
السيكومرتية ملقياس خربات اإلساءة يف مرحلة  اخلصائص
 الطفولة

 أ. نورا حممد عرفه
 مقدمة:

 ،املتوافقة ،على أن سنوات الطفولة هي أساس تكون الشخصية الراشدة لقد اتفقت نظرايت علم النفس
 ،ومننن  إ فننننتا ذاننننت هنننت  املر لنننة تات لننن ات سنننوهة ذنننان الشنننخت ا مراهقتننن  و شننند    ننن ا  ومنت نننا  

وابلعكس تسهم مشكالت الطفولة ا نشأة اال طراابت النفسية والعقلينة واالررافنات السنلوذية ا املراهقنة 
والرشد فقد أشا ت د اسات عدهدة إىل أن نسبة ذبرية م  التهانني والعصناييني واانارني وامنرمني ومندم  

ا صننهرهم من  مشننكالت نفسنية واست اعيننة وعنانوا  ،املخند ات واملنرنرفني سنسننيا  ذنانوا تعسننال ا  فنولتهم
ومننن  هننننا ذاننننت مواسهنننة مشنننكالت الطفولنننة والتعنننر  عليهنننا ومسنننببات نشنننأ ا وأسنننالي  و نننر   ،عدهننندة

: 6891 ،عالسها والوقاهة منها هي لط الدفاع األول خللق الشخصية السوهة )حم ند عنودة وذ نال مرسني
562.) 

ئلية قبل ذل شيل هي نتي ة للخ ات اليت مير هبنا ا دائنرة فالصو ة اليت تن و لدى الطفل ع  احلياة العا
فنننتا سننادها االنسنن اد والننود وعنندد احلرمننان فسيسنناعد  تلنن  ا توسينن  عوا فنن  ا اال ننا   ،أسننرت  اخلاصننة

الصريح رو احلياة االنفعالينة والعا فينة والسنلوذية وهننا نند أن ترذيبنة األسنرة كنا ا نر ذبنري ا تكنوه  نفسنية 
 (.8: 6881 ،وترك أ ر ع يق ا مرا ل ال قة )فوقية  س  عبد احل يد   وان الطفل

وتشنري األدلنة  ،وقد وسد أن التعرض لسول معاملة وإمهال الوالده  ميك  أن هكنون لن ة مةملنة ألف  فنل
مننن  املتزاهننندة إىل أن سنننول املعاملنننة واامهنننال هنننة ران علنننى توافنننق األ فنننال  يلنننة  ينننا م وهرتبطنننان  ننندى ذبنننري 

 ،الصننعوابت املعرفيننة واملشننكالت االنفعاليننة واالست اعيننة الننيت هقايلو)ننا في ننا يعنند )فوقيننة حم نند حم نند  ا نني
5005 :59.) 

فالطفنننل ا  اسنننة إم ننننوع مننن  الوسنننود األنسننناك املشنننب  مننن  سانننن  الكبنننا  وتلننن  ا ذنننل مر لنننة مننن  
ن ، ذ ننا أن هننو  هتننأ ر يشننكل ذبننري مرا ننل  ياتنن   ننيت هكننون قنناد ا  علنني أسننتبدال  ننعف  يسننلوك  يننت ومتننز 

 ابلبيئة احمليط  ي  نفسيا  واست اعيا  ، وإال سو  هعاك الصهري م 
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 (. 51-52: 6885 ،قصو  شدهد ا  الة تعرض ييئة األسرة لألزمات والتوترات. )مريهالذيا اندا
 مشكلة الدراسة:

عننن  لننن ات ااسنننالة ا مر لنننة تتبلنننو  مشنننكلة الد اسنننة احلالينننة ا إعنننداد مقيننناس ههننند  إىل الكشننن  
 الطفولة م  وسهة نظر املراهقني.

 هدف الدراسة:
هنندفت الد اسننة احلاليننة إىل إعننداد وتصنن يم مقينناس خلنن ات ااسننالة ا مر لننة الطفولننة منن  وسهننة نظننر 

 املراهقني.
 أهمية الدراسة:

  حتددت أمهية الد اسة ذالتام: 
 أواًل: األمهية النظرية:

وأهضننا  ا إعننداد أداة تت يننز  ،رهننة ا تقنندل معلومننات عنن  ااسننالة وأشننكاكا وأيعادهنناتك نن  األمهيننة النظ
 يد سة مناسبة م  املصداقية م   يث مراعا ا خلصائت مر لة املراهقة املستهدفة.

 اثنياً: األمهية التفبيقية:
قة ا تصن يم مقيناس تسعى هت  الد اسة إىل االستفادة م  النظرايت واملفاهيم العل ية والد اسات السناي

والنتف ميكن  أن مي نل إ نافة ملكتبنة املقناهيس النفسنية ا ينال تشنخيت  ،ل ات ااسالة ا مر لة الطفولة
متهيننندا   ،مر لنننة الطفولنننة مننن  وسهنننة نظنننر املنننراهقني لصنننائيني النفسنننيني واالست ننناعيني خلننن ات ااسنننالة ااأل

 سالة.اعداد يرامج إ شادهة للرد م  آ   ل ات هت  اا
 مصطلحات الدراسة:

 حتددت الد اسة ابملصطلرات التالية:
 Experiences of abuse during childhoodخربات اإلساءة يف مرلةة الفوولة: 

وتعنن  هبننا البا  ننة  ي وعننة املواقنن  واأل ننداا الننيت عاشننها الفننرد ا مر لننة  فولتنن  وتكننون صنناد ة عنن  
أو إ ننرا  أو عنن  قصنند أو صننري قصنند وهظهننر فيهننا اعتنندال علينن   الوالننده  أو الشننخت القننائم ابلرعاهننة سننوال

 ،إهتال يدك أو أمل انفعام أو إمهال أو استخداد ل  ا أصراض سنسية مما هةدف إىل إحلا  الضنر  هبنم صنريا  
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سننلوذهم وعلننى شخصننيتهم ا املرا ننل ونفسننيا  وتعننو  هننوهم الطبيعنني وتننلك أ ننرا  سننلبيا  ع يقننا  ا  ،وسسننداي  
 قة م   يا م .الال 

 وهنب ق م  هتا التعره  أ يعة أهاط خل ات ااسالة اليت ميك  أن هتعرض كا الطفل:
    ( ااسالة االنفعالية.5                  ( ااسالة البدنية 6
 ( اامهال.4                         ( ااسالة اانسية.3

 :Physical Abuseاإلساءة البدنية: 
( أب)ا:  دوا أتى يدك ع دف نتي ة استخداد 515-516: 5006د السيد إمساعيل )هعرفها أمح

الوالننده  أو القننائ ني علننى  عاهننة الطفننل ألسننالي  عنيفننة وقاسننية ذالضننرر والعنن  والننرفس واحلننر  ينندعوى 
 لتهته  الطفل يطرهقة متع دة أو صري متع دة.

