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نذي طانباث كهيت انرتبيت  االنفعانيتبناء ممياس نإلساءة 
 انرياظيت

رظاث )دراست تشخيصيت ممارنت نهمتعرظاث و غري املتع
 نإلساءة(

1 *أ.م.د. منى مختار المرسي  
 املمذمت ومشكهت انبحث :

سية اجليدة النفبُت أسس الصحة  ارتباطادلعاصر على وجود  السيكولوجيالًتاث  يفتفق العلماء ي          
يتوقف  نفعايلمسار النمو اال وانتظاـمة الذي يتحقق منذ مرحلة ادلهد ، ويتضح أف سبل نفعايلو النمو اال

( ، وتؤكد معظم التحليبلت 33السلوكية للفرد من قبل احمليطُت بو ) االستجاباتعلى نوعية وطبيعة وتكرار 
لو ،  النفسي االرتقاءستمرة تنظم مسار ادل يعجتماالا التفاعلالنظرية على أف تعايش الفرد مع خربات 

تزداد  ونفعاالتاو  حلاجاتوه غَت سوية أو غَت مناسبة والعكس صحيح فعندما يستجيب احمليطُت بالفرد بصور 
يطلق عليو مصطلح " اإلساءة  مع اآلخرين ، وىذا ما يجتماعاال سلاطر القلق لديو وينخفض التفاعل

 Emotional Abuse (33.)"  االنفعالية
خَتة ، كسلوؾ هبا يف السنوات األ االىتماـزاد  الظواىر اليت إحدى"  االنفعاليةوتعد " اإلساءة          

اجلماعات التفاعل القائم بُت األفراد و يؤثر سلبا على اظلاط سلوؾ  باعتباره االجتماعيةتتسم بو العبلقات 
 مناسب حلل بدائي غَت وأسلوب،  يماعجتاسلوؾ غَت داخل كل من اجملتمع و األسرة . واإلساءة 

ويتعار ض مع أظلاط التوافق السوية )  استخدامو، و يتناىف  ض األفراد خبلؿ حيامهم ادلشكبلت اليت قد تعًت 
6  :333 – 353) . 

دراسة منظمة وإصدار توصيات ـ السابقة بوضع مشكلة اإلساءة موضع ابدأ ادلتخصصوف يف األعو          
:  88التقليل من آثارىا )امة للتغلب على ىذه ادلشكلة و السياسات الع وواضعيلصحية ، الرعاية ا دلقدمي
( بتشكيل أوؿ فريق عمل متخصص لدراسة ظاىرة 3995( ، وقامت مجعية علم النفس األمريكية )335

 ىذهكانت يف اجملتمع سواء   انتشارىاإىل ىذه الظاىرة ، ومدى  أدتاإلساءة للبحث يف األسباب اليت 
ساءة ضد ادلرأة بشكل جملتمعات صناعية متقدمة أـ نامية ، فبل زبلو من اإلساءة بشكل عاـ ، و اإلا

يتعرضن  البليتنساء ذلك ، حيث تصل نسبة ال إىلتشَت  اإلحصائيات( ، وىناؾ الكثَت من 31خاص)
( 81% )89%__81( ، ويف بريطانيا وكند وسويسرا مابُت 39% )88لئلساءة يف الواليات ادلتحدة إىل 

ويف الياباف أظهرت  ( ،86% )38( ويف كوريا 38% )36األسيوية مثل كمبوديا وقد بلغت الدوؿ ، 
                                                 

  جامعة حلواف. -كلية الًتبية الرياضية للبنات بالقاىرة  –الرياضية  واالجتماعيةأستاذ مساعد بقسم العلـو الًتبوية والنفسية  *
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( ، ويف 33% من أفراد العينة قد تعرضن لنوع واحد من اإلساءة خبلؿ حيامهن )77دراسة مسحية أف 
ات يتعرضن % من النساء ادلصري35 ( أف3995" )وآخروف شرؽ األوسط أظهرت دراسة " الزنايتال

مليوف امرأة  331أف أكثر من ( ، ويف تقرير دلنظمة الصحة العادلية عن اإلساءة ضد ادلرأة 36لئلساءة )
 (.38) يتعرضن لئلساءة ةوفتا

على  ادلاديشلارسة القهر  صريح عن العداء ، ويًتاوح ما بُتيف مضموهنا تعبَت " اإلساءة " وتعد          
ادلباشر وغَت ادلباشر ، كما يعد أكثر أشكاؿ العدواف تطرفا  يإليذاء ادلعنو ا ت أواألشخاص أو ادلمتلكا

 ( .378:6ورفضا )
 " أقل صيغ اإلساءة تعرضاً  للبحث و الدراسة  Emotional Abuse االنفعاليةاإلساءة  "وتعترب         

التطوير و الصياغة ،  رطو  ألسباهبا ، ومازالت مثل ىذه النظريات يف ادلفسرة، كما مل تتحدد النظريات 
خاصة القضايا  االنفعاليةاإلساءة  وانتشارويثار حاليا خبلفات كثَتة حوؿ نتائج البحوث ادلتعلقة بتأثَت 

اإلساءة  الستبعادالفشل يف التغلب على تلك القضايا مربرًا  واعتربادلرتبطة بالتعريف و القياس و العبلج ، 
 ( .697: 83يف رلاؿ رعاية الفرد ) عيةاالجتمامن أجندة السياسات  االنفعالية
ى عل االنفعالية( أف معدؿ اإلساءة 8111اليات ادلتحدة )أظهرت اإلحصائيات الوطنية يف الو و          
% 38 االنفعاليةبلغ معدؿ األطفاؿ الذين تعرضوا لئلساءة  اصللًتا % ، وىف6طفبل تبلغ  983عينة من 

 (.385:31) األخرىختلف اإلساءات ادلعرضُت دل األطفاؿ بالنسبة ألمجايل
ساءة النفسية واإل االنفعالية( أنو غلب التميز بُت اإلساءة 3995" ) O,Hagan" اوىاجن  واقًتح         

بأهنا سلوكيات إساءة معاملة يرتكبها اآلباء أو غَتىم شلن يقوموف على شئوف  االنفعالية، فيعرؼ اإلساءة 
أذى شديد قد يعيق األشخاص ادلهمُت يف حيامهم وينتج عنها ضرر أو  تربية ورعاية الفرد أو غَتىم من

، بينما اإلساءة النفسية تشمل كل ما  االجتماعيةويؤثر سلباً على تقديره لذاتو وعلى كفاءتو  نفعايلاالالنمو 
ما يف نفعاؿ يؤثر كل منهف ادلعرفة واالأيق ظلو القدرات ادلعرفية ، وحيث يع سبق ولكن ينتج عنها ضرر قد

 ( . 353 -339:  35اآلخر ، فالتقدير ادلعريف للخربات يؤثر على اخلربات الوجدانية للفرد ) 
، ولف  ي( ، ماج3993( )83" )Giovannoniوأشارت عدة دراسات منها دراسة " جوفانوا          
wolfe  ، McGee( "3993( )31 ىارت وبراسارد ، )Brassard ،Hart  (3993( )88إىل " ، ) 

باإلعاقات ادلرتبطة بالنمو أف اإلساءة االنفعالية من أىم العوامل اليت ؽلكن التنبؤ هبا بناء على تعر ض األفراد 
ساءة تلك الدراسات قياس اإل استهدفتما ، كباإلساءة البدنية مقارنة  والسلوكي نفعايلواال يالنفس

% من األفراد 91وأظهرت النتائج أف نسبة بصورة منفصلة لدى عينة تعرضوا لئلساءة البدنية ،  االنفعالية
 (.38 -39: 33) االنفعاليةتعرضوا دلختلف أشكاؿ اإلساءة 

