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انتىافق االجتماعي بني األطفال املساء هلم
م  .بلميس عبد حسين

واألطفال انعاديني

مركز أبحاث الطفولة واألمومة

مهخص انبحث :
عنوان البحث ( التوافك االجتماعي بين األطفال المساء لهم واألطفال العاديين )
يهدددا البحددث الحددالي ال د التعددرا عل د ا ددر اإلسدداء الوالديددة عل د التوافددك
االجتماعي للطفل  ،ولتحميك هذا الهدا استخدمت الباح ة ممياس التوافدك االجتمداعي
المدرسي الذي أعده ( السلمان  )4002 ،وممياس اإلساء الوالدية الذي أعدته الباح ة
ولمددد لددمل البحددث (  ) 040طف دبلا وطفلددة تددم اختيددارهم علددوااياع مددن ارب د م ددارس
ابتدااية  ،ولمد أظهرت النتااج عدم وجود فروق دالة إحصااياع لئلساء الوالديدة علد
التوافك االجتماعي المدرسي في جمي الفرضيات .
(-The Social harmony loet ween children whom abuse and
) normal children
The research Purposes to identify the influence of the
parents of fens upon social harmony for the child, and to achieve
the Purpose the researcher uses the measure ment of scholastic
social harmony which prepared by ( Al Salmon ,2004) , and the
parents of fames measurement which prepared by the research .
) The researcher includes ( 120) child ( male –female
randomly from ( 4) primary schools , the results appears have no
indicative differences ( statistics)for the parents of fames up on
scholastic social harmony from the all assumptions .
مشكهت انبحث واحلاجت إنيه :
يخض الفرد منذ اليوم األول لوالدته إل عملية األعدداد االجتمداعي كدي يتلدر
الميم ال مافية لمجتمعه فيكتس بذلن كل ما يساعده عل التوافك مد البيادة االجتماعيدة
التددي سدديعي فددي كنفهددا  ،ولددد دلددت الدراسددات واألبحدداث علد تعددذر اسددتمرار الفددرد
كااناع اجتماعياع خارج النطاق ال مافي الحضاري للمجتم  ،وم دل هدذا مدا أكدده عدالم
االجتماع العربي (( ابن خلدون ))إذ يمرر أن االجتماع ضروري لئلنسدان عند ذلدن
بالمول عإلنسان مدني بالطب ع ( ابن خلدون  ،0711 ،ص  . )97فالكاان اإلنسداني
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ينمو من خبلل تفاعل الموى الورا ية والموى البياية حيث تختلا األهمية النسبية لكدل
منهما من لخص ألخر ففي كل فرد إمكانيات ورا ية معينة وتعتمد درجدة تحمدك هدذه
اإلمكانيات عل البيادة التدي تنمدو فيهدا  ،فدالتوافك إنمدا يعندي عبللدة حسدنة بدين الفدرد
والبياة وهو تغير لؤلحسن كما يمكن النظدر إلد التوافدك العدام علد انده طريمدة الفدرد
الخاصة والغالبة في حل ملاكله وفي تعامله م الناس ذلن أن كل سلون يصددر عدن
الفرد ما هو إال ندوع مدن التكيدا  ،فدالفرد يولدد مدزود بدتنواع لدت مدن االسدتعدادات
الجسمية والعصدبية والنفسدية وهدذه كلهدا تحتداج للدذ وتهدذي وتمدوم األسدر بجدزء
تموم األسدر بعمليدة
ويموم االتصال واالحتكان بالمجتم بالجزء األخر كما
الخلك االجتماعي ( أي عملية التطبي االجتمداعي ) Socialization Interaction
