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 ملخص البحث :
يهدف البحث احلايل إىل التعرف على طبيعة العالقة بني التعرض للعنف اجملتمعي 

وادلشكالت السلوكية )العدوان ,اخلوف( كما يهدف البحث أيضا إيل التعرف عن إمكانية التنبؤ 
(  111ى عينة مكونة من )دبستوي ادلشكالت السلوكية يف ضوء التعرض للعنف وذلك عل

 8- 5اناث يف ادلرحلة العمرية من  68ذكور و  91طفل من أطفال مرحلة الرياض منهم 
 سنوات.

استخدم الباحثني يف البحث احلايل مقياس التعرض للعنف اجملتمعي من إعداد )ناثانا 
( لقياس مستوي التعرض للعنف fox N A& lawis.leavittفوكس, لويس ليفث 

 دلشكالت السلوكية لقياس العدوان واخلوف.وقائمة ا
وقد أشارت النتائج إىل ارتفاع مستوى التعرض للعنف اجملتمعي  لدى األطفال  كما 
وجدت فروق بني الذكور واالناث يف مستوى التعرض للعنف اجملتمعي كما وجودت عالقة دالة 

رض للعنف اجملتمعي ولكن بني التعرض للعنف اجملتمعي والسلوك العدواين  واخلوف وتنبأ التع
 بدرجة متوسطة بالسلوك العدواين ومل يتنبا باخلوف .
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Research Summary 

The aim of the present study is to identify the nature of the 

relationship between exposure to community violence and behavioral 

problems (aggression, fear) , predictive of the  level of behavioral 

problems in the light of exposure to violence  

The sample consists  of (91) Males and (86 ) females in the 5-6 

age group 

we used the measure for community violence by (Nathana Fox and 

Lawis.leavitt  1995) to measure the level of exposure to violence and the 

list of behavioral problems to measure aggression and fear 

The results indicated a high level of exposure to community 

violence in children. Differences between males and females were also 

found in the level of exposure to community violence. There was also a 

significant relationship between exposure to community violence, 

aggressive behavior and fear .  

 

  مقدمة الدراسة :
تلعب اجملتمعات اليت ينمو فيها األطفال دورا كبريا يف تشكيل ىويتهم عندما     

بحو راشدين ففي الوقت الذي توفر فيو بعض اجملتمعات بيئة آمنة وىادئة ػلصل الطفل من يص
خالذلا على احتياجاتو األساسية ومتطلبات النمو اليت تقتضيها ادلرحلة العمرية اليت ينتمي إليها 
 ينمو ادلاليني من األطفال يف ظروف من الشدائد واحملن ترتبط يف معظم األحيان بنقص ادلوارد

 والتعرض إىل أحداث سلبية ترتك آثارا سلبية على حياهتم يف ادلسقبل.
ويعترب التعرض للعنف اجملتمعي واحدا من أكثر اخلربات السلبية اليت يتعرض ذلا 
األطفال وتؤثر على تفكريىم ومشاعرعم وسلوكياهتم ويشري العنف اجملتعي إىل العنف بني 

دره أحد أفراد األسرة ويأخذ أشكال وصورا عديدة األشخاص داخل اجملتمع والذي ال يكون مص
منها اجلرمية والعنف وادلشاركة يف احلروب والصراعات األىلية كما يعرف التعرض بأنو ادلرور 

بتجربة عنف عن طريق السماع أو ادلشاىدة أو تعرض الشخص كضحية ويكون ذلك خارج 
 (Bell & Jenkins, 1993نطاق األسرة. )
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ستمر لتعرض األطفال للعنف اجملتكعى إىل اىتمام ادلنظمات واذليئات وأدى التزايد ادل
العادلية هبذا ادلوضوع ؛ حيث تشري اإلحصائيات يف الواليات ادلتحدة األمريكية على سبيل ادلثال 
إىل أن ىناك طفل من كل ثالثة أطفال تعرض كضحية لبعض أشكال العنف على مدار حياهتم 

 ,Richters and Martinezشاىدوا أحداث عنف  )% من األطفال 99وما يقارب 

 181(,على عينة من Gorman-Smith et al. 2004( كما توصل  )1993
أمريكي من أصل أفريقي والتيين إىل أن معدالت التعرض للعنف بني األطفال والشباب مرتفعة 

 جدا .
للعنف ويف ضوء ىذه النسب ادلتزايدة اىتم الباحثون بالتعرف على آثار التعرض 

اجملتمعي على األطفال ومن أكثر النتائج اليت نالت اىتمام الباحثني اجلنوح  والذي يعرف بأنو 
ادلشاركة يف سلوك غري قانوين من قبل القاصرين ويتم ربديده على حسب العمر والسلوك , وقد 

عي وادليل أشارت النتائج إىل أن ىناك دعم ذبرييب قوي للعالقة بني تعرض األطفال للعنف اجملتم
للجنوح فاألطفال الذين يتعرضون بشكل متكرر دلشاىدة العنف يف ادلنطقة احمللية يكونون أكثر 
ميال للجنوج وادلشاركة يف األنشطة اإلجرامية مثل السلوك العدواين ومحل السالح خالل ادلراىقة 

 ,Chen, Voisin, & Jacobson, 2013; Gorman-Smith, Henry, & Tolanوالرشد. )

2004.) 
كما تنشري األحباث إىل أن األطفال الذين يشاىدون العنف أو يتعرضون لو يكونون 
أكثر استهدافا للمشكالت النفسية واالجتماعية فقد أشارت نتائج األحباث ىف ىذا اجملال إىل 

وجود عالقة إغلابية ودالة إحصائيا بني التعرض للعنف اجملتمعي والسلوك العدواين والعنف 
ادلضاد للمجتمع والقلق واالكتئاب واخلوف واضطراب الصدمة والشئ ادلؤكد من خالل  والسلوك

الرتاث النفسي أن التعرض للعنف يتنبأ وبشكل دال بالسلوك العدواين والسلوك ادلضاد للمجتمع 
 وادلشكالت السلوكية ودرجات مرتفعة على بطارية االستجابة للضغوط

