااااحية والتعاااااون األسااااري: -2
لمددي تضدحية خفدراد األسدرة لصدال  بقدا  األسددرة  المبحدوث  

وتماساعا والح اظ علي وحدتعا، وكهل  التعاون القائم ف   
 اد األسرة للعمإل علي مصلحتعا. خفر 

بدد   يقصددد :األساارية لياتاألدوار والمساائو  ووضااو  تحديااد -3
لمددددددي وفدددددوح األدوار بالنسدددددبة  األفندددددا  المبحدددددوث    درا 

ديدددددد المسدددددئولياغ لعددددددم لهميدددددع خفدددددراد األسدددددرة، وكدددددهل  تح
افددددددددررا  األدوار وتددددددددداطلعا خو امطددددددددال  بالمسددددددددئولياغ 

 المنو ة فتل  األدوار.

األفندددا  بددد   درا   يقصددد ألسااارية:م الحيااااة االضااابط ونظاااا -4
عاي ر داطدإل األسدرة، ح دث تحددد باا الملمدي ات  المبحوث  

تلدد  االمعدداي ر  ريقددة ت اعددإل األفددراد مددع بعضددعم الددبعض، 
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ي اتباا النوام في الحيداة األسدرية باافدة بامفافة  لي مد
 جوانبعا.

يقصد ب  مددي  شدباا األسدرة : إشباع حاجات أفراد األسرة -5
ة ألفرادهدا برريقدة مناسدبة دون الحاجاغ األساسية والثانويد

 اف خو تقر ر.  سر 

يقصد ب   درا  األفنا  المبحوث   :  الحياة الروحية لألسرة -6
والتعدداليم الدينيددة واألطالقيددة، و حترامعددا لمدددي شدد وا القدديم 

  واملتزام فعا داطإل األسرة.
  العنف األسري:

السدددلوكية ألنمدددا  ميتلددد  ايعدددرف العنددد  األسدددري بأنددد   
األسدرة  المقصودة ور ر المقصودة ع  خى عضو مد  خعضدا 

البالغ   والموجعة نحو الر إل، كهل  جميع الوروف والعوامإل 
لتدي تسددبب لد  خفدرارا  جسددية ون سددية األسدرية المحيردة بد ، وا

سددددددلبية فددددددي جوانددددددب  واجتما يددددددة تع دددددد  نمددددددو ، وتتددددددر  خثددددددارا  
 (200، ص2010، مصر ى) ، شيص ت 

خن العنددددد  ( 3، ص 2015) فال ونيسدددددي توفددددد مدددددا ف ن
ى الدهي   الهسددى خو الن سدى خو الل ودفد األ  ا  هو العند

يمدددارس علدددى الر دددإل، ويددد دى  لدددى خثدددار وتبعددداغ سددد ئة علدددى 
الر دددإل مددد  الهدددانب   الن سدددي والهسددددي مددددى الحيددداة، وت دددون 
خثدار  عميقددة جدددا، ويتعددرض لد  الر ددإل فددى المنددز  خو المدرسددة 

 ياص رر ا . سرة خو م  خشاألخحد خفراد ى يد خو الشارا عل
 في هذا البحثويعرف اجرائيًا 

فعدا  األفعدا  المقصدود  األقدوا  و يقصد ب     العنف األسري:
ل وي علي لتيويف وتعديد و يقاا األذى الهسدي خوالن سي خوا

وعلددددددي  ألي سددددددبب مدددددد  األسددددددبا ، و شدددددداإل مت ددددددرر األفنددددددا 
 ون إل ماتسباغ ر در ملعو ذال  معل ع  وذل  للسيررة  مدارالوقت،

 شر ية.
 يقصدد موج  م  األسدرة     خوسلو   اعتدا الجسدي:  العنف  -1

 خشدداا  ويأطدده جسددديا ،باألفنددا   والضددرر األذى  لحدداق بدد 
 .ونحو ذل  التعهيب كالضر ، و  ميتل ة

 للتعديددددددد، األفنددددددا بدددددد  تعددددددرض  يقصدددددددالعنااااااف اللفظااااااي: -2
 ة، سداواموخي نوا م  األل اظ بقصدد السديرية   والصراخ،

  .داطإل األسرة االجتماعي والنقد، واالستبعاد
موجددد  مددد  األسدددرة  : هدددو سددلو  خو نشدددا  النفساااي العناااف-3

عدددددد ين سدددديا ، و  موخذيددددتعاألفنددددا   يسددددبب  حبددددا  معنويدددداغ 
 .موخستقراره مخمنع

 مدد األفنددا  المبحددوث    يقصددد بدد  موقدد اإلتجاااه نحااو العنااف: 
 .ر ر موافق  و خ سيانخو م  ح ث كونعم موافق   العن ، 

 :  البحث:ا منطقة ثانياً 
بمركددزي  ر يعددةم ددت قريددة ، و لغددوري ا تددييقر بالبحددث  خجددري 

برريقددددة هم . وتددددم اطتيددددار علددددي الترت ددددب فركددددة السددددبع، ومنددددوف
 ية.عشوائ

 :البحث:ا شاملة وعينة ثالثا  
 البحث)أ( شاملة 

 األسدددر بدددالقريت  فدددى  جمدددالى عددددد  البحدددثتمثلدددت شددداملة 
 خفد  والتدى لدديعا  لمقيمدة فعده  القدري سدر اغ لألممثال  مباعتباره

 ( سددنة 12- 9) فدد   المرحلددة العمريددة فددى  واحددد علددى األقددإل
وقدددد فلددد   جمدددالى عددددد ، مددد  داطدددإل األسدددر فدددي قريتدددي البحدددث

قريددددددة خسددددددرة ب 796، فواقددددددع خسددددددرة  1451  يت  األسددددددر بددددددالقر 
) مركدددز المعلومددداغ  .م دددت ر يعدددةقريدددة ب خسدددرة 655، الغدددوري 

 ،فركدددددة السدددددبع، ومندددددوفذ القدددددرار بمهلددددد  مديندددددة ودعدددددم اتيدددددا
2021. ) 

 ثبحال)ب( عينة 
مدد  األفنددا   291 قوامعددا عمديددةتددم اطتيددار ع نددة عشددوائية 

تحديدددد ح ددث تدددم   ،( سدددنة 12- 9) فددد  المرحلدددة العمريددة فددى 
الشددداملة   فعددده  القددددرى حهدددم الع ندددة المرلو دددة بمعلوميددددة حهدددم 

) فركددداغ،   simple fractionوذلددد  باسدددتيدام كسدددر المعايندددة
ععم مدد  حهددم الشدداملة تددم تددوزي %20( فنسددبة 45، ص:2000

عدا البحدث تبعدا  لنسدبة تمث دإل كدإل قريدة علي القدرى التدي خجدري ف
  .في شاملة البحث
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 وفقاً  لعينة البحث توزيع األبناء المبحوثين .1جدول رقم 

 العينة  الشاملة  القرية  المركز 
 160 796 الغوري  فركة السبع

 131 655 يعةر   م ت منوف
 
 أسلوب جمع البيانات  :رابعاً 

ام االسدددددددددتبيان بالمقافلدددددددددة انددددددددداغ باسدددددددددتيدتدددددددددم جمدددددددددع البي
الشيصددية، وتددم ترم ددز امجابدداغ وت ريدد  اسددتماراغ االسددتبيان 

فرنددام  ا بإسددتيدام وادطالعددا للحاسددب انلددى وتحل لعددا احصددائي  
 .spss 21الحزمة االحصائية 

 حثية:المتغيرات الب: خامساً 
التحل دددإل  تدددم قيددداس متغ دددراغ البحدددث ومعالهتعدددا ألردددراض

 النحو التالي: امحصائي على
 قياس المتغيرات المستقلة: (أ ) 
خنثي،  :  النوع (1 خو  ذكرا   المبحو   كون  ب     وتم يقصد 

بمقياس م     اسمي  قياس   . السابقت     ئت  الماون 
 . علي الترت ب  1،  2وخعر ت األرقام الترم زية 

الحالة  لألبوين  اعيةجتماال  الحالة (2 فعا  يقصد  الزواجية  : 
ح قائم)   كون   ث م   ت،  خو  الق  ، زوا   وتم  رمإلخو   .)

م    يت ون  خسمى  بمقياس  السابقةقياسعا  ،  ال ئاغ 
 على الترت ب.  1،  2  ،3 زية رموخعر ت األرقام الت

الم يشية و :  األسرة  حجم (3 الوحدة  خفراد  عدد  ب   يقصد 
المرل . بالرقم  عن   الحسافى  الم  و ل   ويعبر  توس  

المقياس   قدر     ,599لدرجاغ  م يارى  بانحراف   ، درجة 
 درجة.   1,677

نم   قامة ال رد وما  ذا كانت في  يقصد ب     نوع األسرة:  (4
بسيرة ماونة م  ج ل   فق ، خم ممتدة ماونة م     خسرة  

م   ماون  بمقياس  سمى  قياس   وتم  ج ل  .  م   خاثر 
السابقت   األ  .ال ئت    لعا    1،  2الترم زية  رقام  وخعر ت 

 . على الترت ب

سنوات   (5 ف  األم:   تعليمعدد  التعليم  دع  عايقصد  سنواغ  د 
 . الرسمي التي حصلت عل عا األم وقت جمع البياناغ

األب: (6 تعليم  فع  عدد سنوات  التعليم    ايقصد  عدد سنواغ 
 . الرسمي التي حصإل عل عا األ  وقت جمع البياناغ

و   الحالة   (7 األم:  العملية  فيقصالمهنية  األم      اعد  كون 
ألم  نوا و بيعة العمإل الهى تقوم ب  اتعمإل خو ال تعمإل، و 

تعت والتى  ال ي   ل سب  األساسى اوس لة  المصدر  بر 
فئاغ  لدطلعا. وتم قي اس  بمقياس  سمى ماون م  خر ع 

ر ة منز ، وحراية، وخعما  حرة ، وموظ ة. وخعر ت    هي
 ب. ( على الترت  4،    3،  2،  1األرقام الترم زية )

لألب  (8 والمهنية  العملية  فع  :الحالة  األ     ايقصد  كون 
يع ال  خو  ب  و   مإل،يعمإل  يقوم  الهى  العمإل  و بيعة  نوا 

المصدر    األ  تعتبر  والتى  ال ي   ل سب  كوس لة 
م    ماون  بمقياس  سمى  قياس   وتم  لدطل .  األساسى 

مزارا،  وحرفي، وخعما  حرة،   ال يعمإل،  فئاغ وهم  طم 
،  4،    3،    2،    1)  م الترم زية  خعر ت األرقاو وموظ .  

 ( على الترت ب.  5
المسكن (9 ب  :حالة  ماو يقصد  وطصائص     الب ئة ناغ 

خسرة  السانية   مسا   في  تتوافر  المبحوث   التي  األفنا  
للسا  مال مت   بمقياس  .  ومدي  قياس    م   ماون   وتم 

المناسبة،     10 األوزان  خعر ت  جمع  باراغ،  وتم 
ال باراغ   على  للحصو   العشرةدرجاغ  ال لية     الدرجة 

جاغ و ل  المتوس  الحسافى لدر   حالة المسا .  لمقياس  
قدر     26,74المقياس   م يارى  بانحراف   3,253درجة، 

 درجة. 
يقصد ب  مقدار ما تحصإل علي     :لألسرةاالدخل الشهري   (10

المبحوث  خسرة   الشعر   األفنا   طال   مالية  موارد  م  
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خط مصادر  م   دطإل  خي  خو  عمإل  م   دطإل  رى  سوا  
المرل . ال  ويعبر عن  بالرقم  الشعري و ل  متوس   دطإل 

بانحراف    02,2345ث    المبحو   األفنا ألسرة   جني  
 جني .  998,335م ياري قدر  

تم  عداد مقياس للمناخ األسري ماون   ( المناخ األسري:11
  ( ست    48م   على  موزعة  )    : هي  خبعاد(  بارة 

األسر  والتعاون  والتضحية  األسري،  وتحديد التماس   ي، 
األسرية والمسئولياغ  الحياة    ،األدوار  ونوام  والضب  

األسر األسري خفراد  حاجاغ  و شباا  الة،  والحياة  وحية  ر ة، 
مقياس باستيدام معامإل ) الوقدرغ درجة ثباغ  لألسرة(.  

خنعا   فوجد   ) ثباغ   0,935خل ا  على  تد   قيمة  وهى 
. وتم جمع درجاغ ال باراغ مرت عة جدا  فدرجة  المقياس  
ال لية لمقياس   واألر عون   الثمانية الدرجة  للحصو  على 
وتراوحت القيمة النورية للمقياس ماف     األسري،  المناخ

درجة. 144  -48) لدرجاغ   (  الحسافى  المتوس   و ل  
  20,494درجة، بانحراف م يارى قدر     93,16المقياس  

 درجة. 
 بداراغ،   8تدم قياسد  بمقيداس مادون مد     التماسك األسري:-

وال. وخعر ددددت  ،وخحيانددددا   ،امسددددتهابة دائمددددا   فئدددداغ وكانددددت
لل بدداراغ اميهافيددة،  علددي الترت ددب (1،  2، 3)الدددرجاغ 
وقدرغ . ( لل باراغ السلبية3،   2،  1)الدرجاغ  وخعر ت  

خنعدا مقياس باسدتيدام معامدإل ) خل دا ( فوجدد الدرجة ثباغ  
وهدددددى قيمدددددة تدددددد  علدددددى ثبددددداغ المقيددددداس فدرجدددددة  0,744
 بددداراغ الثمانيدددة للحصدددو  درجددداغ ال . وتدددم جمدددعمرت عدددة

وتراوحددت  األسددري،علددى الدرجددة ال ليددة لمقيدداس التماسدد  
و لددد   ( درجدددة.24 -8مددداف   ) القيمدددة النوريدددة للمقيددداس

درجدددددة ،  15,54المتوسدددد  الحسددددافى لدددددرجاغ المقيدددداس 
 درجة. 3,493بانحراف م يارى قدر  

 8تم قياس  بمقيداس مادون مد    التضحية والتعاون األسري:-
ابة دائمددددا ، وخحيانددددا ، وال.  بدددداراغ، وكانددددت فئدددداغ امسددددته

( علدددي الترت دددب لل بددداراغ 1،  2، 3)اغ الددددرجوخعر دددت 

( لل بددددددداراغ 3،  2، 1)الددددددددرجاغ اميهافيدددددددة، وخعر دددددددت 
) مقيدداس باسددتيدام معامددإل الوقدددرغ درجددة ثبدداغ السدلبية. 