أو القننائ ني   نند األ فننال نتي ننة اسننتخداد الوالننده وتعنن  هبننا البا  ننة  االسننتخداد املتع نند للقننوة البدنيننة 
عنيفة وقاسية أو حماولة  ته  الطفل يطرهقة متع دة أو صري متع دة تةدف إىل على  عاهة الطفل ألسالي  

 أو هو  أو ذرامت  . ،أو  يات  ،إ داا د سة م  األمل أو املعا ة أو أتى هلرق يصرة الطفل
  :Emotional Abuseاإلساءة االنوعالية: 

أب)نننا تعننن :  ننندوا ي نننريات سنننلبية مسنننت رة علنننى التطنننو   (Corby, 2000:80)كوووور  هعرفهنننا 
االنفعنننام للطفنننل عننن   رهنننق توصنننيل إ سننناس للطفنننل أبنننن  عننندل القي نننة وصنننري حمبنننور ممننن   ولننن  أو إلقنننال 

وهنني أهضننا   ،لالطفننل وتكننون صننري مناسننبة لل ر لننة الع رهننة والتطو هننة للطفنن عنناتقتوقعننات مبنناله فيهننا علننى 
 تش ل سعل الطفل هشعر ابخلو  ابست را  أو أبن  هتم استهالل  أو إفساد الطفل ألالقيا .

النفسني للطفنل من  سانن  الوالنده  أو القنائ ني علنى  عاهتن   ملاألوتع  هبا البا  نة  أ نداا سنلبية ت نري 
واملسنننناندة  ،وال قنننة ،أنينننننةواحلننن  والنننند ل واحلننننان والط  ،إمنننداد الطفننننل ابلت ننناور العننننا فيوتلننن  يعنننندد 

األمر النتف ميكن  أن هكنون  نا ا  ابلتطنو  االنفعنام للطفنل  ،الضرو هة لن و  االنفعام والنفسي واالست اعي
  .ا  سينفوهو  النفسي وتوافق  است اعيا  و 



  مرلةة الفوولةاخلصائص السيكومرتية ملقياس خربات اإلساءة يف

 4102، أبريل 24جمةة اإلرشاد النوسي، مركز اإلرشاد النوسي، العدد           272

 :Sexual Abuseاإلساءة اجلنسية: 
سنسنني سننيل أو الترننر   ( أب)ننا: تعننرض الطفننل لسننلوك633: 5008هعرفهننا فننرد عبنند القنناد   نن  )

سنوال ذنان تلن  ير نائ  أد   ،لاصة مم  هم أذن  منن  سننا  م نل اسنتع ال  سنسنيا  اشنباع  اسنا م ،اانسي
 ذان على الرصم من  ذ ريا  ما تنتج ع  تل  آالد أو خماو  أو ا طرار نفسية وسس ية خمتلفة.

ممنن  هننم أذنن  مننن   لاصننة ،نسننيوتعنن  هبننا البا  ننة   تعننرض الطفننل لسننلوك سنسنني سننيل أو الترننر  اا
وهننت  األنشننطة  ،وههنند  إىل إشننباع وإ  ننال الراشنند سننوال ذننان الطفننل هنند ك أو ال هنند ك منناتا  نندا ،سنننا  

 تش ل إسبا  أو إصرال الطفل أن هشا ك ا أنشطة سنسية .
 :  Neglectاإلمهال: 

 عاهنة الطفنل ا تلبينة قنائ ني علنى وتعرف  منظ ة الصرة العاملية أبن : التقصري املسنت ر من  الوالنده  أو ال
عننندما تكننون لنندههم الوسننائل واملعرفننة والقنند ة علننى الوصننول إىل  ،اال تياسننات البدنيننة أو الوسدانيننة للطفننل

وتش ل الفشل ا تقدل الهتال املناس  وامللبس واملأوى أو الفشنل ا محاهنة الطفنل  ،اخلدمات للقياد يتل 
تقننندل الرعاهنننة الصنننرية والعنننالد وتشننن ل أهضنننا  عننندد االهت ننناد يتقننندل مننن  أف خمنننا ر أو أتف أو الفشنننل ا 

 (Department of Health، 1995: 6)اال تياسات الوسدانية األساسية للطفل. 
التقصننري املسننت ر منن  الوالننده  أو القننائ ني علننى  عاهننة الطفننل ا تلبيننة اال تياسننات وتعنن  ينن  البا  ننة  

عنندما تكنون لندههم الوسنائل املعرفنة والقند ة علنى الوصنول  ،سني للطفنلاخلاصة ابألمن  ااسن ي واألمن  النف
 إىل اخلدمات للقياد يتل  .

  Adolescenceاملراهقة  -ب
املراهقنننة أب)نننا  هننني املر لنننة الوسنننطى ينننني الطفولنننة املتنننألرة  (440: 4102مسوووحمة حممووود شوووند  تعنننر  
  ية ونفسية تتسم ابلع ق واات هة .وهي مر لة انتقالية هصا بها تهريات فسيولوسية وسس ،والشبار

 65وتع  هبا البا  ة  مر لة االنتقال من  مر لنة الطفولنة إىل مر لنة النضنج والرشند وهني متتند من  سن  
 وهي تنقسم إىل  الا مرا ل فرعية هائية. ،سنة تقرهبا   56سنة إىل 

 دراسات سابقة:
اهر إسنننالة املعاملنننة الوالدهنننة ذ نننا إبعنننداد مقيننناس عننن  مظننن (4110عةووول الزهوووار  جنووواء السووويد قامنننت 

واسنتندت  ،( تل ينتا  وتل ينتة من  تالمينت املر لنة االيتدائينة322وتل  علنى عيننة قوامهنا ) ،هد ذها األ فال
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وهنو  أن  6886البا  ة ا إعدادها لل قياس علنى التعرهن  ااسرائني لل  عينة العامنة لألمنم املترندة سننة 
هتعرض م  والده  أو م  القائ ني على  عاهت  إىل عاما   69أقل م  الطفل املعتر أو امله ل هو أف  فل 

وتكون املقياس وفقا  كتا  ،ما هسب  أو هوق  فعل األتى ااس ي أو النفسي ابا افة إىل اامهال النفسي 
( ااسنالة النفسنية: وتكنون 5) ،عبنا ة 61( ااسنالة البدنينة: وتكنون من  6التعره  م   ال نة أيعناد هني: )

 عبا ة: 55( ااسالة ا املعاملة ع   رهق اامهال: وتكون م  3) ،عبا ة 68 م 
إبعنننداد مقيننناس عننن  إسنننالة معاملنننة األ فنننال نفسنننيا  ذ نننا  (4114حنمووودم حممووود لسووو   يين نننا قامنننت 
( تل ينننتا  وتل ينننتة مننن  الرهننن  واحلضنننر منننوزعني ينننني 321وتلننن  علنننى عيننننة تكوننننت مننن  ) ،هننند ذها الطفنننل

وتسننتند البا  ننة  ،عامننا   64-66ك وال الننث ااعنندادف وا مر لننة ع رهننة تننلاو  يننني الصننفو  األول وال ننا
وهننو أن ااسننالة هنني  أف تصننر  ابلفعننل أو ابلقننول هصنند  منن  الوالننده  أو  علننى تعرهنن  إسرائنني ل سننالة
 وهصند  هنتا التصنر  عن  ع ند وقصند وهنتا مننت يداهنة احل نل ين  و ن  )اهنة احمليطني القائ ني على  عاهت 

منن   املقينناسالطفولننة ممننا هعننو  هننو  ااسنن ي أو النفسنني ا أن هصننبح إنسننا   سننواي  ومتننواز   . وتكننون  مر لننة
 63( إ  ة األمل النفسني: وتكنون من  5) ،عبنا ة 65( الت اهل واامهال: وتكون من  6مخسة أيعاد هي: )

( التهدهنند: 2) ،عبننا ة 66 ( التسننلط: وتكننون منن 4) ،عبننا ات 8( الننرف  التقبننل: وتكننون منن  3) ،عبننا ة
 عبا ات. 60وتكون م  

وتلنن   ،مإبعننداد مقينناس عنن  إسننالة معاملننة األ فننال وإمهنناك Iwaniec( 4117إيوانيوو)  يين ننا قنناد 
املقيناس من  وتكنون  ،سننة 54إىل  69من  املنراهقني ا املر لنة الع رهنة من   5918على عينة تكونت م  

وهطلن  مننهم أهضنا  تذنر مندة ااسنالة وشندة  ،مطلقنا (-أ يا   - ا  حبيث تكون ااساية إما )دائ ،سةاال   15
 ااسالة.