 (Foster, Kuperminc, & Price, 2004; Hammack, Richards, 

Luo,Edlynn, & Roy, 2004; Ozer, 2005; Ozer & Weinstein,2006; Ruchkin, 

Henrich, Jones, Vermeiren,& Schwab-Stone, 2007; Cohen, Staudenmayer, 

Suglia, & Wright, 2010; Cammack,2011; McCabe, Hough, Yeh, Lucchini, 
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&Hazen, 2005; Mrug & Windle, 2009; Pearce, Jones, Schwab-Stone, & 

Ruchkin, 2003 Bolland, Henly, Sieving, & Stoddard, 2011; Spano, Rivera, 

& Bolland, 2006; Brady, Gorman-Smith, Henry, & Tolan, 2008; Lambert, 

Boyd, Cammack& , 

Ialongo, 2012) 

 
ويف ضوووء نتووائج ىووذه الدراسووات والتقووديرات ادلرتفعووة دلعوودالت انتشووار التعوورض للعنووف  

اجملتمعووي ظلووى لووذىننا ضوورورة إجووراء دراسووة تتنوواول التعوورض للعنووف اجملتمعووي وعالقتووو بادلشووكالت 
 سنوات. 8إىل  5السلوكية لدى األطفال يف ادلرحلة العمرية من 

 مشكلة الدراسة :
  اإلجابة على التساؤالت اتآتية:تتحدد مشكلة الدراسة يف

 ما ىي معدالت التعرض للعنف اجملتمعي لدى األطفال يف الدراسة احلالية؟•         
 ىل توجد فروق بني الذكور واإلناث يف معدالت التعرض للعنف اجملتمعي؟•
مووووا طبيعووووة العالقووووة بووووني التعوووورض للعنووووف اجملتمعووووي والسوووولوك العوووودواين واخلوووووف لوووودى •
 يف الدراسة احلالية؟األطفال 

ىووول ميكووون التنبوووؤ بالسووولوك العووودواين واخلووووف يف ضووووء الدرجوووة علوووى مقيووواس التعووورض •
 للعنف اجملتمعي؟

 أىداف الدراسة:
 هتدف الدراسة احلالية إىل زلاولة التعرف على ما يلي:

 التعرف على معدالت التعرض للعنف اجملتمعي لدى األطفال يف الدراسة احلالية•
 الفروق بني الذكور واإلناث يف معدالت التعرض للعنف اجملتمعي التعرف على•
التعوورف علووى العالقووة بووني التعوورض للعنووف اجملتمعووي والسوولوك العوودواين واخلوووف لوودى •

 األطفال يف الدراسة احلالية
التنبووووؤ بالسوووولوك العوووودواين واخلوووووف يف ضوووووء الدرجووووة علووووى مقيوووواس التعوووورض للعنووووف •
 اجملتمعي.
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 أعلية الدراسة:
 تى أعلية الدراسة احلالية من خالل النقاط التالية: تأ
قلوووة الدراسوووات الوووا تناولوووت التعووورض للعنوووف اجملتمعوووي علوووى الووورغم مووون أعليوووة ىوووذا .1
 ادلوضوع.

توووأتى أعليوووة ىوووذا ادلوضووووع يف ضووووء الظوووروف الوووا ميووور هبوووا اجملتموووع الليووويب مووون انتشوووار .1
ني ألظلوواط العنووف ادلختلفووة وموون   فوو ن السووالح وغيوواب الدولووة وبالتووايل يصووبس األطفووال مسووتهدف

 دراسة ىذا ادلوضوع سوف توفر أدلة عن حجم ادلشكلة يف اجملتمع وآثارىا على األطفال.
توووأمه أعليوووة الدراسوووة احلاليوووة مووون أعليوووة العينوووة ادلسوووتخدمة فيهوووا وىوووم مووون األطفوووال يف .1

نوف يف ىوذه ادلرحلوة سنوات ؛ حيث أن تعورض األطفوال ألشوكال ع 8إىل  1ادلرحلة العمرية من 
ميكوون أن يوورتك آثووارا علووى شخصووياهتم يف ادلسووتقبل فبالتووايل فوو ن دراسووة ىووذا ادلوضوووع تسوواعدنا يف 

 ازباذ قرارات ماعلقة باألطفال لكي صلنبهم مثل ىذه ادلشكالت.
تأمه أعلية البحث مون أعليوة النتوائج الويت سويتم التوصول إليهوا والويت سوتفيد بشوكل أو .1

النتباه إيل ىذا ومدي خطورتو علي األطفال كما أهنا ستفتس اجملوال إلجوراء مزيود بأخر يف توجيو ا
 من الدراسات يف ىذا ادلوضوع.

 مصطلحات الدراسة :
 العنف اجملتمعي :.1

تعوورف منظمووة الصووحة العادليووة العنووف اجملتمعووي بأنووو ذلووك ادلظهوور موون العنووف الووذي يقووع 
أو ال ويقوع بشوكل عوام خوارج ادلنوزل ويشومل عنوف بني أفوراد ال قرابوة بيونهم وقود يعرفوون بعضوهم 

العصابات واإلعمال العشوائية واالعتداء اجلنسي واالغتصاب والعنف يف ادلودارس وأمواكن العمول 
ومحووول السوووالح وادلخووودرات والسووورقة وغريىوووا مووون ادلظووواىر الووويت ميكووون أن يتعووورض ذلوووا الفووورد سوووواء  

 ( 1, 1991كضحية أو كشاىد .)منظمة الصحة العادلية ,
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 ادلشكالت السلوكية :
أظلووواط سووولوكية ظووواىره تعكوووس خرقًوووا ل عوووراف االجتماعيوووة ادلقبولوووة يوجههوووا الفووورد ضلوووو 
اتآخرين أو ضلو ذاتو بغرض اإليذاء, وىي سلوكيات يستطيع اتآخرين مالحظتها بسهولة, وتتميز 

ل العالجووي, بووالتكرار واحلوودة ولكنهووا ال تصوول إيل درجووة االضووطراب الشووديد الوويت يتطلووب التوودخ
وتوووؤثر ىوووذه السووولوكيات علوووي كفوووواءة الفووورد النفسوووية وربووود موووون تفاعلوووو موووع اتآخووورين ) كاشووووف, 