وهددددى قيمددددة تددددد  علددددى ثبدددداغ  0,745خل ددددا ( فوجددددد خنعددددا 
. وتدددددم جمدددددع درجددددداغ ال بددددداراغ ت عدددددةر مالمقيددددداس فدرجدددددة 

مقيدداس التضددحية الثمانيددة للحصددو  علددى الدرجددة ال ليددة ل
وتراوحدددددت القيمدددددة النوريدددددة للمقيددددداس  والتعددددداون األسدددددري،

و ل  المتوسد  الحسدافى لددرجاغ   ( درجة.24  -8ماف   )
 3,493، بددانحراف م يددارى قدددر  درجددة  15,82المقيدداس 

 درجة.
تددددم قياسدددد  بمقيدددداس  ألساااارية:تحديااااد األدوار والمساااائوليات ا-

ئمددددا ،  بدددداراغ، وكاندددت فئدددداغ امسددددتهابة دا 8مادددون مدددد  
( علدددددددددي 1،  2، 3)الددددددددددرجاغ وخحيانددددددددا ، وال. وخعر دددددددددت 

،  2، 1)الدددرجاغ الترت ددب لل بدداراغ اميهافيددة، وخعر ددت 
مقيدددددداس الدرجددددددة ثبدددددداغ وقدددددددرغ ( لل بدددددداراغ السددددددلبية. 3

قيمددة وهددى  0,748باسددتيدام معامددإل ) خل ددا ( فوجددد خنعددا 
. وتم جمع درجداغ مرت عةتد  على ثباغ المقياس فدرجة 

 ليدددة لمقيددداس ثمانيدددة للحصدددو  علدددى الدرجدددة الال بددداراغ ال
وتراوحدددددت القيمدددددة  تحديدددددد األدوار والمسدددددئولياغ األسدددددرية،

و لدد  المتوسدد   ( درجددة.24 -8النوريددة للمقيدداس مدداف   )
درجددددددة، بددددددانحراف  15,17الحسددددددافى لدددددددرجاغ المقيدددددداس 

 درجة. 4,767  م يارى قدر 
  تدم قياسد  بمقيداس مادون مد  الضبط ونظام الحياة األسرية:-

امسددتهابة دائمددا ، وخحيانددا ، وال.  بدداراغ، وكانددت فئدداغ  8
( علدددي الترت دددب لل بددداراغ 1،  2، 3)الددددرجاغ وخعر دددت 

( لل بددددددداراغ 3،  2، 1)الددددددددرجاغ اميهافيدددددددة، وخعر دددددددت 
معامددإل ) مقيدداس باسددتيدام الوقدددرغ درجددة ثبدداغ السدلبية. 
وهددددى قيمددددة تددددد  علددددى ثبدددداغ  0,723فوجددددد خنعددددا خل ددددا ( 

ة. وتدددددم جمدددددع درجددددداغ ال بددددداراغ مرت عدددددة المقيددددداس فدرجددددد
الضدددب   الثمانيدددة للحصدددو  علدددى الدرجدددة ال ليدددة لمقيددداس

وتراوحدت القيمددة النوريددة للمقيدداس  ونودام الحيدداة األسددرية،
و ل  المتوسد  الحسدافى لددرجاغ   ( درجة.24  -8ماف   )
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 3,900درجددة، بددانحراف م يددارى قدددر   15,41المقيدداس 
 درجة.

 8تم قياس  بمقياس مادون مد    رة:إشباع حاجات أفراد األس-
ا ، وال.  بدددداراغ، وكانددددت فئدددداغ امسددددتهابة دائمددددا ، وخحياندددد

( علدددي الترت دددب لل بددداراغ 1،  2، 3)الددددرجاغ وخعر دددت 
( لل بددددددداراغ 3،  2، 1)الددددددددرجاغ اميهافيدددددددة، وخعر دددددددت 

مقيداس باسدتيدام معامدإل ) الغ رجدة ثبداوقددرغ دالسلبية.  
ثبدددداغ تددددد  علددددى  وهددددى قيمددددة 0,748خل ددددا ( فوجددددد خنعددددا 
. وتددددم جمددددع درجدددداغ ال بددددداراغ مرت عددددةالمقيدددداس فدرجددددة 

الثمانيددددة للحصددددو  علددددى الدرجددددة ال ليددددة لمقيدددداس  شددددباا 
وتراوحددت القيمددة النوريددة للمقيدداس  حاجدداغ خفددراد األسددرة،

لحسدافى لددرجاغ و ل  المتوس  ا ( درجة.24  -8ماف   )
 3,815درجددة، بددانحراف م يددارى قدددر   15,46لمقيدداس ا

 درجة.
 8تدددم قياسددد  بمقيددداس مادددون مددد   الحيااااة الروحياااة لألسااارة:-

 بدددداراغ، وكانددددت فئدددداغ امسددددتهابة دائمددددا ، وخحيانددددا ، وال. 
( علدددي الترت دددب لل بددداراغ 1،  2، 3)الددددرجاغ وخعر دددت 

اراغ ( لل بددددددد3،  2، 1)الددددددددرجاغ اميهافيدددددددة، وخعر دددددددت 
مقيداس باسدتيدام معامدإل ) الوقددرغ درجدة ثبداغ السلبية.  

علددددى ثبدددداغ  وهددددى قيمددددة تددددد  0828د خنعددددا خل ددددا ( فوجدددد
. وتدم جمدع درجداغ ال بدداراغ مرت عدة جددا  المقيداس فدرجدة 

الثمانيددددة للحصددددو  علددددى الدرجددددة ال ليددددة لمقيدددداس الحيدددداة 
وتراوحت القيمدة النوريدة للمقيداس مداف     الروحية لألسرة،

و لدددددد  المتوسدددددد  الحسددددددافى لددددددددرجاغ  ( درجددددددة.24 -8)
 4,815 يددارى قدددر  درجددة، بددانحراف م 15,76المقيدداس 

 درجة.
 ) ب ( قياس المتغير التابع :  

تم  عدداد مقيداس للعند  األسدري مادون مد  ) العنف األسري:  
هدددي: )  خشددداا  مددد  العنددد (  بدددارة موزعدددة علدددى ثالثدددة  43

(. وقدددرغ ن سدديالعندد  الو ، والعندد  الل وددي، العندد  الهسدددي
مقيدددداس باسددددتيدام معامددددإل ) خل ددددا ( فوجددددد خنعددددا الدرجددددة ثبدددداغ 

وهدددى قيمدددة تدددد  علدددى ثبددداغ المقيددداس فدرجدددة مرت عدددة  0,915
واألر عددون للحصددو  الثالثددة جدددا . وتددم جمددع درجدداغ ال بدداراغ 

وتراوحددت القيمددة  األسددري، العندد علددى الدرجددة ال ليددة لمقيدداس 
و لددد  المتوسددد   جدددة.( در 129 -43النوريدددة للمقيددداس مددداف   )

ى درجددة، بددانحراف م يدددار  89,43الحسددافى لدددرجاغ المقيدداس 
 درجة.13,537ر  قد

 :كالتالى الثالثة  بأشاال العن  األسري  قياستم           
 14تم قياس  بمقياس ماون مد   بداراغ   العنف الجسدي:-1

وخعر ددت . وال  ،وكانددت فئدداغ امسددتهابة دائمددا  وخحيانددا   بددارة، 
وقددددددرغ درجدددددة ثبددددداغ  علدددددي الترت دددددب. (1،  2، 3)الددددددرجاغ 

وهدددى  0,818خل دددا ( فوجدددد خنعدددا مقيددداس باسدددتيدام معامدددإل ) ال
. وتددم جمددع جدددا   ةمرت عددقيمددة تددد  علددى ثبدداغ المقيدداس فدرجددة 

للحصدو  علدى الدرجدة ال ليدة   األر عدة عشدرة  درجاغ ال باراغ  
وتراوحدددت القيمدددة النوريدددة للمقيددداس  ،العنددد  الهسدددديلمقيددداس 

و لددد  المتوسددد  الحسدددافى لددددرجاغ  ( درجدددة.42 -14) مددداف  
 درجة. 5,197انحراف م يارى قدر  درجة، ب 30,13المقياس 

 بددارة،  14تددم قياسدد  بمقيدداس ماددون مدد   العنااف اللفظااي:-2
الددرجاغ وخعر دت . وال  ،وكانت فئاغ امستهابة دائمدا  وخحياندا  

مقيددددداس الوقددددددرغ درجدددددة ثبددددداغ  علدددددي الترت دددددب. (1،  2، 3)
وهددى قيمددة تددد   0,904مددإل ) خل ددا ( فوجددد خنعددا تيدام معاباسدد

. وتدددم جمدددع درجددداغ مرت عدددة جددددا  س فدرجدددة علدددى ثبددداغ المقيدددا
للحصدو  علدى الدرجدة ال ليدة لمقيداس  األر عة عشرة ال باراغ  

وتراوحدددددت القيمدددددة النوريدددددة للمقيددددداس مددددداف    ،العنددددد  الل ودددددي
 و لد  المتوسد  الحسدافى لددرجاغ المقيدداس ( درجدة.42 -14)

 درجة. 6,766درجة، بانحراف م يارى قدر   30,67
 بددارة،  14بمقيدداس ماددون مدد  ياسدد  تددم ق العنااف النفسااي:-3

الددرجاغ وخعر دت . وال  ،وكانت فئاغ امستهابة دائمدا  وخحياندا  
مقيددددداس الوقددددددرغ درجدددددة ثبددددداغ  علدددددي الترت دددددب. (1،  2، 3)

وهددى قيمددة تددد   0,736باسددتيدام معامددإل ) خل ددا ( فوجددد خنعددا 
. وتم جمع درجداغ ال بداراغ مرت عةفدرجة   لى ثباغ المقياسع

العندد  للحصددو  علددى الدرجددة ال ليددة لمقيدداس  اليمسددة عشددرة 
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( 45  -15وتراوحت القيمة النوريدة للمقيداس مداف   )  ،الن سي
 28,63و لدددد  المتوسدددد  الحسددددافى لدددددرجاغ المقيدددداس  درجددددة.

 ة.درج 4,252درجة، بانحراف م يارى قدر  
تم قياس  بمقياس ماون م    عنف:بناء نحو الإتجاهات األ-4

سدددتهابة موافددد ، وسددديان، ور ددددر  بدددارة، وكاندددت فئددداغ ام 25
( علي الترت ب لل باراغ 1،   2،  3)الدرجاغ مواف . وخعر ت 

 ،اميهافيددة( لل بدداراغ 3،  2، 1)الدددرجاغ ، وخعر ددت السددلبية
معامددإل ) خل ددا ( فوجددد مقيدداس باسددتيدام الوقدددرغ درجددة ثبدداغ 

مرت عة وهى قيمة تد  على ثباغ المقياس فدرجة   0883ا  خنع
للحصددو   اليمسددة وعشددري اغ رجدداغ ال بددار . وتددم جمددع دجدددا  

 على الدرجة ال لية لمقياس اتها  األفنا  نحو العند  األسدري،
 ( درجددة.75 -25وتراوحددت القيمددة النوريددة للمقيدداس مدداف   )

 درجدددددة، 53,86جاغ المقيددددداس و لددددد  المتوسددددد  الحسدددددافى لددددددر 
 درجة. 9,390اف م يارى قدر  بانحر 

الت دددرراغ والنسدددب  ت: اسدددتيدماإلحصاااائي التحليااال سادساااًا:
 البسددي  واالرتبددا  ،خل ددا ومعامددإل ، وامنحددراف الم يدداري المئويددة
التدددددددريهي  المتعدددددددد اليرددددددي االنحدددددددارو  ،ف و غ ي واطتبددددددار 
 .الصاعد
 فددي البحثيددة ال ددروض وفددع : تددماإلحصااائية الفااروض :سااابعاً 

  الص رية حتى يما  اطتبارها. صورتعا
 وصف خصائص عينة البحث:

مدددا يزيدددد عددد  نصددد  ( أن: 2دول )يتضااان مااان نتاااائج جااا
 طمسي ما يزيد ع  و (،  %58,8ذكور)األفنا  المبحوث   

 المبحوثين وفًقا للخصائص الشخصيةاألبناء توزيع  .2جدول  
 )%( العدد  المستقلة المتغيرات  )%( العدد  المتغيرات المستقلة 

 عدد سنواغ تعليم األ  -7   النوا -1
 19,6 57 سنة  ( 7خقإل م  )  مني ض 58,8 171 ورذك

 63,2 184 ( سنة12  -7)    متوس  41,2 120 خنا 
 17,2 50 سنة فأاثر(  13)  مرت ع   100 291 المهموا