 Processوخبلل هذا التفاعل وبفضله تعتدل دواف الفرد ويتكدون ضدميره ويكتسد
خبددرات ومعلومددات ومهددارات وعواطددا واهتمامددات ويتخددذ ليمددا ومعتمدددات وسددمات
خلميددة لددت كمددا يملدد عددن عددادات واتجاهددات وسددمات أخددرى ( عددو ،0771،
ص. )41-01
تعددد األسددر مددن أهددم المتسسددات التددي تددزرع البددذور األول د للسددواء والتوافددك
االجتماعي أو المر أو غير التوافك االجتماعي ويتولا التت ير في كل مرحلة عل
مجموعددة مددن المتغيددرات المتفاعلددة منهددا عدددد إفددراد األسددر ومسددتوى تعلدديم الوالدددين
وترتي الفرد بين إخوته وأسالي عملية التنلاة االجتماعيدة التدي تتبعهدا األسدر كمدا
يتم ل ذلن في االتجاهات الو الدية ما بين السيطر الزااد أو العناية والحمايدة الزاادد
أو اإلهمددال كددذلن يددتدي الوضدد االلتصددادي داخددل األسددر دوراع فعاالعبالسددل أو
اإليجا  .ولمد كانت األسر ومدا زالدت هدي البيادة الطبيعيدة لنلدت اإلفدراد وتزويددهم
بالعوامل النفسية وال مافية البلزمة لنموهم وتمدمهم لدذلن فدان تدت ير األسدر ال يمتصدر
عل فتر معينة من حيا الفدرد وإنمدا تدبلزم أ ارهدا مختلدا مراحدل نمدو لخصديته ،
ويجم العلماء عل اختبلا أطرهم النظرية عل أن الخبرات األسدرية هدي مدن أهدم
المتلرات التدي تدت ر فدي النمدو االجتمداعي والنفسدي للفدرد بوصدفها مصددر خبدرات
الرضا وإلباع الحاجات فضبلع عن كونها المصدر األول لبلستمرار النفسي والتكيا
م الحيا وإذا ما أ ردنا إن نعدد جديبلع سدليماع نفسدياع وناضدجاع عمليداع فعليندا إن نبددأ
باألسر وبخاصة األبوين وعبللتهما م األبناء .
( الداهري  ،0777 ،ص)011-012
هذا وان إساء معاملة الطفل التي تتبعها األسر كطريمة في تعاملها مد األطفدال
فددي الموالددا الحياتيددة المختلفددة هددي بالتددالي تددت ر علدد تكددوينهم النفسددي وتددوافمهم
االجتمدداعي  ،وبالتددالي فددان األسددر تختلددا بدداختبلا طددرق وأسددالي المعاملددة لؤلبندداء
ولعددل الظدددروا االجتماعيددة المحيطدددة تلعددد دوراع كبيددر فدددي تحديددد وتلدددكيل هدددذه
األسالي والتفاوت ال مافي بلكل عام يختلا من مجتم ألخر  ،وفي الولت نفسه نجد
إن هنان اختبلفا حت في ال مافات الفرعية وفي أسالي المعاملة الو الدية  .فمد
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تتعددر بع د األسددر لظددروا محدددد تجعلهددا غيددر لددادر عل د اسددتخدام
االتجاهات الصحيحة في معاملة األطفال وغير مندمجة مد الوضد االجتمداعي العدام
فعدم التكيا االجتماعي لمجموعة من األسر التي من الممكن إن تتعر إلد بعد
(
الظروا االجتماعية الطاراة كوفا احدد الوالددين مد بلع
الكندري والرليدي  ،4001 ،ص . ) 00وتتجاوز أ ار اإلساء لؤلطفال التت ير علد
سلوكياتهم وتصرفاتهم االجتماعية واألخبللية في محيطهم األسري واالجتماعي التدي
تبدددو مظاهرهددا بالعدوانيددة ولغددة الددرف وأسددبا فمدددان ال مددة بددالنفس وعدددم التوافددك
االجتماعي م زمبلاهم وغيرها من ا تر النيل من حمهم بالمعاملة اإلنسانية.