1991 ,11) 
 . السلوك العدواين:1

يعووورف السووولوك العووودواين بأنوووو أي سووولوك يصووودره الفووورد يهووودف بوووو إيل إحلووواق الوووذي أو 
نيا أو لفظيووا وسووواء   الضوورر بفوورد أخوور أو رلموعووة أفووراد ػلوواول ذبنووب ىووذا اإليووذاء سووواء كووان بوود

بصووورة مباشوورة أو غووري مباشوورة أو أفصووس عوون نفسووو ىف صووورة الغضووب أو العووداوة الوويت توجووو إيل 
 (189ادلعتدي عليو .) عبد هللا , ب .ت , 

 . اخلوف:1
يعرف اخلوف علي أنو " حالة شعورية وجدانية يصاحبها انفعال نفسي وبودين , تنتواب 

يف إحساسوووو بووواخلطر , وقووود ينبعوووث ىوووذا ادلوووؤثر مووون داخووول  الطفووول عنووودما يتسوووبب موووؤثر خوووارجي
الطفوول , ويعوود انفعوووال اخلوووف واحووًدا مووون أىووم ميكانيزموووات احلفوواظ علووى الوووذات وبقائهووا لووودي 
اإلنسووان , وىووو وظيفووة للحفووواظ علووى البقوواء واحليوواة أيًضوووا لوودى الكائنووات األخوورى) سوووليمان , 

1995 .11 ) 
 حدود الدراسة:

 احلد ادلكاين:   تطبق الدراسة احلالية يف مدينة مصراتة بأربعة رياض أطفال عامة.     -
 1911/ 1918احلد الزماين:   تطبيق الدراسة يف العام الدراسي  -

 إناث . 68ذكور و 91طفل منهم  111احلد البشري :   تطبيق الدراسة علي عدد  -
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 الدراسات السابقة:
أجريت العديد من الدراسات اليت تناولت العنف اجملتمعي وخاصة ىف ظل تنامي ظاىرة 
التعوورض للعنووف وذلووك للتعوورف علووي أثووار التعوورض ذلووذا الوونمط موون العنووف علووي الصووحة اجلسوومية 
والعقليوة لالفوراد وتنوعوت ىوذه الدراسوات مون حيوث اذلودف والعينوات ادلسوتخدمة فيهوا وسونعرض 

 ض الدراسات اليت ترتبط دبوضوع الدراسة احلالية .يف السياق التايل لبع
 ,Patrck J. Fowler, Carolyn J. Tompsettدراسة باتريك وآخرون )

Jordan M. Braciszewski et al 2009 والويت ىودفت إيل التعورف علوي  أثور  )
دراسووة تناولووت  111التعوورض للعنووف اجملتمعووي يف الصووحة العقليووة وذلووك ىف ربليوول بعوودي لعوودد 

عالقة بوني التعورض للعنوف اجملتمعوي  وبعوض ادلتغوريات النفسوية ادلختلفوة وقود أشوارت النتوائج إيل ال
أن  ىناك تأثري قوى للعنف اجملتمعي يف اإلصوابة باضوطراب الضوغوط التوايل للصودمة وادلشوكالت 
اخلارجيوة , كمووا أن التعورض للعنووف كضوحية تنبووأ وبشوكل دال بووأعراض الصودمة مقارنووة بووالتعرض 

ف كشووواىد أو كسوووامع , ومشووواىدة العنوووف كوووان لوووو توووأثري كبوووري مقارنوووة بسوووماع العنوووف علوووى للعنووو
ادلشوووكالت اخلارجيوووة , ولكووون كوووال النووووعني مووون العنوووف كوووان لوووو توووأثري متسووواوي يف ادلشوووكالت 
الداخلية كما وجدت عالقة قوية بني السلوك اخلارجي والتعرض للعنف وكانوت ىوذا العالقوة قويوة 

 ادلشكالت الداخلية.جدا لدى األطفال يف 
( ربليووول بعووودي لعووودد Tener.G.V,2001ويف نفووس السوووياق أيضوووا اجوووري تنووري ) 

موون الدراسووات الوويت تناولووت أثوور التعوورض للعنووف اجملتمعووي علووي األطفووال وادلووراىقني  وقوود أشووارت 
نتوووائج التحليووول إىل أن التعووورض للعنوووف اجملتمعوووي يووورتبط وبشوووكل دال بالضوووغوط التاليوووة للصووودمة 

 اب لدى األطفال وادلراىقني.واالكتئ
 ويف جنوب أفريقيا أجري شيلدس ونادسون وبريسي 

Shields.n,Nadasen.k,Pierce,2008) دراسوووة هبووودف التعووورف  علوووى  )
أثر العنف اجملتمعي على األطفال يف كيب تاون يف جنووب أفريقيوا كموا ىودفت أيضوا إىل التعورف 

ر النفسووي لوودى عينووة موون األطفووال يف ادلرحلووة علووى العالقووة بووني التعوورض للعنووف اجملتمعووي والكوود
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طفوول   اختيووارىم بطريقووة  165عووام وتكونووت عينووة الدراسووة موون عوودد  11إىل  6العمريووة موون 
عشوائية مون ادلودارس مون ىوذه ادلدينوة وقود أشوارت النتوائج إىل أن التعورض جلميوع أشوكال العنوف  

نا دلظوواىر عنووف أكوورب مقارنووة كووان مرتفعووا وبشووكل دال إحصووائيا كمووا تعوورض األطفووال األكثوور سوو
باألطفووال األصووغر سوونا كمووا أشووارت النتووائج إىل أن الوودعم االجتموواعي والتنظوويم األسووري ومراقبووة 
األسرة ل طفال تعترب متغوريات وقائيوة مون التعورض للعنوف اجملتمعوي وجواءت العالقوة بوني التعورض 

 للقتل والكدر النفسي غري دالة إحصائيا.
العالقوووة بوووني التعووورض للعنوووف اجملتمعوووي وادلشوووكالت الداخليوووة  ويف زلاولوووة للتعووورف علوووى

عوووام أجوووري  كورجوووولني فرانكووورولني  18إىل  6واخلارجيوووة لووودى األطفوووال يف ادلرحلوووة العمريوووة مووون 
(Corigliano, Frank J 2011 دراسوة علوي عينوة مكونوة مون )طفوال وقود أشوارت  11