 100 291 المهموا الترت ب ف   األطو -2
   العملية والمعنية لألمالحالة   -8 34 99 األو 

 57 166 ر ة منز  44 128 األوس 
 6,5 19 حراية 22 64 األط ر

 13,1 38 خعما  حرة 100 291 المهموا
 23,4 68 موظ ة ما ية لألفوي ة االجتالحال-3

 100 291 المهموا 80,4 234 زوا  قائم
 الحالة العملية والمعنية لأل  -9 4,8 14  الق
 3,8 11 ال يعمإل 14,8 43 ترمإل

 27,1 97 مزارا 100 291 المهموا
 15,5 45 حرفي حهم األسرة-3

 21,3 62 خعما  حرة 14,1 41 اد( خفر 5خقإل م  صغ ر ) 
 32,3 94 موظ  59,1 172 ( خفراد7-5) س   متو 

 100 291 المهموا 26,8 78 (  خفراد فأاثر  8اب ر) 
 حالة المسا -10 100 291 المهموا

 41,9 122 ( درجة23خقإل م  مني ضة )  األسرةنوا   -4
 41,6 121 ( درجة31-23متوسرة )  24,7 72 بسيرة
 16,5 48 (  درجة فأاثر32مرت عة )  75,3 219 ممتدة

 100 291 المهموا 100 291 مهموالا
 الدطإل الشعري لألسرة-11 عدد سنواغ تعليم األم -6

 51,5 150 ( جني 2000م خقإل  مني ض )  24,8 72 ( سنة7خقإل م  )  مني ض
 35,1 102 ( جني 3500  -2000متوس  )  60,8 177 ( سنة12  -7)  متوس   
 31,4 39 ر( جني  فأاث 3600مرت ع )  14,4 42 ثر( سنة فأا 13)  مرت ع  

 100 291 المهموا 100 291 المهموا
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األوسدددددد  فدددددد   األطددددددو ،  تددددددرت بعم(  %44األفنددددددا  المبحددددددوث  )

خن و قدددائم،  زواجعدددم( %80,4)األفندددا  المبحدددوث    آبدددا رالبيدددة و 
 ألسدددر ينتمدددون  ( %59,1)المبحدددوث   األفندددا  نصددد خاثدددر مددد  

ثالثدددة خر ددداا مدددا يتهددداوز و ، خفدددراد ( 7- 5)  ة الحهدددممتوسدددر
 آبدا  ثلثي وخن ممتدة،قم  بأسرة  ي(  %75,3)المبحوث    األفنا   

( سدددنة 12-7حاصدددلون علدددي )األم واأل  األفندددا  المبحدددوث   
علدددي  %( 63,2%(، ) 60,8)دراسدددية  ح دددث فلغدددت نسدددبتعم 

%  57)األفندا  المبحدوث   آمعداغ  ، وخاثر م  نصد   بالترت 
 32,3)األفندددا  المبحدددوث   آبدددا  ، وحدددوالى ثلدددث ( ر ددداغ ف دددوغ

األفندددا   غالبيددةلو النسددبة لحالددة المسددا  ، يعملددوا مددوظ    %(
مددددددددددددددددددني ض ومتوسدددددددددددددددددد   ح ددددددددددددددددددث فلغددددددددددددددددددت المبحددددددددددددددددددوث   

األفنا   خسر  نص   ما يتهاوزو     (،%41,6)،(%41,9)نسبتعما
خقددددإل ) الشددددعري مددددني ض عددددمدطلمسددددتوي  %51.5المبحددددوث   

 .جني ( 2000م 

 شتها النتائج ومناق 
)  المتمثلاااة فاااي: بأبعااااده  ساااري ألالمنااااخ ا اتساااتو م :أوالً 

التماساااك األساااري، والتضاااحية والتعااااون األساااري، وتحدياااد 
والضاااااابط ونظااااااام الحياااااااة  ،األدوار والمساااااائوليات األساااااارية

وحياااة ر والحيااااة ال األسااارية، وإشاااباع حاجاااات أفاااراد األسااارة،
   (لألسرة

   :سري األمستوى التماسك  – 1
األفنددددا  مدددد   %27,8( خن 3)جدددددو  رقددددم  توفدددد  نتددددائ 

ف نمدددددا مسدددددتوى التماسددددد  األسدددددري لعدددددم مدددددني ض، المبحدددددوث   
فدددي ، متوسددد  مسدددتوى التماسددد  األسدددري لعدددم   مدددنعم  52,3%
 .سدددددري لعدددددم مرت دددددعمدددددنعم مسدددددتوى التماسدددد  األ %19,9 حدددد  

األفنددددا  المبحددددوث    نصدددد مددددا يزيددددد عدددد   خن  النتددددائ وتشدددد ر 
 .وس تملعم    األسري  مستوى التماس 

 
 

   :لتضحية والتعاون األسري مستوى ا – 2
األفندددددددا  مددددددد   %23( خن 3توفددددددد  نتدددددددائ  جددددددددو  رقدددددددم )

لعددم مددني ض،  لتضددحية والتعدداون األسددري امسددتوى المبحددوث   
األسددري  لتضددحية والتعدداون مسددتوى ا  مددنعمفددي   %51,9ف نمددا 
لتضدددددحية امدددددنعم مسدددددتوى  %25,1 فدددددي حددددد  ،  متوسددددد   لعدددددم

مددا يزيددد عدد  خن النتددائ  وتشدد ر  .رت ددعلعددم م والتعدداون األسددري 
 لتضددحية والتعدداون األسددري امسددتوى األفنددا  المبحددوث    نصدد 
 .متوس لعم  

   :تحديد األدوار والمسئوليات األسريةمستوى  – 3
األفنددددا  % مدددد   32,6( خن 3توفدددد  نتددددائ  جدددددو  رقددددم )

لعددددم  تحديددددد األدوار والمسددددئولياغ األسددددريةمسددددتوى بحددددوث   الم
تحديدددددددد األدوار مسدددددددتوى مدددددددنعم  %  42,3 ف نمدددددددامدددددددني ض، 

مدددنعم  %25,1 فدددي حددد  ، منوسددد  لعدددم  والمسدددئولياغ األسدددرية
وتشد ر   .لعم مرت دعتحديد األدوار والمسئولياغ األسرية  مستوى  
مسدددتوى األفندددا  المبحدددوث    طمسددديمدددا يزيدددد عددد   خن النتدددائ  

 .متوس لعم  تحديد األدوار والمسئولياغ األسرية 
   :الحياة األسريةنظام  الضبط و مستوى  – 4

األفنددددا  % مدددد   30,2( خن 3توفدددد  نتددددائ  جدددددو  رقددددم )
لعم مدني ض،  الضب  ونوام الحياة األسريةمستوى  المبحوث    

 لعدم الضب  ونوام الحيداة األسدريةمستوى  منعم      %50,9ف نما  
الضب  ونودام الحيداة منعم مستوى  %18,9  في ح  ،    متوس 
 نصدددد مددددا يتهدددداوز خن   تددددائالنوتشدددد ر  .لعددددم مرت ددددع األسددددرية

لعددم   الضددب  ونوددام الحيدداة األسددريةمسددتوى األفنددا  المبحددوث   
 .متوس 

   :إشباع حاجات األسرةمستوى  – 5
األفنددددا  % مدددد   29,6( خن 3توفدددد  نتددددائ  جدددددو  رقددددم )

ف نمددا لعددم مددني ض،  سددرة شددباا حاجدداغ األمسددتوى المبحددوث   
فددي ،  سدد متو  لعددم األسددرة شددباا حاجدداغ مسددتوى مددنعم   46%
 .لعددم مرت ددع  شددباا حاجداغ األسددرةمددنعم مسددتوى  %24,4 حد  
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األفنددددا  المبحددددوث    طمسدددديمددددا يزيددددد عدددد   خنالنتددددائ  وتشدددد ر 
 .متوس لعم     شباا حاجاغ األسرةمستوى 

   :الحياة الروحية لألسرةمستوى  – 6
األفندددا  % مددد   39,5( خن 3جددددو  رقدددم )توفددد  نتدددائ  

ف نمددا لعدم مدني ض،  ة لألسدرةالحيداة الروحيدمسدتوى المبحدوث   
، متوسدد  لعددم الحيدداة الروحيددة لألسددرةمسددتوى مددنعم  %  45,7

 لعدددم لألسدددرةالحيددداة الروحيدددة مدددنعم مسدددتوى  %14,8 فدددي حددد  
األفنددددددا   طمسدددددديمددددددا يزيددددددد عدددددد   خنالنتددددددائ  وتشدددددد ر  .مرت ددددددع

 .متوس لعم  لألسرة حياة الروحية لا  مستوي المبحوث   
   :المناخ األسري مستوى  – 7

األفندددا  % مددد   24,7( خن 3تدددائ  جددددو  رقدددم )  نتوفددد
 40,9ف نمددا لعددم مددني ض،  المندداخ األسددري مسددتوى المبحددوث   

 فددددي حدددد  ، متوسدددد لعددددم  المندددداخ األسددددري مسددددتوى مددددنعم  % 
وتشددددد ر  .مرت دددددعلعدددددم  المنددددداخ األسدددددري مددددنعم مسدددددتوى  34,4%
مسدددددتوي األفنددددا  المبحددددوث    طمسدددديمددددا يتهدددداوز   خنئ  النتددددا

 .متوس   لعم  المناخ األسري 
األفندددددددا   رالبيدددددددةونسدددددددتيلص مددددددد  النتدددددددائ  السدددددددابقة خن 

المبحوث   مستوي المناخ األسري لعم بأبعداد  السدتة المدروسدة 
في ال ئة المتوسرة، ويما  ت س ر ذل  فدي فدو  اليصدائص 

نددددا  المبحددددوث   ح ددددث خن امجتما يددددة وامقتصددددادية ألسددددر األف
حالدة المسدا ، عدد سنواغ تعلديم األ  واألم، وحهدم األسدرة، و 

البددددددة تقددددددع فددددددي ال ئددددددة والدددددددطإل الشددددددعري لألسددددددرة، النسددددددبة الغ
المتوسدددرة، فقدددد يتدددي  المسدددتوي المتوسددد  مددد  التعلددديم للوالددددي  
 تبدددداا بعددددض األسددددال ب الحديثددددة فددددي تر يددددة األفنددددا ، كمددددا خن 

توسدددرة قدددد تتدددي  لعدددم  شدددباا بعدددض المقومددداغ امقتصدددادية الم
البيدددة األمعددداغ ر ددداغ مترلبددداغ  األفندددا ، بامفدددافة  لدددي خن ر

ي طلددد  جدددو ومنددداخ خسدددري ف دددوغ ممدددا قدددد يسددداعده  ذلددد  علددد
خقدددددر  للسدددددوي فدددددي فدددددو  عددددددم وجدددددود فدددددغو  مددددد  العمدددددإل 
ويسددداعده  فدددي ذلددد  حهدددم األسدددرة المتوسددد ، كدددهل  ال يماددد  

م امجتما يددة فددي فئددة  ر ددا  خن النسددبة الغالبددة للوالدددي  حددالتع

  والتماسددد  الدددزوا  القدددائم ممدددا يسددداعدهم علدددي محاولدددة التدددراب
   وامنعيار.ومحاولة الح اظ علي األسرة م  الت  

ومع ذل  فالنتيهة السابقة قدد تددق نداقوس اليردر السديما 
خسدددر ريفيدددة و التدددالي فدددإن خبعددداد المنددداخ  المدروسدددة وخن األسدددر

للمسدددددئولياغ، وفدددددب   األسدددددري مددددد  تماسددددد  وتعددددداون وتحديدددددد
مددد  ور و شدددباا لحاجددداغ األفدددراد و دددث القددديم الروحيدددة هدددي خمددد

فديعياغ الهو العام لألسرة الريفية علي مر العصور، ومد  ثدم 
فدددددددإن المسدددددددتوي المتوسدددددددد  لدددددددهل  المندددددددداخ يعاددددددد  التغ ددددددددراغ 

دية والثقاايددددة وال سدددديما العولمددددة وآثارهددددا امجتما يددددة وامقتصددددا
يددة بصدد ة طاصددة، ممددا ينبغددي علددي األسددرة بصدد ة عامددة والريف

ا وامنعيدار تصددمحاولة المحافودة علدي ال يدان األسدري مد  ال
 في ظإل تل  التغ راغ.