( ادعيبس منير ،لبكة االنترنيت )
هددذا وان نددوع المعاملددة التددي يتلماهددا الطفددل لهددا ا ددر كبيددر عل د نمددوه االجتمدداعي
واللخصي والنفسي والذي يستمر معه طوال حياته وان األطفال الذين يعاملون بمسو
من الوالدين عاد ما يتعرضون إل ضعا المدر عل التوافك االجتماعي والتحصيل
( عبد الغفور وإبراهيم  ،0771 ،ص )19
والمدني .
هذا ولما كانت المدرسة خيدر وسديلة إلكسدا الطفدل النمداط السدلون االجتمداعي
المرغددو فيدده  ،إذ يددرى أنصددار المدرسددة السددلوكية التمليديددة إن لدددر الطفددل عل د
التوافك م البياة المدرسية تتتي من خبلل اكتسابه مجموعة من العدادات والسدلوكيات
( مرسدي ،
الممبولة اجتماعياع والتدي تمكنده مدن التوافدك مد نفسده والمجتمد .
 ،0711ص ، )00وان توافك الطفل المساء إليه م البياة المدرسية يعني التمليل مدن
أ ر اإلساء عل سلوكه وانه ستدمج الميم ال مافية للبياة الجديدد وبمدا يسدير فدي اتجداه
تلدددكيل لخصدددية سدددوية  ،والعكدددس بدددالعكس فدددان أخفددداق الطفدددل إليددده فدددي التوافدددك
االجتماعي م البياة المدرسية يعندي إن لئلسداء ا درا ا فدي تعويدك التوافدك االجتمداعي
للطفل ضمن البياة المدرسية .
وهددذا سدديكون موضددوع دراسددتنا الددذي نسددع مددن خبللدده إلد معرفددة إمددا إذا كانددت
اإلساء الوالدية ستت ر في التوافك االجتماعي للطفل م البياة أم ال  .وذلن من خبلل
تطبيك ممياس التوافك االجتمداعي لؤلطفدال المسداء إلديهم مدن لبدل الوالددين ومدن اجدل
الكلا عن مدى التوافك االجتماعي للطفل التضد األمدر إجدراء دراسدة ممارندة بدين
األطفددال المسدداء ألدديهم مددن لبددل الوالدددين وبمددا يندداظرهم مددن المرندداء غيددر المسدداء لهددم
وتطبيك الممياس عل العينتين  ،هذا ويمكن تلخيص ملكلة بح نا علد وفدك التسداتل
األتي -:
هل هنان فروق ذات داللة إحصااية في الدرجات التي حصل عليهدا األطفدال
المسدداء لهددم علد مميدداس التوافددك االجتمدداعي المدرسددي وبددين األطفددال العدداديين علد
الممياس نفسه أم ال
هددذا وعليدده فددان نتددانج البحددث الحددالي لددد تفيددد فددي الكلددا عددن مدددى التوافددك
االجتمدداعي أو عدمدده وت بيددت الممترحددات والبددداال التددي مددن لددتنها معالجددة الملددكلة
والتخفيا من لدتها واللن إن اآلمر سيكون أك در خطدور وأهميدة بالنسدبة لؤلطفدال
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كونهم يلكلون نصا الحاضر وكل المستمبل لذلن فدان مسدتلة تدوافمهم أو عددمها مدن
األهمية بمكان ما تحدد مسير المجتم تمددما أو تع دراع  ،فضدبل عدن إن الطفولدة فدي
مجتمعنا لم تنل االهتمام الكافي في البحث والدراسة عل الرغم مدن أهميتهدا فدي نمدو
وتلكيل لخصية الفرد .
من هنا تبدو أهمية دراستنا لموضوع التوافك االجتماعي في تحميك االهدداا
المريبة والبعيد للفرد والمجتم عل حد سواء  ،لذا نجد في الموضوع من األهمية ما
يستحك البحث والدراسة .
هذف انبحث
يهدا البحث إل معرفة الفروق بين األطفال المساء إليهم واألطفال العداديين
في التوافك االجتماعي المدرسي .