وتلنن  علننى  ،إبعننداد مقينناس إسننالة معاملننة األ فننال (4112داليووا عبوود اعسوو  عموورا   ذ ننا قامننت 
من  اا ا( ا املر لنة الع رهنة من   603و ،من  النتذو  623( تل ينتا  وتل ينتة )301عينة تكونت من  )

مت البا  نة يتردهند التعرهن  ااسرائني اسنالة معاملنة األ فنال أب)نا: هني أف تصنر  وقا ،( سنة8-65)
موس  رو الطفل ابلفعل أو القول هصد  م  األر أو األد أو م  القائ ني على  عاهنة الطفنل ممنا هنةدف إىل 

صنننري  وهنننتا األتى قننند هكنننون متع ننندا  أو ،إصننناية الطفنننل ابألتى أو الضنننر  ااسننن ي أو النفسننني أو اخللقننني
متع نند. ولقنند التننا ت البا  ننة  ال ننة مظنناهر لتكننون حمننل د اسننتها وإعننداد مقينناس كننا وذانننت أيعنناد القينناس: 
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 ،عبننا ة 68( إسننالة املعاملننة النفسننية: وتكننون منن  5) ،عبننا ة 68( إسننالة املعاملننة البدنيننة: وتكننون منن  6)
با  ننة إبعننداد صننو تني منن  هننتا عبننا ة. وقامننت ال 62( إسننالة املعاملننة عنن   رهننق اامهننال: وتكننون منن  3)

صننو ة لاصننة ابألر( وتلنن  للتعننر  علننى ااسننالة منن  سهننة ذننل منه ننا علننى -املقيناس )صننو ة لاصننة ابألد
  دة.

 ،إبعننداد مقينناس ااسننالة الوالدهننة ذ ننا هنند ذها األينننال (4112هبووه مصووفول عموور عووامر  يين ننا قامننت 
و البنات املنر لتني ااعدادهنة وال انوهنة منن  ( مراهنق ومراهقنة من   لبنة 100وتلن  علنى عيننة تكوننت من  )

وتبننت البا  نة تعرهن  إسرائني ل سنالة وهنو  أف سنلوك  ،مدا  القطاع احلكنومي واخلنام من  ذنال اانسنني
عنننن  سنننر  أو إصننناية لل راهنننق أو إهنننتال  نفسنننيا  أ ننننال موقننن  عنيننن  أو قاسننني موسننن  مننن  الوالنننده  ممنننا هننننتج 

املراهننق منن   قوقنن  وتقيينند  رهتنن  وقد تنن  علننى التفاعننل والن ننو يصننو ة التفاعننل والتنشننئة ومنن  شننأن   رمننان 
( عبننا ة مت ننل سننتة 99سننوال ذننان هننتا السننلوك نتي ننة إمهننال أو لطننأ مقصننود. وتكننون املقينناس منن  ) ،سننوهة

( اامهنال: من  5) ،(6256( ااسالة ااس ية أو البدنية: م  العبا ة )6أيعاد فرعية دالل املقياس وهي: )
( النتركم 4) ،(32220( ااسالة االنفعالية أو الوسدانية أو النفسية: م  العبنا ة )3) ،(55234)العبا ة 

( التفرقننة ا املعاملننة: 1) ،(12212( احل اهننة الزائنندة: منن  العبننا ة )2) ،(26214والتسننلطية: منن  العبننا ة )
 (.11299م  العبا ة )
بيان هتعلنق ابلكشن  عن  ااسنالة إبعنداد اسنت Pribe & Svedin(2009)برايو  وفيود  ذ ا قناد 

وهد  املقيناس إىل معرفنة معندالت الكشن  وأهناط اافصنا  عن  التعنرض ل سنالة اانسنية لندى  ،اانسية
منن   5354عينننة منن  املننراهقني منن  الننتذو  واا ا. وع التطبيننق علننى عينننة منن   ننالر املنندا س ال انوهننة )

( عننندد 5) ،( االتصنننال اانسننني6 نننة أيعننناد هننني: )مننن  النننتذو (. وتكنننون املقيننناس مننن   ال 5062اا ا و
 ( إسالة األقران.3) ،االتصال اانسي
إبعنداد اسنتبيان ملعرفنة اخلن ات الصنادمة ا  Collin et al.، (2011)كوول  وخخورو  يين نا قامنت 
وتكنون  ،سننة 61إىل  64من   ( مراهقا  ا الفئة الع رهة23وتل  على عينة تكونت م  ) ،مر لة الطفولة

 الستبيان م  أسئلة تتعلق ابألعراض الصدمية وإسهاد ما يعد الصدمة واامهال والتفك  والقلق اانسي.ا
يتصنن يم مقينناس عنن  إسننالة معاملننة  Trickett et al.، (2011)ترايكيووو وخخوورو  يين ننا قنناد 

قتها ابلنتائج وهد  املقياس إىل استكشا  األهاط املتداللة م  أنواع سول معاملة األ فال وعال ،األ فال
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وع إسننرال الد اسننة علننى عينننة متنوعننة عرقيننا  منن  الشننبار اا ا والننتذو   ،الن ائيننة لنندى عينننة منن  الشننبار
( النننته  ع تصننننيفهم سنننايقا  مننن  قبنننل وذالنننة  عاهنننة األ فنننال العامنننة أب)نننم تعر نننوا لسنننول N= 303قوامهنننا )

اسنالة النيت تعنرض كنا هنةالل الشنبار ا مر لنة معاملة ا مر لة الطفولنة. وع تقسنيم املقيناس  بقنا  لنن ط ا
 سنسية(. ،إمهال ،انفعالية ،الطفولة )سسدهة

وتلن  علنى عيننة  ،إبعداد مقياس ع  إسالة معاملنة األ فنال Villodas (2012)فيةوداس ذ ا قاد 
يعن  املرا نل ا  ينا م ولاصنة  من  املنراهقني و لن  مننهم تقندل معلومنات ذاملنة عن  199تكونت من  

( سننننة عننن   رهنننق ااساينننة عننن  يننننود اسنننتبيا ت تتعلنننق يطلننن  حتدهننند أننننواع ااسنننالة 65 ،9 ،4 ع نننر )ا
( سوال ذانت إسالة سسندهة أو انفعالينة أو سنسنية 65-9(و )9-4(و )4-0األذ ر تكرا ا  ما يني س  )

