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 :يقديت
شيد العالـ تطورات سريعة ومتبلحقة، وما صحبيا مف تحوالت وتغيرات عديدة في 
كافو المجاالت؛ مما اظير العديد مف المشكبلت االجتماعية واألسرية التي لـ تكف موجودة 
مف قبؿ مما أفقد األسرة بعض الوظائؼ االجتماعية والتربوية والنفسية فعف طريقيا يكتسب 

طفاؿ المعايير العامة، وأنماط الققافة السائدة في المجتم،، ومف ىنا تتح  أىمية دور األ
األسرة في تحقيؽ االستقرار والتوازف النفسي والجسدي لمطفؿ والذي ينعكس عمي نمط 

 شخصيتو وسموكو فيما بعد،
( إلػػي أف أطفػػاؿ Wolfe,David, et al(7569:891وأشػػار دافيػػد وولػػؼ و خػػروف.

نيفػػػة يعػػػانوف مػػػف مشػػػكبلت نفسػػػية أكقػػػػر مػػػف األطفػػػاؿ الػػػذيف لػػػـ يتعرحػػػوا لمعنػػػػؼ األسػػػر الع
األسري، أما السػبب ورا  إظيػار بعػض أطفػاؿ األسػر العنيفػة لسػو  التوافػؽ فقػد يكػوف أتبػاعيـ 

 أساليب تعامؿ غير تكيفيو في التعامؿ م، العنؼ داخؿ أسرىـ مقؿ االنسحاب واإلنكار. 
( إلي أف تأقير العنؼ عمي األطفاؿ 89,7556) O'keefe ,Mauraوأشارت مورا أوكيؼ 

 ال ينتيي م، مرحمة الطفولة بؿ يصحبيـ في مرىقتيـ ورشدىـ . 
ولقد أشار العمما  إلي أىمية دور األسرة والسيما أساليب المعاممة المتبعة مف كمييما 

شفقة أوقد تتسـ تجاه أطفاليـ لما تتمت، بو مف مكانو عاطفيو في نفوسيـ فقد تتسـ بالميف وال
 (.8: 5009بالعنؼ والقسوة(محمد القرني، 

وتعد مرحمة الطفولة في المرحمة االبتدائية مف أىـ مراحؿ النمو النفسي لدي الفرد إذا 
ذا كاف ىذا البنا   تعد األساس الذي تبني عمية شخصيتو في المراحؿ البلحقة مف حياتو، وا 
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حياة والعقبات التي تعترض نموه )عبد الحفيظ سميما يمكف لمفرد أف يتوافؽ م، متطمبات ال
 (.7، 5079معوشة، 

ويعد العنؼ األسري بصفو خاصة مف أبرز العقبات التي تعوؽ النفسية السميمة لمطفؿ 
وتحوؿ دوف تفاعمو م، عناصر محيطة، ومف قـ فقد أخذت ظاىرة العنؼ األسري تحتؿ حيزا 

ي بسبب تنامييا وزيادة تواجدىا عمي الرغـ كبيرًا مف اىتماـ المتخصصيف في المجاؿ التربو 
مف أنا الظاىرة حتى اآلف لـ تأخذ حظيا مف الدراسات العممية المستفيحة الرتباط الظاىرة 

: 5006بإبعاد متعددة وتحـ العديد مف الدواف، التي تنتشر مف خبلليا.) عائض الشيراني، 
6) 

قد العديد مف المؤتمرات الدولية ولقد ظير ىذا االىتماـ في اآلونة األخيرة مف خبلؿ ع
التي تعني بدراسة ىذه الظاىرة، تجدر اإلشارة إلي أف العنؼ األسري الذي قد يتعرض لو 
الطفؿ بسبب قسوة اآلبا  في تعامميـ معو قد يؤدي إلي شعوره بالخوؼ مف التحدث م، 

 (.775: 5006اآلخريف وىو ما يسمي بالرىاب االجتماعي)محمد العسالي، 
قا مف أىمية دور األسرة في تحقيؽ االستقرار والتوازف النفسي والجسدي لمطفؿ وانطبل

والذي ينعكس عمي نمط شخصيتو وسموكو فيما بعد، ومف ىنا جا ت فكرة الباحث في إعداد 
 أداة لقياس العنؼ األسري لدي أطفاؿ المرحمة االبتدائية 

 أوالً: يشكهت اندراصت:
العنؼ األسري الذي تتعرض لو أطفاؿ المرحمة االبتدائية، تتعمؽ مشكمة الدراسة الحالية ب

وتعد األسرة أحد أىـ أركاف المجتم،، وحيث إنيا تشكؿ البيئة الطبيعة والصحة لنمو الطفؿ. 
وقد كشفت مجموعة بحوث رصينة، عف الكقير مف األطفاؿ المتحرريف مف العنؼ داخؿ 

كالكراىية، واالكتئاب، الخجؿ، الخوؼ  األسرة. مما يغرس في نفوس أطفاليا اتجاىات سمبية
 ,Patroمف التوبيخ، وعدـ الققة. مف خبلؿ المقاييس المستخدمة في العنؼ األسري 

Hemandez et al(5009(مقياس محمد بف مسفر القرني ،)ومقياس 5009 ،)Linares 
Oriana(5008   .التي توصمت إلي ارتفاع نسبة شيوع العنؼ األسري لدي األطفاؿ ،) 

 : في الحالية مشكمة الدراسة ذلؾ تتمقؿل
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  التي تتناوؿ العنؼ األسري لدي  -في حدود عمـ الباحث –ندرة المقاييس العربية واألجنبية
 أطفاؿ المرحمة االبتدائية.

  إعداد مقياس العنؼ األسري لدي أطفاؿ المرحمة االبتدائية.  يشمؿ المظاىر واألعراض
 اؿ المرحمة االبتدائية.العنؼ األسري التي يعاني منيا أطف

 ثانيًا: أهًيت اندراصت:
 تعد ىذه الدراسة ذات أىمية كبيرة، ويمكف إبراز أىمية الدراسة في النقاط الرئيسية التالية: 

   األىمية النظرية: تمكف األىمية النظرية لمدراسة في دراسة العنؼ األسري في األونو األخيرة
 لطفؿ نفسًا واجتماعًيا وققافيًا.الذي يعد مف الظواىر التي تؤقر عمي ا

 :األىمية التطبيقية 
  إعداد مقياس العنؼ األسرى لدي أطفاؿ المدرسة االبتدائية تفيد في إجرا  بحوث ودراسات

 في رصد وقياس ظاىرة مف اخطر ظواىر العصر الحديث وىي العنؼ األسري .
 سري في خفض العنؼ األسري توجيو أنظار المسئوليف في وزارة التربية والتعميـ، اإلرشاد األ