فرضياث انبحث
يسع البحث إل التحمك من صدق وصحة الفرضيات الصفرية آالتية -:
الفرضي األالىلي أل  -ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددااية عنددد مسددتوى (  )0،01فددي
التوافك االجتماعي بين األطفال المساء لهم ( ذكور – إنداث ) واألطفدال غيدر المسداء
لهم ( ذكور – إناث ) .
الفرض األالثان األ  -ال توجد فروق ذات داللة إحصااية عند مستوى (  )01 ،0في
التوافك االجتماعي بين الذكور المساء لهم واإلناث المساء لهن .
الفرض ي األالثالثيياأل  -ال توجددد فددروق ذات داللددة معنويددة عنددد مسددتوى (  )0،01فددي
التوافك االجتماعي بين اإلناث المساء لهن واإلناث العاديات .
الفرض األالرابعاأل  -ال توجد فروق ذات داللة إحصااية عند مستوى (  )0،01في
التوافك االجتماعي بين الذكور المساء لهم والذكور العاديين .

حذود انبحث :
يتحدد البحث الحالي في :
 تطبيك ممياس إساء معاملة الطفل الو الدية .تطبيك ممياس التوافك االجتماعي المدرسي عل المجموعتين من األطفال المساء لهمواألطفال العاديين .
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 أطفال الصا السادس االبتدااي في مركز محافظة ديال للعام الدراسي -4001. 4001
حتذيذ املصطهحاث :
أى ألل األ -ألالتىافكأل أل
 -0عرفه المليجي  (( 0710بتنه األسلو الذي بواسطته يصبح اللخص أك ر كفاء
فددي عبللاتدده مد البياددة لددذا ينبغدي علد الفددرد إن يددتعلم كيددا يتغلد علد الصددعوبات
ويخفا من حد التوتر النفسي واإلحباط )) .
( المليجي  ،0710 ،ص)72
 -4يعرفه دمحم  (( 4002بتنه حالة من التوازن واالستمرار والتكامل النفسي والجسمي
( دمحم،4002 ،ص)070
واالجتماعي )) .
وتتبندد الباح ددة تعريددا المليجددي  0710لتعريددا التوافددك وذلددن للددموليته
لتعريا التوافك .
ثان ا"أل -ألالتىافكألالجتماعيأل أل
 -0يعرفه البهي  (( 0791بتنه مرونة الفرد في تغيير أنماط سلوكه من اجل المواءمة
بين ما يحدث له من تغيرات متباينة وبين ظروا البياة المحيطة به )) .
( البهي  ،0791 ،ص)244
 (( English and Englishبتندده التعبيددر عددن
 -4بينمددا يعرفدده انجل د انجل د
االنسدددجام بدددين الفدددرد وبياتددده تلدددن العبللدددة التدددي تضدددمن للفدددرد حاجاتددده ومتطلباتددده
الفسيولوجية واالجتماعية )) ) (English, H.B. and English, A , C, 1958,P 13
 -3يعرفه دمحم  (( 4002بتنه األسلو الذي بواسطته يصبح اللخص اك ر كفاء مدن
عبللته م البياة إذا اصطدمت رغبات الفرد م المجتم مما يتدي إلد خلدك عمبدات
( دمحم ، 4002 ،ص)077
في سبيل أرضاء دوافعه)) .
ثالثا" -ألالتىافكألالجتماعيألالمدرسيأل أل
(( يمصد به لدر التلميذ عل تكوين عبللات اجتماعية ممبولة في البياة المدرسية بمدا
تتضمنه تلن البياة من معلمين ورفاق صا )) (( Arkoff,A,1968,P368
رابعا"أل -ألاإلساءةأل أل
 -0تعرفهددا ألجلبددي  (( 4003بتنهددا إيمدداع األذى والخطددر أو اإلصددابات الخطددر
لؤلطفددال الصددغار بواسددطة الوالدددين أو ممدددمي الرعايددة وغالبددا مددا ينددتج عددن
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اإلصدابات التددي تلددمل كسدور وتجمعددات دمويددة بالددماإ وإصددابات متعدددد فددي
األنسجة الرخو وعجز مستديم وحدوث الوفا )) ( الجلبي  ،4003 ،ص)0
 -4تعرفدده أدار الصددحة والخدددمات اإلنسددانية  (( 0710بتندده اإليددذاء الجسدددي أو
اإلساء الجسدية أو المعاملة الماامة عل اإلهمال أو سوء المعاملة للطفدل تحدت
سن ال امنة علر من العمر وذلن بواسطة لخص يكون مسدتوالع عدن رعايدة
الطفل ورفاهيته تحت ظروا تتعر فيها صحة الطفل لؤلذى أو التهديدد )) .