و صعوبات عدة ، نويف اإلصدارات العلمية ادلختلفة لوحظ أف تعريف اإلساءة االنفعالية يكتنف         
ؿ األمريكية يوجد جدؿ حو الواليات ادلتحدة  يفذه اإلساءة يكوف متعذرا ، وحىت ى اكتشاؼوبالتايل فإف 
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( ، ومل ربظى اإلساءة 733: 83)يف التشريعات ادلدنية أو اجلنائية  االنفعاليةإدراج أو عدـ إدراج اإلساءة 
دبا حظيت بو اإلساءة البدنية واإلساءة اجلنسية من حبوث، ولذلك يوجد القليل فقط من زلاوالت  االنفعالية

Folngsted ( "3991 ، )د ت( ، وقاـ " فولنجس3: 31)ر نفسي"ضر  ل يتسبب يفتعريفها منها أهنا " فع
ية ( بوصف رلموعة سلوكيات وصنفها يف فئات تعرب عن اإلساءة االنفعال3998) Dianaنقبل عن "ديانا 

، زبريب أو تدمَت  اللفظي، التهديد  يلعزلة ، الغَتة ، والسلوؾ التملك، ا اللفظيأو اللفظية مثل )اذلجـو 
 (. 53: 33 ادلمتلكات" )

منسقًا من قبل  اعتداءااالنفعالية بأهنا " ( اإلساءة 3986" )  Garbarinoعرؼ " جاربارينو          
، وىي ظلط من السلوؾ  االجتماعيةراشد يؤثر بصورة سلبية على تطور الذات لدى الفرد وعلى ظلو الكفاءة 

 –العزؿ  –وكية ىي )النبذ أو الرفض إىل مخس صيغ سل االنفعاليةادلدمر بدنيا ، كما صنف اإلساءة 
 ( . 38اإلفساد أو احلث على الفساد السلوكي ( ) –التجاىل  –التخويف أو الًتويع 

( بأهنا " تشمل أفعاال متعمدة أو مقصودة 3987" )  Hart e alكما يعرفها " ىارت واخروف          
َت اجملتمع ومعايَت اخلرباء ادلتخصصوف بأهنا إطار معاي يف وأفعاؿ غَت متعمدة أو غَت مقصودة ػلكم عليها

وة يعًتؼ هبا األفراد الذين ىم حبكم خصائصهم يف وضع ق اليت كاألفعاؿنفسيًا لضحاياىا ،   ربدث ضرراً 
على الفرد ، وتضر بصورة فورية أو مرجأة احلالة الوظيفية السلوكية ،  التجٍتيسهل دبقتضاه اذلجـو أو 

ألفعاؿ علا )إنكار احلساسية االنفعالية ، ا آخرين" " تصنيفُت  إضافةة للفرد ،كما مت البدنية العام االنفعالية
 (.83من قيمة الفرد أو كرامتو أو تقلل من شأنو () طالسلوكية ادلهنية اليت رب

أكثر أنواع اإلساءات تأثَتا  ىي االنفعالية( إىل أف إساءة ادلعاملة 3991) Barnesويشَت "بارنز          
" بأهنا ظلط سلوؾ يرتكبو  االنفعالية( " اإلساءة 8115مد حبلوة " )( ، ويعرؼ " زل33الفرد ) على

للفرد ، وتتمثل  يجتماع، اال ي، النفس نفعايل، اال ج عنو ضرر خطَت على النمو ادلعريفاحمليطُت بالفرد ينت
واإلفساد  الستغبلؿا،  Isolating، العزؿ  Rejecting، النبذ أو الرفض   Ignotingيف )التجاىل

Corrupting  ،Exploiting  ،اللفظي االعتداء Verbally Assaulting  التخويف ،
Terrorizing   اإلعلاؿ ،Neglecting  ( )7  :8.) 

فعل  أي" بأهنا  االنفعاليةاإلساءة  Adam Tomson  ( "3996)ن كما يعرؼ " ادـ تومس         
الرعاية للفرد يتضمن نبذه أو حبسو أو عزلو أو زبويفو أو  مقدميأو  عمد عن اآلباءيصدر متعمدا أو غَت مت

)احلبس ، اإلساءة  االنفعاليةالسلوكيات الدالة على اإلساءة على الفساد ،  ومن أمثلة  حثوذباىلو أو 
يف أعماؿ غَت الئقة ، حرماف الفرد من الرعاية  باالشًتاؾاللفظية ، تعريض الفرد للعدواف ، السماح لو 

( بأهنا سلوؾ دائم متكرر غَت مناسب يلحق ضررًا أو 3995( ، ويراىا " أوىاجن " )3:  8لنفسية " ) ا
للقدرات العقلية والعمليات النفسية ادلهمة للفرد مثل الذكاء ،  السويالنفسي  االرتقاءقل يقلل من على األ

 (. 363: 35" ) واخللقي اللغوي، النمو  االنتباهالذاكرة ، التعرؼ ، اإلدراؾ ، 
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و األمريكية تعكس تاريخ  األسًتاليةيف معظم التشريعات  االنفعاليةويعتقد أف تعريفات اإلساءة          
سواء على مستوى البحث أو على مستوى  االنفعاليةلقضايا ادلكونة جملاؿ اإلساءة ادلرتبط باالغمو ض 

لطفل ػلتاج حلماية من أف ا 63( ادلادة 3989ادلمارسة العملية ، وقد ورد يف قانوف األطفاؿ والشباب )
( إىل تعريف 3989نوف )لقا وأسًتاليا، وأشارت التشريعات القانونية يف الواليات ادلتحدة  االنفعاليةاإلساءة 
نفعايل أو السلوكي للفرد نتيجة التعر ض الدائم إىل ا تأثَت سل ي فعلى على النمو اال" بأهن االنفعاليةلئلساءة 

  ( .35:  33( ، )31أو رفض شديد " ) انفعاليةإساءة معاملة 
( لتعريف 8115" )حبلوة أبو( نقبل عن "زلمد 8113وىناؾ بعض احملكات تراىا " جبلسر " )         

 ( 38:  7اإلساءة االنفعالية ىي : )
ث إليو بدال من وصف احلد يءو ادلس يءطبيعة العبلقة بُت ادلس االنفعاليةغلب أف تصف اإلساءة   – 3

 .  نفسو
 سبيز ىذه العبلقة لفًتة طويلة .  اىتماـأف تكوف التفاعبلت زلل    – 8
 أف ربدث التفاعبلت أضرارا وأذى بالصحة النفسية أو النمو النفسي للفرد .    – 3
 سلوكيات سبارس ضد الفرد بشكل متعمد أو غَت متعمد . االنفعاليةتتضمن اإلساءة    – 3
 االحتكاؾ البدين بالفرد  االنفعاليةال تتطلب اإلساءة    – 5

 األطرض غلب عر ض بع االنفعاليةولوضع قائمة شاملة ذلذه السلوكيات وتأسيس تعريف لئلساءة        
 زلكم يوجو ادلمارسات العملية يف ىذا اجملاؿ ومنها : مفاىيميأو  تصوريادلرجعية لوضع إطار 

( ، نقبل عن 3993)  Barnett , Manly , Cicchettiبارنت ومانللي وسيكيت صاغ كل من "  -
يعرؼ بالعناصر األساسية ادلكونة  االنفعاليةيف رلاؿ اإلساءة  مفاىيمي( إطار 3998)   Dianna "ديانا

 جلودة احلياة النفسية للفرد أو جودة الصحة النفسية وتلخص عناصرىا فيها يلي : 
 لديو القدرة ليكوف إنساف سوي .  حيالفرد كائن   – 3
 وتنميتها. احًتامهاوقدرات وخصائص سبيزه عن غَته غلب  استعداداتالفرد لديو   – 8
 إحاطة الفرد دبناخ نفسي أمن وتوفَت بيئة صاحلة لتنشئتو .  – 3
 غلب أف ربًـت .  وانفعاالتالفرد كائن لو مشاعر وأفكار   – 3
 .( 53– 51: 33تزيد مع تقدمو يف العمر . ) يجتماعاالفرد كائن   – 5
( فتعرؼ 3995يف رلاؿ سوء معاملة األطفاؿ ) األمريكيةطرحتو مجعية ادلتخصصوف  الثايناإلطار  -