 الموجو نحو األطفاؿ المدرسة االبتدائية.
  :ثانثا: أهداف اندراصت

 تيدؼ الدراسة الحالية إلي :
  إعداد مقياس العنؼ األسري لدي أطفاؿ المرحمة االبتدائية أي أف ىذا المقياس ييدؼ إلي

، وىناؾ عبارات قياس العنؼ األسري لفئة بعينيا ىي فئة أطفاؿ المرحمة االبتدائية
متخصصة في ىذا المقياس تخاطب ىذه الفئة مف المجتم، دوف غيرىا وكذلؾ المدى 
العمري الكبير بيف التبلميذ ومف قـ فإف المقاييس األخرى ال تصم  لقياس العنؼ األسري 

 عند ىذه الفئة ومف ىنا جا ت فكرة تصميـ ىذا المقياس .
 صدؽ وقباتو. التعرؼ عمي الخصائص السيكومترية مف حيث 
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 رابعًا: يصطهحاث اندراصت: 
      Family Violenceالعنؼ األسري:

ويعرؼ الباحث العنؼ األسري في الدراسة الحالية بأنو األفعاؿ المباشرة وغير المباشرة التي 
يوجييا الوالديف أو أوليا  األمور نحو أطفاليـ بيدؼ إيقاع األذى النفسي أو الجسدي، ويحدد في 

 التالييف:  البعديف
 :ويتحمف أفعاؿ متعددة تؤدي إلي حدوث إصابة  العنؼ الجسدي الموجو نحو األطفاؿ

بدنية مقؿ:)الصف،، أو الحرب، أو العض أو القرص، أو الرفس، أوسمو كيات أخري أكقر 
 عنفًا(.

 :ويتحمف أي فعؿ مؤذي لنفسية وعواطؼ الطفؿ بدوف  العنؼ المفظي الموجو نحو األطفاؿ
و أية  قار جسدية، ويؤقر عمى شخصيتو ويزعزع ققتو بنفسو، وعمى حياتو في أف تكوف ل
 المستقبؿ.

أما التعريؼ اإلجرائي فيو الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحوص عمي مقياس العنؼ األسري 
 المستخدـ في الدراسة. 

 دراصاث صابقت: 
  5006كما ىدفت دراسة روشير تينا داوف)Tinadawn,Rocher ؼ عمي (.إلي التعر

( تمميذ وتمميذة 581العنؼ األسري وعدـ توافؽ األطفاؿ. وتكونت عينة الدراسة مف)
( تمميذة. واستخدـ الباحث مجموعة مف االستبيانات التي 799( تمميذ و)796منيـ)

حددت العديد مف العوامؿ في تفسير العبلقة بيف العنؼ وعدـ توافؽ األطفاؿ . وأظيرت 
بلقة بيف القمؽ الوالدي وارتباطو بذاتية األطفاؿ، وجود نتائج الدراسة إلي وجود ع

مشكبلت السموكية المحددة لعائبلت المختمقة، كما أوححت مظاىر خاصة لموالدية 
والعنؼ األسري ربطت بقوة بيف أعراض الكآبة الوالدية ومشاكؿ عدـ توافؽ األطفاؿ، 

 لصال  الذكور. وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في سموؾ العنؼ وعدـ التوافؽ
  دراسة باترو و خروفPatro,Hemandez et al(5009 الدراسة بيدؼ التعرؼ .)

عمي بعض التأقيرات النفسية لؤلطفاؿ المتعدي عمييـ ححايا العنؼ األسري. وتكونت 
( مف 99( مف الذكور و)91( مف األبنا  الذكور واإلناث منيـ)770عينة الدراسة)
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األسري. وكشفت نتائج الدراسة إلي سو  التوافؽ النفسي  اإلناث. واستخدـ مقياس العنؼ
لدي األبنا  نتيجة ممارسة سموؾ العنؼ األسري عمييـ وانخفاض تقدير الذات لدييـ، 
وكذلؾ عدـ استقرار االتزاف االنفعالي لدييـ، وقد اتح  أف األبنا  تميزوا بارتفاع 

يف الذكور واإلناث في سموؾ االنطوا  والميؿ إلي سموؾ العنؼ الشديد، وجود فروؽ ب
 العنؼ لصال  الذكور، كما أظيرت انخفاض مستوي األدا  في المدرسة لدي األبنا .

 (الدراسة لمتعرؼ عمي أنماط العنؼ األسري 5009كما أجري محمد بف مسفر القرني .)
الذي تتعرض لو طالبات المرحمة المتوسطة)البدني و المفظي(. وتكونت عينة 

البة بطريقة عشوائية. واستخدـ الباحث استمارة بحقية لجم، البيانات ( ط990الدراسة)
تقيس متغيرات الدراسة. وأسفرت نتائج الدراسة إلي وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 
العنؼ األسري الموجو نحو األبنا  لمتغير مستوى التعميمي لؤلـ، كما أظيرت معظـ 

ية عف مستوي جيد، وأظيرت النتائج أف % تقؿ تقديراتيـ الدراس95.7عينة الدراسة 
األبنا  الذيف يحتموف الوسط في ترتيب األبنا  داخؿ اآلسرة يكونوف أكقر عرحة لمعنؼ، 
ال توجد عبلقة بيف االنحراؼ السموكي وكؿ مف متغيري العمر وعدد األفراد في األسرة، 

قدرة أفراد العينة  كما أظيرت وجود عبلقات موجبة بيف العنؼ البدني والمفظي واإلىماؿ،
عمي التصري  باإلىماؿ األسري والعنؼ المفظي أكقر مف التصري  بالعنؼ البدني نتيجة 

 الققافة السائدة.
 (لمتعرؼ عمي تأقير العنؼ األسري 5008كما أجريت وساـ قشطة، عبد العزيز قابت .)

( 910ف )عمي الصحة النفسية لدي طبلب المرحمة االبتدائية. وتكونت عينة الدراسة م
( تمميذة. واستخدمت الباحقة مقياس العنؼ 769( تمميذ و)761تمميذ وتمميذة منيـ)

وتقنيف د. عبدالعزيز  Goodmanاألسرى ومقياس التحديات والصعوبات مف إعداد 
قابت. وأشارت نتائج الدراسة إلي أف مستوي العنؼ الجسدي الموجو مف الوالديف حد 

لنتائج إف مستوي انتشار العنؼ النفسي الموجو مف %، كشفت ا99,9الطفؿ كاف بنسبة 
%، توجد عبلقة طرديو دالة إحصائيًا بيف درجة العنؼ األسري 99,6الوالديف بنسبة 

لكؿ مف البعديف النفسي والجسدي الموجو مف الوالديف حد الطفؿ ودرجة الصحة 
ا لمعنؼ النفسية لمطفؿ، كما وجدت فروؽ دالة إحصائيا بيف األطفاؿ الذيف تعرحو 
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األسري ودرجة الصحة النفسية لدييـ، وتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األطفاؿ 
 الذكور واإلناث بالنسبة لدرجة العنؼ األسري الموجو مف الوالديف لصال  الذكور. 