( مجلة الطفولة والتنمية  ،4000 ،ص)42-40
انفصم انثاني :

اإلطار اننظري و انذراساث انسابقت :
أىلاأل ألالدب اتألالتنظ ر األ أل
اهتم االن روبولوجيون و علمداء الدنفس بدراسدة عمليدة التنلداة االجتماعيدة مندذ
بداية الخمسينيات إل ال م انينيدات مدن المدرن الماضدي مد وجدود نددر فدي الدراسدات
السوسدديولوجية التددي تناولددت هددذه العمليددة فددي تلددن الفتددر ( ألجددواهري وآخددرون ،
 ،0777ص ) 12وبعدددها ازدادت اهتمامددات االجتمدداعيين والتربددويين باإلضددافة إل د
االن روبولوجيون والمهتمين بعلم النفس بدراسة األسالي الخاصة بالتنلاة االجتماعية
وأبعادها  ،حيث بدا االهتمام بالطفل في مطل العلرينيات من المرن الماضي بظهور
لوانين لحماية الطفل حيث صدر أول إعدبلن لحمدوق الطفدل فدي العدام  0743وتبلدور
عنه إعدبلن جنيدا لحمدوق الطفدل فدي عدام  0742دم اعتمددت الجمعيدة العامدة لؤلمدم
المتحدد فددي العدام  0717إعبلنددا عالميداع لحمددوق الطفدل  ،وفددي عدام  0717صدددرت
اتفالية حموق الطفل ودعم نموه ونمااه ومناهضة كافة ألكال ومستويات العنا الدذي
يوجه ضد الطفل وتضمنت الماد (  )07من االتفاليدة حمايدة الطفدل مدن كافدة إلدكال
العنا واإليذاء البدني والعملي واالستغبلل الجنسي وغيدره واتخداذ الدولدة اإلجدراءات
الكفيلددة بمن د ذلددن بمددا فيهددا تدددخل المضدداء  .WWW.amaniordau\org\ .وسددوء
معاملددة االطفددال ليسددت ملددكلة لخصددية أو عااليددة بددل هددي ملددكلة لوميددة وعالميددة
فجميعنددا ال نخددرج عددن إحدددى بل ددة إمددا أن نكددون لددد تكبدددنا سددوء المعاملددة واإلهمددال
صغاراع أو لهدنا صغاراع يتكبدونه أو سمعنا عن أطفال يعانون اآلمة في مكان ما ،
واألطفددال الددذين يتعرضددون لسددوء المعاملددة يكبددرون بمخلفددات سددميمة البددد وان تددت ر
سددلباع علد الوسددط الددذي سيعيلددون فيدده وبعدددت إلددكال ومددن المتسددا اندده لدديس مددن
السهل لياس معدل سوء معاملة األطفال واإلهمال في المجتم ألنه الدل أندواع العندا
افتضاحاع إذ تلير إحصااية نلرت في  FBL Law Inforcement Bulletinإن
إساء معاملة األطفال من الل الجراام المبلغ عنها إذ ال تزيد نسبة اإلفصاح عنها عدن
(  ) 0/0 00 – 0فمط من حاالت اإلساء .