رعاية أو معاملة لو طابع التكرار أو واقع يتعر ض لو الطفل وربمل  سلوكيبأهنا " ظلط  االنفعاليةاءة اإلس
وأهنم غَت زلبوبوف وغَت  حًتاـاالقيمة ذلم وغَت جديرين بالتقدير أو  رسائل معينة ذلم معناىا )أهنم ال

دلطالب  إشباعهميطاؽ ، وأف كل قيمتهم تتوقف على مدى تلبيتهم أو  مرغوب فيهم وأهنم مصدر إزعاج ال
 كالتايل :   االنفعاليةشخصاً آخر وأشار اإلطار إىل سلوكيات دالة على اإلساءة  احتياجاتأو 
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 وربقَت وتقليل من شأنو(. ةبإىانذلك  اقًتافو تتضمن )الرفض والنبذ بصورة عدائية  االحتقار   – 3
 األذى أو ضرراً بدنياً أو تعريضو للخطر(. بإحلاؽالتخويف ويتضمن )مهديد    – 8
سلوكيات  اكتسابواإلفساد أو احلث أو التشجيع على الفساد ويتضمن )تشجيعو على  االستغبلؿ   – 3

 غَت مقبولة (.
مع الفرد ويتضمن )ذباىل حاجاتو للتفاعل ،  االنفعايلالتجاوب  وعدـ االنفعاليةإنكار احلساسية    – 3

 معو (.أثناء التفاعبلت  انفعاؿوعدـ التعبَت عن مشاعر إغلابية للفرد ، وعدـ إبداء أي 
 آخرين (.لفرد من التفاعل أو التواصل مع العزؿ ويتضمن )منع ا   – 5
)ذباىل أو الفشل يف توفَت متطلبات الرعاية ويتضمن  والنفسي والصحي والط ي التعليمياإلعلاؿ   – 6

 (.718 – 698: 31البدنية والنفسية والتعليمية (. )
وحىت  3973وذلك يف الفًتة مابُت  االنفعاليةوقد قامت الباحثة دبسح ألبعاد ومكونات اإلساءة         
 (.3ـ كما ىو موضح يف جدوؿ )8116
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 (1جدول )

 االنفعاليةالمسح المرجعي لمكونات اإلساءة 
 م2006وحتى  1973خالل الفترة من 

 األبعاد التاريخ االسم
 (36) االنتحاريةادليوؿ  –العدواف  – االكتئاب Pallmer 3973بادلر 
نقبل عن "ديانا  Born, newbrgr،نيوبرجر بورف

Diana (3998) 
 (33اإلعلاؿ احلرماف) – إضرار – األمل إحداث 3979

الكراىية  –الوحدة  –اخلوؼ  –العدواف  –القلق  – االكتئاب Anderson, Simonitch 3983ش سيمنونت،اندرسوف
 (9و ادلساندة ) التدعيمنقص  –نقص مهارات التأقلم  –

 (38االضلراؼ)–العدواف  – االكتئاب –القلق  Brayan , Freed 3988برياف ، فريد 
 وآخروف، نقبل عن ىَتماف ,Rosenthal روسنتاؿ ، 

Harman (8113) 
العدواف  – االىتماـفقداف  – االكتئاب – االنتحاريةادليوؿ  3983

 (83)اإلعلاؿ –النبذ  –الشعور بالعنف  –االندفاعية  –الذايت 
 (85اطلفا ض تقدير الذات ) – االكتئاب Kazdin et al 3985 وآخروفكازدين 

 (37العدواف) – االكتئاب –القلق  Forsstrom et al 3985 وآخروففورسًتـو 
 –التجاىل  –الًتويع  أوالتخويف  –العزؿ  –الرفض  أوالنبذ  Garbarino 3986جاربارينو 

 (38)اإلفساد
نة ربط يسلوكية مه أفعاؿ – االنفعاليةاحلساسية  إنكار –اذلجـو  Hart et al 3987 وآخروفىارت 

 (83)شأنوتقلل من  أومن قدر الفرد 
 (31)االكتئاب –العنف  –ين السلوؾ العدوا Timberlake 3987سبربالؾ 

 – االكتئاب –ضعف الثقة بالذات  –ضعف تقدير الذات  Palmer 3991بادلر 
العبلقات  تشوه –شعور بالذنب  –غضب  –حزف 

 (37)االجتماعية
 وآخروفنقبل عن ىَتماف  Worgulورجوؿ 

Harman (8113) 
 (83)اآلخرينضعف التواصل مع  –تأقلم ضعف القدرة على ال 3991

 Dianaنقبل عن "ديانا  Folngstedفولنجستد 
(3998) 

التهديد  – يالسلوؾ التملك –الغَتة  –العزلة  –اذلجـو اللفظي  3991
 (33التخريب) – اللفظي

 –جتماعي اضطراب التدعيم اال –اضطراب تقدير الذات  O, connor 3993اوكنور 
 (8جتماعي)اضطراب التكيف اال
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 (1ابع جدول )ت
  االنفعاليةلمكونات اإلساءة  جعيالمر المسح  

 م2006وحتى  1973خالل الفترة من 
 األبعاد التاريخ االسم

نقبل عن ىَتماف  Hollin gswprthىولينجز برث 
 Harman (8113) وآخروف

احلط من  –قلة التنافس  –اضطراب مفهـو الذات  –فقد الثقة  3993
 (83القدر)

 (89القانوف)–انتهاؾ  –توقعات سلبية  – االكتئاب Koss" 3998 وآخروفنقبل عن "كوس  Beckerبيكر --
مشكبلت جسمانية  –اضطراب النـو  –العدواف  – االكتئاب Dubowitz 3993دوبونز 

(35 ) 
نقبل عن "ىبة القشيشي "   Hepbumىبيم 

(8116 ) 
 (8) األملمشاعر  – االكتئاب –العدواف  –القلق  3993

 ( 83صعوبات التوافق) – االكتئاب Mansel , Hurrelmunn 3993  مانسيل،ىوريلماف
 (3)االكتئاب –اطلفا ض الذات  3993 بدرية كماؿ

 – االنفعاليةاحلساسية  إنكار–العزؿ  –التخويف  – االحتقار 3995 مجعية ادلتخصصوف األمريكية
 (31اإلعلاؿ )

 (3الرضا )عدـ – االكتئاب –بية االعص 3996 ، وتوفيق عبد ادلنعم إمساعيلامحد 
 –العدواف  –من الرعاية  حرمانو –اإلساءة اللفظية  –احلبس  Tomson 3996ادـ تومسن 

 (8غَت الئقة) أعماؿيف  ؾالسماح باالشًتا
 (33العدواف) – االكتئاب –الشعور باحلرماف  Timberlake  3997سبربالؾ

 –كبلت عدـ القدرة على حل ادلش –ضعف التواصل الوجداين  3997 داليا مؤمن
 (3عدـ الرضا)

 (5)اجتماعيالسلوؾ الغَت  –نسحابية اال –العدوانية  3998 سهى نصر
، اضطراب الضغوط التالية  القهرياالكتئاب ، الوسواس  8113 صفوت فرج وناصر الشيخ

 (6للصدمة ، اضطرابات النـو ، مفهـو الذات ادلتعدد)
التخويف  – اإلعلاؿ –االستقبلؿ   – العزؿ –النبذ  –التجاىل  8115 زلمد السعيد حبلوة

 (7االعتداء اللفظي) –
تقدير  –ادلخاوؼ  –بية االعص – االكتئاب –حالة ومسة القلق  8116 يالقشيش إبراىيمىبة 

 (8الذات)
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 (2جدول )
 االنفعالية اإلساءةالنسبة المئوية وتكرارات مكونات 

 النسبة المئوية التكرارات ساييمكونات المق م
 %38 33 كتئاباال  3
 %37 33 العدواف 8
 %37 33 نبذ ، عزؿ ، احتقار ،ذباىل 3
صعوبات التوافق، نقص  ضعف التواصل، ضعف العبلقات، 3