  وأجري سترينخ وكتيرمافSternberg and Guterman(5008 دراسة ىدفت إلي )
نؼ األسري، العمر، الجنس، والنوع االجتماعي عمي التعرؼ عمي التبايف في أنواع الع

( تمميذ وتمميذة حيث 7610مشاكؿ السموؾ لدي األطفاؿ. وتكونت عينة الدراسة مف)
( تمميذة. وأظيرت النتائج الدراسة إلي بأف األطفاؿ الذيف 596( تمميذ و)595منيـ)

ة أكقر مف يتعرحوف ألشكاؿ متعددة مف العنؼ األسري ىـ عرحة لممشاكؿ السموكي
األطفاؿ الذيف يتعرحوف لشكؿ واحد مف العنؼ، وجود عبلقة ارتباطيو موجبة بيف زيادة 
عدد األبنا  وبيف زيادة معدؿ العنؼ، كما أظيرت أف اإلناث أكقر تعرحا لمعنؼ مف 

 الذكور.
 (دراسة لمعرفة العنؼ األسري الموجو نحو األبنا  5075أجري عبدالناصر السويطي .)

) العنؼ الجسدي، العنؼ النفسي، اإلىماؿ(. وعبلقتو بالشعور باألمف . والذي يشمؿ
كما ىدفت إلي التعرؼ عمي درجة االختبلؼ في أشكاؿ العنؼ األسري الموجو نحو 
األبنا  تبعًا)الجنس ،النوع االجتماعي، مستوي تعميـ األب، مستوي تعميـ األـ(. وتكونت 

(. استخدـ الباحث مقياس 55مجموع)( طالبة ب65( طالب و)90عينة الدراسة مف)
ممارسة اإلسا ة الوالدية كما يدركيا األبنا  ومقياس )ماسمو( لمشعور باآلمف. كما 
أسفرت نتائج الدراسة إلي أف الطمبة يتعرحوف ألشكاؿ العنؼ األسري) الجسدي، 
النفسي، واإلىماؿ(. بدرجات مختمفة، حيث إف درجة تعرحيـ لمعنؼ النفسي احتؿ 

ة األولي وكانت بدرجة متوسطو قـ تمي ذلؾ تعرحيـ لئلىماؿ قانيا وبدرجة المرتب
متوسطة أيحا قـ إف العنؼ الجسدي قد جا  بدرجة قميمة، وجود عبلقة عكسية بيف 
الشعور باألمف وألشكاؿ العنؼ األسرى، حيث إف الشعور باألمف يتدنى لدي أفراد العينة 

ي، كما أظير النتائج إلي أف الذكور أكقر بزيادة درجة تعرحيـ ألشكاؿ العنؼ األسر 
تعرحًا ألشكاؿ العنؼ األسري مف اإلناث، عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 
لمستوي تعميـ األـ، في حيف كاف ىناؾ فروؽ في مستوي تعميـ األب عمي درجات وجود 

 أشكاؿ العنؼ األسري.
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 (إلي الكشؼ عف أشكاؿ ا5077واتجيت دارسة مروه الخطيب .) لعنؼ األسري حد
الطفؿ وأقاره عمي الطفؿ باإلحافة إلي معرفة اقر متغيرات جنس الطفؿ والمستوى 
التعميمي لكؿ مف الوالديف في درجة استخداـ العنؼ حدىـ. وتكونت عينة الدراسة 

(. واستخدمت الباحقة استبانو أعدتيا 559( تمميذة بمجموع)761( تمميذ و)766مف)
ئج الدراسة إلي أف العنؼ األسري حد الطفؿ مجموعة مف الباحقة . كما كشفت نتا

األسباب جا ت األسباب التي تتعمؽ بالوالديف في المرتبة األولى تمييا األسباب 
االقتصادية، وأخيرًا األسباب الققافية، وأشارت النتائج إلي أف األطفاؿ يتعرحوف لمعنؼ 

عنؼ النفسي، وقد توصمت النتائج المفظي بدرجة كبيرة ، يمييا العنؼ البدني؛ ومف قـ ال
إلي أف أقار العنؼ األسري عمي الطفؿ فقد احتؿ الخوؼ المرتبة األولى وتبله العدواف 
ومف قـ الكذب وتبله النبذ والحرماف وأخيرًا العزلة، وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 

غير متوسطات درجات إجابات األطفاؿ حوؿ مدي تعرحيـ لمعنؼ األسري وفقا لمت
الجنس، وكانت الفروؽ لصال  الذكور، كما أشارت النتائج إلي وجود فروؽ دالة 
إحصائيا في العنؼ الموجو حد الطفؿ تبعًا لممستويات التعميمية لآلبا  لصال  أطفاؿ 

 اآلبا  ذوي التعميـ األقؿ مقارنة م، أطفاؿ اآلبا  ذوي التعميـ األعمى. 
 إجراءاث اندراصت :

 جرا ات  المنيجية التالية :اتب، الباحث باإل
 منيج الدراسة: 

 يتب، الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي السكومتري.
 عينة الدراسة:

إناث( مف تبلميذ  700ذكور ، 700مفحوصًا)  500تـ تطبيؽ المقياس عمي عينة قوميا 
ألدب السيكولوجي المرحمة االبتدائية وتـ اختيارىـ بطريقو عشوائية بسيطة ، وبعد اإلطبلع عمي ا

 والدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة قاـ الباحث ببنا  المقياس وفقا لما يمي:  
 خطوات إعداد المقياس في الدراسة الحالية: 

مرت عممية بنا  مقياس العنؼ األسري  بخطوات : بدً  مف االستعانة بمجموعة مف مقاييس 
؛ 5000لدي كما يدركيا األبنا ، حساـ الديف محمود عزب،العنؼ األسري، ومنيا)مقياس العنؼ الوا
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 Sternberg and؛مقياس العنؼ األسري، 5005مقياس العنؼ األسري، حناف محمود طقش،
Guterman. (2006 مقياس العنؼ األسري ،)Linares Oriana ,5008 مقياس العنؼ ،

(. 5070ييؿ مصطفي،؛ مقياس العنؼ األسري، يآمف س5005األسري، جاكميف نصراهلل سيدىـ
وفي حو  األدب التربوي التي تمت مراجعتو والمتعمؽ بموحوع العنؼ األسري، إحافة إلي 
خصائص الفئة المستيدفة، وعمي حو  ذلؾ تـ صياغة عبارات المقياس في صورتو األولية 

تكوف ( عبارة، مف  بعديف ىما :) البعد األوؿ: العنؼ الجسدي الموجو نحو األطفاؿ وي98وعددىا )
 ( عبارة.76( عبارة، والبعد القاني: العنؼ المفظي الموجو نحو األطفاؿ ويتكوف مف)76مف )

وتـ اإلشارة إلى أف تكوف عبارات المقياس بصيغة المتكمـ لوحوح الصياغة وبعدىا عف 
الغموض وتوحي  اليدؼ مف المقياس ، عمي أف يستجيب المفحوص لكؿ عبارة مف عبارات 

 أبدًا(. -أحياناً  –رج القبلقي) دائمًا المقياس وفؽ التد
وتـ إعداد مفتاح لتصحي  المقياس وذلؾ لسيولة وسرعة عممية التصحي  عمى أساس أف  

-7(، بينما العبارات الموجبة يقابميا مف الدرجات )7-5-9العبارات السالبة يقابميا مف الدرجات )
5-9 .) 