 ،( اامهننال3) ،فعاليننة(إسننالة املعاملننة االن5) ،( إسننالة املعاملننة البدنيننة6وذانننت أيعنناد املقينناس: ) ،أو إمهننال
 ( ااسالة اانسية. 4)

( إبعداد مقياس ااسالة اللفظية وتل  علنى عيننة 5065ذ ا قامت  نان حم ود حبر  س  املنياوف )
منن  اا ا(  520 ،منن  الننتذو  520( تل يننت وتل يننتة منن  مر لننة التعلننيم األساسنني )200تكونننت منن  )

البا  نننة إىل التعرهننن  ااسرائننني ل سنننالة اللفظينننة وهننني: واسنننتندت  ،( سننننة65-60ا الفئنننة الع رهنننة مننن  )
األلفاظ والكل ات اليت هستخدمها الوالدان أو االوة أو املد سني أو مجاعة األقران أو صريهم  د األ فال 

للطفننننل والننننيت تقنننناس يواسننننطة أداة الد اسننننة )مقينننناس ااسننننالة اللفظيننننة والننننيت تسننننب  األمل والقسننننوة النفسننننية 
داد البا  ة. وهند  هنتا املقيناس إىل تقندهر د سنة ااسنالة اللفظينة النيت هتعنرض كنا الطفنل لأل فال( م  إع

ااسنالة -التشبي  ابا اد واحليوان للتقليل م  القد ات العقلينة-النظافة الشخصية- ول )الصفات ااس ية
سهننة نظننر الطفننل اللفظيننة املرتبطننة يننبع  العالقننات االست اعيننة( وحتدهنند منن  القننائم اباسننالة وتلنن  منن  و 

 ( سةال  ول هتا احملو .55آلرون( وتل  ا )-األقران-املعل ون-األلوة-ينفس  )الوالدان
ابلتيننا  مقينناس آ ال األينننال ا معاملننة الوالننده  والننتف  (4104مووأ أ وود فووداد حمموود  يين ننا قامننت 

يعنناد تقننيس املعاملننة أ 9يننندا  موزعننة علننى  90( والننتف هتكننون منن  6891،أعدتنن  )فنناهزة هوسنن  عبنند امينند
ونظنننرا  ألن  ،عبنننا ات دالنننة عنننن  60ااجيايينننة واملعاملنننة السنننلبية للوالنننده  و تنننوف ذنننل يعننند مننن  األيعننناد علنننى 

مو ننوع الد اسننة هتننناول فقننط اااننن  السننلا ا املعاملننة الوالدهننة لننتا ع االعت نناد علننى األيعنناد السننلبية وهنني 
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( 600وتلننن  علنننى عيننننة تكوننننت مننن  ) ،ااسنننالة النفسنننية( ،التشننندد،الرف  ،اامهنننال ،)التبعينننة والنننتركم
  ( سنة.69-62تذر( ا املر لة الع رهة م  ) 41أن ى و 24 ال  و البة )

 تعقيب على الدراسات السابقة:
تباهنننننننت الد اسننننننات والبرننننننوا ا اسننننننتخدامها لل قنننننناهيس وااللتبننننننا ات وتال نننننن  البا  ننننننة أن صالبيننننننة 

قند أصفلنت يعند ااسنالة اانسنية ا مقناهيس إسنالة املعاملنة -األسنبينةيعكنس الد اسنات -الد اسات العريينة
ذنتل  هتضنح اهت ناد البنا  ني علنى املسنتوى   ،و  ا يسب  ايتعاد ال قافة العريية على االهت اد هبنتا املو نوع

دون العننرأ أو العنناملي إبعننداد مقنناهيس ل سننالة ملعرفننة ي ريهننا علننى نفننس املر لننة الع رهننة الننيت حتنندا فيهننا 
ذ ننا نال نن    ،االهت نناد ابخلنن ة الننيت ميكنن  أن تلذهننا ااسننالة علننى املرا ننل الع رهننة الال قننة منن   ينناة الفننرد

النيت  فن ند يعن  الد اسنات  ،التنوع يني العينات اليت متت د استها م   يث النوع وم   يث الع نر النزم 
قني. لنتا سنعت البا  نة من  االسنتفادة ذانت عينا ا م  األ فال ويع  الد اسات ذانت عينا ا من  املنراه

 ،منن  النظننرايت واملفنناهيم العل يننة والد اسننات السننايقة ا تصنن يم مقينناس لنن ات ااسننالة ا مر لننة الطفولننة
والتف ميك  أن مي ل إ افة ملكتبة املقاهيس النفسية ا ينال تشنخيت األلصنائيني النفسنيني واالست ناعيني 

متهينندا  اعننداد يننرامج إ شننادهة للرنند منن  آ    ،منن  وسهننة نظننر املننراهقني خلنن ات ااسننالة ا مر لننة الطفولننة
 ل ات هت  ااسالة.

 عينة الدراسة:
تذننرا  منن   14(  البننا  منن   ننالر املر لننة ااعدادهننة ) نيننة إعنندادف( وتنقسننم إىل )680وتكونننت منن  )

وتراو نت أع نا هم منا  ،يننات( أن ى م  مد سة أد املةمنني ااعدادهنة 610و ،مد سة احلرهة ااعدادهة ينني
وتلنن  هبنند  التعننر  علننى اخلصننائت السننيكوملهة لل قينناس وذننتل  التعننر  علننى  ،( سنننة62-63يننني )

 و و  ومناسبة الصياصة اللهوهة لعبا ات املقياس. 

 أداة الدراسة:
 مقياس ل ات ااسالة ا مر لة الطفولة )إعداد/البا  ة(.

 ذي تصل للشكل النهائي لل قياس:  قامت البا  ة    وعة م  اخلطوات
 مسح لللاا النظرف والد اسات السايقة  ول مو وع الد اسة. -6
 صياصة لل فاهيم اخلاصة ابملقياس. -5
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 اال الع على مقاهيس أعدت ا مو وع املقياس وهي: -3

ترمجنننننة ممدو نننننة حم ننننند  (Rohner)( لروننننننر 6891النننننرف  الوالننننندف للصنننننها  )-اسنننننتبيان القبنننننول -أ
 سالمة.

  .(Bernstein and Fink)(. 6889اخل ات الصادمة ا مر لة الطفولة )استبيان   -ر

 (. )آمال ابظة(.5002مقياس ااسالة واامهال لأل فال العادهني وصري العادهني ) -د
 (.5001د اسة نسيم السعيد  س   بل ) -د
 (.5001د اسة صادة عودة   ازف ) -هن
 (.5060د اسة مسا  نبيل أمحد ) -و
 الراز (.ع اد علي عبد -(. )ع اد خمي ر5066ل ات إسالة معاملة األ فال )استبيان  -ز
 -القياد يتقسيم املقياس إىل أ يعة أيعاد وهي: -4

 البعد ال اك: ااسالة االنفعالية. -البعد األول: ااسالة البدنية -
 البعد الراي : اامهال. -البعد ال الث: ااسالة اانسية. -
 املبدئية. صو ت  املقياس او    -2

 ال بات(.-اخلصائت السيكوملهة لل قياس )الصد  -1

 صياصة املقياس ا صو ت  النهائية. -1

 الصورة املبدئية ملقياس خربات اإلساءة يف مرلةة الفوولة.
 أبعاد أداة الدراسة:

 البعد األول: اإلساءة البدنية:
 إسرائيا  أب)ا: "اإلساءة البدنية"تعر  البا  ة 

  د للقوة البدنية  د األ فال نتي ة استخداد الوالده  أو القائ ني على  عاهة االستخداد املتع
الطفنننل ألسننننالي  عنيفننننة وقاسننننية أو حماولننننة  ننننته  الطفننننل يطرهقننننة متع نننندة أو صننننري متع نننندة تننننةدف إىل 

 أو ذرامت  . ،أو هو  ،أو  يات  ،إ داا د سة م  األمل أو املعا ة أو أتى هلرق يصرة الطفل
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    ع شد شعرف أو سر  سزل ا سس ي    أتعرض لألتى. 8

    ع لسعي أبشيال سالنة. 60
    ذنت أتعرض للخنق م   قبيت عندما ألطئ. 66
    ع  رأ ابلش اعة أو احلزاد أو احلتال أو أف شيل. 65
    أصبح ال هة ر ا الضرر م  ذ رة تكرا   دو   م. 63
    تهبت إىل املستشفى ا إ دى املرات م  شدة الضرر. 64
    الضرر ابلعصا ذان م  أذ ر الوسائل للتعامل معي. 62
 البعد الثاين: اإلساءة االنوعالية  

 تعرف البالثة "اإلساءة االنوعالية" إجرائيًا أبهنا:
 ري األمل النفسي للطفل م  سان  الوالده  أو القائ ني علنى  عاهتن  وتلن  يعندد إمنداد  أ داا سلبية ت

واملسناندة الضنرو هة لن نو  االنفعنام  ،وال قنة ،واحل  والد ل واحلننان والط أنيننة ،الطفل ابلت اور العا في
وتوافقنن   النفسننيو  األمننر الننتف ميكنن  أن هكننون  ننا ا  ابلتطننو  االنفعننام للطفننل وهنن ،والنفسنني واالست نناعي

 است اعيا  ونفسيا  .
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 ندراً  أليانً  كثحماً  املوقف م
    أتعرض للتهدهد ابست را . 6
    ذان هشعرك أ دهم ابلهض  مىن عند  ؤهيت. 5
    تعر ت للطرد يسب  عدد الرصبة ا  ؤهة وسهي. 3
    ع البصق ا وسهي للتقليل م  شأك. 4
    لقار تضاهق .ع وصفي )منادايت( أب 2
    تعر ت للررمان م  املصرو  عقااب  م. 1
    ع إتال  أشيال ختص  م  أسل مضاهقيت. 1
    ع  ف  أ ائي قبل مساعها م . 9
    تعر ت للصراخ ا وسهي. 8

    متت إهانيت وتوييخي يدون سب  وا ح. 60
    ذنت أتعرض للررمان م  اللع  م  أصدقائي. 66
    ع استخداد ألفاظ للسخرهة م  واستفزازف. 65
    ع التقليل م  شأك _سر  مشاعرف( أماد اآللره . 63
    ع اعتبا ف السب  ا مشكالت ال تن  م فيها. 64
    ذنت أشعر ابخل ل والتن  يسب  ذ رة التأني . 62
    ع النظر إم اب تقا . 61
    ة ملشاعرف.متت معاهريت يعيوأ دون مراعا 61
    ذنت اشعر أن / أ)ا ال حتب  69
    ذانت تتم املقا نة يي  ويني اآللره . 68
    ذان هتم تفضيل ألويت أو آلره  علي. 50
    ع  بسي  فردف ا مكان ما عقااب  م. 56
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 البعد الثالث: اإلساءة اجلنسية:
 ا:تعرف البالثة "اإلساءة اجلنسية" إجرائياً أبهن

لاصننة ممنن  هننم أذنن  مننن  سنننا  هبنند  إشننباع  ، تعننرض الطفننل لسننلوك سنسنني سننيل أو الترننر  اانسنني
وهنننت  األنشنننطة تشننن ل إسبنننا  أو إصنننرال  ،وإ  نننال الراشننند سنننوال ذنننان الطفنننل هننند ك أو ال هننند ك مننناتا  ننندا

 الطفل أن هشا ك ا أنشطة سنسية .
 ندراً  أليانً  كثحماً  املوقف م
    اظ يتهئة.تعر ت لس اع ألف 6
ع  دهنننندف ابألتى إن مل ألنننن   صبننننة سنسننننية ابلفعننننل أو  5

 ابلقول.
   

    ع إعطائي صو  هبا مشاهد فا رة. 3
    تعر ت للترر  اانسي. 4
    شاهدت فيلم فا ح يسب  أ دهم. 2
    ع النظر إم للسة وأ  ألل  ماليسي. 1
 ع إسبننننننننا ف علننننننننى مسنننننننن  األعضننننننننال اانسننننننننية أل نننننننند 1

 األشخام.
   

     ل  م  النظر إىل أعضال التناسلية أل د األشخام. 9
     ل  م  مشاهدت  وهو/ وهي متا س فعل سنسي. 8

 البعد الرابع: اإلمهال:
 تعرف البالثة "اإلمهال" أبنه:

   التقصنننري املسنننت ر مننن  الوالنننده  أو القنننائ ني علنننى  عاهنننة الطفنننل ا تلبينننة اال تياسنننات اخلاصنننة ابألمننن
عننندما تكننون لنندههم الوسننائل واملعرفننة والقنند ة علننى الوصننول إىل اخلنندمات  ،ااسنن ي واألمنن  النفسنني للطفننل

 للقياد يتل  . 
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 ندراً  أليانً  كثحماً  املوقف م
ع منعي م  ا تكار يعن  السنلوذيات اخلا ئنة )ذالكنتر  6

 م ال (.
   

    مل هتم اصطراأ إىل الطبي  عند مر ي. 5
    أ د  شاعرف.ال ههتم  3
    هتم االهت اد  ا أنذل  ونشري . 4
    هتم االهت اد  عرفة ا تياسايت ومتطلبايت. 2
    هتم السةال ع  أ وام ا املد سة. 1
    هتم هلك ماليسي متسخة. 1
    هتم االهت اد ابحلرم على معرفة أصدقائي. 9
    لة.أتعرض للبقال  فردف ا املنزل لساعات  وه 8

    هتم االهت اد إبعطائي ماليس ذافية حت ي  م  شدة ال د. 60
    نا ي أو  سوأ أمر ال ههم أ د. 66
    ألع  ا الشا ع لفلة  وهلة يدون مراقبة. 65
    أشعر مع / معها أبمهييت. 63
    ههتم هو/ هي أن أذون أنسا   حملما . 64

 مقياس:طريقة االستجابة والتصحيح لة
 ،( إتا ذانننت العبننا ة تنطبننق علننى املفرننوم√أمننا عنن   رهقننة االسننت اية فتكننون عنن   رهننق و نن  عالمننة)

-أ ينننا   - ينننث هقنننود األفنننراد اباللتينننا  ينننني البننندائل )ذ نننريا   ،وهنننتم التينننا  االسنننت اية مننن  ينننني  ال نننة يننندائل
ر وتعننن  ااساينننة  ،(3ة ذبنننرية )وتعننن  ااساينننة ر )أ ينننا  ( أن البنننند هنطبنننق علنننى املفرنننوم يد سننن ، د ا (