 التأقلم ، نقص التدعيم
7 83% 

 %81 6 اإلعلاؿ 5
 %37 5 قلق 6
 %37 5 خوؼ 7
 %37 5 اطلفا ض تقدير الذات 8
 %37 5 مهديد ، ىجـو 9
 %37 5 اجتماعي، سلوؾ غَت  إفساد، مهينة  أفعاؿ 31
 %31 3 ةيجسم أالـاضطرابات النـو ،  33

قد و ،  إليو( وجود عدد كبَت من الصفات اليت يشعر هبا الذي يساء 8( ، )3) جدويليتضح من          
ة وغَتىم يف ىذه الصفات السابقة ، واليت ساعدت الباحث إليهمالدراسات الفروؽ بُت الذين يساء  أظهرت

يف الدراسات  األبعادوفقا لتكرارات  االنفعاليةقياس لئلساءة  أداةصفة عند بناء  33يف استخبلص 
يف معانيها فقد مت ذبميع بعضها معا  األبعادبعض  تتشابو،وحيث  االنفعاليةوالبحوث اليت تناولت اإلساءة 

 يف بعد واحد .
ى تستدع اليتتعد من أكثر الظواىر  االنفعاليةة سبق ترى الباحثة أف ظاىرة اإلساء ما ءوعلى ضو          

 يفجيو السلوؾ وتعديلو ، حيث زادت لتو  االجتماعاىتماـ ادلسئولُت عن الًتبية وعلماء النفس وعلماء 
 ، بل األساليب اليت تنفذ هبا ، ونظرا لتزايد ىذه الظاىرة داخل االنفعاليةاألخَتة نسبة اإلساءة  ةواناآل

تتم غالبا من بعض  االنفعاليةذلا خاصة و أف شلارسة اإلساءة  االنتباه ى، وما يستدع ادلؤسسات التعليمية
تتضاءؿ فيو شروط األمن ويصبح ىذا  أعضاء ىيئة التدريس يف التعليم اجلامعي ضلو الطالبات ، األمر الذي

مؤسسة تعليمية  ، وزيادة ىذا السلوؾ داخل لآلخريناحمليط مرتعا لبعض العناصر اليت تستهويها اإلساءة 
و ، كما يفًت ض سيادة عبلقات لمن ادلفًت ض أهنا تعمل على تشكيل سلوؾ األفراد وتعدي واليتألمر خطَت 

 بناءه بُت سلتلف أطراؼ العملية الًتبوية من أساتذة وطالبات .

ـ8119مارس5-3جامعة الزقازيق-كلية الًتبية الرياضية للبنُت-ادلؤسبر العلمي الدويل الثالث  
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دريس ، ولعل من ىيئة الت وأعضاءادلتبادؿ بُت الطبلب  اإلغلايببوية مبنية على التفاعل فالعملية الًت          
على سيطرة السلطة ، ولعل التنشئة  جذور اجملتمع ادلبٌت ىيه الظاىرة أىم األسباب اليت تقف وراء ىذ

، وقد الحظت الباحثة من خبلؿ  االنفعاليةسلوكيات اإلساءة  اكتسابأيضا تلعب دورًا يف  االجتماعية
ربويبلت كثَتة لطالبات يعانوف من بوجود  رلاؿ عملها كعضو ىيئة تدريس بكلية الًتبية الرياضية بنات ،

سوء ادلعاملة داخل الكلية ، ومن خبلؿ إحصائيات ربويل الطالبات بكلية الًتبية الرياضية من الفرقة األوىل 
ـ مت ربويل عدد كبَت من طالبات الفرقة األوىل ، كما حولت 8119 -8118والثانية والثالثة للعاـ اجلامعي 

طالبات من الفرقة الثالثة ، وعلى الرغم من صعوبة مبلحظة عبلمات مرئية  6لثانية ، طالبة من الفرقة ا 38
السلوكية فإف اجلروح اخلفية ذلذا النوع من إساءة ادلعاملة تتضح يف العديد من الطرؽ  االنفعاليةلئلساءة 

 االنسحاب، الغضب ،  العدواينتقدير الذات ، السلوؾ  واطلفا ض، قصور  النفسيوتتضمن عدـ األمن 
، عدـ الكفاءة ، وىؤالء ىم  اجتماعية، تأخر ظلو ادلهارات احلركية، صعوبة تكوين عبلقات  يجتماعاال

بوف األجياؿ على قائدات ادلستقبل ومربيات أجياؿ ، فإذا كن يشعرف بتلك ادلشاعر فكيف سيعلموف وير 
 يعطيو . ال يءيديهم وفاقد الش

ضد ادلرأة عامة وخلو البيئة الرياضية  االنفعاليةربية يف موضوع اإلساءة ونظرًا لندرة الدراسات الع         
ادلرأة خطَتة على الفرد واجملتمع ككل، ومن حيث أف  انعكاساتمن  من أعلية ومالو خاصة ، وما للموضوع

اللة : ما مدى د التايلاإلجابة على التساؤؿ  إىلة الدراسة احلالي اذبهت، فقد امةعضو فعاؿ يف اجملتمع ع
لدى طالبات كلية  االنفعاليةمقياس اإلساءة  يف االنفعاليةادلتعرضات لئلساءة  الفروؽ بُت ادلتعرضات و غَت

 الًتبية الرياضية للبنات ؟
 أهذاف انبحث 

لدى طالبات كلية الًتبية الرياضية  االنفعاليةبناء مقياس دبعايَت ومستويات لئلساءة    –  3
بُت طالبات   االنفعاليةوؽ بُت ادلتعرضات وغَت ادلتعرضات لئلساءة والتعرؼ من خبللو على الفر 

 كلية الًتبية الرياضية . 
 تساؤل انبحث 

وغَت ادلتعرضات من طالبات كلية الًتبية الرياضية  االنفعاليةما مدى داللة الفروؽ بُت ادلتعرضات لئلساءة 
 بالقاىرة ؟ 
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 انبحث  يفعريف ببعط املصطهحاث املستخذمت انت
  االنفعانيتاإلساءة 
 اإلعاقاتاإليذاء ادلعنوي ادلباشر وغَت ادلباشر ينتج عنها بعض  يف" سلوؾ غَت اجتماعي يتمثل           

 (إجرائيوتقدير الذات ".)تعريف  االجتماعيةللسلوؾ ويؤثر سلبا على الكفاءة  االنفعايلادلرتبطة بالنمو 
  االنفعانيتطانباث متعرظاث نإلساءة 

 67تًتاوح الدرجة مابُت  االنفعاليةمقياس اإلساءة  يفػلصلن على درجات مرتفعة  البلئي" ىن           
 (إجرائيدرجة يسأ إليهم . )تعريف  333 –

 االنفعانيتطانباث غري متعرظاث نإلساءة 
 39ُت الدرجة ماب تًتاوح االنفعاليةمقياس اإلساءة  يفػلصلن على درجات منخفضة  البلئي" ىن           

 (إجرائيإليهم .)تعريف  يسأ الدرجة  66 –
 انذراساث املرجعيت 

بقدر اإلمكاف  وادلرتبطةالتوصل إىل العديد من الدراسات ادلتنوعة  ستطاعتهاالباحثة قدر ا تحاول         
ذباىلت اإلساءة عامة ضد  ادلاضيدبجاؿ ىذا البحث ، ولكن الدراسات ادلوجهة اليت تناولت اإلساءة يف 

 الًتكيز على الرجاؿ الذين يقوموف باإلساءة ضد ادلرأة.  يفالدراسات  اذبهت( ، مث 3969ادلرأة وذلك حىت )
عدد من الدراسات اليت تناولت اإلساءة بصفة عامة ولكن تناولت عينة األطفاؿ على  اذبهتكما          
النامجة عن اإلساءة للطفل من قبل أسرىم أظهرت يف رلملها اآلثار السلبية  واليت،  والعادلي ادلصريادلستوى 