بأبعاده تعني مستوي مرتف، مف العنؼ  وبناً  عميو فأف الدرجات المرتفعة في المقياس  
األسري في حيف أف الدرجات المنخفحة تعني مستوي منخفض في العنؼ األسري. والجدوؿ التالي 

 يوح  ذلؾ. 
 (6جدوؿ )

 يوح  عبارات مقياس العنؼ األسري لدي أطفاؿ المرحمة االبتدائية

 العبارات الموجبة العبارات السالبة البعد

العنؼ 
 الجسدي

7-9-9-1-5-79-79-57-59-59-51-55-
97-99-99 

77-71-75 

-58-56-50-76-76-75-70-6-8-6-5 العنؼ المفظي
56-90-95-96 

78-55-98 

 



 . عصاو كًال عبداننعيىأ                                                      

 

 5105 ديضًرب ،44ز اإلرشاد اننفضي، انعدد  جمهت اإلرشاد اننفضي، يرك           

)     981) 

 الخصائص السيكومترية لممقياس العنؼ األسري:
 صدؽ المقياس 

قاـ الباحث بالتحقؽ مف صدؽ لممقياس عمي أفراد العينة االستطبلعية وذلؾ باستخداـ  
 ىما:طريقتيف 

 الطريقة األولي:الصدؽ الظاىري:
( محكميف تـ اختيارىـ  مف الخبرا  70تـ عرض المقياس في صورتو األولية عمي عدد)

المتخصصيف في عمـ النفس والصحة النفسية بالجامعات المصرية. وذلؾ بغية إبدا   رائيـ في 
قدير لئلجابة، إحافة إلي صبلحية وشمولية العبارات لقياس ما وحعت مف أجمو ، ومناسبة سمـ الت

مكانية تعديؿ الصياغة أو حذؼ أو إحافة عبارات  مدي وحوح صياغة كؿ عبارة لمتبلميذ، وا 
جديدة، ليصب  المقياس أكقر قدرة عمي تحقيؽ اليدؼ الذي بني مف أجمو، وىذا ما يعبر عف 

كما تـ  %( فأكقر،60الصدؽ الظاىري، وقد حصمت جمي، العبارات عمي اتفاؽ مف المحكميف)
(، وذلؾ بغية التحقؽ مف 50استخداـ عينة استطبلعية مف تبلميذ المرحمة االبتدائية وعددىـ)

وحوح التعميمات والعبارات والتعرؼ عمي الدقة في صياغتيا، وكانت جمي، عبارات المقياس 
 واححة ليـ.  

 :internal consistencyالطريقة القانية: صدؽ االتساؽ الداخمي 
دؽ االتساؽ الداخمى تـ حساب معامؿ ارتباط )بيرسوف( كؿ عبارة مف عبارات لمتحقؽ مف ص

البعد والدرجة الكمية لو، وبيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لممقياس, وذلؾ لمعرفو مدى ارتباط 
 واتساؽ عبارات المقياس, والجداوؿ التالية توح  ذلؾ.   



 عنف األصرىس انيقيا    

       ( 986)   5102 ديضًرب، 44جمهت اإلرشاد اننفضي، يركز اإلرشاد اننفضي، انعدد              

 (9جدوؿ)
ت البعد والدرجة الكمية لو الذي تنتمي إليو يوح  معامبلت االرتباط بيف درجات عبارا
 (500)ف=

البعد األوؿ العنؼ 
 الجسدي

 العبارات

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

 

7 0.519**  يحربني أحد والدي حربًا برحًا. 
9 0.567**  يقذفني أحد والدي بأداة حادة.   
9 0.518**  يقـو أحد والدي بكّيي بالنار كنوع مف العقاب. 
1 0.585**  يميؿ أحد والدي بالحرب بالعصا عمي رجمي. 
5 0.596**  يحربني أحد والدي بأي شئ في يده. 
77 0.595**  يمس  أحد والدي برأسي عندما أمرض. 
79 0.598**  يحربني أحد والدي بشدة عمي األخطا  البسيطة. 
79 0.599** يمسؾ أحد والدي رأسي ويحربيا في الحائط مرة تمو  

 األخرى.
71 0.599**  يأخذ أحد والدي بيدي عندما أق، عمي األرض. 
75 0.567**  يشجعني والدي عندما أحقؽ نجاحًا.  
57 0.596**  يركمني أحد والدي بقوة. 
59 0.515**  يصفعني أحد والدي عمي وجيي.  
59 0.588**  يقيدني احد والدي في السرير كعقاب لي. 
51 0.511**  جرت حتى ولو كنت مظمومّا.يحربني أحد والدي إذا تشا 
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 (9تاب، جدوؿ)
 (500يوح  معامبلت االرتباط بيف درجات عبارات البعد  والدرجة الكمية لو الذي تنتمي إليو )ف=

 العبارات البعد األوؿ  العنؼ الجسدي 
  معامؿ االرتباط رقـ العبارة
55 0.568**  يقيد أحد والدي يدّي أو قدمّي. 
97 0.555**  والدي برفسي بأرجمو. يقـو أحد 
99 0.516**  يمسكني أحد والدي بقوة وقسوة. 
99 0.519**  يحبسني أحد والدي بمفردي عندما أخطأ. 