عنوف رلتمعوي )اغتصواب , إطوالق نوار , % من أفراد العينوة تعرضووا دلشواىدة 91النتائج إىل أن 
% منهم تعرضوا على األقل مرة واحدة بشكل مباشر للعنف اجملتمعي ,   55.6اعتداء( كما أن 

كمووا وجوودت عالقووة مباشوورة ودالووة إحصووائيا بووني التعوورض للعنووف اجملتمعووي والوظووائف االنفعاليووة 
راض اخلارجيووة والتعوورض والسوولوكية , كمووا أن التعوورض للعنووف كضووحية ارتووبط وبشووكل دال بوواألع

 للعنف كمشاىد ارتبط باألعراض الداخلية.
 ,.Nancy G.G., Huesmann L.Rكما أجرت نانسي وىومسانن واصليا )  

Anja S.,2003  دراسووة ىوودفت إىل التعوورف علووى العالقووة بووني التعوورض للعنووف اجملتمعووي )
دلنووواطق احلضوووارية يف طفوووال مووون ا 1156وادلعوووارف االجتماعيوووة والعووودوان لووودى عينوووة مكونوووة مووون 

سوووونة وقوووود أشووووارت نتووووائج الدراسووووة إىل أن ادلعووووارف االجتماعيووووة  11إىل  5ادلرحلووووة العمريووووة موووون 
تتوسووووط العالقووووة بووووني التعوووورض للعنووووف اجملتمعووووي والسوووولوك العوووودواين وتشووووري ىووووذه النتيجووووة إىل أن 

العنيووف  مشوواىدة العنووف اجملتمعووي تووؤثر يف السوولوك العوودواين موون خووالل كووال موون تقليوود السوولوك
 وتطوير ادراكات اجتماعية ترتبط بو مع تقدم األطفال يف العمر.

ويف زلاولة للربط بني التعورض للعنوف اجملتمعوي والسولوك ادلضواد للمجتموع أجورت إمييليوا 
(( دراسة للتعرف على العالقة بني Amelia V.D & Andrew .D , 2000وأندرو  
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تمع والسلوك االجتماعي وذلك علوى عينوة مكونوة التعرض للعنف اجملتمعي والسلوك ادلضاد للمج
سوونة يف جنوووب إفريقيووا وقوود أشووارت  11.6طفووال موون الصووف السووابع دبتوسووط عمووري  16موون 

نتووووائج الدراسووووة إىل وجوووووود عالقووووة متوسوووووطة بووووني التعووووورض ادلباشوووور للعنوووووف ومسووووتويات العووووودوان 
عووورض ادلباشووور للعنوووف وصوووعوبات يف التنظووويم الوووذامه كموووا تنبوووأ اجلووونس بشوووكل أكثووور داللوووة مووون الت

 بالسلوك العدواين.
ويف زلاولة لتحديد األسوباب وراء بعوض الشوكاوى اجلسومية غوري زلوددة األسوباب لودي 
األطفووووال ربطووووت بعووووض األحبوووواث بووووني ىووووذه الشووووكاوى والتعوووورض للعنووووف اجملتمعووووي وموووون ىووووذه 

 ; Bailey, B.Nالدراسوات دراسوة بيلوي وديلينسوي وىنجيونن واجور وربووبرت وكوفينتجوون )

Delaney-Black, V; Hannigan, J. H.; Ager, J; Sokol, Robert; 

Covington, CY. 2005 والووويت ىووودفت إىل التعووورف علوووى طبيعوووة العالقوووة بوووني   .)
طفوووال مووون  186الشوووكاوى اجلسووومية والتعووورض للعنوووف اجملتمعوووي وذلوووك علوووى عينوووة مكونوووة مووون 

أعوووام وقوود أشووارت نتووائج  1إىل  8 األطفووال األمووريكيني موون أصوول أفريقووي يف ادلرحلووة العمريووة موون
الدراسووووة إىل وجووووود عالقووووة بووووني مشوووواىدة العنووووف اجملتمعووووي واإلصووووابة بووووأعراض الضووووغط النفسووووي 

% موون  19وصووعوبات النوووم وشووكاوى يف ادلعوودة وصووداع كمووا شووكل التعوورض للعنووف اجملتمعووي 
اد بنسووبة التبوواين يف أعووراض الضووغوط عنوود األطفووال كمووا أن التعوورض للعنووف اجملتمعووي كضووحية ز 

% مووون الصوووداع 51% مووون مشووواكل النووووم وبنسوووبة 91% مشووواكل الشوووهية لووودى األطفوووال 16
 وتشري ىذه النتائج إىل ضرورة مراعاة ىذا البعد عند معاجلة ىذه احلاالت.

 ,.Linda M., Sally Aكمووا أجووورت كووول مووون لنوودا وسووويلي وسووووزانا ) 

Suzanne M. ,2008لعنوف اجملتمعوي والصوراع (  دراسة هبدف التعرف على أثر التعرض ل
بوووني اتآبووواء واإلغلابيوووة الوالديوووة والووودعم االجتمووواعي غوووري الرمسوووي يف التنبوووؤ بادلهوووارات االجتماعيوووة 

طفال وقد أشوارت نتوائج الدراسوة إىل أن زيوادة  161وادلشكالت السلوكية لدى عينة مكونة من 
األطفووووال واطلفوووواض التعوووورض للعنووووف اجملتمعووووي يتنبووووأ وبشووووكل دال بادلشووووكالت السوووولوكية لوووودى 

مسووتويات ضووبط الوونفس والتعوواون , كمووا أن الصووراعات بووني األزواج تنبووأ وبشووكل دال بادلشوواكل 
 الداخلية لدى الوأطفال.
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 ,Melanie P. , Danielle Haleواجورت ميلينيوا ودينيليوا وسوكوت وكلوري 

Scott D. Clair, 2000 دراسووة ىوودفت إىل التعوورف علووى أثوور التعوورض للعنووف )  .)
تمعي كضحية وكشاىدة علوى ردود األفعوال الصودميو وادلشوكالت السولوكية لودى عينوة مكونوة اجمل
طفال أمريكي من أصل أفريقي يعيشون يف مناطق منخفضة الدخل وقد أشارت نتائج  161من 

ربليل االضلدار إىل أن التعرض للعنف كضوحية تنبوأ وبشوكل دال بادلشوكالت السولوكية , كموا أن 
 تنبأت وبشكل كبري بردود األفعال الصدميو لدى األطفال. الفوضى اجملتمعية