:  المتمثلة في بأشكاله: مستويات العنف األسري  اانيً ث
الموجه   العنف النفسي(و العنف اللفظي، و العنف الجسدي، )

 :حوثيننحو األبناء المب
 مستوى العنف الجسدي:   -1

األفندددددا  مددددد   %24,1( خن 4توفددددد  نتدددددائ  جددددددو  رقدددددم )
مددني ض، الموجدد  نحددوهم ي العندد  الهسدددمسددتوى المبحددوث   

 الموجدددد  نحددددوهممددددنعم مسددددتوى العندددد  الهسدددددي   %57ف نمددددا 
العندددد  الهسدددددي مددددنعم مسددددتوى  %18,9، فددددي حدددد   متوسدددد  

 نصدد  يزيددد عدد  امددمرت ددع. وتشدد ر النتددائ  خن  الموجدد  نحددوهم
الموجدددد  نحددددوهم العندددد  الهسدددددي مسددددتوى األفنددددا  المبحددددوث   

   .متوس 
 العنف اللفظي: مستوي -2

األفندددددا  مدددد   %25,1( خن 4م )  جدددددو  رقدددددتوفدددد  نتدددددائ
مدددني ض،  الموجددد  نحدددوهم الل وددديمسدددتوى العنددد  المبحدددوث   

، فدي منعم مستوى العند  الل ودي الموجد  نحدوهم    %43ف نما  
الموجدددد  نحددددوهم   ودددديلالندددد  سددددتوى العمددددنعم م %32,9حدددد   

األفنددددددا  طمسدددددي مدددددا يزيدددددد عددددد   مرت دددددع. وتشددددد ر النتدددددائ  خن 
  .متوس الموج  نحوهم  ل ويلامستوى العن  المبحوث   
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 العنف النفسي:-3
األفنددددا  مدددد   %34,7( خن 4توفدددد  نتددددائ  جدددددو  رقددددم )

مدددني ض، الموجددد  نحدددوهم الن سدددي مسدددتوى العنددد  المبحدددوث   
، فدي لعن  الن سدي الموجد  نحدوهم ستوى امنعم م  %57ف نما  

مرت دع. الموج  نحوهم الن سي منعم مستوى العن    %8,3ح    
األفندددددا  المبحدددددوث   نصددددد   مدددددا يزيدددددد عددددد خن  وتشددددد ر النتدددددائ 
 . متوس الموج  نحوهم الن سي مستوى العن  

األسااري، والتضااحية بأبعاااده  المتمثلااة فااي: ) التماسااك  المناااخ األسااري  ياتلمسااتو وفقااًا  األبناااء المبحااوثينتوزيااع .3جاادول 
ة لحيااحاجاات أفاراد األسارة، وايااة األسارية، وإشاباع ية، والضبط ونظام الحوالتعاون األسري، وتحديد األدوار والمسئوليات األسر 

 ( الروحية لألسرة
 %  العدد  مستويات المناخ األسري 

 مستوى التماسك االسري  -1
 درجة(  12دد  8مني ض ) 

 
81 

 
27,8 

 52,3 152 درجة ( 19دد  13متوس  ) 
 19,9 58 درجة (  24 -20مرت ع )  

 100 291 المجموع 
 سري األ لتعاون التضحية وامستوى  -2

 ( درجة 12دد  8مني ض ) 
 
67 

 
23 

 51,9 151 ( درجة 19دد  13متوس  ) 
 25,1 73 ( درجة  24 -20مرت ع )  

 100 291 المجموع 
 مستوى تحديد األدوار والمسئوليات األسرية -3

 ( درجة 12دد  8مني ض ) 
 
95 

 
32,6 

 42,3 123 ( درجة 19دد  13متوس  ) 
 25,1 73 درجة (  24 -20مرت ع )  

 100 291 المجموع 
 نظام الحياة األسريةالضبط و مستوى  -4

 ( درجة 12دد  8مني ض ) 
 
88 

 
30,2 

 50,9 148 ( درجة 19دد  13متوس  ) 
 18,9 55 ( درجة  24 -20مرت ع )  

 100 291 المجموع 
  األسرة أفراد إشباع حاجاتمستوى  -5

 ( درجة 12دد  8مني ض ) 
 
86 

 
29,6 

 46 134 ( درجة 19دد  13وس  ) ت م
 24,4 71 ( درجة  24 -20مرت ع )  

 100 291 المجموع 
 مستوى الحياة الروحية لألسرة -6

 ( درجة 12دد  8مني ض ) 
 
115 

 
39,5 

 45,7 133 ( درجة 19دد  13متوس  ) 
 14,8 43 ( درجة  24 -20مرت ع )  

 100 291 المجموع 
 ناخ األسري ى الممستو  -7

 ( درجة 79دد   48ض ) مني 
 
72 

 
24,7 

 40,9 123 ( درجة 112دد  80متوس  ) 
 34,4 100 ( درجة  144 -113مرت ع )  

 100 291 المجموع 
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العناف الجسادي، والعناف اللفظاي، : )ساري بأشاكاله المتمثلاة فايف األالعنا وفقاًا لمساتويات األبنااء المبحاوثينتوزيع  .4جدول  
 م نحوه هوالعنف النفسي( الموج

 %  العدد  مستويات العنف األسري 
 مستوى العنف الجسدي -1

 ( درجة 22دد   14مني ض ) 
 
70 

 
24,1 

 57 166  ( درجة 33دد  23متوس  ) 
 18,9 80 ( درجة  42 - 34مرت ع )  

 100 291 المجموع 
 مستوى العنف اللفظي -2

 ( درجة 22دد   14مني ض ) 
 
73 

 
25,1 

 43 125 ( درجة 33دد  23متوس  ) 
 32,9 93 ( درجة  42 - 34مرت ع )  

 100 291 المجموع 
 مستوى العنف النفسي  -3

 ( درجة 24دد   15مني ض ) 
 
101 

 
34,7 

 57 166 ( درجة 35دد  25متوس  ) 
 8,3 24 ( درجة  45 - 36مرت ع )  

 100 291 المجموع 
 األسري  مستوى العنف -4

 ( درجة 70دد   43مني ض ) 
 
32 

 
11 

 67,7 197 ( درجة 100دد  71)  متوس 
 21,3 62 ( درجة 129  - 101مرت ع )  
 100 291 المجموع

 
 العنف األسري:-4

األفنددددددا  مدددددد   %11( خن 4توفدددددد  نتددددددائ  جدددددددو  رقددددددم )
مدددني ض،  الموجددد  نحدددوهم نددد  األسدددري مسدددتوى العالمبحدددوث   

مددنعم مسددتوى العندد  األسددري الموجدد  نحددوهم  %  67,7ف نمددا 
% مدددنعم مسدددتوى العنددد  األسدددري  21,3، فدددي حددد   متوسددد  

األفندددددددا  مرت دددددددع. وتشددددددد ر النتدددددددائ  خن ثلثدددددددي الموجددددددد  نحدددددددوهم 
 . متوس  الموج  نحوهممستوى العن  األسري  المبحوث   

المسدددددتوي الغالدددددب  سدددددتيلص مددددد  النتدددددائ  السدددددابقة خنون
ي الموجددد  نحدددو األفندددا  متوسددد ، ويماددد  ت سددد ر للعنددد  األسدددر 

وسددد  لألفندددا  المبحدددوث  ، ذلددد  فدددي فدددو  المنددداخ األسدددري المت
يعتقددون والهي يهعإل تل  األسر وطاصدة انبدا  واألمعداغ قدد 

خن خسدددددتيدام العنددددد  هدددددو األسدددددلو  األمثدددددإل للتأديدددددب وتقدددددويم 
ألفندا ، وخن العقدا  بصدور  خثندا  التنشدئة امجتما يدة ل  السلو 

بددددني والل ودددي والمعندددوي خمدددرا  مألوفدددا  فدددي التر يدددة يددددطإل فدددي ال
امجتما يدددة العاديدددة، دون مراعددداة خن ذلددد     دددار الممارسددداغ

غ السدددلوكية واألعدددراض العنددد  قدددد يادددون مصددددرا  ل فدددررابا
 المرفية لدي األفنا .

 العنف:األبناء المبحوثين نحو ه إتجا : مستوياتثالًثا

نددددا  فاألمدددد   %19,6( خن 5توفدددد  نتددددائ  جدددددو  رقددددم )
 62,2مني ض، ف نمدا   م نحو العن ع تهاهمستوى  المبحوث    

، فدددي حدددد   متوسدددد   تهدددداهم نحدددو العنددد مسدددتوى مدددنعم  %  
مرت دددع. وتشددد ر   تهددداهم نحدددو العنددد % مدددنعم مسدددتوى  18,2

مسددددتوى األفنددددا  المبحددددوث    ثلثددددي مددددا يقتددددر  مدددد  النتددددائ  خن
  .متوس   تهاهم نحو العن 

  مسددتوي كدددإل مدد  المنددداخ وتعادد  النتيهدددة السددابقة  رتبدددا
  األسدددددر علدددددي والعنددددد  الموجددددد  لألفندددددا  داطدددددإل تلددددد األسدددددري 

 ، ويعد ذل  م شرا  لليرر ح ث خن ذل   تهاهاتعم نحو العن
امتها  يعا   ستعداد وم إل متوس  لعد ال  األفندا  المبحدوث   
نحدددو العنددد ، األمدددر الدددهي قدددد يددددفععم  لدددي ممارسدددة السدددلو  

 . ي وطارج العدواني داطإل المحي  األسر 
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امددإل ومدد  ثددم يمادد  القددو  خن األفنددا  يحددااون خنمددا  التع
ي يتعرفددون لعددا وخسددال ب المعاملددة الوالديدد  وخنمددا  العندد  التدد

 .خو يشاهدونعا داطإل خسرهم

نحااو  إلتجاهاااتهموفقااًا األبناااء المبحااوثين توزيااع  .5جاادول 
 العنف

 %  العدد  اإلتجاه نحو العنف مستويات 
 19,6 57 جةدر ( 40دد   25مني ض ) 
 62,2 181 درجة ( 58دد 41متوس  ) 
 18,2 53 درجة (  75 -58مرت ع )  

 100 291 المجموع 
 

 المدروسااة المسااتقلةبااين المتغياارات  الثنائيااةرابعااًا: العالقااات 
العناااااف األساااااري الموجاااااه نحاااااو األبنااااااء كااااال مااااان  وباااااين 

 . ، وإتجاهاتهم نحو العنفالمبحوثين
 :)بيرسون(معامالت اإلرتباط البسيط -1
ة الكميااة العالقااات االرتباةيااة بااين المتغياارات المسااتقل-أ -1

وبااااين  العنااااف األسااااري الموجااااه نحااااو األبناااااء المدروسااااة 
 :المبحوثين

عالقددددة ارتبا يدددددة  وجدددددود(   6يتضدددد  مدددد  جددددددو  رقددددم) 
ف   متغ ر حهم األسرة   01,0موجبة عند المستوي امحتمالي 

مددددإل امرتبددددا   ح ددددث فلغددددت قيمددددة معا العنااااف الجسااااديو دددد   
بة عندددددد عالقدددددة ارتبا يدددددة سدددددال وجدددددود(، ف نمدددددا تبددددد   0,209)

فدد   كددال  مدد : عدددد سددنواغ تعلدديم  01,0تمددالي المسددتوي امح
، دد سدددددنواغ تعلددددديم األ ، والددددددطإل الشدددددعري لألسدددددرةاألم، وعددددد

والتماسددددد  األسدددددري، والتضدددددحية والتعددددداون األسدددددري، وتحديدددددد 
م الحيداة األسدرية، األدوار والمسئولياغ األسرية، والضب  ونودا

، والمنداخ وحيدة لألسدرةو شباا حاجاغ خفراد األسرة، والحياة الر 
امرتبدددا   ح دددث فلغدددت قددديم معامدددإل  والعنددد  الهسددددي األسدددري 

-، 205,0-  ،0,168-، 0,215-، 0,164-ل ددددإل مددددنعم )
166,0  ،-176,0  ،-180,0  ،-235,0،-301,0  ،-
 ( علدددي الترت ددددب، فددددي حدددد   تبددد   عدددددم وجددددود عالقددددة276,0

ح دددث فلغدددت والعنددد  الهسددددي  ارتبا يدددة فددد   حالدددة المسدددا  

( وهي قيمة ر ر معنويدة عندد 023,0-عامإل امرتبا  )قيمة م
 لي. خي مستوي احتما

عالقددة ارتبا يددة موجبددة عنددد المسددتوي  وجددوديتضدد  امددا 
العناااااف فددددد   متغ دددددر حهدددددم األسدددددرة  و ددددد    01,0امحتمدددددالي 

(، ف نمددا 0,320ح ددث فلغددت قيمددة معامددإل امرتبددا   ) للفظاايا
امحتمدددالي عالقدددة ارتبا يدددة سدددالبة عندددد المسدددتوي  وجدددودتبددد   
فددد   كدددال  مددد : عددددد سدددنواغ تعلددديم األم، وعددددد سدددنواغ  01,0

، والتماسددددد  األسدددددري، تعلدددديم األ ، والددددددطإل الشدددددعري لألسددددرة 
والتضدددددحية والتعددددداون األسدددددري، وتحديدددددد األدوار والمسدددددئولياغ 

ية، و شباا حاجداغ خفدراد األسرية، والضب  ونوام الحياة األسر 
و العنددددد  المنددددداخ األسدددددري، و األسدددددرة، والحيددددداة الروحيدددددة لألسدددددرة

-   ل دددددإل مدددددنعم )بددددداح دددددث فلغدددددت قددددديم معامدددددإل امرت الل ودددددي
0,159  ،-0,170  ،-0,196،  -182,0  ،-220,0  ،-
( علددددددددددي 350,0-، 340,0-،339,0-، 230,0-، 276,0

الددة الترت دب، فددي حد   تبدد   عدددم وجدود عالقددة ارتبا يدة فدد   ح
-ح دث فلغدت قيمدة معامدإل امرتبدا  )  والعن  الل وي  المسا 
 ( وهي قيمة ر ر معنوية عند خي مستوي احتمالي. 059,0

توي عالقدة ارتبا يدة موجبدة عندد المسد  وجدوداهل  يتضد   
العناااااف فددددد   متغ دددددر حهدددددم األسدددددرة  و ددددد    01,0امحتمدددددالي 

(، ف نمددا 0,152ح ددث فلغددت قيمددة معامددإل امرتبددا   ) النفسااي
عالقدددة ارتبا يدددة سدددالبة عندددد المسدددتوي امحتمدددالي  وجدددود   تبددد

فددد   كدددال  مددد : عددددد سدددنواغ تعلددديم األم، وعددددد سدددنواغ  01,0
ري، والتماسددددد  األسددددد ، تعلدددديم األ ، والددددددطإل الشدددددعري لألسددددرة