 (0.07( ، ** داؿ عند )0.09*داؿ عند)
( أف جمي، معامبلت ارتباط درجات عبارات البعد بالدرجة الكمية لو 9ويتح  مف الجدوؿ )

 ي أف جمي، العبارات تنتمي إليو. مما يدؿ عم 0.07دالة عند مستوي 
 (8جدوؿ)

 ( 500يوح  معامبلت االرتباط بيف درجات عبارات البعد والدرجة الكمية لو الذي تنتمي إليو )ف=
 العبارات البعد القاني العنؼ المفظي

  معامؿ االرتباط رقـ العبارة
5 0.191**  يؤنبني أحد والدي عمى األخطا  البسيطة. 
6 0.198**  أحد والدي بتوبيخي. يقـو 
8 0.655**  أشعر بأف أحد والدي يتجاىمني . 
6 0.116**  أشعر بكراىية شديدة تجاه والدي وابتعد عنيما. 
70 0.155**  يرف، أحد والدي صوتو بشدة في وجيي. 
75 0.616**  يبصؽ أحد والدي عمي وجيي.  
76 0.165**  ييددني أحد والدي بطردي. 
78 0.157**  والدي بعطؼ ومودةيعاممني  

(                                                                                         8تاب، جدوؿ)
 ( 500يوح  معامبلت االرتباط بيف درجات عبارات البعد والدرجة الكمية لو الذي تنتمي إليو )ف=

 العبارات البعد القاني العنؼ المفظي
  معامؿ االرتباط رقـ العبارة
76 0.606**  فأشعر باإلىانة. اآلخريف يسبني أحد والدي أماـ 
50 0.600** يحرمني أحد والدي مف مشاىدة البرامج التمفزيونية أذا  

 أخطأت.
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55 0.197**  والدي بدوف سبب. ليس يؤنبني 
56 0.606**  يمنعني أحد والدي مف ممارسة اليوايات التي أحبيا. 
58 0.156** أنت  -أنت ميمؿ -أنت فاشؿ يرًا ما يقوؿ لي أحد والديكق 

 حاي،.........الخ. 
56 0.696**  ييددني أحد والدي بحرماني مف المصروؼ. 
90 0.695**  أحد والدي نظرات مخيفة. إلي ينظر 
95 0.600**  ييددني أحد والدي بحربي. 
96 0.685** يف يجبرني أحد والدي عمي الوقوؼ، أو الجموس بوح، مع 

 )غير مري ، أو مؤلـ( لفترة زمنية طويمة.
98 0.101**  يسامحني أحد والدي عندما أخطأ. 

 (0.07( ، ** داؿ عند )0.09*داؿ عند)
( أف جمي، معامبلت ارتباط درجات عبارات البعد بالدرجة الكمية لو 8ويتح  مف الجدوؿ )

 ليو. مما يدؿ عمي أف جمي، العبارات تنتمي إ 0.07دالة عند مستوي 
 ( 1جدوؿ)

يوح  صدؽ االتساؽ الداخمي ألبعاد مقياس العنؼ األسري بحساب معامبلت االرتباط                                 
 (500بيف درجات كؿ بعد والدرجة الكمية لممقياس )ف=

 القاني األوؿ البعد
 **844. ** 980. معامؿ االرتباط

 (0.07( ، ** داؿ عند )0.09*داؿ عند)
( أف جمي، معامبلت درجات ارتباط كؿ بعد مف أبعاد المقياس 1تح  مف الجدوالف )ي

مما يدؿ عمي أف المقياس يتمت، بدرجة عالية مف  0.07بالدرجة الكمية لممقياس دالة عند مستوي 
 صدؽ االتساؽ الداخمي.  

 الطريقة القالقة: 
 الصدؽ العاممي : 

ستكشافي في مقياس العنؼ األسري باستخداـ طريقة قاـ الباحث باستخداـ التحميؿ العاممي اال
وقد  Varimax، بعد التدوير بطريقة فاريماكس Principal Componentsالمكونات األساسية

( قيمة 6توصمت االستكشافي إلى وجود عامميف تتشب، عمييـ عبارات المقياس. ويعرض جدوؿ )
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؛ وفًقا لمحؾ كايزر. 09,0قؿ درجة تشبعيا مف الجذر الكامف والتبايف عممًا بأف جمي، العبارات لـ ت
وقد الحظ الباحث تشب، بعض العبارات القميمة عمى أكقر مف عامؿ، وعند حدوث ذلؾ تيـ أخذ 

 التشب، ذي القيمة األكبر فقط. ويتح  ذلؾ مف الجدوؿ التالي.  
                                      (                                                                 6جدوؿ )

 يوح  تشبعات العبارات عمى العامميف باستخداـ التحميؿ العاممي االستكشافي
 العامؿ القاني العامؿ األوؿ  العبارة العامؿ القاني العامؿ األوؿ  العبارة

1 0.987  19 0.599  
2  0.850 20  0.817 
3 0.976  21 0.984  
4  0.848 22  0.335 
5 0.967  23 0.987  
6  0.813 24  0.813 
7 0.976  25 0.979  
8  0.808 26  0.816 
9 0.977  27 0.980  
10  0.837 28  0.816 
11 0.953  29 0.978  
12  0.823 30  0.823 
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                              (                                                                         6تاب، جدوؿ )
 يوح  تشبعات العبارات عمى العامميف باستخداـ التحميؿ العاممي االستكشافي

العامؿ  العبارة
 األوؿ 

العامؿ 
 القاني

العامؿ  العامؿ األوؿ  العبارة
 القاني

13 0.985  31 0.977  
14  0.829 32  0.811 
15 0.975  33 0.987  
16  0.795 34  0.819 
17 0.932  35 0.965  
18  0.815 36  0.842 

 

(                                                                                                               5جدوؿ )
يوح  قيمة الجذر الكامف والتبايف المفسر مف العامميف الناتجة مف التحميؿ العاممي 

 اس العنؼ األسرياالستكشافي لمقي
التبايف المفسر  نسبة التبايف المفسر قيمة الجذر الكامف العامؿ

 التراكمي
 61.896 61.896 71.791 الجسدي
        16.656 90.181 77.018 المفظي

( بعد تدوير المحاور باستخداـ التحميؿ العاممي االستكشافي، 6،5ويتح  مف الجدوؿ )    
 0.09رات بالعامؿ الذي تنتمي إليو، حيث لـ تقؿ قيـ ىذه التشبعات عفوارتفاع قيـ تشبعات العبا

 عمى العامؿ المتوق، أف تنتمي إليو.0.09عمى أقؿ تقدير، بؿ كانت معظـ التشبعات أعمى مف 
 (70جدوؿ )

 يوح  عبارات العامؿ األوؿ ودرجة تشبعيا عمي مقياس العنؼ األسري
رقـ     ـ   

 العبارات
 شب،درجة الت العبارات

 0.561 يحربني أحد والدي حربًا مبرحًا. 7 7

 0.561 يصفعني أحد والدي عمي وجيي. 59 5
 0.561 يمسكني أحد والدي بقوة وقسوة. 99 9

 0.569 يحربني أحد والدي بشدة عمي األخطا  البسيطة. 79 6
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 0.566 يركمني أحد والدي بقوة. 57 9
و كنت يحربني أحد والدي إذا تشاجرت حتى ول 51 8

 مظموماّ 
0.560 

515. في السرير كعقاب لي أحد والدي يقيدني 59 1  
 0.516 يقيد أحد والدي يدّي أو قدمّي. 55 6
 0.511 يقـو أحد والدي برفسي بأرجمو. 97 5
 0.511 يحربني أحد والدي بأي شئ في يده. 5 70
 0.518 يميؿ أحد والدي بالحرب بالعصا عمي رجمي. 1 77
 0.518 ي أحد والدي بأداة حادة.  يقذفن 9 75
يمسؾ أحد والدي رأسي ويحربيا في الحائط مرة  79 79