ومووون خوووالل العووورض السوووابق لوووبعض الدراسوووات السوووابقة ميكووون القوووول أن ىنووواك دعوووم 
امربيقي قوي للعالقة بني العنف اجملتمعوي وكول مون ادلشوكالت الداخليوة واخلارجيوة لودي األطفوال 

لبعديووة والدراسووات األخوورى عالقتهووا وموون أكثوور ىووذه ادلشووكالت الوويت أثبتووت نتووائج التحلوويالت ا
بووالتعرض للعنووف اجملتمعووي اجلنوووح والسوولوك العوودواين والقلووق واخلوووف واضووطراب الضووغوط التاليووة 

 للصدمة والقلق واالكتئاب. 
 منهج الدراسة وإجراءاهتا:

اسووتخدم الباحووث ادلوونهج الوصووفي, للتعوورف علووى العالقووة بووني التعوورض للعنووف اجملتمعووي 
كية ) العووودوان واخلووووف (, ويعوووود السوووبب يف اختيوووار ىوووذا ادلووونهج ألنوووو ادلووونهج وادلشوووكالت السووولو 

 ادلناسب لدراسة التساؤالت بصيغتها احلالية, ويف ظل العينة ادلختارة. 
ذلووووك إىل  فووووادلنهج الوصووووفي ال يعتموووود علووووى رلوووورد فكوووورة أو ظوووواىرة معينووووة, بوووول يتعوووودي

اكتشوواف احلقووائق وآثارىووا, والعالقووة الوويت تتصوول هبووا وتووربط بينهووا, وتفسووريىا وربليلهووا وأخووذ العووربة 
 منها وتّوقع تأثرياهتا ادلستقبلية, ومعرفة القوانني اليت ربكمها .

 :جمتمع البحث وعينته 
ريوواض أطفووال  9طفووال موووزعني علووي  1115يتكووون رلتمووع البحووث احلووايل موون عوودد 

مجيوووع الريووواض العاموووة دبدينوووة مصوووراتة وقووود   اختيوووار عينوووة البحوووث احلوووايل والبوووال  عوووددىم  ميثلوووون
إناثووا بالطريقووة العشوووائية البسوويطة موون أربعووة ريوواض ميثلووون  68ذكووورا و  91طفووال موونهم  111

ادلناطق الرئيسية دبدينوة مصوراتة وتشومل ىوذه الروضوات روضوة الشوهداء )مصوراتة ادلدينوة ( وروضوة 
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)مكتوب تعلويم طمينوة ( وروضوة شووهداء قصور محود )مكتوب تعلويم قصور محود ( وروضووة  أمول الغود
البسوووواتني ) مكتووووب تعلوووويم الدفنيووووة ( ويوضووووس اجلوووودول التووووايل توزيووووع عينووووة البحووووث حسووووب ىووووذه 

 الروضات .
 ( توزيع عينة البحث حسب الروضات 1جدول رقم ) 

 رلموع إناث ذكور أسم الروضة
 51 26 25 روضة الشهيد

 45 20 25 الغدأمل 
 40 20 20 شهداء قصر أمحد

 41 20 21 البساتني
 177 86 91 اجملموع

 
 أدوات الدراسة :

 أستخدم الباحث األدوات التالية لقياس متغريات البحث :
 violence exposure scale forمقيوواس التعوورض للعنووف اجملتمعووي 

children –revised   
لقيووواس التعووورض للعنوووف اجملتمعوووي لووودى األطفوووال يف الدراسوووة احلاليوووة أسوووتخدم البووواحثني 

 FOX,Nمقيوواس التعوورض للعنووف اجملتمعووي الصووورة ادلعدلووة والوويت أعوودىا فوووكس وليفيووت ) 

&Leavitt,l.a , 1995  حيث قاموا دبراسولتو عون طريوق الربيود اإللكورتوين واحلصوول علوي )
ترمجتهوا , وادلقيواس عبوارة عون أداة للتقودير الوذامه تناسوب األعموار  النسخة األصلية وادلوافقة علي

فقره تتناول أشكال العنوف الويت يتعورض ذلوا األطفوال أو  11سنوات ويتكون من  19إيل  1من 
يشوواىدوهنا ىف حيوواهتم ويووتم عوورض ىووذه الفقوورات علووي شووكل قصووة يقرأىووا القووائم بادلقابلووة علووي 

بة لعمور الطفول ؛ فكول فقورة مون فقورات ادلقيواس تقودم علوي الطفل حيث تبودوا أكثور فهموا ومناسو
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ىيئة رسم كرتوين يصور ما تتضمنو الفقرة من معين وأسفل الرسم يوجود ميوزان تقوديري علوي ىيئوة 
ترموووومرت يوضوووس مقووودار التعووورض للموقوووف سوووواء كشووواىد أو كضوووحية حيوووث يتووودرج التقووودير وفقوووا 

واحوودة وتعطووي الدرجووة واحوود وعوودة موورات  ألربعووة تقووديرات موون أبوودا وتعطووي الدرجووة صووفر وموورة
وتعطوي الدرجوة اثنوني ومورات كثورية وتعطوي الدرجوة ثالثوة .وللمقيواس خصوائص سويكومرتية جيودة 

 يف صورتو األجنبية . 
 صدق وثبات ادلقياس يف الدراسة احلالية :  

للتحقووق موون صوودق وثبووات ادلقيوواس يف الدراسووة احلاليووة قووام البوواحثني بتطبيقووو علووي عينووة 
طفووال و  حسوواب الصوودق عوون طريووق االتسوواق الووداخلي وذلووك حبسوواب معووامالت  59قوامهووا 

االرتبووواط بوووني درجوووات الفقووورات والدرجوووة الكليوووة لكووول بعووود مووون األبعووواد الووويت تنووودرج ربتوووو ىوووذه 
 الدرجات ويوضس اجلدول التايل قيم معامالت االرتباط وداللتها اإلحصائية .