والتضدددددحية والتعددددداون األسدددددري، وتحديدددددد األدوار والمسدددددئولياغ 
 غ خفدراداألسرية، والضب  ونوام الحياة األسرية، و شباا حاجدا

والعندددد    ، والمندددداخ األسددددري األسددددرة، والحيدددداة الروحيددددة لألسددددرة
-ح دددددث فلغدددددت قددددديم معامدددددإل امرتبدددددا   ل دددددإل مدددددنعم )الن سدددددي 
0,234  ،-0,262  ،-  0,304    ،-261,0  ،-201,0،  -
( علددددددي  317,0-، 299,0-،309,0-، 195,0-، 199,0

الترت دب، فددي حد   تبدد   عدددم وجدود عالقددة ارتبا يدة فدد   حالددة 
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-ح ث فلغدت قيمدة معامدإل امرتبدا  )  العن  الن سيو   المسا 
 .قيمة ر ر معنوية عند خي مستوي احتمالي( وهي 031,0

عالقة ارتبا ية موجبة عند المستوي   وجود  خيضا    ويتض 
العناااااف فددددد   متغ دددددر حهدددددم األسدددددرة  و ددددد    01,0الي امحتمددددد
(، ف نمددا 0,288ح ددث فلغددت قيمددة معامددإل امرتبددا   ) األسااري 
قدددة ارتبا يدددة سدددالبة عندددد المسدددتوي امحتمدددالي عال وجدددودتبددد   
 : عددددد سدددنواغ تعلددديم األم، وعددددد سدددنواغ فددد   كدددال  مددد 01,0

، والتماسدددد  األسددددري، تعلدددديم األ ، والدددددطإل الشددددعري لألسددددرة 
ية والتعددددداون األسدددددري، وتحديدددددد األدوار والمسدددددئولياغ والتضدددددح

ألسرية، والضب  ونوام الحياة األسرية، و شباا حاجاغ خفراد ا
والعندددد   ، والمندددداخ األسددددري سددددرة، والحيدددداة الروحيددددة لألسددددرةاأل

ل ددإل مددنعم  البسددي   ح ددث فلغددت قدديم معامددإل امرتبددا   ري األسدد
(-0,216  ،-0,250  ،-0,258  ،-252,0  ،-237,0  ،-

( علددددددددي 380,0-، 379,0-،357,0-، 246,0-، 268,0

عدددم وجدود عالقددة ارتبا يدة فدد   حالددة فددي حد   تبدد   الترت دب، 
-ح ث فلغدت قيمدة معامدإل امرتبدا  ) األسري  المسا  والعن 

  ر معنوية عند خي مستوي احتمالي.( وهي قيمة ر031,0
الفرض اإلحصاائي األول   رفضتدعم هذه النتائج  وبذلك  

 جزئيًا.
دراسد    ل عدا توصدلت التدي النتدائ  مدع النتيهدة هده   وتت د
 عنصدرا يشداإل التعليمدي المسدتوى  ( خن كدون 2012)اداتبي،

 مدع انبدا  يمارسدعا التدي التر يدة يب خسدال بتعده فدي معمدا  
 يهعدإل اله دد للوالددي  التعلديم المسدتوى  نخ امدا خفنائعمدا،
 تعدديإل و رائد  ادالحوار لعدم متاحدة للعند  البديلدة الييداراغ
 اله د  التعليم خن ، كماقائم علي العن  ر ر عقا  م  السلو 

 فيا   يها ينعا  الهي األمر اله د االقتصادي يرتب  بالمستوى 
 األفنا  الن سية والم يشية احتياجاغ تلبية على

 
لموجااه نحااو وبااين العنااف األسااري االكميااة المدروسااة  المسااتقلةقاايم معااامالت االرتباااط )بيرسااون ( بااين المتغياارات  .6  جاادول
 المبحوثيناألبناء 

 المتغيرات المستقلة 
 العنف األسري  العنف النفسي   العنف اللفظي  العنف الجسدي  

معامل اإلرتباط   قيم
 البسيط 

قيم معامل اإلرتباط  
 البسيط 

مل اإلرتباط  قيم معا
 البسيط 

قيم معامل اإلرتباط  
 البسيط 

 ** 0,288 ** 0,152 ** 0,320 ** 0,209 حهم األسرة
 ** 0,216- ** 0,234- ** 0,159- ** 0,164- األمسنواغ تعليم  عدد 

 ** 0,250- ** 0,262- ** 0,170- ** 0,215- عدد سنواغ تعليم األ 
 0,031 - 0,031 - 0,059 - 0,023 - حالة المسا  

 ** 0,258- ** 0,304- ** 0,196- ** 0,168- إل الشعري لألسرة الدط
 ** 0252- ** 0261- ** 0,182- ** 0,205- التماس  األسري 

 ** 0237- ** 0,201- ** 0,220- ** 0,166- التضحية والتعاون األسري 
 ** 0268- ** 0,199- ** 0,276- ** 0,176- تحديد األدوار والمسئولياغ األسرية

 ** 0246- ** 0,195- ** 0,230- ** 0,180- سرية الضب  ونوام الحياة األ
 ** 0357- ** 0,309- ** 0,339- ** 0,235-  شباا حاجاغ خفراد األسرة 

 ** 0379- ** 0,299- ** 0,340- ** 0,301- الحياة الروحية لألسرة
 ** 0380- ** 0,317- ** 0,350- ** 0,276- المناخ األسري 

 0,01** عند مستوي معنوية 
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المساتقلة الكمياة بين المتغيارات    االرتباةية  العالقات-ب  -1

 :نحو العنف األبناء المبحوثين إتجاهات وبين  المدروسة
خن هنددددا  عالقددددة ارتبا يددددة   (7)جدددددو  رقددددم  يتضدددد  مدددد

و      حهم األسرةف      05,0عند المستوي امحتمالي    موجبة
معامإل امرتبدا    ةح ث فلغت قيم نحو العن  األفنا  تهاهاغ  

عنددددددد سددددددالبة عالقددددددة ارتبا يددددددة  وجددددددود ف نمددددددا تبدددددد   (، 115)
كددال  مدد : عددد  سددنواغ تعلدديم فدد    01,0امحتمددالي  مسددتوي ال

عدددد سددنواغ تعلدديم األ ، وتحديددد األدوار والمسددئولياغ األم، و 
 و شدددباا حاجددداغ الضدددب  ونودددام الحيددداة األسدددرية، األسدددرية، و 

إتجاهااااااات األبناااااااء والمنددددداخ األسددددددري  و دددددد   خفدددددراد األسددددددرة، 
ح ددددث فلغددددت قدددديم معامددددإل امرتبددددا    نحااااو العنااااف حااااوثينالمب
-، 0,266-، 0,206- ،0,231-)ل دددددددددإل مدددددددددنعم   سددددددددي الب

 حدددد    فددددي. ( علددددي الترت ددددب 0,202-،  0,160-،  0,195
امحتمدددالي  مسدددتوي العندددد سدددالبة عالقدددة ارتبا يدددة  تبددد   وجدددود

 م : الدطإل الشدعري لألسدرة،، والحيداة الروحيدة كال  ف      05,0
ح ددث  نحااو العنااف إتجاهااات األبناااء المبحااوثينلألسددرة و دد   

- ،0,118-البسدي   ل دإل مدنعم )فلغت قيم معامدإل امرتبدا   
كمددا خوفددحت النتددائ  فددن   الهدددو  . لددي الترت ددب( ع0,115

حالدددددة معنويدددددة فددددد   كدددددال  مددددد :  وجدددددود عالقدددددة ارتبا يدددددة عددددددم
 د   التماس  األسري، والتضحية والتعاون األسري و المسا ، و 

ح دددث فلغدددت قددديم  نحاااو العناااف بنااااء المبحاااوثينإتجاهاااات األ
( 0,028-، 0,095- ،0,056-) البسددددي معامددددإل امرتبددددا   

 علي الترت ب.
الفااارض اإلحصاااائي  رفاااضتااادعم هاااذه النتاااائج وباااذلك 

 جزئيًا. الثاني
 
 
 
 

ن ( بااااين قاااايم معااااامالت االرتباااااط )بيرسااااو .7رقاااام جاااادول 
األبنااء إتجاهاات وباين    المستقلة الكمية المدروسةالمتغيرات  
 نحو العنف المبحوثين

 اإلتجاه نحو العنف  المتغيرات المستقلة 
 قيم معامل اإلرتباط البسيط 

 * 0,115 ةحجم األسر 
 ** 0,231- عدد سنوات تعليم األم

 ** 0,206- تعليم األبعدد سنوات 
 0,056 - حالة المسكن 

 * 0,118- دخل الشهري لألسرة ال
 0,095 - التماسك األسري 

 0,028- حية والتعاون األسري التض
تحدياااااااااد األدوار والمسااااااااائوليات 

 ** 0,266- األسرية
 ** 0,195- الضبط ونظام الحياة األسرية 

 ** 0,160- إشباع حاجات أفراد األسرة 
 * 0,115- الحياة الروحية لألسرة

 ** 0,202- المناخ األسري 
50,0 ية* عند مستوي معنو                0,01** عند مستوي معنوية   

 
اغ دراسد  ل عدا توصدلت التدي النتدائ  مدع النتيهدة هه  وتت  

نحدو  تهدا  األفندا  مد  خن  (2012،)اداتبي (، 2006ال رايدة،)
لدألم  التعليميدة الددنياو  ،امقتصادية مع المستوياغيزداد   العن 
الت  ددد   يسدددود الدددهي المضدددرر   المنددداخ األسدددري وخن  .واأل 

 حاجدددداغ خفددددراد ال ث دددر مدددد   اشددددبااعدددددم التسدددداهإل و و  واألنانيدددة
البدددددا  يادددددون م توحدددددا لميتلددددد  الصدددددراعاغ يسدددداعد علدددددي خن 

حدددددو  لبدددد ر  مولدددددد  للشيصدددددية العني دددددة، و التدددددالي يت، األسددددرية
دفددددع ال دددرد علدددى طدددرق  لدددي برريقدددة ر دددر مباشدددرة  والتحدددريض
 المعاي ر. 

العناف األساري الموجاه كال مان  توساطات  م  بين  لفروق ا  -2
عنااااد  وإتجاهاااااتهم نحااااو العنااااف، نحااااو األبناااااء المبحااااوثين

 ،األخاااوهالترتياااب باااين و  ،الناااوع ) وفقاااًا لمتغياااراتتصااانيفهم 
الحالااة العمليااة و  ،نااوع األسارةو  ،ماعيااة لألباوينوالحالاة االجت
 (:الحالة العملية والمهنية لألبو  ،والمهنية لألم
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من  متوسطات    بين  روق لفل  اختبار"ت"  -أ-2 العنف  كل 
ال األبناء  نحو  الموجه  نحو  ،  مبحوثيناألسري  وإتجاهاتهم 

 : (ونوع األسرة ،النوع) وفقًا لمتغيراتعند تصنيفهم  العنف
 :ألسري الموجه نحو األبناء المبحوثينالعنف ا -أ-1
 : النوع-

العنف    ( خن قيمة متوس 8يتض  م  نتائ  جدو  رقم ) 
نحو    الجسدي المبحوثينالموجه  ،  30,92)    ل ف  األبناء 
( درجة  5,47،  4,86)  ري قدر ( درجة، بإنحراف م يا29,02

وامنا   ل الترت ب،لهكور  قيمة    علي  المحسو ة    غ و لغت 
وهي معنوية   ( 3,12)  اغة ال رق ف   المتوسرمطتبار معنوي

يعني  0,01  امحتمالي  مستوي ال  عند الهي  وجود      األمر 
معنوية   المبحوث      العن في  فروق  لألفنا   وفقا  الهسدي 

   .رالهكو لصال   لنواا لمتغ ر
متوس  قيمة  خن  الهدو   ن    نتائ   توعر  العنف   اما 

المبحوثين  اللفظي األبناء  نحو  ،  31,36  )   ل ف  الموجه 
( درجة  7,11،  6,44)  ( درجة، بإنحراف م ياري قدر 29,68

الترت ب،ل علي  وامنا   قيمة    لهكور  ة المحسو    غ و لغت 
وهي معنوية   ( 2,10)  اغمعنوية ال رق ف   المتوسر  مطتبار

الع الهي    0,05  امحتمالي  مستوي ند  وجود      يعنياألمر 
معنوية   العن   فروق  المبحوث  الل ويفي  وفقا      لألفنا  

   .لصال  الهكور النوا لمتغ ر
متوس خيضا   و  قيمة  خن  الهدو   م   العنف   يتض  

المب  النفسي األبناء  نحو  ،  29,22)    ل ف  حوثينالموجه 
( درجة  4,44،  4,03)  ( درجة، بإنحراف م ياري قدر 27,79

علي  ل وامنا   قيمة    الترت ب،لهكور  المحسو ة    غ و لغت 
وهي معنوية   ( 2,80)  اغالمتوسرمطتبار معنوية ال رق ف    

وجود فروق    األمر الهي يعني  0,01  امحتمالي  مستوي عند ال
الن سيفي  معنوية   المبحوث    لألفن  العن   لمتغ ر ا   وفقا  

   .لصال  الهكورالنوا 
ي متوس وخط را   قيمة  خن  الهدو   م   العنف   تض  

المبحوثين  األسري  األبناء  نحو  ،  91,50)    ل ف  الموجه 

د86,49  )( قدر   م ياري  بإنحراف  (  14,72،  12,27رجة، 
الترت ب، علي  وامنا   للهكور  قيمة    درجة      غ و لغت 