 تمو األخرى.
0.519 

 0.581 يقـو أحد والدي بكّيي بالنار كنوع مف العقاب. 9 76
 0.589 يحبسني أحد والدي بمفردي عندما أخطأ. 99 79
 0.599 يمس  أحد والدي برأسي عندما أمرض 75 78
 0.599 يأخذ أحد والدي بيدي عندما أق، عمي األرض 77 71
 0.595 يشجعني والدي عندما أحقؽ نجاحًا. 71 76

 (0.07( ، ** داؿ عند )0.09*داؿ عند)
( وىي 0.595 -561.0( أف تشبعات ىذه العامؿ تتراوح بيف )70يتح  مف جدوؿ )

ي إلي حدوث إصابة بدنية تتحمف العنؼ الجسدي الموجو نحو األطفاؿ: الذي يعني أي  فعؿ يؤد
لمطفؿ مقؿ:)الصف،، أو الحرب، أو العض أو القرص، أو الرفس، أوسمو كيات أخري أكقر عنفًا(. 

( وىي يحربني أحد والدي حربًا مبرحًا. أعمي التشبعات لذلؾ يسمي 7حيث أخذت العبارة رقـ )
 ىذا العامؿ بالعنؼ الجسدي الموجة نحو األطفاؿ. 

                                                                                                     (          77جدوؿ)
 يوح  عبارات العامؿ القاني ودرجة تشبعيا إلي مقياس العنؼ األسري

 درجة التشب، العبارات رقـ العبارات   ـ  
 0.690 يؤنبني أحد والدي عمى األخطا  البسيطة. 2 1
 0.666 يقـو أحد والدي بتوبيخي. 4 2
 0.691 يرف، أحد والدي صوتو بشدة في وجيي. 10 3
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 0.655 ييددني أحد والدي بطردي. 14 4
 0.659 أحد والدي نظرات مخيفة. إلي ينظر 30 5
 0.659 يبصؽ أحد والدي عمي وجيي. 12 6
يجبرني  أحد والدي عمي الوقوؼ، أو الجموس بوح،  34 7

 ري ، أو مؤلـ( لفترة زمنية طويمة.معيف )غير م
0.675 

-أنت ميمؿ -أنت فاشؿ يقوؿ لي أحد والدي 20 8
 .......الخ.

0.671 

يحعني أحد والدي في صورة المخطئ ولو كنت غير  26 9
 ذلؾ.

0.678 

 0.679 فأشعر باإلىابة. اآلخريف يسبني أحد والدي أماـ 18 10
 0.679 أشعر بأف أحد والدي يتجاىمني . 6 11
 0.679 يمنعني أحد والدي مف ممارسة اليوايات التي أحبيا. 24 12
 0.677 ييددني أحد والدي بحربي. 32 13
 0.606 أشعر بكراىية شديدة تجاه والدي . 8 14
 0.151 ييددني أحد والدي بحرماني مف المصروؼ. 28 15

                                                                 (                                              77تاب، جدوؿ)
 يوح  عبارات العامؿ القاني ودرجة تشبعيا إلي مقياس العنؼ األسري

 درجة التشب، العبارات رقـ العبارات  ـ 

 0.159 يعاممني والدي بعطؼ ومودة. 16 16
 0.965 يسامحني أحد والدي عندما أخطأ. 36 17
 0.999 والدي بدوف سبب. س يؤنبنيلي 22 18

 (0.07( ، ** داؿ عند )0.09*داؿ عند)    
( وىي 999.0 -0.690( أف تشبعات ىذه العامؿ تتراوح بيف )77يتح  مف جدوؿ )

تتحمف العنؼ المفظي الموجو نحو األطفاؿ: الذي يعني أي فعؿ مؤذي لنفسية وعواطؼ الطفؿ 
قر عمى شخصيتو ويزعزع ققتو بنفسو، وعمى حياتو في بدوف أف تكوف لو أية  قار جسدية، ويؤ 

( يؤنبني أحد والدي عمى األخطا  البسيطة. أعمي التشبعات 5المستقبؿ. حيث أخذت العبارة رقـ )
 لذلؾ يسمي ىذا العامؿ بالعنؼ المفظي الموجة نحو األطفاؿ.
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 قبات المقياس 
السػػػػتطبلعية وذلػػػؾ باسػػػػتخداـ قػػػاـ الباحػػػث بػػػػالتحقؽ مػػػف قبػػػػات المقيػػػاس عمػػػي أفػػػػراد العينػػػة ا

 .طريقتيف
 كرونباخ -الطريقة األولي ألفاAlpha   

حيث تـ حساب قيمو القبات لمقياس العنؼ األسري ككؿ بطريقة ألفا كرونباخ 
( وىذا دليؿ كافي عمى أف مقياس العنؼ يتمت، بمعامؿ قبات عالي , وبما أف 0.597وبمغت)

القبات لمبعديف العنؼ الجسدي والعنؼ المفظي  المقياس يحوى بعديف فقد تبيف أف معامبلت
( وجميعيا قيـ مرتفعة مف القبات وداؿ إحصائيا عند مستوي داللة 0.195, 0.555كانت)

( مما يعنى أف أبعاد مقياس العنؼ األسرى الدرجة الكمية تتمت، بمعامبلت قبات عاليو, 0.07)
 (. ذلؾ 75يوح  الجدوؿ)

 ية الطريقة القانية التجزئة النصفSplit-Half Method: 
حيث تـ حساب قيمو القبات لمقياس العنؼ األسري ككؿ بطريقة التجزئة النصفية 

.( وىذا دليؿ كافي  عمى أف مقياس العنؼ يتمت، بمعامؿ قبات عالي , وبما أف 666وبمغت)
المقياس يحوى بعديف فقد تبيف أف معامبلت القبات لمبعديف العنؼ الجسدي والعنؼ المفظي 

( 0.07.( وجميعيا قيـ مرتفعة مف القبات وداؿ إحصائيا عند مستوي داللة )851.،590نت)كا
مما يعنى أف أبعاد مقياس العنؼ األسرى الدرجة الكمية تتمت، بمعامبلت قبات عاليو, يوح  

 ( ذلؾ يوح  الجدوؿ التالي. 75الجدوؿ)
                                                     (                                                  75جدوؿ)

يوح  معامبلت قبات أبعاد المقياس بطريقة ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية )سبيرماف 
 براوف(

 معامؿ سبيرماف راوف معامؿ ألفا كرونباخ اإلبعاد
 0.590 0.555 العنؼ الجسدي 
 0.851 0.195 العنؼ المفظي
 0.666 0.597 ة لممقياس ككؿ الدرجة الكمي
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( أف جمي، معامبلت القبات لمقياس العنؼ األسري مرتفعة والذي 75ويتح  مف الجدوؿ)
 يؤكد قبات المقياس.