أن البننند وتعنن  ااسايننة ر ) د ا (  ،( د ستننني5أن البننند هنطبننق علننى املفرننوم يد سننة متوسننطة ))ذ ننريا ( 
إ     د سنات ذنل يعند من  األيعناد ال ال نة علنى  ،( د سة وا دة6هنطبق على املفروم يد سة حمدودة )

عل نا  أبن هنناك عبنا ات سنلبية  ،د سنة الكلينة خلن ات ااسنالة دة ويعدها هتم مجن  أيعناد املقيناس لتعطني ال
  الا د سات(. ،د ستان ،وتقد  عكسيا  )د سة وا دة
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 اخلصائص السيكومرتية ملقياس خربات اإلساءة يف مرلةة الفوولة.
 -خفوات التحقيق م  كواءة مقياس خربات اإلساءة يف مرلةة الفوولة:

د  و بنننات مقيننناس لننن ات ااسنننالة ا مر لنننة الطفولنننة علنننى أسنننرت البا  نننة ع لينننات التأذيننند مننن  صننن
 ( فردا  م  أفراد العينة ابلطر  اآلتية.680)

 صدق املقياس: -أ
 الترقق م  صد  املقياس ع استخداد صد  املقا نة الطرفية وصد  االتسا  الداللي.

 صدق املقارنة الفرفية: -0

وتقننننود علننننى  سننننار داللننننة الفننننرو  يننننني  وهنننني منننن  أهننننم الطننننر  الننننيت تسننننتخدد لبيننننان صنننند  املقينننناس
خوووربات اإلسووواءة يف  متوسنننطات د سنننات األفنننراد توف الننند سات املرتفعنننة )األ ابعننني األعلنننى( علنننى مقيننناس

ومتوسطات د سات األفراد توف الد سات املنخفضة )األ ابعي األدىن( علنى نفنس املقيناس  مرلةة الفوولة
فهنتا هشنري إىل صند  املقيناس وقامنت البا  نة حبسنار  وعندما تصبح لتل  الفرو  داللنة إ صنائية وا نرة

 الفرو  لكل يعد إ قامت حبسار الفرو  لل قياس ذكل ذ ا هلي:
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 (0جدول  

 
 0006)**( دال عند مستوى0002دال عند )*( 

( إىل وسننننود فننننرو  دالننننة إ صننننائيا  يننننني متوسننننطات د سننننات األفننننراد توف النننند سات 6سنننندول )هشننننري 
املنخفضة ومتوسطات د سات األفراد توف الد سات املرتفعنة علنى املقناهيس الفرعينة والد سنة الكلينة ملقيناس 

 ل ات ااسالة ا مر لة الطفولة.

لبيا  داللة الوروق ب  متوسفات درجات 
أفراد العينة عةل أبعاد مقياس خربات 

اإلساءة يف مرلةة الفوولة وفقاً لةنوع  ذو 
ذو الدرجات -الدرجات املنخوضة

 رتوعة(امل
 املقاييس الورعية

 ذوو الدرجات املنخوضة
=  21) 

 ذوو الدرجات املرتوعة
=  21)  

 
 

 قيمة "ت"

 
 

 مستوى الداللة
 
 م

 
 ع

 
 م

 
 ع

دالة عند مستوى  **540102 3029218 5909000 6064136 6201000 ااسالة البدنية
0006 

دالة عند مستوى  **510561 4095181 4200900 5043543 5200400 ااسالة االنفعالية
0006 

دالة عند مستوى  **550094 5031416 6109000 .42321 805900 ااسالة اانسية
0006 

دالة عند مستوى  **590331 5058243 1202900 .86338 1201900 اامهال
0006 

دالة عند مستوى  **510859 1061418 6340690 3089441 60508100 الد سة الكلية
0006 
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ح "ت" ب  متوسفات درجات أفراد اإلابرعي األعةل ومتوسفات درجات أفراد ( يوض0شكل  
 اإلرابعي األدىن عةل مقياس خربات اإلساءة يف مرلةة الفوولة.

وم  لالل الفرو  اليت ا ذل يعد علنى  ندة وا ي نوع د سنات األفنراد لل قيناس ذكنل هتضنح صند  
 املقياس.
 صدق االتساق الداخةي -

 على ذل عبا ة والد سة الكلية للبعد التف تنت ي إلي . تباط يني د سات األفراد ع  سار معامل اال
 (4جدول  

 (021معامات االرتباط لعبارات مقياس خربات اإلساءة يف مرلةة الفوولة   =
 اإلمهال اإلساءة اجلنسية اإلساءة االنوعالية اإلساءة البدنية

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

امل مع
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 معامل االرتباط العبارة

6 **00411 6 **00424 6 **00486 6 **00411 
5 .**0229 5 **00205 5 **00295 5 **00468 
3 **00133 3 **00242 3 **00142 3 **00211 
4 **00491 4 **00153 4 **00283 4 **00481 
2 **00161 2 **00423 2 **00103 2 **00412 
1 **00224 1 **00446 1 **00133 1 **00402 
1 **00281 1 **00258 1 **00289 1 **00469 
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9 **00292 9 **00191 9 **00123 9 **00318 
8 **00295 8 **00233 8 **00236 8 **00211 
60 **00245 60 **00105   60 **00434 
66 **00120 66 **00208   66 **00463 
65 **00116 65 **00210   65 **00294 
63 **00193 63 **00151   63 **00214 
64 **00109 64 **00143   64 00420 
62 **00125 62 **00129     
  61 **00253     
  61 **00106     
  69 **00229     
  68 **00141     
  50 **00162     
  56 **00263     

 

 (0006) داللة (  ** دال عند مستوى0002) مستوف* دال عند 
( ومسنتوى 0006( أن قيم معنامالت اال تبناط دالنة إ صنائيا  عنند مسنتوى داللنة )5هتضح م  سدول )

 ،(0002داللة )
 إ  سار معامل اال تباط يني د سات األفراد على الد سة الكلية للبعد والد سة الكلية لل قياس.

 (7جدول  
 (021لداخةي ألبعاد املقياس والدرجة الكةية   =معامات صدق االتساق ا

 معامل الرتباط األبعاد
 00191** ااسالة البدنية
 00801** ااسالة االنفعالية
 00958** ااسالة اانسية

 00123** اامهال
 (0006(  ** دال عند مستوى)0002* دال عند )



  مرلةة الفوولةاخلصائص السيكومرتية ملقياس خربات اإلساءة يف

 4102، أبريل 24جمةة اإلرشاد النوسي، مركز اإلرشاد النوسي، العدد           244

 (.0006الة إ صائيا  عند مستوى داللة )معامالت اال تباط د قيمهتضح م  اادول السايق أن مجي  
 وهتا هةذد صد  املقياس.