معنو المحسو ة   المتوسرمطتبار  ف    ال رق    ( 3,15)  اغية 
 يعني األمر الهي    0,01حتمالي  ام  مستوي عند الوهي معنوية  

وفقا   في العن  األسري لألفنا  المبحوث    وجود فروق معنوية  
   .لصال  الهكورالنوا  لمتغ ر

  اغ دراس  ل عا  توصلت التي النتائ  مع النتيهة ه  ه وتت   
م  )ااتبي،  2006،(،)ال راية2006،  خحمدرحا   )  اال    ،)
   دراسة  ل عا  تتوصل التي النتائ  مع  تيتل   ح   ( في2012

 .( 2004 فركاغ،(
 في المتبعة التنشئة خسال ب فو  في النتيهة هه   وت سر

 خن ح   في  امنا  م  خابر حقا تعري الهكور التيو  مهتمعنا 
  إل الهكوريهع مما  تعاني ال ث ر م  الق ود االجتما ية امنا 
 لممارسة العن . م ال   ااثر

 نوع األسرة:-
العنف    متوس ( خن قيمة  8)   يتض  م  نتائ  جدو  رقم

المبحوثين  الجسدي األبناء  نحو  ،  29,66)  ل ف  الموجه 
بإنح(  ،31,57 قدر درجة،  م ياري  ،(  5,00،  5,18)  راف 
والممتدة  درجة   البسيرة  الترت ب،لألسرة  قيمة   علي  و لغت 

معنوي المحسو ة     غ  المتوسرمطتبار  ف    ال رق    اغ ة 
األمر   0,05  حتماليام  مستوي عند ال  وهي معنوية    (2,73)

يعني معنوية    الهي  فروق  لألفنا  وجود  الهسدي  العن   في 
الهي  يقيمون بأسرة لصال   األسرة  نوا    وفقا  لمتغ رالمبحوث    

   .ممتدة
متوس  قيمة  خن  الهدو   ن    نتائ   توعر  العنف   اما 

نحو    اللفظي المبحوثينالموجه  ،  29,68)    ل ف  األبناء 
( درجة  5,62،  6,83)  ري قدر بإنحراف م يا( درجة،  33,67

والممتدة البسيرة  الترت ب،  لألسرة  قيمة    علي      غ و لغت 
المتوسرمطتالمحسو ة   ف    ال رق  معنوية    ( 4,47)  اغ بار 

معنوية   ال  وهي  الهي   0,01  امحتمالي  مستوي عند  األمر 
 في العن  الل وي لألفنا ة وجود فروق معنوي  يعني
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وفقًا عند تصنيفهم    المبحوثينالعنف األسري الموجه نحو األبناء  متوسطات    بينلفروق  لت"    نتائج اختبار "  .8رقم  جدول  

 (ونوع األسرة -النوع) لمتغيرات
 المتغياااااارات أشكال العنف  

المتوسط   المجموعات  المستقلاااااة 
 الحسابي 

االنحراف  
 تمة قي المعياري 

 العن  الهسدي 
 

 ** 3,12 4,86 30,92 ورذك النوا
 5,47 29,02 نا خ 

 5,00 31,57 ممتدة * 2,73 5,18 29,66 بسيرة  نوا األسرة 

 العن  الل وي 
 

 * 2,10 6,44 31,36 ورذك النوا
 7,11 29,68 خنا  

 5,62 33,67 ممتدة * *4,47 6,83 29,68 بسيرة  نوا األسرة 

 الن سي العن  
 * 2,80 4,03 29,22 ورذك النوا

 4,44 27,79  خنا  
 5,12 30,04 ممتدة * *3,31 3,83 28,16 بسيرة  نوا األسرة 

 العن  األسري 
 

 * *3,15 12,27 91,50 ورذك النوا
 14,72 86,49 خنا  

 12,47 95,28 ممتدة  * *4,35 13,35 87,51 بسيرة  نوا األسرة 
 0,05 عنوية* عند مستوي م                             0,01معنوية  ** عند مستوي 

 
الهي  يقيمون بأسرة  لصال   األسرة  وفقا  لمتغ ر نوا  المبحوث    

   .ممتدة
العنف النفسي  وخيضا  يتض  م  الهدو  خن قيمة متوس 

المبحوثين الموج األبناء  نحو  (  30,04،  28,16)    ل ف  ه 
قدر  م ياري  بإنحراف  )درجة،  درجة  5,120،  3,825    )

البسيرة   التر لألسرة  علي  قيمة    ت ب،والممتدة      غ و لغت 
المتوسرالمحسو ة   ف    ال رق  معنوية   ( 3,31)   اغمطتبار 

معنوية   ال  وهي  الهي    0,01امحتمالي    مستوي عند  األمر 
فر     يعني معنوية  وجود  الن سيفي  وق  لألفنا    العن  

نوا  المبحوث     لمتغ ر  يقيمون     األسرةوفقا   الهي   لصال  
 . بأسرة ممتدة

  األسري العنف      خن قيمة متوس يتض  م  الهدو   را  وخط 
المبحوثين  األبناء  نحو  (  95,28،  87,51)    ل ف  الموجه 
قدر   م ياري  بإنحراف  درجة  12,47،  13,35)  درجة،   )

الب والممتدةلألسرة  الترت ب،  سيرة  قيمة    علي      غ و لغت 

الالمحسو ة   معنوية  المتوسرمطتبار  ف      ( 4,35)  اغ رق 
  األمر الهي يعني   0,01  اليامحتم  مستوي عند الوهي معنوية  

وفقا   لألفنا  المبحوث      األسري في العن   وجود فروق معنوية  
  .الهي  يقيمون بأسرة ممتدةلصال    األسرة لمتغ ر نوا 

 :العنفنحو  المبحوثيناألبناء إتجاه   -ب-2
 :النوع-

جدو     يتض  م  )نتائ   متوس   (9رقم  قيمة    تها    خن 
( درجة،  52,76،  55,09)  ل  ف   نحو العن  األفنا  المبحوث  

قدر  م ياري  درجة  10,88،  9,21)  بإنحراف  للهكور  ( 
علي  قيمة  و   الترت ب،  وامنا   مطتبار المحسو ة     غ لغت 

ف     ال رق  معنوية    (1,97)  اغالمتوسرمعنوية    عند وهي 
يعنياألم  0,05  امحتمالي  مستوي ال الهي  فروق    ر  وجود 

المبحوث ا   تها في  معنوية   العن      ألفنا   لمتغ ر نحو  وفقا  
   .الهكورلصال   لنواا
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المبحوثينإتجاه  متوسطات    بينلفروق  لنتائج اختبار " ت"    .9رقم  جدول    وفقًا لمتغيراتعند تصنيفهم  العنف  نحو    األبناء 

 (ونوع األسرة -النوع)
المتوسط   المجموعات  قلاااااة المست المتغياااااارات

 الحسابي 
االنحراف  
 تمة قي المعياري 

 * 1,97 9,21 55,09 ورذك النوا
 10,88 52,76 خنا  

 11,18 57,46 ممتدة  * *3,18 9,33 53,04 بسيرة  نوا األسرة 
 0,05* عند مستوي معنوية                              0,01** عند مستوي معنوية 

 
 :األسرةنوع -

)  يتض  م  قيمة مت  ( 9نتائ  جدو  رقم     تها   وس خن 
المبحوث  األف العن   نا   ( 57,46،  53,04)  ل ف  نحو 

قدر  درجة،   م ياري  درجة  11,18،  9,33)  بإنحراف   )
علي  وامنا   قيمة    الترت ب،  للهكور  المحسو ة     غ و لغت 

المتوسر ف    ال رق  معنوية  معنوية   (3,18)اغمطتبار  وهي 
وق وجود فر   األمر الهي يعني  0,01  امحتمالي  ي مستو ال  عند

المبحوث     في  معنوية   األفنا   العن   تها   لمتغ رنحو   وفقا  
   .الهي  يقيمون بأسرة ممتدةلصال  األسرة وا ن

كاال ماان متوسااطات  بااينلفااروق لمعنويااة ا ف" اختبااار " -3
، وإتجاهااتهم العنف األسري الموجاه نحاو األبنااء المبحاوثين

الترتياااب باااين ) وفقاااًا لمتغياااراتعناااد تصااانيفهم  نحاااو العناااف
الحالااااة العمليااااة و  ،ة االجتماعيااااة لألبااااوينوالحالاااا ،األخااااوه

 :(الحالة العملية والمهنية لألبو  ،والمهنية لألم
 :ي الموجه نحو األبناء المبحوثينالعنف األسر  -أ-3
 الترتيب بين األخوه:-

م  )  يتض   رقم  جدو   متوس    (10نتائ   قيمة    خن 
المبحوثين  الهسديالعن    األبناء  نحو  )    ل ف  الموجه 
قدر 29,66  ،30,45  ،30,25 م ياري  بإنحراف  درجة،   ) 

درجة  5,85،  4,46،  5,20) واألط ر (  واألوس ،  لألو ، 
معنوية المحسو ة      ف قيمة    و لغت  الترت ب،  علي مطتبار 

المتوسر ف    خي   عندمعنوية  ر ر  وهي    ( 0,66)  اغال رق 

يعنياألم  حتمالي   مستوي  الهي  معنوية   عدم  ر  فروق  وجود 
لألفنفي   الهسدي  المبحوث    العن   لمتغ را   لترت ب ا  وفقا  

  .ف   األطو 
الهدو  ن    نتائ   توعر  متوس   اما  قيمة  العن     خن 

المبحوثينا  الل وي األبناء  نحو    ، 30,67)    ل ف  لموجه 
قدر 30,79  ، 30,58 م ياري  بإنحراف  درجة،   )  (7,47  ،
د7,25،  6,02 علي رجة  (  واألط ر  واألوس ،    لألو ، 

قيمة    الترت ب، ال رق  المحسو ة     ف و لغت  معنوية  مطتبار 
المتوسر   مستوي خي    عندمعنوية  ر ر  وهي    (0,03)  اغف   

ي  حتمالي  الهي  معنوية    عدم  عنياألمر  فروق  في  وجود 
المبحوث      الل ويالعن    الترت ب  وفقا   لألفنا   ف   لمتغ ر 
  .األطو 

لن سي  العن  ا  خن قيمة متوس   الهدو   تض  م يوخيضا   
األ نحو  المبحوثينالموجه    ، 28,60  ،28,10)    ل ف  بناء 

درجة،  29,00 قدر (  م ياري  ،  4,25،  4,91)  بإنحراف 
و لغت    الترت ب،  األوس ، واألط ر عليلألو ، و ( درجة  3,79
المتوسرالمحسو ة     ف قيمة   ف    ال رق  معنوية   اغمطتبار 

األمر   حتمالي   مستوي خي    عند معنوية  ر  ر وهي    (0,88)
لألفنا    العن  الن سيفي فروق معنوية  وجود عدم الهي يعني
   .ف   األطو لمتغ ر الترت ب وفقا  المبحوث   
  العن  األسري  خن قيمة متوس  و الهد يتض  م وخط را  

المبحوثين األبناء  نحو    ، 89,63  ،89,02)    ل ف  الموجه 
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م89,45 بإنحراف  درجة،  قدر (  ،  11,78،  15,96)   ياري 
درجة  14,11 واألوس ،  (  علي لألو ،   الترت ب،  واألط ر 

قيمة   ف   المحسو ة     ف و لغت  ال رق  معنوية  مطتبار 
 مستوي خي    عند  معنويةر ر  وهي    (0,04)  اغالمتوسر

يعني  حتمالي  الهي  معنوية    عدم  األمر  فروق  في وجود 
المبحوث     لألفنا   األسري  الترت ب  لموفقا   العن   ف    تغ ر 

  .األطو 
 :الحالة االجتماعية لألبوين-

م  )  يتض   رقم  جدو   متوس    (10نتائ   قيمة    خن 
الهسدي المبحوثين  العن   األبناء  نحو  )    ل ف  الموجه 

قدر 29,58  ،33,50  ،30,03 م ياري  بإنحراف  درجة،   ) 
درجة  5,68،  5,17،  5,11) القائم(  ،  والرالق،  للزوا  
قيمة     ب،الترت  علي   الترمإلو  مطتبار المحسو ة     ف و لغت 

ا ف    ال رق  معنوية    (3,27)  اغلمتوسرمعنوية    عند وهي 
يعني  0,05  حتماليام  مستوي ال الهي  فروق    األمر  وجود 

الهسدفي  معنوية   المبحوث    العن   لألفنا   لمتغ ري   وفقا  
آبا  األفنا  المبحوث   لحالة االجتما ية ف   األفوي  لصال   ا

   .ون المرلق
الهدو  ن    نتائ   توعر  متوس   اما  قيمة  العن    خن 

نحو    الل وي المبحوثينالموجه    ، 30,31)    ل ف  األبناء 
قدر 31,07  ، 35,50 م ياري  بإنحراف  درجة،   )  (6,90  ،
علي درجة    ( 5,58،  6,29 والترمإل  والرالق،  القائم،    للزوا  

قيمة    الترت ب، ال رق المحسو ة     ف و لغت  معنوية  مطتبار 
ا معنوية    (4,06)  اغلمتوسرف     مستوي ال  عندوهي 

يعنياألمر    0,05  حتماليام معنوية    الهي  فروق  في وجود 
المبحوث      الل ويالعن    الحالة  وفقا   لألفنا   لمتغ ر 

ف   لصال     االجتما ية  المبحوث   األفوي   األفنا   آبا  
   .ن و المرلق

م وخيضا    متوس   الهدو    يتض   قيمة  العن    خن 
المبحوثينالم  الن سي األبناء  نحو    ، 28,55)    ل ف  وجه 
قدر د(  28,09  ، 31,64 م ياري  بإنحراف  ،  4,20)  رجة، 