 

 اننتائج: 
توصمت نتائج الدراسة الحالية إلي تمت، مقياس العنؼ األسري لدي أطفاؿ المرحمة 

أشارت إليو النتائج اإلحصائية مما يجعمنا االبتدائية بدرجة عالية مف الصدؽ والقبات، وىو ما 
 نقؽ في المقياس وصبلحيتو في التطبيؽ.
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 :املراجع
 أواًل: مراجع باللغة العربية:   
(: فاعميػػػة برنػػػامج لخفػػض سػػػموؾ العنػػؼ األسػػػري لػػػدي 5005جػػاكميف نصػػػر اهلل سػػيدىـ) .7

 ، كمية التربية، جامعة عيف شمس.رسالة ماجستيراآلبا  واألبنا . 
(:العنػػػػػؼ الوالػػػػػدي وعبلقتػػػػػو بعنػػػػػؼ األبنػػػػػا  دراسػػػػػة 5000ديف محمػػػػػود عػػػػػزب)حسػػػػػاـ الػػػػػ .5

المػػػػؤتمر العممػػػػي السػػػػنوي معػػػػا مػػػػف أجػػػػؿ مسػػػػتقبؿ أفحػػػػؿ فينومينولوجيػػػػة لجػػػػذور العنػػػػؼ، 
 585-561، مركز دراسات الطفولة، جامعة عيف شمس، ص صألطفالنا

التعامػؿ (: مدي فاعمية برنامج إرشادي إلكساب إسػتراتيجيات 5005حناف محمود طقش) .9
، كميػػة التربيػػة، رسػػالة دكتػػوراهمػػ، العنػػؼ األسػػري لػػدي عينػػة مػػف طمبػػات المرحمػػة القانويػػة، 

 جامعة عيف شمس. 
، عمػػاف، اسػػتراتيجيات إدارة الخجػػؿ والقمػػؽ االجتمػػاعي(:5005طػػو عبػػد العظػػيـ حسػػيف) .6

 دار الفكر.
وطني " الممتقػػػي الػػػ العنػػػؼ األسػػػري الموجػػػو حػػػد األطفػػػاؿ(:"5079عبػػػد الحفػػػيظ معوشػػػو) .9

 القاني حوؿ" ، االتصاؿ وجودة الحياة في األسرة، الجزائر، جامعة قاصدي ورباح ورقمو.
، أساسيات حماية أطفاؿ سوريا مف سو  المعاممة واإلىمػاؿ(:5006محمد أديب العسالي) .8

 دمشؽ، منشورات المعيد متوسط العالي لمبحوث السكانية. 
ؼ األسػػػري عمػػػي سػػػموؾ االنحػػػراؼ (:" مػػػدي تػػأقير العنػػػ5009محمػػد بػػػف مسػػػفر القرنػػػي)  .1

، مجمػػة العمػػـو التربويػػة االجتماعيػػة واإلنسػػانيةلطمبػػات المرحمػػة المتوسػػطة بمكػػة المكرمػػة "، 
 . 59-89( جامعة أـ القرى الرياض، ص ص 9( والعدد)71المجمد )

(:العنػػؼ األسػري وعبلقتػػو بػالتوافؽ النفسػػي لػدي المػػراىقيف، 5070يػامف سػػييؿ مصػطفي) .6
 قسـ اإلرشاد النفسي. -كمية التربية -جامعة دمشؽ  ،رسالة ماجستير

(:العنػػػؼ األسػػري الموجػػػو نحػػو األبنػػػا  وعبلقتػػو بالشػػػعور 5075عبػػد الناصػػػر السػػويطي) .5
(، ص 7(، العػػدد)76، المجمػػد )سمسػػة العمػػـو اإلنسػػانيةبػػاألمف، مجمػػة جامعػػة األزىػػر بغػػزة، 

 .955-567ص 
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تػػػػأقير العنػػػؼ األسػػػري عمػػػػى  (:5008وسػػػاـ أحمػػػد قشػػػطة، عبػػػػد العزيػػػز موسػػػى قابػػػت ) .70
الصػػحة النفسػػية فػػي مدينػػة رفػػ  لطػػبلب المرحمػػة االبتدائيػػة واإلعداديػػة مػػف الصػػؼ السػػادس 

(، 9، المجمػػػػػد)المجمػػػػػة اإلليكترونيػػػػػة لشػػػػػبكة العمػػػػػـو النفسػػػػػية العربيػػػػػةإلػػػػػى الصػػػػػؼ التاسػػػػػ،،
  .95-95(، ص ص 75العدد)

و بمتغيػػػري جػػػنس (:العنػػػؼ األسػػػري حػػػد األطفػػػاؿ وعبلقتػػػ5077مػػػروه محمػػػد الخطيػػػب ) .77
-89(، ص ص 51المجمػػد ) – مجمػػة جامعػػة دمشػػؽالطفػػؿ والمسػػتوي التعميمػػي لموالػػديف، 

751. 
 ثانيًا: مراجع باللغة األجنبية:    

12. Wolfe, D, Jaffa, P, Wilson, S , And, Zak, Lydia(1985). Children Of 

Battered Women" 

13. The Relation Of Child Behavior TO Family Violence And 

Maternal Stress" Journal OF Consulting And Clinical Psychology, 

Vol.5, No.5, PP.657-670. 

14. O'Keefe, Maura(1994).Linking Marital Violence, Mother- Child/ 

Father- Child Aggression And Child Behavior Problems, Journal 

Of Family Violence, Vol(9),No.1,Pp.63-78. 

15. Patro Hemandez, Rose, Liminana Gras And Rosa, Maria (2005). 

Victims De Videncia Familiar: Consequences Psicologicgicas En 

Hijos De Mujeres Maltratadas Victims of Family Violence’’ 

Psychological Effects On Children Of Abused Women’’, Anales De 

Psicologia, Vol.21, PP.11-17. 

16. Linares.L. Oriana, (2006)An Understudied Form Of Intra- Family 

Violence, Sibling- To- Sibling Aggressing Among Foster Children, 

Aggressin And Violent Behavior, Vol.11, PP.95-109. 

17. Sternberg and Guterman. (2006). Type Of Violence, Age And 

Gender Different in the effect of Family violence on Children 

Behaviour problems: Amiga- Analysis. Development Review, Vol . 

26. No.1,PP. 89-112. 

18. Linares.L. Oriana, (2006)An Understudied Form Of Intra- Family 

Violence, Sibling- To- Sibling Aggressing Among Foster Children, 

Aggressin And Violent Behavior, Vol.11, PP.95-109.  

19. Tinadawn,Rocher.S(2004). Parental Dysphonia Marital Conflict 

and adjustment ,,D iss Abst Intel, Vol.8, PP.40-49.  
 