 ثبات املقياس: -ب

 و رهقة الت زئة النصفية  ،ذرونباخ-حلسار  بات املقياس ع استخداد  رهقة ألفا
 : Cronbach Alpha: ( طريقة ألوا كرونباخ0 

تقننيس ينننود االلتبننا  مسننة وا نندة وتشننلط أن  ،تعت نند معادلننة ألفننا ذرونبنناخ علننى تباهنننات أسننئلة االلتبننا 
 ولتل  قامت البا  ة حبسار معامل ال بات لكل يعد على  دة. ،فقط
 ( طريقة التجزئة النصوية:4 

وهنننا حتنناول البا  ننة قينناس معامننل اال تبنناط لكننل يفعنند يعنند تقسننيم فقراتنن  لقسنن ني )قسنن ني متسنناوهني إتا  
دد عبا ات البعد فردف( إ إدلال معامل اال تباط صري متساوهني إتا ذان ع-ذان عدد عبا ات البعد زوسي

 ا معادلة التصريح للت زئة النصفية لسبريمان يراون.
 (4جدول  

 كرونباخ وطريقة التجزئة النصوية ملقياس خربات اإلساءة يف مرلةة الفوولة-قيم معامات الثبات بفريقة ألوا
 معامل التجزئة النصوية معامل ألوا كرونباخ األبعاد

 00111 00915 اسالة البدنيةا
 00934 00984 ااسالة االنفعالية
 00128 00110 ااسالة اانسية

 00131 00148 اامهال
 0996. 00831 الد سة الكلية لل قياس

( أن مجينن  قننيم معننامالت ألفننا مرتفعننة وأن مجينن  قننيم الت زئننة النصننفية مرتفعننة ممننا 3هتضننح منن  سنندول )
 قياس.جيعلنا ن ق ا  بات امل

 تعقي  عام عةل صدق وثبات املقياس: ♦
وتلن  عن   رهنق  ،هتضح ممنا سنبق ا تفناع قنيم معنامالت اال تبناط ا العبنا ات ا صند  البننال التكنوه  

 سار معامنل اال تبناط ينني د سنات األفنراد علنى ذنل عبنا ة علنى  ندة والد سنة الكلينة للبعند النتف تنت ني 
 ،(0002( ومستوى داللنة )0006اط دالة إ صائيا  عند مستوى داللة )وتبني أن قيم معامالت اال تب ،إلي 
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هتا هدل على صال ية استخداد املقياس ا صو ت  النهائية ا البروا والد اسات اخلاصة خب ات ااسنالة 
 ا مر لة الطفولة لل راهقني.

ات أفننراد العينننة توف وعننند إسننرال املقا نننة الطرفيننة  يننث قسنن ت البا  ننة أفننراد العينننة وقا نننت يننني د سنن
تراو ننت  t-testالنند سات املنخفضننة وأفننراد العينننة توف النند سات املرتفعننة ننند أن القننيم النا ننة منن  التبننا  

تكننون دالننة عننند  20لعنندد األفننراد ا اا ابعنني = ** وهننت  القننيم مرتفعننة510331** و5500094يننني 
 مما هةذد على صد  املقياس. 0006مستوى داللة 
وهني قنيم  00831و 00148ل إىل ال بات يطرهقنة ألفنا ذرونبناخ نند أن القنيم تراو نت ينني ننتقو ين ا 

. أو 680مرتفعة لل بات  يث أننا نقبل قيم ال بات م   رهقة أل  ذرونباخ عنندما هكنون معامنل ال بنات =
لالل  رهقة  ولزايدة التأذد م   بات املقياس ند أن  م  ،أذ ر مما هدل على  بات املقياس وينس  مرتفعة

ممنننا هةذننند علنننى  بنننات املقيننناس ويقنننيم  00996و 00131الت زئنننة النصنننفية تراو نننت معنننامالت ال بنننات ينننني 
ممنا جيعنل من  اامكنان اسنتخداد املقيناس ا صنو ت  النهائينة ا األحبناا والد اسنات اخلاصنة خبن ات  ،مرتفعة

 ااسالة ا مر لة الطفولة لل راهقني.
 ربات اإلساءة يف مرلةة الفوولةالصورة النهائية ملقياس خ

 ندراً  أليانً  كثحماً  املوقف م
    تعر ت للقت  أبشيال يسب  عدد الرصبة ا  ؤهة وسهي. 6
    أتعرض للتهدهد ابست را . 5
    ذان هشعرك أ دهم ابلهض  مىن عند  ؤهيت. 3
    ع منعي م  ا تكار يع  السلوذيات اخلا ئة )ذالكتر م ال (. 4
    تعر ت للع  أو القرم. 2
    تعر ت للطرد يسب  عدد الرصبة ا  ؤهة وسهي. 1
    تعر ت لس اع ألفاظ يتهئة. 1
    مل هتم اصطراأ إىل الطبي  عند مر ي. 9
    ع وصفي )منادايت( أبلقار تضاهق . 8

    ع صفعي على وسهي. 60
    ابألتى إن مل أل   صبة سنسية ابلفعل أو ابلقول.ع  دهدف  66
    هتم االهت اد إبعطائي ماليس ذافية حت ي  م  شدة ال د. 65
    تعر ت للوف ز اعي. 63
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    ع البصق ا وسهي للتقليل م  شأك. 64
    تعر ت للررمان م  املصرو  عقااب  م. 62
    .ذان هتم االهت اد  ا أنذل  ونشري  61
     د ت أ سرو  أو ذنت أنز  م  شدة الضرر. 61
    ع إتال  أشيال ختص  م  أسل مضاهقيت 69
    ع إعطائي صو  هبا مشاهد فا رة. 68
    ذان هتم االهت اد  عرفة ا تياسايت ومتطلبايت. 50
    ع دفعي يقوة م  أسل إهتائي. 56
    ع  ف  أ ائي قبل مساعها م . 55
    ال ههتم أ د  شاعرف. 53
    هتم السةال ع  أ وام ا املد سة. 54
    تعر ت للترر  اانسي. 52
    تعر ت للصراخ ا وسهي. 51
    شاهدت فيلم فا ح يسب  أ دهم. 51
    هتم هلك ماليسي متسخة. 59
    .يس أتعر ت للضرر على  58
    متت إهانيت وتوييخي يدون سب  وا ح. 30
    ذنت أتعرض للررمان م  اللع  م  أصدقائي. 36
    هتم االهت اد ابحلرم على معرفة أصدقائي. 35
    ع استخداد ألفاظ للسخرهة م  واستفزازف. 33
    ع النظر إم للسة وأ  ألل  ماليسي. 34
    تعرض للبقال  فردف ا املنزل لساعات  وهلة. 32
    سزل ا سس ي    أتعرض لألتى. ع شد شعرف أو سر  31
    ع التقليل م  شأك )سر  مشاعرف( أماد اآللره . 31
    ع اعتبا ف السب  ا مشكالت ال تن  م فيها. 39
  د ا   أ يا    ذ ريا   املوق  د

    ألع  ا الشا ع لفلة  وهلة يدون مراقبة. 38
    ع لسعي أبشيال سالنة. 40
    ابخل ل والتن  يسب  ذ رة التأني . ذنت اشعر 46
    ع النظر إم اب تقا . 45
    معها أبمهييت./ أشعر مع  43
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    ذنت أتعرض للخنق م   قبيت عندما ألطئ. 44
    متت معاهريت يعيوأ دون مراعاة ملشاعرف. 42
    ع إسبا ف على مس  األعضال اانسية أل د األشخام. 41
    ي أن أذون إنسا   حملما .ههتم هو/ ه 41
    ذنت أشعر أن / أ)ا ال حتب . 49
    ذانت تتم مقا نة يي  ويني اآللره . 48
    ذان هتم تفضيل ألويت أو آلره  علي. 20
    نا ي أو  سوأ أمر ال ههم أ د. 26
    ع  رأ ابلش اعة أو احلزاد أو احلتال أو أف شيل. 25
     ر ا الضرر م  ذ رة تكرا   دو   م.أصبح ال هة  23
     ل  م  النظر إىل األعضال التناسلية أل د األشخام. 24
    تهبت إىل املستشفى ا إ دى املرات م  شدة الضرر. 22
    الضرر ابلعصا ذان م  أذ ر الوسائل للتعامل معي. 21
    ع  بسي  فردف ا مكان ما عقااب  م. 21
      مشاهدت  وهو/ وهي متا س فعل سنسي. ل  م 29
    ع  يطي ابحلبال مما أصاي  جبرو . 28