درجة  4,19،  4,43 علي (  والترمإل  والرالق،  القائم،    للزوا  
ق  الترت ب، ال رق  المحسو ة     ف يمة  و لغت  معنوية  مطتبار 

المتوسر معنوية    (3,98)  اغف     مستوي ال  عندوهي 
يعنياألم  0,05  حتماليام الهي  معنوية    ر  فروق  في  وجود 

الن سي ا  العن   الحالة  وفقا   لمبحوث    لألفنا   لمتغ ر 
لصال    األفوي   ف    المبحوث   االجتما ية  األفنا   آبا  

  .المرلق  
  العن  األسري  خن قيمة متوس  الهدو  تض  م يوخط را  

المبحوثين األبناء  نحو    ، 100,64  ،88,89)    ل ف  الموجه 
درج88,74 قدر (  م ياري  بإنحراف  ،  13,13،  13,56)  ة، 
درجة  12,19 علي للزو (  والترمإل  والرالق،  القائم،    ا  
قيمة    الترت ب، ال رق  المحسو ة     ف و لغت  معنوية  مطتبار 

المتوسر معنوية    (5,19)  اغف     مستوي ال  عندوهي 
يعني  0,01  حتماليام الهي  معنوية    األمر  فروق  في  وجود 

لألفنا    األسري  الحالة  وفقا   المبحوث    العن   لمتغ ر 
ل األفوي   ف    المبحوث   صال   االجتما ية  األفنا   آبا  

   ن.و المرلق
 :الحالة العملية والمهنية لألم-

م  )   يتض   رقم  جدو   متوس خن    (10نتائ     قيمة 
الهسدي المبحوثين  العن   األبناء  نحو  )    ل ف  الموجه 

بإنحراف 30,25،  30,58  ، 29,84  ، 30,02 درجة،   )
قدر  درجة    5,32،  6,30،  5,97،  4,81  )  م ياري  لر ة  ( 

علي   منز ، وموظ ة  حرة،  وخعما   و لغت    الترت ب،  وحراية، 
المتوسرالمحسو ة     ف قيمة   ف    ال رق  معنوية   اغمطتبار 

األمر   حتمالي   مستوي خي    عند معنوية  ر ر  وهي    (0,15)
يعني معنوية  عدم    الهي  فروق  الهسدي في  وجود  العن  

   .العملية والمعنية لألملمتغ ر الحالة ا  وفق  المبحوث   لألفنا
الهدو  ن    نتائ   توعر  متوس   اما  قيمة  العن     خن 

المبحوثين  الل وي األبناء  نحو    ، 30,12)    ل ف  الموجه 
قدر 31,43،  31,50  ، 31,05 م ياري  بإنحراف    )   ( درجة، 
لر ة منز ، وحراية، (  درجة    7,53،  7,86،  7,76،  6,02
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عليحرة،    وخعما  قيمة    الترت ب،  وموظ ة      ف و لغت 
المتوسرمطتالمحسو ة   ف    ال رق  معنوية   (0,87)  اغبار 

 األمر الهي يعني  حتمالي   مستوي خي    عندمعنوية  ر ر  وهي  
العن  الل وي لألفنا  المبحوث   في  وق معنوية  وجود فر   عدم 
   . العملية والمعنية لألم لمتغ ر الحالةوفقا  

موخيضا    متوس   الهدو     يتض   قيمة  العن    خن 
األبناءالن سي   نحو    ، 28,47)    ل ف  المبحوثين  الموجه 
 )   ( درجة، بإنحراف م ياري قدر 28,75،  28,66  ، 29,53
درج  5,00،  4,78،  3,64،  3,85 وحراية،  ة  (  منز ،  لر ة 

علي وموظ ة  حرة،  قيمة    الترت ب،  وخعما       ف و لغت 
ال رق  المحسو ة   معنوية   (0,38)  اغالمتوسر  ف  مطتبار 

 األمر الهي يعني  حتمالي   مستوي خي    عندمعنوية  ر ر  وهي  
لألفنا  المبحوث     العن  الن سيفي  وجود فروق معنوية    عدم
   . لمعنية لألمالعملية وا لمتغ ر الحالة وفقا  

م وخط را    متوس   الهدو   يتض   قيمة  العن    خن 
األبناء    األسري  نحو    ، 88,60)    ل ف  المبحوثينالموجه 
 )   ( درجة، بإنحراف م ياري قدر 90,43،  90,74  ، 90,42
درجة    15,077،  17,52،  14,65،  11,63 منز ،  (  لر ة 

علي وموظ ة  حرة،  وخعما   قيمة   الترت ب،  وحراية،  و لغت 
المتوسرالمحسو ة     ف  ف    ال رق  معنوية   اغمطتبار 
األمر    حتمالي   مستوي خي    عندمعنوية  ر ر  وهي    (0,48)

يعن معنوية    عدم  يالهي  فروق  األسري  في  وجود  العن  
   .العملية والمعنية لألملمتغ ر الحالة وفقا     لألفنا  المبحوث 

 :الحالة العملية والمهنية لألب-
م  رقم    يتض   جدو   متوس    (10)نتائ   قيمة    خن 
الهسدي المبحوثين  العن   األبناء  نحو  )    ل ف  الموجه 

درجة،    (28,18،  30,45،  30,24  ،28,91  ، 31,13
قدر  م ياري  ،  4,82،  7,05،  5,51،  3,99  )  بإنحراف 

درجة    3,52 ومزارا(  حرة، اليعمإل  وخعما   وحراية،   ،
مطتبار المحسو ة     ف و لغت قيمة    الترت ب،  وموظ  علي

المتوسرمعنو  ف    ال رق  معنوية    (2,45)  اغية    عند وهي 

يعني  0,05  حتماليام  مستوي ال الهي  فروق    األمر  وجود 
المبحوث    في  معنوية   لألفنا   الهسدي  لمتغ ر  وفقا   العن  
  .لصال  الهي ال يعمإل العملية والمعنية لأل الحالة 

الهدو  ن    نتائ   توعر  متوس   اما  قيمة  العن     خن 
المبحوثينالموج  الل وي األبناء  نحو    ، 31,99)    ل ف  ه 
بإنحراف   (28,27،  31,52،  29,53  ، 29,42 درجة، 

درجة    (  5,83،  5,58،  8,67،  8,12،  4,80  )  م ياري قدر 
 الترت ب،  عليما  حرة، وموظ   اليعمإل ومزارا، وحراية، وخع

قيمة   ف   المحسو ة     ف و لغت  ال رق  معنوية  مطتبار 
معن  (2,53)  اغالمتوسر  حتماليام  مستوي ال  عندوية  وهي 
يعني  0,05 الهي  معنوية    األمر  فروق  العن   في  وجود 

العملية والمعنية  لمتغ ر الحالة  ا   وفقالل وي لألفنا  المبحوث    
  .عمإلالهي ال يلصال   لأل 

العن  الن سي    خن قيمة متوس   الهدو   يتض  م وخيضا   
المبحوثين األبناء  نحو    ، 28,61  ،29,70)    ل ف  الموجه 

قدر   (26,55،  27,74،  28,16 م ياري  بإنحراف    )   درجة، 
اليعمإل درجة    (  3,30،  4,30،  5,23،  3,70،  4,04
و لغت    الترت ب،  علي، وحراية، وخعما  حرة، وموظ   ومزارا
المتوسرالمحسو ة     ف قيمة   ف    ال رق  معنوية   اغمطتبار 

معنوية    (3,06) األمر   0,05  حتماليام  مستوي ال  عندوهي 
معنوية    يعني  الهي فروق  لألفنا   في  وجود  الن سي  العن  

الحالة  وفقا   المبحوث     لأل لمتغ ر  والمعنية  ال   لص  العملية 
  .الهي ال يعمإل
  العن  األسري   خن قيمة متوس الهدو  يتض  م وخط را  

المبحوثين األبناء  نحو    ، 86,94  ،92,82)    ل ف  الموجه 
بإنحراف  83,00،  89,71،  87,93 قدر م ( درجة،    )   ياري 
درجة    (   10,25،  10,94،  19,035،  13,98،  11,11

 ترت ب،ال  اليعمإل ومزارا، وحراية، وخعما  حرة، وموظ  علي
قيمة   ف المحسو ة     ف و لغت  ال رق  معنوية    مطتبار 

معنوية    (2,99)  اغالمتوسر  حتماليام  مستوي ال  عندوهي 
يعني  0,05 الهي  معنوية    األمر  فروق  العن   في  وجود 
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العملية والمعنية  لمتغ ر الحالة  وفقا   سري لألفنا  المبحوث    األ
 .لصال  الهي ال يعمإل لأل 

الفااارض اإلحصاااائي  رفاااضلنتاااائج تااادعم هاااذه اوباااذلك 
 .جزئياً   الثالث

 ةدراسد  ل عدا توصدلت التدي النتدائ  مدع تيهدةالن هده  وتت د 
 نحدددو الموجددد للعنددد  انبدددا  ممارسدددة مددد   )2010،مصدددر ي)

وعددددد خفدددراد األسدددرة  األ . عمدددإلالمسدددتوياغ مدددع  يقدددإلاألفندددا  
 . األقإل

ًا  وفقعند تصنيفهم  لمبحوثينا نف األسري الموجه نحو األبناء  العمتوسطات  بينلفروق لمعنوية ا " ف" اختبار. 10جدول رقم
 ( العملية والمهنية لألبالحالة و  ،العملية والمهنية لألمالحالة و  ،والحالة االجتماعية لألبوين ،الترتيب بين األخوه) لمتغيرات

 المتغياااااارات أشكال العنف  
المتوسط   المجموعات  المستقلاااااة 

 قيمة  ف لمعياري االنحراف ا  الحسابي 

 العن  الهسدي 
 

 الترت ب ف   األطو 
 0,66 5,197 30,25   األو 

 4,458 30,45   األوس 
 5,854 29,66 األط ر

االجتما ية   الحالة 
 لألفوي  

 * 3,27 5,107 30,03 ائمزوا  ق
 5,165 33,50  الق 
 5,683 29,58 ترمإل

العملية   الحالة 
 والمعنية لألم 

 0,15 4,809 30,02  ر ة منز 
 5,965 29,84 حراية 

 6,297 30,58 اعما  حرة 
 5,315 30,25 موظ ة 

العملية   الحالة 
 والمعنية لأل 

 * 2,45 3,99 31,13 ال يعمإل
 5,51 28,91 مزارا 
 7,05 30,24 حرفي 

 4,82 30,45 خعما  حرة 
 3,52 28,18 موظ  

 الل وي العن  
 

   األطو الترت ب ف  
 0,03 7,47 30,67 األو  

 6,02 30,58   األوس 
 70,25 30,79 األط ر

االجتما ية   الحالة 
 لألفوي  

 * 4,06 6,90 30,31 زوا  قائم
 6,29 35,50  الق 
 5,58 31,07 ترمإل

العملية   الحالة 
 والمعنية لألم 

 0,87 6,02 30,12 ر ة منز 
 7,76 31,05 حراية 
 7,86 31,50   حرة اعما

 7,53 31,43 موظ ة 

العملي  ة  الحالة 
 والمعنية لأل 

 * 2,53 4,80 3199 ال يعمإل
 8,12 29,42 مزارا 
 8,67 29,53 حرفي 

 5,58 31,52 خعما  حرة 
 5,83 28,27 موظ  

 العن  الن سي 
 

 الترت ب ف   األطو 
 0,88 4,91 28,10 األو  

 4,25 28,60   األوس 
 3,79 29 األط ر

االجتما ية   الحالة 
 لألفوي  

 * 3,98 4,20 28,55   قائمزوا
 4,43 31,64  الق 
 4,19 28,09 ترمإل

العملية   الحالة 
 والمعنية لألم 

 0,38 3,85 28,47 نز ر ة م
 3,64 29,53 حراية 

 4,78 28,66 اعما  حرة 
 5,00 28,75 موظ ة 
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 المتغياااااارات أشكال العنف  
المتوسط   المجموعات  المستقلاااااة 

 قيمة  ف لمعياري االنحراف ا  الحسابي 

العملي  ة  الحالة 
 والمعنية لأل 

 * 3,06 4,04 29,70 ال يعمإل
 3,70 28,61 مزارا 
 5,23 28,16 حرفي 

 4,30 27,74 خعما  حرة 
 3,30 26,55 موظ  

 العن  األسري 
 

 األطو الترت ب ف   
 0,04 15,96 89,02 األو  

 11,78 89,63   األوس 
 14,11 89,45 األط ر

االجتما ية   الحالة 
 ي  لألفو 

 * *5,19 13,56 88,89 زوا  قائم
 13,13 100,64  الق 
 12,19 88,187 ترمإل

العملية   الحالة 
 والمعنية لألم 

 0,48 11,63 88,60 ر ة منز 
 14,65 90,42 حراية 

 17,52 90,74 اعما  حرة 
 15,08 90,43 موظ ة 

العملية   الحالة 
 والمعنية لأل 

 * 2,99 11,11 92,82 ال يعمإل
 13,98 86,94 مزارا 
 19,04 87,93 حرفي 
 10,94 89,71   حرة خعما

 10,25 83,00 موظ  
 0,05مستوي معنوية * عند                              0,01** عند مستوي معنوية 

 
 :نحو العنف األبناء المبحوثين  إتجاه -ب-3
 الترتيب بين األخوه:-

 تها    خن قيمة متوس   (11م ) نتائ  جدو  رق  يتض  م  
المبحوثين العن   األبناء  ،  55,88  ،51,50)  ل ف  نحو 