نفسية  الضطراباتللطفل شلا غلعلو مستهدفا  النفسيىرىا على الشخصية والتكوين ، وتعدد اآلثار ومظا
حدة ، تقدير الذات ، الشعور بالو  اطلفا ض، العدواف ، اخلوؼ ، االكتئابوسلوكية سلتلفة مثل )القلق ، 

( 3998نصر" ) سهي( ، " 3( )3997ة ادلصرية دراسة " داليا مؤمن" )البيئ يف، .. ( ، ومنها  االغًتاب
( ، وعلى ادلستوى 7( )8113( ، "صفوت فرج وناصر الشيخ " )8( ) 8116( ، " ىبة إبراىيم " )5)

Giovannoni ("3993( )83 ، )( ، " جوفانوف 3983( )9")  Anderson أندرسوفدراسة " العادلي
( ، " ستُت 3995 ( )87" )Knutson( ، "كنتوسوف 3993( )35) Dubowitzدراسة " دوبوتز 

موضوع اإلساءة  يفونظرا لعدـ توافر دراسات عربية Stein, M.B.et al  ( "3996 ( )39 ، )وآخروف 
ضد ادلرأة عامة ، وطالبات كلية الًتبية الرياضية خاصة ، رباوؿ الباحثة دراسة ىذه الظاىرة دلا ذلا  االنفعالية

 لؤلحدث األقدـالدراسات مرتبة من  ىذهالفرد و اجملتمع ، وسوؼ تستعر ض الباحثة بعض من  من أثر على
.  
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للطفل دراسة نفسية  اإلساءة( ، مهدؼ ، التعرؼ على  3) 3993دراسة قامت هبا " بدرية كماؿ " -3
طفل ،  61ها قوام ةالعمودي، ومت اختيار العينة بالطريقة  الوصفي، استخدمت الباحثة ادلنهج  اجتماعية

 طفاؿ ادلساءف األأللطفل، و  األـ إساءةمن  أكثرالوالد  إساءة أف، وقد أظهرت النتائج  أب 315 أـ315
 ليهم ينخفض لديهم تقدير الذات ويرتفع مستوى االكتئاب .إ 
مهدؼ ، التعرؼ على بعض ادلتغَتات  ( 3) 3996ل ، توفيق عبد ادلنعم" دراسة قاـ هبا " امحد امساعي -8
لنفسية ادلرتبطة بإساءة معاملة الطفل لدى بعض االسر ادلصرية ، استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي ، ومت ا

بية واالكتئاب اف ارتباط العصأأظهرت النتائج  اسرة مصرية ، وقد 85اختيار العينة بالطريقة العمدية قوامها 
 الطفل . إىل باإلساءةالزواجي  وضغوط الوالدية وعدـ الرضا

( ، مهدؼ ، التعرؼ على مدى فاعلية برنامج لتعديل 5)  3998راسة قامت هبا " سهى نصر " د -3
استخدمت  ادلعاقُت عقليا ادلساء معاملتهم وعبلقتو بالتوافق االجتماعي لديهم، لؤلطفاؿالسلوؾ االجتماعي 

ادلعاقُت عقليا ، وقد  طفاؿاألمن  31، ومت اختيار العينة بالطريقة العمدية قوامها  التجري يالباحثة ادلنهج 
االنسحابية  العدوانية و يفتوافقي ادلتمثل  والسلوؾ البل اإلساءةبُت  ارتباطيوىناؾ عبلقة  أفأظهرت النتائج 

 فاعلية الربنامج ادلقًتح . أظهرت، كما  االجتماعيوالسلوؾ غَت 
 اإلساءةعبلقة  ، التعرؼ على ( ، مهدؼ87)  Knutson "3995دراسة قامت هبا " كنوتسوف  -3

طفل  351اختيار العينة بالطريقة العمدية قوامها  خدمت الباحثة ادلنهج الوصفي ، ومتللطفل بالتوافق ، است
االكتئاب  يفلطفل وصعوبات التوافق ادلتمثلة سوء ادلعاملة ينتج عنها عدواف لدى ا أف النتائج، وقد أظهرت 

 وادليوؿ االنتحارية . 
( ، مهدؼ ، فحص وجود تاريخ 39)  Stein et al  "3996 وآخروفتُت دراسة قامت هبا " س -5

،  والتجري ي التارؼليلدى عينة من ذوى اضطرابات القلق، استخدمت الباحثة ادلنهج  باإلساءةطفويل متعلق 
مفحوص ، وقد أظهرت النتائج صدؽ افًتا ض الدراسة من  851ومت اختيار العينة بالطريقة العمدية قوامها 

باخلوؼ لدى  اإلصابةارتباط بُت  ووجود،  اإلساءةجود ارتباط بُت اضطرابات القلق وبُت تاريخ حيث و 
 يف الطفولة . إليهم اإلساءةالنساء وبُت 

(، مهدؼ ، التعرؼ على الفروؽ بُت 7)  8113دراسة قاـ هبا كل من " صفوت فرج ، ناصر الشيخ "  -6
،  الوصفية ،استخدـ الباحثاف ادلنهج من ادلتغَتات الشخصيادلعًتضات للعنف وغَت ادلتعرضات لو يف عدد 

متزوجة من جامعو الكويت ، استخدـ  88طالبة منهم  838ائية قوامها ومت اختيار العينة بالطريقة العشو 
، اضطرابات النـو ( ، وقد  وسواس القهري ، اضطرابات الضغوطالباحثاف عدة مقاييس ) االكتئاب ، ال

 سلتلف متغَتات الدراسة . يفدلتعرضات للعنف وغَت ادلتعرضات د فروؽ بُت اأظهرت النتائج وجو 
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 وإجراءاث انبحثخطت 
 املنهج املستخذو

 . أىدافوادلنهج الوصفي خبطواتو وإجراءاتو دلناسبتو لطبيعة ىذا البحث ولتحقيق  استخداـمت 
 جمتمع وعينت انبحث

 873البحث طالبات كلية الًتبية الرياضية للبنات جامعة حلواف والبالغ عددىن  اؽلثل رلتمع ىذ         
طالبة ،  581العينة بالطريقة الطبقية العشوائية قوامها  اختَتت، وقد 8119 – 8118طالبة للعاـ اجلامعي 

) السن  متغَتيرلموعتُت ، وتثبيت  إىلسنة ، ومت تقسيم عينة الدراسة  83 – 37تراوحت أعمارىن مابُت 
 علا : االنفعاليةمقياس اإلساءة  يفالعينة  أفراد أداءاعتمادا علي واجلنس( 

مقياس  يفدرجات مرتفعة  ىحصلت عل اليت) ىن اجملموعة  االنفعاليةءة ( الطالبات ادلتعرضات لئلسا3
 3.8 معياريسنو واضلراؼ  38.5 عمريطالبة دبتوسط  811وقوامها  االنفعاليةاإلساءة 

 يفة اليت حصلت علي درجات منخفضة االنفعالية ) ىم اجملموع لئلساءة تادلتعرضابات غَت ( الطال8
، جدوؿ  3.5 معياريسنو واضلراؼ 38.9 عمريطالبة دبتوسط  881وقوامها  االنفعاليةمقياس اإلساءة 

(3.) 
  االستطالعيتعينت انذراست  – أ

 ادلعامبلت العلمية . استخراجغر ض ة األربعة ، بيطالبة من طالبات الفرؽ الدراس 311سبثل 
 عينت انذراست األساسيت  –ب 
طالبة من طالبات الفرؽ الدراسية األربعة ، بغر ض تطبيق ادلقياس وحساب ادلعايَت ومت استبعاد  381سبثل 
 طالبة الغَت متعرضات لئلساءة . 851
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 (3جدول )
 توصيف وتوزيع عينة البحث

 (520= )ن
 المجموع العينة االساسية ةالعينة االستطالعي الفرقة

 غير متعرضات متعرضات غير متعرضات متعرضات
 333 81 95 36 33 االوىل
 99 31 35 33 31 الثانية
 333 81 31 33 31 الثالثة
 333 91 31 37 7 الرابعة
 581 881 811 61 31 اجملموع