 مي لمقياس التعرض لمعنف المجتمعي( معامالت االتساق الداخ  2جدول )

 التعرض للعنف كضحية التعرض للعنف كشاهد

معامل  رقم البند معامل االرتباط رقم البند
 االرتباط

1 0.68 2 0.61 

3 0.70 4 0.62 

5 0.68 6 0.78 

7 0.62 8 0.71 

9 0.51 10 0.68 

11 0.78 12 0.74 

13 0.77 14 0.71 

15 0.65 16 0.65 
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17 0.80 22 0.75 

18 0.65  

19 0.74  

20 0.44  

21 0.70  

( 9.91ويتضس من اجلودول السوابق أن ىنواك ارتبواط إغلوال ودال عنود مسوتوي داللوة )
لكووول البنوووود اخلاصوووة ببعووود التعووورض للعنوووف كشووواىد والتعووورض للعنوووف كضوووحية والدرجوووة الكليوووة 

 اخلاصة بكل منهما شلا يشري إيل معامالت صدق جيدة للمقياس.
أما فيما يتعلق بالثبات فقد   تقديره علي نفس عينة الصدق باستخدام طريقة التناسق 
الوووداخلي حبسووواب معادلوووة ألوووف كرونبووواخ وقووود بلغوووت قيموووة ألوووف لبعووود التعووورض للعنوووف كشووواىد 

ومجيعهووووا توووودل علووووي  9.69وللمقيوووواس ككوووول  9.61ولبعوووود التعوووورض للعنووووف كضووووحية  9.61
 معامالت ثبات جيدة للمقياس .

 ادلشكالت السلوكية : مقياس
لقياس العدوان واخلوف يف الدراسة احلالية   االعتماد علوي مقياسوني فورعيني مون قائموة 

( وعلا مقياس العودوان واخلووف وتتكوون القائموة 1991ادلشكالت السلوكية واليت أعدهتا )عمر ,
فقوورة  19ة وفقوورة لقيوواس العدوانيوو 19فقوورة موزعووة علووي ثالثووة مقوواييس موونهم  98يف مجلتهووا موون 

فقرة لقياس اخلوف وللقائمة خصائص سيكومرتية جيدة فقد أشارت نتائج  16لقياس الكذب و
التحليل العاملي إيل تشبع الفقرات علي اإلبعاد ادلختلفة وبنسب دالة إحصائيا .وبالنسوبة دلقيواس 

العدوانيوووة  العدوانيوووة واخلووووف ادلسوووتخدمني ىف الدراسوووة احلاليوووة فقووود أشوووارت النتوووائج إيل أن عامووول
 11.18من التباين الكلي للمقياس كما أن عامل اخلووف أسوهم بنسوبة   15.51أسهم بنسبة 

 يف التباين الكلي للمقياس .
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أمووا فيمووا يتعلوووق بالثبووات فقووود أشووارت نتووائج ربليووول الثبووات بطريقوووة إعووادة االختبوووار إيل 
( وىوي 9.95إيل  9.99 )وجود عالقة بني التطبيق األول والثاين دبعامالت ارتباط تراوحوت بوني

 قيم دالة وتشري إيل معامالت ثبات مرضية للقائمة
 صدق وثبات مقياس العدوان واخلوف يف الدراسة احلالية :

للتحقق من ثبات ادلقياسني يف الدراسة احلالية قام الباحث بتطبيقهما علي عينة مكونوة 
عون طريوق االتسواق الوداخلي  طفال من أطفال الرياض دبدينوة مصوراتة و  تقودير الصودق 59من 

وذلووك حبسووواب معوووامالت االرتبووواط بووني الدرجوووة علوووي كووول فقوورة والدرجوووة الكليوووة للمقيووواس سوووواء 
 بالنسبة للكذب أو العدوان ويوضس اجلدول التايل قيم معامالت االرتباط وداللتها اإلحصائية .

 والخوف العدوان لمقياس الداخمي االتساق معامالت( 3) رقم جدول

 العدوان
 

 الخوف

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة

1 86.0 21 86.0 1 86.0 

2 86.8 22 86.0 2 8600 

3 86.0 23 86.. 3 86.0 

4 86.0 24 86.. 4 86.0 

5 86.. 25 86.. 5 8600 

6 86.0 26 8600 6 86.0 

7 86.0 27 86.. 7 86.. 

8 86.3 28 86.3 8 8600 

9 86.8 29 86.0 9 86.. 

11 86.0 31 8603 10 8603 

11 8600 31 86.. 11 86.. 
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12 86.. 32 86.. 12 86.3 

13 86.3 33 86.8 13 86.0 
14 86.. 34 86.. 14 86.. 
15 86.0 35 86.0 15 86.0 
16 86.. 36 86.. 16 86.0 
17 86.. 37 86.. 17 86.. 
18 86.8 38 86.8 18 86.3 

19 86.3 39 86.0 19 86.. 

21 863.     

وباسوووتعراض البيانوووات الوووواردة يف جووودول رقوووم )    ( ميكووون القوووول أن مجيوووع معوووامالت 
, ( شلووا يشووري إيل  9.91ارتبوواط البنووود بالدرجووة الكليووة للبعوود جوواءت دالووة عنوود مسووتوي داللووة )

 معامالت صدق جيدة للمقياسني.
أما فيما يتعلق بالثبات  فقد   تقديره علي نفس عينوة الصودق باسوتخدام معادلوة ألوف  

وىي قويم دالوة  9.19ولبعد اخلوف  9.66كرونباخ وقد بلغت قيمة معامل ألف لبعد العدوانية 
 ومرضية شلا يشري إيل معامالت ثبات جيدة للبعدين .

 إجراءات البحث وأخالقياتو
( . و  1911-1918احلالية يف العام الدراسي  )  تطبيق أدوات الدراسة  

التطبيق بشوكل فوردي دبشواركة ادلعلموات فيموا يتعلوق دبقيواس التعورض للعنوف اجملتمعوي أموا مقيواس 
 ادلشكالت السلوكية فقد كان التقدير من قبل ادلعلمة . 