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()WWW.amanjordan.org\aman
ولعل الدراسات التي تناولت العنا المنزلي وسدوء المعاملدة الدو الديدة باتجداه
األطفال تم تناولها منذ عمود طويلة من الزمن وتم التطرق لها من منطلمات اجتماعية
أو مافية أو نفسية  ،ووصل العنا إل أعل درجاته اتجاه االطفال عند بعد اإلبداء
إل د درجددة اندده فددي الواليددات المتحددد األمريكيددة يمددوت مددا يمددار ( )40007طفددل
( الكنددري 4001 ،
سنوياع بسب المسو في التعامل م األبناء
 ،ص )00هذا وان التوافك من متلرات الصحة النفسية والعبللة بينهما ليست سدببية
أو تغيرية لكنها عبللة جدلية تتدي إل الفهم وتلدير إلد التفاعدل المتبدادل وان زيداد
درجة التوافك م الدذات ومد اآلخدرين تزيدد مدن رصديد الفدرد فدي الصدحة النفسدية (
الددداهري  ) 19-11 ،0777 ،والتددي توهددل الفددرد للعددي السددليم األمددن فددي مجتمعدده
واللدددعور باالمددداان واالطماندددان  ،وكدددان مفهدددوم التوافدددك موضددد اهتمدددام العلمددداء
والمنظرين فدي علدم الدنفس واالجتمداع والعلدوم ذات العبللدة  ،وإذ يلدير المفهدوم إلد
المرونة التي يلكل بهدا الفدرد اتجاهاتده وسدلوكه لمواجهدة موالدا جديدد حتد يكدون
هنان تكامل بين الفرد وتولعاته ومتطلبات المجتم  ،وتستمر فاعليدة الصدحة النفسدية
 0إيجابا وسلباع في ضوء عمليات التطبي االجتماعي للفرد وفي ضوء نوع الخبرات
التي يتعر لها ( خبرات سار ) أو ( خبدرات غيدر سدار ) ناجمدة عدن صددمات ،
عمبددددددات  ،الددددددباعات  ،احباطددددددات  ،وصددددددراعات  ،للددددددك  ،تددددددوتر  ،اسددددددترخاء
................الخ من الحاالت الم ير في البياة المادية واالجتماعية التي يعدي فيهدا
الفرد في رحلة حياته  ( .ألعبيدي  ،0777 ،ص)11
ويعبر التوافك عن سلون الفرد المتنوع للتوفيدك بدين حاجاتده ومطالبده وبدين
ظروا البياة ومطالبها ولذلن يمكن عد التوافك عملية دينامكية مستمر طدوال الحيدا
( االلوسي
يسع الفرد من خبللها إل تغيير نلاطه ليتوافك م بياته
 ، 0770 ،ص ، ) 01ويمددول لددورنس لددافر (( إن الحيددا هددي سلسددلة مددن عمليددات
التوافك التي يعد فيها الفرد سلوكه في سبيل االستجابة للمولا المرك الذي ينتج عن
حاجاته ولدرته عل إلباع هذه الحاجات ولكي يكون اإلنسان سوياع ينبغدي إن يكدون
تواف مدده مرندداع وينبغددي إن تكددون لديدده المدددر عل د اسددتجابات منوعدده تددبلتم الموالددا
وتدددنجح فدددي تحميدددك دوافعددده ( عدددو ، 0717 ،ص. )41وتلدددير نظريدددة الدددتعلم
االجتمداعي لبانددورا وولتدرز ((  ))Bandura and waltersإلد إن الفدرد يددتعلم
السلون السوي من خبلل مبلحظة سلون اآلخرين ومبلحظة نتااج هدذا السدلون وذلدن
من خبلل تمليد أو محاكا السلون الناجح المتوافك م اآلخرين كمدا إن الفدرد يسدتطي
من خبلل التعلم االجتماعي بالمحاكا تجن السلون الذي ينجم عنده العمدا أو انعددام
التعزيز  ( .هيا جنة  ،0771 ،ص. )44
مما يمكن استخبلصه من األدبيات التي حاولت تفسير التوافك االجتمداعي إن