 . عصاو كًال عبداننعيىأ                                                      

 

 5105 ديضًرب ،44ز اإلرشاد اننفضي، انعدد  جمهت اإلرشاد اننفضي، يرك           

)     915) 

 
 كمية التربية                

 فسيقسـ الصحة النفسية واإلرشاد الن      
 

 مقياس العنف األسري في صورة النهائية
 سـ التمميذ/ التمميذة ) اختياري(:ا

 السف:                                   الجنس:
 التاريخ:                                الصؼ

 :تعميمات المقياس
ا تختمؼ رغبات األسر مما قد يسبب الشجار والصراع، وتختمؼ األسر في حؿ ىذ     

الشجار، وبعحيا يصؿ إلي حد استخداـ العنؼ، وفيما يمي يعرض عميؾ بعض العبارات 
 التي تصؼ بعض أشكاؿ العنؼ الذي قد يحدث داخؿ األسرة، لذا أرجو منؾ:

  قرا ة العبارات بعناية واإلجابة عمييا بصدؽ عما ينطؽ عميؾ، فبل توجد إجابة صحيحة
 وأخري خطأ.

 قط مف االختيارات القبلقة الموحوعة أماـ كؿ عبارة. عميؾ باختيار إجابة واحدة ف 
 .ال تدرؾ أي عبارة دوف إجابة 
 .جم، البيانات الواردة في ىذا المقياس سرية ولف تستخدـ إال ألىداؼ البحث العممي 
  :اكتب البيانات الخاصة بؾ في المكاف المخصص لذلؾ، مقاؿ 

 أبداً  أحياناً  دائماً  العبػػػارات
 في السرير كعقاب لي لديأحد وا يقيدني    
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 أبداً  أحياناً  دائماً  العبػػػػػػػػػػػػارات

    يحربني أحد والدي حربًا مبرحًا. .7
    أحد والدي عمى األخطا  البسيطة. يؤنبني   .5
    يقذفني أحد والدي بأداة حادة.   .9
    يقـو أحد والدي بتوبيخي. .6
    قاب.يقـو أحد والدي بكّيي بالنار كنوع مف الع .9
    أشعر بأف أحد والدي يتجاىمني . .8
    يميؿ أحد والدي بالحرب بالعصا عمي رجمي. .1
    أشعر بكراىية شديدة تجاه والدي وابتعد عنيما.  .6
    يحربني أحد والدي بأي شئ في يده. .5
    يرف، أحد والدي صوتو بشدة في وجيي. .70
    يمس  أحد والدي برأسي عندما أمرض .77
    لدي عمي وجيي.يبصؽ أحد وا .75
    يحربني أحد والدي بشدة عمي األخطا  البسيطة. .79
    ييددني أحد والدي بطردي. .76
يمسؾ أحد والدي رأسي ويحربيا في الحائط مرة تمو  .79

 األخرى.
   

    يعاممني والدي بعطؼ ومودة .78
    يأخذ أحد والدي بيدي عندما أق، عمي األرض .71
    عر باإلىانة.فأش اآلخريف يسبني أحد والدي أماـ .76
    يشجعني والدي عندما أحقؽ نجاحًا.  .75
يحرمني أحد والدي مف مشاىدة البرامج التمفزيونية أذا  .50

 أخطأت.
   

    يركمني أحد والدي بقوة. .57
    والدي بدوف سبب. ليس يؤنبني .55
    يصفعني أحد والدي عمي وجيي. .59
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    يمنعني أحد والدي مف ممارسة اليوايات التي أحبيا. .56
    في السرير كعقاب لي أحد والدي يقيدني .59
 -أنت ميمؿ -أنت فاشؿ كقيرًا ما يقوؿ لي أحد والدي .58

 أنت حاي،.........الخ.
   

يحربني أحد والدي إذا تشاجرت حتى ولو كنت  .51
 مظمومّا.

   

    ييددني أحد والدي بحرماني مف المصروؼ. .56
    يقيد أحد والدي يدّي أو قدمّي. .55
    والدي نظرات مخيفة.أحد  إلي ينظر .90
    يقـو أحد والدي برفسي بأرجمو. .97
    ييددني أحد والدي بحربي. .95
    يمسكني أحد والدي بقوة وقسوة. .99
يجبرني أحد والدي عمي الوقوؼ، أو الجموس بوح،  .96

 معيف )غير مري ، أو مؤلـ( لفترة زمنية طويمة. 
   

    يحبسني أحد والدي بمفردي عندما أخطأ. .99
    ي أحد والدي عندما أخطأ.  يسامحن .98
 



 عنف األصرىس انيقيا    

       ( 965)   5102 ديضًرب، 44جمهت اإلرشاد اننفضي، يركز اإلرشاد اننفضي، انعدد              

 قائًت بأمساء انضادة حمكًي أدواث اندراصت
مقياس العنؼ 

 األسري
 ـ االسـ الوظيفة وجية العمؿ

أستاذ الصحة النفسية واإلرشاد النفسي بكمية  
 جامعة عيف شمس – التربية

  .7 أ.د. حساـ الديف محمود عزب

أستاذ الصحة النفسية واإلرشاد النفسي بكمية  
 جامعة عيف شمس – التربية

  .5 أ.د. محمد إبراىيـ عيد 

أستاذ الصحة النفسية  المساعد بكمية التربية  
 بالوادي الجديد ػ جامعة أسيوط.

  .9 ليمي عبد الحميد عبد الحافظ  .د

أستاذ المساعد بقسـ عمـ النفس بكمية التربية  
 بالوادي الجديد ػ جامعة أسيوط.

  .6 زد. محمود إبراىيـ عبد العزي

أستاذ عمـ النفس التعميمي المساعد المتفرغ بكمية  
 جامعة أسيوط. – التربية بالوادي الجديد

  .9 د. نجاة عدلي توفيؽ

أستاذ عمـ النفس التعميمي المساعد ورئيس قسـ  
عمـ النفس بكمية التربية بالوادي الجديد ػ جامعة 

 أسيوط.

  .8 د. نجوى أحمد عبد اهلل واعر.

التربية تخصص مناىج وطرؽ  دكتور الفمسفة في 
تدريس عمـ النفس ومنتدب بقسـ المناىج وطرؽ 

جامعة  – كمية التربية بالوادي الجديد – التدريس
 أسيوط.

  .1 د. القذافي خمؼ عبد الوىاب 

مدرس عمـ النفس التربوي بكمية التربية بالوادي  
 جامعة أسيوط – الجديد

  .6 د. حمودة عبد الناصر حمودة

النفسية واإلرشاد النفسي بكمية أستاذ الصحة  
 جامعة عيف شمس  – التربية

  .5 د. سميرة محمد شند.ا

مدرس الصحة النفسية بقسـ تربية الطفؿ  بكمية  
 التربية بالوادي الجديد ػ جامعة أسيوط

  .70 د. محمد عبد العزيز منصور

 .) ( تـ ترتيب القائمة أبجديًا لكؿ فئة 
 