 األساليب اإلحصائية ادلستخدمة 
( لتحليوووول SPSSنسوووانية )  اسوووتخدام برنوووامج احلوووزم اإلحصووووائية للعلووووم اإل 

 البيانات اخلاصة بالبحث , واستخدمت األساليب اإلحصائية التالية :
 اختبار"ت" لداللة الفروق بني ادلتوسطات.  - 1 ت واالضلرافات ادلعيارية. ادلتوسطا-1
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 التكرارات والنسب ادلئوية . – 1          ربليل االضلدار . - 1
 النتائج ومناقشتها :

 نتيجة التساؤل األول : 
ينص ىذا التساؤل علي " ما ىوي معودالت التعورض للعنوف اجملتمعوي لودي األطفوال يف 

 الدراسة احلالية 
لإلجابووة علووي ىوووذا التسوواؤل   حسووواب التكوورارات والنسوووب ادلئويووة لووودرجات  

ىوووذا الطوووالب الووويت تعوووادل أو تزيووود درجووواهتم عووون الربيوووع األعلوووى . ويوضوووس اجلووودول التوووايل نتيجوووة 
 اإلجراء .

التكرارات والنسب المئوية لدرجات الطالب التي تعادل أو تزيد درجاتهم (    4)    جدول
 عن الربيع األعمى

الدرجة  ادلتغريات  
 الفاصلة

الدرجة  ذكور
 الفاصلة

 العينة الكلية إناث

 النسبة التكرار النسبة التكرار  النسبة التكرار
 27 48  24 11 26 24 12 التعرض كشاىد
 29 53  29 3 26 24 6 التعرض كضحية
 28 51  25 15 28 26 16 الدرجة الكلية

 

موون خووالل اجلوودول السووابق ميكوون القووول أن معوودالت التعوورض للعنووف لوودى أفووراد العينووة 
%(. وميكوووون القووووول أن ىووووذه  19% إىل 11وفقووواً لوووودرجات الربيووووع األعلوووى تراوحووووت مووووا بوووني )

ادلعدالت تعترب مرتفعوة شلوا يشوري إيل وجوود مظواىر لتعورض األطفوال للعنوف وتشومل ىوذه ادلظواىر 
يسوووها ادلقيووواس الضووورب والركووول والتهديووود بالقتووول والسووورقة .وتتفوووق ىوووذه بالنسوووبة للجوانوووب الووويت يق

( ودراسووووة )   Dawes et al .,2006النتووووائج مووووع مووووا توصوووولت إليووووو دراسووووة  ) 
Shields.n,Nadasen.k,Pierce,2008 حووووول ارتفوووواع معوووودالت التعوووورض للعنووووف )
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اجملتمعوي وتبوودو ىووذه النتيجووة منطقيوة نظوورا لعوودم االسووتقرار السياسووي الوذي سبوور بووو ليبيووا ىف الوقووت 
احلووايل وانتشووار السووالح وغيوواب الكثووري موون ادلؤسسووات الوويت كانووت تعموول يف احلفوواظ علووي األموون 

 السلم احمللي . 
 نتيجة التساؤل الثاين : 

للعنووف اجملتمعووي بووني الووذكور يوونص ىووذا التسوواؤل علووي " ىوول توجوود فووروق ىف التعوورض 
 واإلناث 

لإلجابوووة علوووي ىوووذا التسووواؤل   حسووواب قيموووة "ت" للفوووروق بوووني ادلتوسوووطات ويوضوووس 
 اجلدول التايل ىذا اإلجراء 

  المجتمعي للعنف التعرض فى واإلناث الذكور بين للفروق" ت" قيمة( 5) جدول 

 
 

 المتغيرات

 

 (99) ن ذكور
 

 (86) ن إناث
 
 ت قيمة

 
 مستوى
 الداللة

 
 الداللة

 ع م ع م

 التعرض
 كشاهد للعنف

 دالة غير 5.9. 9566 4589 ..75 55.5 8555

 التعرض
 للعنف
 كضحية

 دالة 9..5. 546. .56. ..5. 5.5. 568.

 الكلية الدرجة
 للتعرض

 دالة 5.9. 584. 5599 .955 6574 ..9.5

موون اجلوودول السووابق يتضووس أن ىنوواك فووروق ذات داللووة إحصووائية بووني الووذكور  
واإلنوواث يف التعوورض للعنووف اجملتمعووي كضووحية والدرجووة الكليووة للتعوورض بينمووا مل توجوود فووروق يف 
التعوورض للعنوووف اجملتمعووي كشووواىد وتتفووق ىوووذه النتيجووة جزئيوووا مووع نتوووائج الوورتاث النفسوووي يف ىوووذا 

الدراسووات إيل أن ىنوواك فووروق جنسووية بووني الووذكور واإلنوواث  ىف اجملووال حيووث أشووارت العديوود موون 
 Breslauالتعرض للعنف اجملتمعي واتآثار ادلرتتبة علية  ومن ىذه الدراسات دراسة كل من  )

& Anthony, 2007; Breslau et al., 1998; Breslau, Peterson, 

Poisson, Schultz & Lucia, 2004; Kessler, 1995; Kessler et 

al., 1995; Stein & Gelberg, 1997 .) 
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وميكوون تفسوووري ىوووذه النتيجوووة بووأن األطفوووال الوووذكور يف اجملتموووع يتمتعووون بقووودر أكووورب مووون 
احلريووة يف احلركووة والتفاعوول أكثوور موون اإلنوواث وبالتووايل يتعرضووون دلواقووف ميكوون أن سبثوول هتديوودا ذلووم 

د بينموووا كانوووت دالوووة يف وتأكووود ذلوووك مووون أن الفوووروق كانوووت غوووري دالوووة ىف التعووورض للعنوووف كشووواى
 التعرض للعنف كضحية .