 أدواث مجع انبياناث 
 التالية:  باألدواتذا البحث بيانات ىالباحثة يف مجع  استعانت           

 . االنفعاليةربليل الوثائق واليت سبثلت يف ادلراجع العلمية والدراسات اليت تناولت اإلساءة  - أ
و أساتذة  الرياضيخرباء من أساتذة علم النفس  7ػ الباحثة ب استعانتستطبلع رأي اخلرباء حيث ا  -ب

( شلن توافرت لديهم 3بنُت وبنات جامعة حلواف ملحق )الربامج والًتويح الرياضي بكلية الًتبية الرياضية 
 الشروط التالية : 

 . اجلامعيرلاؿ التدريس  يفتقل عن عشرين عاماً  ديو خربة الأستاذ دكتور ل -
 والربامج والًتويح الرياضي . الرياضيأستاذ دكتور لديو خربه يف رلاؿ القياس وعلم النفس  -

 خطىاث بناء املمياس 
لدى طالبات كلية الًتبية  االنفعاليةلبناء مقياس اإلساءة  زمٍتحث قامت الباحثة بوضع برنامج بلتحقيق أىداؼ ال

 (.3الرياضية ، جدوؿ )
 (4جدول )

 لدى طالبات كلية التربية الرياضية االنفعاليةالبرنامج الزمني لبناء مقياس اإلساءة 
 الفترة الزمنية مكونات المقياس البيان م

 إلى -من 
 81/33/8118 -31/33/8118 صفة وعكسها 39 خرباء 7صورة األولية للمقياس على عر ض ال 3
 االستطبلعيةعر ض الصورة الثانية للمقياس على عينة الدراسة  8

 حساب ادلعامبلت العلميةهبدؼ طالبة ، 311وقوامها 
 38/38/8118 -3/38/8118 صفة وعكسها 39

سة األساسية واليت عر ض الصورة الثالثة للمقياس على عينة الدرا 3
 وحساب ادلعايَتطالبة هبدؼ التطبيق  381قوامها 

 87/3/8119 -3/3/8119 صفة وعكسها 39
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 انصىرة املبذئيت نهممياس : 
صفة وعكسها  39، مث قامت باستخبلص  ادلرجعيصفة من خبلؿ ادلسح  33قامت الباحثة بتحديد  -3
، وميزاف التقدير ( 5للمقياس ، ملحق )ب( جدوؿ ) ة البحث بطريقة التمايز السيمانيتناسب مع عينتلت

ينطبق بدرجو الصفة )كبَتة ، متوسط ، قليلة ، ال ىذا وال ذاؾ ،  سباعياستخدـ عند تطبيق ادلقياس  الذي
 7( ، وقد قامت بعر ض ادلقياس على 3،  8،  3،  1،  3،  8،  3، متوسطة ، كبَتة( عكسها )قليلة 

 ؼ على :خرباء ملحق )أ( هبدؼ التعر 
 ها باحلذؼ أو بإضافة صفات أخرى .مدى مناسبة الصفات )العبارات( وعكسها ، ومدى كفايت 
 .)مدى مناسبة صياغة الصفات وعكسها )العبارات 

% على مناسبة الصفات وعكسها وكفايتها 311: موافقة اخلرباء بنسبة  إىلوقد جاءت النتائج تشَت 
 عض الصفات كما يراىا اخلرباء ملحق )جػػ (.ومت تعديل ب االنفعاليةلتحديد اإلساءة 

 لعرضووعكسها وأعدت صفحة التعليمات 39للصفات اؿ سباعيتقدير قامت الباحثة بوضع ميزاف  -8
 ملحق )جػػ(. االستطبلعيةعلي عينة الدراسة 

 حساب املعامالث اإلحصائيت نهممياس : –  3
 حساب معامم انصذق :

 صدؽ ادلقياس ىي :الباحثة بعدة طرؽ حلساب  استعانت
            صفة وعكسها للمقياس  39صدؽ احملتوي ، حيث قامت الباحثة من خبلؿ ربليل ادلراجع وربديد اؿ  -

 .ملحق)ب(
خرباء مت اختيارىم وفقاً  7صفة وعكسها على  39صدؽ احملكمُت ، عرضت الباحثة ادلقياس ادلكوف من  -

 (.5ادلوافقة على تعديل بعض الصفات ملحق )جػػ( ، جدوؿ ) للمعايَت السابق ذكرىا ، وجاءت النتائج ،
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 (5جدول )
 وفقاً لرأى الخبراء )صدق المحكمين( االنفعاليةمكونات مقياس اإلساءة 

 (7)ن= 
 بعد العرض على الخبراء قبل العرض على الخبراء

 عكسها الصفة عكسها الصفة
 حويلمرفو ض شلن  حويلمقبوؿ شلن  مرفو ض مقبوؿ

 شأينيقللوف من  شأينيرفعوف من  شأينيقللوف من  من شأين يرفعوف
 ىانةلئل أتعر ض اشعر بالتكرًن مهاف مكـر

 قلق مطمئن قلق مطمئن
 األشياءرلرب على فعل  سلَت فيما افعل األشياءرلرب على فعل  سلَت فيما افعل

 ال احصل على تشجيع احصل على التشجيع ػلبطوين اآلخرين يشجعٍت
 لبلنتقاد أتعر ض اآلخرين بإعجاباشعر  ينتقدوين صرفايتبتمعجبُت 

 لئلعلاؿ أتعر ض اشعر باالىتماـ يتجاىلوين يهتموف يب
 حاجايتيرفضوف  حاجايتيلبوف  حاجايتيرفضوف  حاجايتيلبوف 

 اشعر بالقهر باحلرية اشعر مقهور حر
 اشعر بالعزلة اآلخرينمندمج مع  معزوؿ مندرلُت معي

 غَت متوافق مع نفسي نفسيمتوافق مع  مهمل يعتنوا يب
 للمعاملة السيئة أتعر ض بطريقة حسنة أعامل للمعاملة السيئة أتعر ض بطريقة حسنة أعامل

 متشائم متفاءؿ متشائم متفاءؿ
 اشعر باطلفا ض الذات اشعر بتقدير الذات اشعر باطلفا ض الذات اشعر بتقدير الذات

صل التوا يفصعوبة  أجد اآلخرينمتواصل مع 
 اآلخرينمع 

التواصل  يفصعوبة  أجد اآلخرينمتواصل مع 
 اآلخرينمع 

 غَت الئقة أشياءافعل  الئقة أشياءافعل  غَت الئقة أشياءافعل  الئقة أشياءافعل 
 جسمياشعر بأمل يف  لياقيتاشعر بكامل  جسمياشعر بأمل يف  اشعر بكامل لياقيت

 نفسياحتقر  نفسيحًـت ا اآلخرينػلتقرين  يل اآلخريناشعر باحًتاـ 
  ارتباطبالتحقق من درجة سبثيل عبارات ادلقياس ودرجة  الباحثة، حيث قامت  الداخلي االتساؽصدقة  -

 ( .6ة ، جدوؿ )بطال 311كل منها بالدرجة الكلية للمقياس وذلك على عينة استطبلعية قوامها 
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 (6جدول)
 ة للمقياسبين درجة كل عبارة والدرجة الكلي االرتباطمعامالت 

 (100)ن = 
 معامل الثبات

 االرتباطمعامل  م االرتباطمعامل  م
3 1.37* 33 1.73* 
8 1.57* 38 1.69* 
3 1.63* 33 1.65* 
3 1668* 33 1673* 
5 1637* 35 1639* 
6 1671* 36 1668* 
7 1639* 37 1677* 
8 1656* 38 1676* 
9 1657* 39 1679* 
31 1673* - - 

 853.1=  1613معنوي ئيا عند مستوى داؿ إحصا*  
بُت العبارات والدرجة الكلية للمقياس  االرتباط( أف ، مجيع قيم معامبلت 6يتضح من جدوؿ )         