قدر 54,75 م ياري  بإنحراف  درجة،   )  (10,41  ،9,10  ،
درجة  10,29 واألط ر(  واألوس ،   الترت ب،  علي   لألو ، 

قيمة   ف   المحسو ة     ف و لغت  ال رق  معنوية  مطتبار 
معنوية    (5,77)  اغالمتوسر  حتماليام  وي مستال  عندوهي 
األبناء     تها في  وجود فروق معنوية  األمر الهي يعني    0,01

العن     المبحوثين لمتغ رنحو  األطو ا  وفقا   ف     لترت ب 
   .لصال  األوس 

 :بوينالحالة االجتماعية لأل-
   تها    خن قيمة متوس   (11نتائ  جدو  رقم )   يتض  م  

المبحوثين العن       األبناء   ،58,71  ،54,45)  ل فنحو 
قدر 50,88 م ياري  بإنحراف  درجة،   )  (9,39  ،10,56  ،
درجة  12,11 علي (  والترمإل  والرالق،  القائم،    للزوا  

قيمة    الترت ب، ال رق  المحسو ة     ف و لغت  معنوية  مطتبار 
معنوية    (3,95)  اغالمتوسر  ف    مستوي ال  عندوهي 
يعني  0,01  حتماليام الهي  معنوية    األمر  فروق  في  وجود 

المبحوثيناأل تها    العن     بناء  لمتغ ر  نحو  لحالة  ا  وفقا  
األفوي   االجتما ف    المبحوث    ية  األفنا   آبا   لصال  

   .المرلقون 
 :الحالة العملية والمهنية لألم-

  تهدا   خن قيمدة متوسد   (11دو  رقدم )نتدائ  جد  يتض  م 
 ،49,47 ،55,64) لدددد فنحددددو العندددد    األبناااااء المبحااااوثين

، 11,29) ، بددإنحراف م يدداري قدددر ( درجددة55,05، 49,74
لر ددة منددز ، وحرايددة، وخعمددا  ( درجددة 8,76، 10,96، 9,94

المحسددددو ة   ف و لغددددت قيمددددة  الترت ددددب، حددددرة، وموظ ددددة علددددي
معنويدة وهدي  (5,02) اغمتوسدرمطتبار معنوية ال درق فد   ال

وجدود فدروق  األمر الدهي يعندي 0,01 حتماليام مستوي ال  عند
لمتغ در وفقدا   نحدو العند   اء المبحوثيناألبن تهدا  في  معنوية  
 .لصال  التي ال تعمإل لمعنية لألمالعملية واالحالة 
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 :الحالة العملية والمهنية لألب-
  تهدا   س خن قيمة متو  (11نتائ  جدو  رقم )  يتض  م 

 ،51,72 ،58,39) لدددد فنحددددو العندددد    األبناااااء المبحااااوثين
 قدددددر ( درجددددة، بددددإنحراف م يدددداري 54,64، 54,65، 48,62

( درجددددددددددددددددددددددددددددددة  20,820، 9,29، 10,25، 8,28، 7,89)
 زارا، وحرايددددددة، وخعمددددددا  حددددددرة، وموظدددددد  علددددددياليعمددددددإل ومدددددد

مطتبددار معنويددة ال ددرق المحسددو ة   ف و لغددت قيمددة  الترت ددب،
 مسددددددتوي ال عندددددددوهددددددي معنويددددددة  (10,01) غافدددددد   المتوسددددددر

فددي وجددود فددروق معنويددة  األمددر الددهي يعنددي 0,01 حتمدداليام
لمتغ دددر الحالدددة وفقددا  نحدددو العنددد    لمبحاااوثيناألبنااااء ا  تهددا  

 .لصال  الهي ال يعمإل ية لأل العملية والمعن
الفااارض اإلحصاااائي  رفاااضتااادعم هاااذه النتاااائج وباااذلك 

 .الرابع

 
 إتجاه األبناء المبحوثين نحو العنف:-ب

عددددد سدددنواغ  ي ( ان متغ دددر 13توفددد  نتدددائ  جددددو  رقدددم )
مهتمعة ت سر  سريةوتحديد األدوار والمسئولياغ األ،  متعليم األ
 ،نحددو العندد  مبحددوث   تهددا  األفنددا  المدد  التبدداي  فددي  12,0%

وتوفدددد  قدددديم معامددددإل االنحدددددار الهزئددددي الم يدددداري خن متغ ددددر 
هو االقوى تدأث را يليد  عددد تحديد األدوار والمسئولياغ األسرية  

، خما بقية المتغ راغ المستقلة فلي  لعا تدأث ر مسنواغ تعليم األ
تادعم وباذلك ، فندا  المبحدوث   نحدو العند ا  األ تهدمعنوي فدي 
متهدا  بالنسدبة  السدادس  االحصائي     رضال  رفض  هذه النتائج

 .األفنا  المبحوث   نحو العن 

 

  وفقًا لمتغيراتعند تصنيفهم  إتجاه األبناء المبحوثين نحو العنفمتوسطات  بيناختبار " ف" لمعنوية الفروق  .11جدول رقم 
 (الحالة العملية والمهنية لألب، و ة لألمالمهنيالحالة العملية )الترتيب بين األخوه، والحالة االجتماعية لألبوين، و 

المتوسط   المجموعات  المتغياااااارات المستقلاااااة 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 قيمة  ف

 الترت ب ف   األطو 
 ** 5,77 10,41 51,50 األو  

 9,10 55,88 األوس   
 10,29 54,75 األط ر

 الحالة االجتما ية لألفوي 
 * *3,95 9,39 54,45 زوا  قائم
 10,56 58,71  الق 
 12,11 50,88 ترمإل

 الحالة العملية والمعنية لألم
 ** 5,02 11,29 55,64 ر ة منز 
 9,94 49,47 حراية 

 10,96 49,74 اعما  حرة 
 8,76 55,05 موظ ة 

 الحالة العملية والمعنية لأل  

 * *10,01 7,89 58,39 ال يعمإل
 8,28 51,72 مزارا 
 10,25 48,62 حرفي 

 9,29 54,65 خعما  حرة 
 20,82 54,64 موظ  

 0,05* عند مستوي معنوية                              0,01** عند مستوي معنوية 
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العنف  وبين  الكمية المدروسة المستقلةبين المتغيرات لتحليل االنحداري المتعدد التدريجي الصاعد نتائج ا .12رقم جدول 
 األبناءموجه نحو  األسري ال

 المتغيرات المستقلة 
 العنف األسري  لعنف النفسي ا العنف اللفظي  العنف الجسدي 

قيم معامل اإلنحدار  
 الجزئي المعياري 

اإلنحدار  قيم معامل 
 معياري الجزئي ال

قيم معامل  
اإلنحدار الجزئي  

 المعياري 

قيم معامل  
اإلنحدار الجزئي  

 المعياري 
 * *0,219  * *0,234 ** 0,139 حهم األسرة 

 ** 0,228-  ** 0,192-  األمعدد سنواغ تعليم 
  ** 0,212-  ** 0,193- األ تعليم  عدد سنواغ

     حالة المسا  
 * 0,116- ** 0,201-   لألسرة الدطإل الشعري 
 ** 0,286-  ** 0,223-  التماس  األسري 

    ** 0,251- الحياة الروحية لألسرة 
  ** 0,241- ** 0,417-  المناخ األسري 

 R 0,382 0,465 0,433 0,500امإل االرتبا  المتعدد قيم مع
 R2  0,146 0,233 0,187 0,250التحديد امإلقيم مع

 ** 23,887 ** 22,031 ** 19,329 ** 16,346 قيمة ف 

 0,05* عند مستوي معنوية                              0,01مستوي معنوية  ** عند

 
 إتجاااهوبااين  المدروساةالكميااة  المسااتقلةبااين المتغيارات المتعاادد التادريجي الصاااعد النحااداري نتااائج التحليال ا .13رقاام جادول 

 نحو العنف األبناء المبحوثين
اري قيم معامل اإلنحدار الجزئي المعي المتغيرات المستقلة  

  حهم األسرة
** 221,0- األم عدد سنواغ تعليم   
  األ  عدد سنواغ تعليم 

  حالة المسا 
  ةعري لألسر الدطإل الش

  التماس  األسري 
  التضحية والتعاون األسري 

** 258,0- والمسئولياغ األسريةألدوار  تحديد ا  
  الضب  ونوام الحياة األسرية 
   شباا حاجاغ خفراد األسرة

  ة الروحية لألسرةالحيا
  المناخ األسري 

,R 3640قيم معامإل االرتبا  المتعدد   
,R2 1200  التحديد قيم معامإل  

** 606,19 ف قيمة  
 0,05* عند مستوي معنوية                              0,01** عند مستوي معنوية 

 

العنف األسري الموجه نحاو  العالقات اإلرتباةية بين:  سادساً 
 :إتجاهاتهم نحو العنفء المبحوثين وبين األبنا

 خن هندددا  عالقدددة ارتبا يدددة  (14)جددددو  رقدددميتضددد  مددد  
العنددد  األسدددري فددد    01,0محتمدددالي المسدددتوي اعندددد  موجبدددة

  تهاهددداتعم نحدددو العنددد حدددوث   و ددد   الموجددد  نحدددو األفندددا  المب
العنددددد  الهسددددددي، ح دددددث فلغدددددت قددددديم معامدددددإل امرتبدددددا   ل دددددإل 

 ،0,210) الن سددي، والعندد  األسددري والعندد  الل وددي، والعندد  
 .علي الترت ب (0,174، 0,274، 0,190
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ائي فااارض اإلحصاااال تااادعم هاااذه النتاااائج رفاااضوباااذلك 
 .السابع
العنااف ( بااين قاايم معااامالت االرتباااط )بيرسااون .14رقاام  جاادول 

إتجاهااااتهم نحاااو األسااري الموجاااه نحاااو األبنااااء المبحاااوثين وباااين 
 العنف

معامل اإلرتباط  قيم  المتغيرات المستقلة 
 البسيط 

 ** 0,210 العن  الهسدي
 ** 0,190 العن  الل وي
 ** 0,274 العن  الن سي 

 ** 0,174 ألسري العن  ا
 0.01مستوى معنوية **عند    

خن  وتعا    النتيهة  التأث ر تل   عوامإل  خقوي  األسرة 
امجتما ية   التنشئة  وخن  األفنا ،  تنشئة  في  امجتماعي 

المبنية علي العن  بصور  الهسدية والل وية والن سية األسرية  
ظعور   العن  تح ز  اي   لتث ر  األفنا   لدي  العدوانية  الروح 

هية واستيدام القوة للرد م  خجإل رفع القعر النات   قد وال را والح
هها ج ال     ع   األفنا   ه ال   م   ييل   الهي  األمر  العن ، 

 ع ويعدد تماسا .عدوانيا  يق  عائقا  في وج  تقدم المهتم

 صيات التو 

 مناخ لت وي  األسال ب خفضإل  لى واألمعاغ انبا   رشاد–
 . ألفنا ل السوي  والنم على تساعد  والتي سوي، خسري 

 م  وي الس األسري  المناخ بأسال ب واالهتمام الوعي فث-
 .الميتل ة امعالم وسائإل طال 

 ا ر افر  لى  ت دي التي باألسبا  واألمعاغ انبا  تو ية-
على طرور    ومدى األسري  المناخ    النمو تأث رها 
 اباغر لالفر عرفة يهعلعم مما لألفنا ، الن سي
 . الميتل ة الن سية

 التو ية فرام  الميتل ة مالامع وسائإل تقدم خن فرورة -
على األ عن ال لميا ر  لألفنا  الن سي النمو سري 
 .للمهتمع االجتماعي والنسي 

 

 المراجع
 بعندد  وعالقتعددا الريفيددة األسددرة طصددائص ون ،يدد  رحددا  خحمددد،-
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ABSTRACT 

The Family Climate and Its Relationship to Violence Directed Towards 

Children 

Amany Meghawry Gadalla

The research aims mainly at studying the family 

climate with its dimensions represented in (family 

cohesion, sacrifice and family cooperation, 

identification of family roles and responsibilities, 

control and family life order, and satisfaction of the 

needs of family members, and the spiritual life of the 

family) and its relationship to domestic violence in its 

forms represented in (physical violence, verbal and 

psychological violence) directed at children. 

The research was conducted in the villages of Al-

Ghouri and Mitt Rabi’a, Birkat Al-Seba’a and Menouf 

centers, Menoufia governorate. The total research 

sample reached 291 children in the age group (9-12) 

years from the families in the two researched villages, 

and they were selected in a systematic random manner 

with the information of the overall sample size using the 

simple fraction with a percentage of 20%, and their 

distribution to the villages in which the research was 

conducted according to the percentage of representation 

of each village in the research area. Frequencies, 

percentages, standard deviation, alpha coefficient, 

Pearson simple correlation, T and F tests, and ascending 

multi-linear regression were used in the data analysis. 

The most important results are summarized as 

follows: 

 - The two-fifths of the surveyed children exceeded 

40.9%, and their family climate is average. 

 - Two-thirds of the children surveyed, 67.7%, the level 

of domestic violence directed at them is average. 

 - The independent variables that contribute to a unique 

moral contribution to explaining the variation in 

degrees of domestic violence directed at the 

children surveyed are: family size, number of years 

of mother’s education, monthly family income, and 

family cohesion. 

 - And the independent variables that contribute to a 

unique moral contribution to explaining the 

difference in the degrees of attitudes of the 

surveyed children towards violence are: the number 

of years of education of the mother, and the 

determination of family roles and responsibilities. 

The key words: family climate, violence, children 
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