 نتيجة التساؤل الثالث : 
يوونص ىووذا التسوواؤل علووي  " ىوول توجوود عالقووة بووني التعوورض للعنووف اجملتمعووي والسوولوك 

 العدواين واخلوف لدى عينة الدراسة .
لإلجابة علي ىذا التساؤل   حسواب معامول ارتبواط بريسوون بوني اسوتجابات  
قيواس التعورض للعنوف اجملتمعوي وتقوديرات ادلعلموات للسولوك العودواين واخلووف أفراد العينوة علوى م

 ويوضس اجلدول التايل نتيجة ىذا اإلجراء
 ( معامالت االرتباط بني متغريات التعرض للعنف اجملتمعي والسلوك العدواين واخلوف 6جدول )

 الخوف  العدواني السلوك المتغيرات

 599. ** ..2. كشاهد المجتمعي للعنف التعرض

 

 .59. * 297. كضحية المجتمعي للعنف التعرض

 

 .59. **5.5. للعنف للتعرض الكلية الدرجة

 

   

 (   5.5. عند دالة*  5.9. مستوى عند دال)**                             

من خالل اجلدول السوابق يتضوس أن ىنواك عالقوة إغلابيوة ودالوة إحصوائيا عنود  
( بني التعرض للعنف اجملتمعي كشواىد وكضوحية  والدرجوة الكليوة 9.95أقل من)مستوى داللة  

للتعرض للعنف والسلوك العدواين بينما كانت ىذه العالقة غري دالة فيما يتعلوق بواخلوف , وتتفوق 
 & ,Bolland, Henly, Sievingىووذه النتيجووة جزئيووا مووع دراسووات كوول موون )

Stoddard, 2011; Spano, Rivera, &Bolland, 2006; Brady, 

Gorman-Smith, Henry, & Tolan, 2008; Lambert, Boyd, 
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Cammack, &Ialongo, 2012; Sams & Truscott, 2004 حيوث .)
أشووووارت نتووووائج ىووووذه الدراسووووات إيل وجووووود عالقووووة إغلابيووووة ودالووووة بووووني التعوووورض للعنووووف اجملتمعووووي 

 Cooley-Quille M.,Rhondaوالسلوك العدواين بينما زبتلف جزئيا مع نتائج دراسة 

C.B.,Erika F.,James W. 2001 والويت أشوارت إيل وجود عالقوة إغلابيوة ودالوة ) )
بووووني اخلوووووف والتعوووورض للعنووووف اجملتمعووووي .وميكوووون تفسووووري ىووووذه النتيجووووة يف ضوووووء نظريووووة الووووتعلم 

(.  ( والوويت أشووارات إيل أن السوولوك العوودواين Bandura, A. 1986االجتموواعي لبانوودورا 
الطفووول مووون خوووالل ادلالحظوووة للنمووواذج يف زلووويط الطفووول وبالتوووايل ميوووارس األطفوووال السووولوك  يتعلموووو

العووودواين كاسوووتجابة دلوووا يتعرضوووون لوووو ويالحظونوووو مووون أظلووواط تعووورض للعنوووف يف ادلدرسوووة والشوووارع 
 وادلنطقة اليت يعيشون فيها.

 نتيجة التساؤل الرابع : 
دواين يف ضووء درجوات األطفوال ينص ىذا التساؤل علي "ىل ميكون التنبوؤ بالسولوك العو

 علي مقياس التعرض للعنف اجملتمعي ؟"
لإلجابة علي ىذا التساؤل   استخدام ربليل االضلدار البسيط للعدوان واخلوف  

 باعتبارعلا متغريات تابعة والتعرض للعنف اجملتمعي  كمتغري مستقل ويوضس اجلدول

 اين يف ضوء درجات األطفال علي مقياس التعرض للعنف اجملتمعي( ربليل االضلدار للتنبؤ بالسلوك العدو 7جدول )  
ادلعامل  ادلتغري ادلستقل 

 البائي
اخلطأ 
 ادلعياري

مستوي  ت بيتا
 الداللة

مربع  االرتباط
 االرتباط

 0.05 0.25 0.00 26.35  2.11 55.79 الثابت

 0.96 0.03 0.003 0.50 0.01 التعرض للعنف اجملتمعي كضحية

الكلية للتعرض للعنف الدرجة 
 اجملتمعي

0.57 0.22 0.25 2.51 0.01 

يف  9.95ومن اجلدول السوابق ميكون القوول أن التعورض للعنوف اجملتمعوي يسوهم بنسوبة 
درجات السلوك العدواين وتشري ىذه النسبة إيل معودالت تنبوأ منخفضوة وبالتوايل ميكون  التباين ىف

* التعوورض للعنووف  9.91+55.19عوورض معادلووة خووط االضلوودار كالتووايل : السوولوك العوودواين   
 * الدرجة الكلية للتعرض للعنف .9.51اجملتمعي كضحية +
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 التوصيات والبحوث ادلقرتحة :
 التوصل إليها يف البحث احلايل يوصي الباحث دبا يلي:ىف ضوء النتائج اليت   

ضرورة توعية اتآباء وادلعلمني خبطورة  التعرض للعنف اجملتمعي علي األطفوال وخاصوة ىف -
 إكساهبم مظاىر السلوك العدواين .

نشوووور التوعيووووة اجملتمعووووة هبووووذا ادلوضوووووع موووون خووووالل وسووووائل اإلعووووالم ادلسووووموعة وادلرئيووووة -
 وادلكتوبة

تقدمي خدمات الصحة النفسية ل طفال ادلعرضني للعنوف اجملتمعوي حويت ميكون ضرورة -
 ذبنب اتآثار ادلستقبلية ذلذا العنف عليهم وعلي اجملتمع بشكل عام.

إجوووراء مزيووود مووون األحبووواث حوووول أثوووار التعووورض للعنوووف اجملتموووع علوووي الصوووحة العقليوووة -
 سلتلفة .واجلسمية ل طفال وادلراىقني والراشدين يف مناطق ومواقع 
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 :مراجع البحث
م لووووودي ( قيووووواس ادلخووووواوف ادلرضوووووية مووووون الظوووووال1999, عبووووود الووووورمحن ) سوووووليمان-1
-111صووص  11, العووددادلصوورية العامووة للكتوواب , القوواىرة, اذليئووة , رللووة علووم الوونفساألطفووال

118 
علووووم الوووونفس االجتموووواعي, دار  , معتووووز سوووويد  ) بوووودون توووواري  ( حبوووووث يفعبوووود هللا-1

 , القاىرةغريب
( دراسوة لوبعض ادلشوكالت السولوكية لودي األطفوال 1999وسيمة زلمود  ) عمر, -1

تغوووريات احلكوووم اخللقوووي , وادلسوووايرة, ىف مرحلوووة موووا قبووول ادلدرسوووة االبتدائيوووة دبدينوووة ادلنيوووا يف ضووووء م
 الرتبية ,جامعة ادلنيا, كلية ندفاع .رسالة ماجستري,غري منشورة, الرتوي االادلغايرة

( ادلشكالت السلوكية وتقدير الوذات لودي ادلعواق  1991كاشف , إ ميان فؤاد ) -1
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