  .قيمة )ر( احملسوبة اكرب من قيمتها اجلدولية أف، حيث  1613دالة إحصائيا عند مستوى 
احثة طريقة التميز بُت اجملموعات للحصوؿ على الب استخدمتادلقياس ،  طريفحساب صدؽ التمايز بُت - 

وبُت من ػلصلوف على درجو  ادلرتفعة الدرجةأي قدرة ادلقياس علي التفريق بُت أصحاب  التكويٍتالصدؽ 
 ( .7منخفضة يف ادلقياس ، جدوؿ )
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 (7جدول )
 على المقياس االستجابةداللة الفروق بين متوسطي الربيعين األعلى و األدنى لدرجات 

الفروق بين  اريالمعي االنحراف الحسابيالمتوسط  لبيانا
 المتوسطات

 قيمة "ت"

 37.5 33.8 88.6 (85الربيع األعلى)ف=
 

35.35*  

 5.3 35.3 ( 85الربيع األدىن)ف=
 79.8( = 13.1داؿ إحصائيا عند مستوى )*  

ادلمثلتُت للربيعُت األعلى  (: وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعتُت7يتضح من جدوؿ )         
قدرة ادلقياس على التمييز بُت  إىلعينة البحث على ادلقياس قيد الدراسة ، شلا يشَت  الستجاباتواألدىن 

  .اجملموعتُت
  :حساب معامم انثباث

كرونباخ ، حيث قامت الباحثة حبساب   ألفاالتجزئة النصفية ومعامل  بطريقيتمت حساب معامل الثبات 
طالبة بطريقة التجزئة النصفية بُت عبارات ادلقياس  311قوامها  واليترتباط بُت استجابات العينة معامل اال

 (.8الفردية والزوجية وحساب معامل ألفا للمقياس ، جدوؿ )
 (8جدول )

 للمقياس ألفامعامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ومعامل 
 معامل ألفا جزئة النصفيةالت المعيارياالنحراف  الحسابي المتوسط العبارات
*0.29 *1.88 9.7 89.7 (31الفردية )ف=  

 31.7 86.3 ( 9الزوجية )ف=
 .853.1( = 13.1داؿ إحصائيا عند مستوى )*  

 88.1العبارات بالتجزئة النصفية قد بلغ  الستجابات العينة ضلو االرتباط( أف معامل 8يتضح من جدوؿ )
  .يشَت لثبات ادلقياسشلا  98.1كرونباخ   ألفا، ومعامل 

 (.صفة وعكسها ملحق )د 39الصورة النهائية للمقياس ادلكوف من اؿ لت الباحثة إىلوبذلك توص
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 تعهيماث تطبيك وتصحيح املمياس

  :ؽلكن تطبيق ادلقياس بصورة فردية أو مجاعية         

  .سنة 83:  37يتناسب ادلقياس مع الفئة العمرية من  - 

  .وإلقاء التعليمات االستجابة أسلوبوقت توضيح  إىل باإلضافةؽ 31يق ادلقياس يستغرؽ زمن تطب - 

درجة   333، تراوحت الدرجة الكلية للمقياس مابُت  سباعيوفق ميزاف تقدير  استجابةللمقياس درجة  - 

 .درجة كحد أدىن 39كحد أقصى ، 

 اننهائيتتطبيك املمياس يف صىرته 

دلقياس يف صورتو النهائية ملحق )د( علي عينة الدراسة األساسية والبالغ قامت الباحثة بتطبيق ا         

  .طالبة 381عددىا 

 املعاجلت اإلحصائيت نهبياناث

  :التاليةالباحثة يف ىذه الدراسة بادلعاجلات اإلحصائية  استعانت         

 داللة الفروؽ -     التائيةحساب الدرجة ادلعيارية  -    إحصاء وصفى - 
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 : عرض اننتائج الأو
والتفلطح للصورة  االلتواء ومعاملي ادلعياري واالضلراؼ احلسايبقامت الباحثة حبساب ادلتوسط           

 (.9جدوؿ ) االنفعاليةطالبة ادلتعرضات لئلساءة  811الثالثة للمقياس على العينة األساسية والبالغ عددىا 
 (9جدول )

 فيوالتفلطح الستجابات العينة  االلتواءعيارية ومعامالت الم واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 
 االنفعاليةمقياس اإلساءة 

ن = )                                                                                                
200) 

 التفلطح االلتواء االنحراف المعياري المتوسط الحسابي م
3 86831 36895 3631 1673 
8 86851 36381 1665 1619 
3 86351 36383 3635 3683 
3 86981 36639 1678 1686- 
5 36311 36769 1661 1651- 
6 36181 36763 1665 1635- 
7 36381 36613 1666 1683- 
8 36881 36373 1667 1619 
9 36311 36618 1633 1671- 
31 36111 36675 1653 1673- 
33 86611 36893 1683 3688 
38 86931 36513 1655 1639- 
33 36361 36883 1673 1636- 
33 36391 36757 1638 1659- 
35 36551 36833 1683 1697- 
36 36131 36797 1683 1618 
37 86681 36568 3615 1663 
38 86331 36688 3633 3636 
39 86351 36383 1687 1639 
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، 3.39 ادلعياري واالضلراؼ،  1.56للمقياس ككل بلغ  سايباحل( أف : ادلتوسط 9يتضح من جدوؿ ) 
 .التوايلعلى  57.1،  89.1االلتواء والتفلطح  معامليوبلغ 

بُت الطالبات ادلتعرضات لئلساءة وغَت  االنفعاليةمقياس اإلساءة  يفوللتعرؼ على داللة الفروؽ            
 (01ادلتعرضات ، جدوؿ )

 

 (10جدول)
 بين الطالبات المتعرضات لإلساءة وغير المتعرضات االنفعاليةمقياس اإلساءة  فيداللة الفروق 

الفروق بين  المعيارياالنحراف  الحسابيالمتوسط  األساسيةالعينة 
 المتوسطات

قيمة 
 )ت(المحسوبة

الطالبات ادلتعرضات 
 (811)ف= لئلساءة

98.35 38639 58616 ,,33*  

الطالبات غَت ادلتعرضات 
 (881لئلساءة)ف=

36689 38673 

 58.8=  13.1عند مستوى  إحصائياداؿ *  
بُت الطالبات ادلتعرضات  االنفعاليةيف مقياس اإلساءة  إحصائيا( ، وجود فروؽ دالة 31) يتضح من جدوؿ

قيمة )ت( احملسوبة اكرب من قيمتها اجلدولية عند مستوى  أفلئلساءة وغَت ادلتعرضات لئلساءة ، حيث 
  .1613 معنوي

 حساب المعايير والمستويات للمقياس  - 2
قامت الباحثة بتحويل الدرجات اخلاـ إيل درجات معيارية تائية لتحديد احلالة النسبية للدرجات اخلاـ 

ؽلكن تفسَتىا وتقوًن نتائجها ، وقد قامت الباحثة حبساب ادلعايَت علي العينة األساسية وقوامها  وبالتايل
 (.33خلاـ والدرجات ادلعيارية التائية تنازلياً ، جدوؿ )طالبة ، وترتيب الدرجات ا 811
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 (11جدول )
 ترتيب الدرجات الخام والدرجات المعيارية التائية تنازلياً 

 الدرجة المعيارية الدرجة الخام الدرجة المعيارية الدرجة الخام الدرجة المعيارية الدرجة الخام
39 38685 55 33673 93 57655 
81 33638 56 35613 95 57687 
83 33637 57 35636 96 58681 
86 35636 58 35669 97 58653 
88 35688 59 36618 98 58686 
89 36635 61 36635 99 59639 
31 36638 63 36668 311 59658 
33 36683 68 37613 318 61638 
38 37633 63 37633 315 63637 
33 37679 63 37667 316 63651 
35 38638 65 38611 317 63688 
36 38635 66 38633 318 68635 
37 38678 67 38666 319 68638 
38 39633 69 39633 331 68683 
39 39633 71 39663 333 63633 
31 39677 73 39697 338 63637 
33 31631 78 51631 333 63681 
38 31633 73 51663 333 63633 
33 31676 73 51696 335 63636 
33 33618 75 53689 336 63679 
35 33633 76 53668 383 66633 
36 33673 78 58688 388 66676 
37 38617 83 53687 383 67619 
38 38631 88 53659 383 67638 
39 38673 83 53698 385 67675 
51 33616 85 53658 386 68618 
53 33639 87 55683 387 68633 
58 33678 88 55657 331 69631 
53 33615 89 55691 333 71638 
53 33638 98 56689 - - 