 

 (.41 ،43 ،35 ،54 ،50 ،61 ،65 ،4العبا ات العكسية لل قياس ذكل: )
 املراجع:

 أواًل: املراجع ابلةغة العربية:
يننني األ فننال شخصننية (. الفننرو  ا إسننالة املعاملننة ويعنن  متهننريات ال5006( أمحنند السننيد إمساعيننل )6)

يلننة الد اسننات  ،منن  تالميننت املنندا س املتوسننطة  كننة املكرمننة منن  أسننرهم وصننري احملننرومنياحملننرومني 
 . 515-516م م  ،5ع ،66د ،القاهرة:  ايطة األلصائيني النفسيني املصرهة ،النفسية

ادي  وغوووحم مقيووواس اإلسووواءة واإلمهوووال ل طووووال العووو(. 5002( آمنننال عبننند السننن ي  ملي ننني ابظنننة )5)
 القاهرة: مكتبة ألنلو املصرهة. ،العادي 

اللفظينة النيت هواسههنا األ فنال وعالقتهنا يتقندهر (. ااسنالة 5065(  نان حم ود حبر  س  املنياوف )3)
 سامعة عني مشس. ،معهد الد اسات العليا للطفولة ،رسالة دكتورام ،التات

(. يعنننن  مظنننناهر إسننننالة معاملننننة األ فننننال وعالقتننننا 5008( داليننننا عبنننند احملسنننن  إمنننناد إيننننراهيم ع ننننران )4)
 سامعة عني مشس.  ،معهد الد اسات العليا للطفولة ،رسالة ماجستحم ،ابلشعو  ابلو دة النفسية



  مرلةة الفوولةاخلصائص السيكومرتية ملقياس خربات اإلساءة يف

 4102، أبريل 24جمةة اإلرشاد النوسي، مركز اإلرشاد النوسي، العدد           224

معاملننة األ فننال وا ننطرار يعنن  القنند ات املعرفيننة  (. العالقننة يننني إسننالة5060( مسننا  نبيننل أمحنند )2)
 سامعة القاهرة. ،دارذلية اآل  ،رسالة ماجستحم ،واللهوهة لدههم

  القاهرة: العاملية للطباعة والنشر. ،(. علم نفس الن و5064( مسرية حم د شند )1)
 ،استبيا  خوربات اإلسواءة يف مرلةوة الفوولوة(. 5066( ع اد حم د خمي ر وع اد على عبد الراز  )1)

 القاهرة: مكتبة األنلو املصرهة.
 مج إ شنادف خلفن   ندة اآل   النفسنية ل سنالة الوالدهنة (. فاعلية ير 5001( صادة عودة   ازف )9)

 سامعة عني مشس. ،ذلية الليية  ، سالة ماسستري ،الواقعة على الطفل ا حمافظات صزة
القنناهرة: مكتبننة األنلننو  ،موسوووعة عةووم الوونوس والتحةيوول النوسووي(. 5008( فننرد عبنند القنناد   نن  )8)

 املصرهة.
(. مندة وفناة أ ند الوالنده  وعالقتهنا ينبع  اال نطراابت 6881ان )( فوقية  س  عبد احل يد   نو 60)

العندد  ،اانزل األول ،سامعنة عنني مشنس ،جمةوة كةيوة الرتبيوة ،النفسية لدى األينال  د اسة ذلينيكينة 
 .21-8م م  ،احلادف والعشرون

ملعنننننرا علننننى الننننتذال )ا(. أ ننننر سنننننول املعاملننننة وإمهننننال الوالنننننده  5005( فوقيننننة حم نننند حم ننننند  ا نننني )66)
العنندد  ،املنند ال نناك عشننر ،اجملةووة املصوورية لةدراسووات النوسووية ،واالنفعننام واالست نناعي( لأل فننال

 .18-51م م  ،السادس وال ال ون
الصوووحة النوسوووية يف ضووووء عةوووم الووونوس يف (. 6891( حم ننند عنننودة حم ننند وذ نننال إينننراهيم موسنننى )65)

 الكوهت: دا  القلم. ،اإلسام
كراسووة تعةيمووات ودليوول اسووتخدام اسووتبيا  تقوودير ال خصووية (. 6891ة )( ممدو ننة حم نند سننالم63)

 القاهرة: مكتبة األنلو املصرهة. ، لةكبار لرونلد ب. رونر ب
الرتبيووة االجتماعيووة يف (. 6885( مننريهال ذيا اننندا )ترمجننة( فننوزف حم نند عيسننى وعبنند الفتننا   سنن  )64)

 القاهرة: دا  الفكر العرأ.  ،رايض األطوال
(. إسننالة املعاملننة الوالدهننة ذ ننا هنند ذها األينننال منن  اانسننني وعالقتهننا 5063مننىن أمحنند فننةاد حم نند )( 62)

معهننننند  ،رسوووووالة ماجسوووووتحم ،( سننننننة69-62ينننننبع  املخننننناو  املر نننننية ا املر لنننننة الع رهنننننة مننننن  )
 سامعة عني مشس. ،الد اسات العليا للطفولة

اهر إسننالة معاملننة األ فننال والتننألر الد اسنني (. العالقننة يننني مظنن5006( نننالل السننيد علننى الزهننا  )61)
سامعنة  ،معهند الد اسنات العلينا للطفولنة ، سنالة ماسسنتري ،لدى عينة م  تالميت املر لنة االيتدائينة

 عني مشس.
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(. إسالة معاملة األ فنال نفسنيا  وعالقتهنا ابلعصنايية لندى األد د اسنة 5003( ر د  حم د  س  )61)
 سامعة عني مشس. ،معهد الد اسات العليا للطفولة ،سالة ماجستحمر  ،مقا نة يني الره  واحلضر

(. إسننننالة معاملننننة الطفننننل وعالقتهننننا يننننبع  متهننننريات البيئننننة 5001( نسننننيم السننننعيد  سننننني  بننننل )69)
 سامعة عني مشس. ،ذلية الليية  ، سالة ماسسترياألسرهة. 

 ذها األينننال وعالقتهننا  فهننود املعاملننة الوالدهننة ذ ننا هنند إسننالة (.5008( هبنن  مصننطفى ع ننر عننامر )68)
رسوووووالة  ،سننننننة د اسنننننة مقا ننننننة ينننننني النننننتذو  واا ا 61إىل  65النننننتات ا املر لنننننة الع رهنننننة مننننن  

 سامعة عني مشس. ،معهد الد اسات العلي للطفولة ،دكتورام
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addiction. Vol.9 (5), Oct 2011, pp. 577-589. 
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