وتراوحت الدرجات ادلعيارية مابُت  333،  39( أف: الدرجات اخلاـ تراوحت مابُت 33يتضح من جدوؿ )
3869 – ، 7163 . 
 (.38وعلي ضوء الدرجات ادلعيارية التائية أمكن تقسيم ثبلث مستويات للمقياس جدوؿ )       
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 (12جدول )
 قياس اإلساءة اإلنفعاليةمستويات م

 الدرجة الخام م
 إلى      –     من

 الدرجة المعيارية
 إلى     –     من

 المستوى

 ال يساء ذلم 3563 – 3869 57 – 39 3
 أحيانايساء ذلم  5769- 3563اكرب من  95 – 57اكرب من 8
 يساء ذلم 7163 – 5769اكرب من  333 – 95اكرب من  3

هبدؼ  استخدامهامستويات للمقياس حىت يسهل  ث( : وجود ثبل38جدوؿ )يتضح من            
  .االنفعالية اإلساءةالتعرؼ على درجة 

 ثانيا : منالشت اننتائج وتفسريها
 

عن تساؤؿ البحث ، يف وجود  اإلجابة إىلالتوصل  أمكن( 31(، )9) جدويلمن خبلؿ عر ض          
وغَت ادلتعرضات من طالبات كلية الًتبية الرياضية ،  االنفعالية بُت ادلتعرضات لئلساءة إحصائيافروؽ دالة 

يشعرف باالكتئاب ، اطلفا ض تقدير الذات ،  االنفعاليةادلتعرضات لئلساءة  أف إيلوقد يرجع ذلك 
، احلرماف ، نقص مهارات التأقلم ،  االنتحاريةادليوؿ السلوؾ غَت اإلجتماعي ،، العدوانية ،  االنسحابية
، اإلعلاؿ ، الشعور بالذنب ،   االضلراؼيم وادلساندة ، اخلوؼ ، الكراىية ، القلق ، الوحدة ، نقص التدع

وجود  إىلمل يتعرضن لئلساءة ، وتشَت نتائج العديد من الدراسات  بالبلئيكلها صفات يشعرف هبا مقارنة 
Pallmer  (3973 )الصفات لدى ادلتعرضُت لئلساءة مهما اختلفت العينات ومنها دراسة " بادلر  ىذه

( ، ودراسة 3983( )9" ) Simonitch,  Anderson ( ،ودراسة "اندرسوف وسيمينونتش37)
Timberlake("3987( )33 ) "سبربالؾ ( ، ودراسة3985( )85" )Kazdin et al وآخروف"كازدين 

بُت ادلتعرضُت  اإحصائي، وتتفق نتيجة الدراسة احلالية مع نتائج الكثَت من الدراسات يف وجود فروؽ دالة 
     ومنها دراسة " برياف وفريد إناث أومراىقُت ذكور  أو أطفاؿلئلساءة وغَت ادلتعرضُت سواء كانوا 

Feed, Brayan ( "3988( )38ودراسة "فورسًتـو واخروف ، )m et al oForsstr ("3985 )
 Spilgelmanف ( ، ودراسة "سبيلجماف واخرو 3993( )35") Dubowitz ( ، ودراسة " دوبوتز37)

et al( "3993( )39ودراسة "ستُت ، ) Stein( "3996( )31ودراسة "سبربالؾ ، ) 
Timberlake("3997( )38 ودراسة "ىبة ، )8( )8116" )إبراىيم( . 
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 ستخالصاثاإل

إطار ما أسفرت عنو نتائج ىذه الدراسة وربقيقاً ألىداؼ البحث وفروضو وىف حدود عينة البحث  يف

  :التاليةدـ الباحثة اإلستخبلصات وإجراءاتو تق

  333 أدينكحد   39صفة وعكسها ، بدرجو كليو ما بُت  39االنفعالية من  اإلساءةيتكوف مقياس - 

 أقصىكحد 

يساء  – أحيانايساء ذلم  –: ) ال يساء ذلم  التاليةادلستويات الثبلثة  إىل التائية ادلعياريةقسمت الدرجات - 

 (. ذلم

  :تىصياث انبحث

  .االنفعاليةداخل ادلؤسسة التعليمية حلماية الطالبات من اإلساءة  نفسيضرورة وجود متخصص  -3

عامة على  األفرادوخدمة  رعايةرلاؿ  يفتشخيصية دلساعدة ادلتخصصُت العاملُت  أدواتضرورة توافر  -8

  .والطالبات خاصة االنفعاليةاكتشاؼ وعبلج اإلساءة 

ارات اكتشاؼ ادلتغَتات ادلنذرة باحتماؿ تعر ض الطالبات لئلساءة ضرورة تعليم ادلتخصصُت مه  -3

 .سلتلف ادلراحل التعليمية يف االنفعالية

ضرورة توافر مصادر ادلساندة واخلدمات الطبلبية هبدؼ مساعدة القائمُت علي رعايتهم بتهيئة بيئة   -3

  .ومستقرة آمنة

  االنفعالية لئلساءة ضرورة توافر برامج وقائية وعبلجية دلن يتعرضوف  -5
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 لائمت املراجع

 أوال : املراجع انعربيت

( : دراسة لبعض ادلتغَتات النفسية ادلرتبطة بإساءة معاملة 3996ادلنعم ) أمحد إمساعيل ، توفيق عبد  -3

 ،مركز دراسات الطفولة  ،مؤسبر جامعة عُت مشس )قسم طب األطفاؿ  ،الطفل لدي بعض األسر ادلصرية 

 (.339 – 93ص 

العصبية ادلهملة الصيغة  االنفعاليةاإلساءة ، حبلوة  ( : ترمجة زلمد السعيد أبو3996آدـ تومسن )  -8

  .غَت الظاىرة من صيغ إساءة معاملة األطفاؿ

ادلؤسبر العلمي الثاين دلعهد  ، اجتماعية( : اإلساءة للطفل : دراسة نفسية 3993بدرية كماؿ أمحد )  -3

  .859 – 886ص ،جامعة عُت مشس  ،ولة الدراسات العليا للطف

رسالة ماجستَت  ،( : اإلساءة البدنية لؤلطفاؿ ومبلئمتها بالتفاعبلت األسرية3997داليا زلمد مؤمن )  -3

 .جامعة عُت مشس ،كلية اآلداب   ، غَت منشورة

ُت عقليا جتماعي لؤلطفاؿ ادلتخلففاعلية برنامج لتعديل السلوؾ اال ( : مدي3998سهى أمحد نصر ) -5

( ، 388العدد ) ،رللة علم النفس  ،رسالة ماجستَت  ،جتماعي لديهم ادلساء معاملتهم وعبلقتو بالتوافق اال

  .378 – 371ص 

( : الفروؽ بُت ادلتعرضات للعنف وغَت ادلتعرضات لو يف 8113صفوت فرج ، ناصر أمحد الشيخ )  -6

 (.3) 33اجمللد رللة دراسات نفسية ،  ،عدد من ادلتغَتات الشخصية 

  ،ضمن صيغ سوء ادلعاملة األخرى  االنفعالية( : وضعية اإلساءة 8115حبلوة ) زلمد السعيد أبو  -7

  .اإلسكندريةجامعة  ،كلية الًتبية 

  ،الشخصية ادلتعلقة باإلساءة للطفل  ادلتغَتات( : دراسة مقارنة بعض 8116) يىبة إبراىيم القشيش  -8
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