عملية التوافدك االجتمداعي يدتحكم فيهدا لطبدان رايسدان احددهما ذاتدي يتم دل بمحدددات
الفرد – الطفل هنا – اللخصية ( االستعدادات السيكولوجية والمحدددات الفسديولوجية
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الفطريددة ) والتددي بموجبهددا تتحدددد السددمات اللخصددية الذاتيددة للفددرد  ،والمطد األخددر
يتم ل بالمحددات البياية المتم لة بالمتسسات والموالا االجتماعية التي يمر بها الفرد
والتي بموجبها يتحدد الجان االجتماعي لللخصية والتوافدك االجتمداعي هدو حصديلة
التفاعددل بددين متطلبددات الفددرد وحاجاتدده الذاتيددة ومتطلبددات المجتم د االجتماعيددة والتددي
تختلا من بياة محلية إل أخرى األمدر الدذي يتطلد جهدداع مدن لبدل الفدرد مدن اجدل
الموازنددة بددين متطلباتدده وحاجددات المجتم د المحلددي الجديددد  ،ويتندداول لددوبين مفهددوم
التوافددك ويعنددي بدده السددلون المتكامددل ذلددن السددلون الددذي يحمددك للفددرد ألصد حددد مددن
االستغبلل لئلمكانيات الرمزية واالجتماعية التي ينفرد بها اإلنسدان  ،فاإلنسدان يتميدز
بميددزتين يتفددرد بهمددا عددن الحيوانددات وهددي المدددر الهاالددة علدد اسددتخدام الرمددوز،
واعتماده في مرحلة الطفولة عل الغير  ،وهذا يتدي إل بمااه وإلباع حاجاته  ،وفي
مرحلة الرلد يتمبل المساولية ويلب حاجات الغير وهذا التوافك يتميز بالضبط الذاتي
(عددو ،
 Self-Controlوالتمدددير للمسددتولية اللخصددية واالجتماعيددة
 ،0717ص )42وهنددان مددن يددرى إن التوافددك هددو تلددن العمليددة الديناميكيددة المسددتمر
التي يهدا بها اللخص إن يغير سلوكه ليحدث عبللات أك ر توافماع بينه وبدين البيادة
 ،والبياة  Environmentتلمل كل المت رات واإلمكانيات والموى المحيطدة بدالفرد
والتددي يمكنهددا إن تددت ر عل د جهددوده للحصددول عل د االسددتمرار النفسددي والبدددني فددي
معيلددددته أي إن لدددده المدددددر علدددد تكددددوين العبللددددات المرضددددية
(وود
 Satisfactoryبددين المددرء وبياتدده ولمددد حدددد كددل مددن
ورث ودوندا لدد  ) Wood Worth and Dondd Donaldإن الفدرد يتوافدك فدي
عبللاته م البياة بان يحدث تغييراع لؤلحسن بمدر المسدتطاع وذلدن إن التوافدك للبيادة
إنما يتضمن تغيرات في البياة نفسها أو تغيرات في عبللات الفرد بها .
( عو  ،0717 ،ص)41
وهنان دبلث ا تجاهدات أو إجدراءات خاطادة مسديطر ينبغدي علد األسدر الدتخلص
منها أ نداء عمليدة التنلداة االجتماعيدة إلعالتهدا فدي بنداء اللخصدية وتت يرهدا الواضدح
عل الصحة النفسية وهذه اإلجراءات هي -:
 -1اتجاهألاإلهمالألالزائدأل(أل( Over-Negligence Attitudeأل
ويتم ل هذا االتجاه في إهمال الطفل من جان اإلبداء إهمداالع مفرطداع مدن حيدث
للددة الرعايددة وعدددم تحميددك الددباعاته وحاجاتدده النفسددية والفسدديولوجية فيل د الطفددل
ويصدداحبه لددعور بعدددم األمددن والخددوا مددن الندداس والخددوا مددن المسددتمبل ويكددون
خجوالع سلبياع في التعامدل  ،و متده بنفسده وبداآلخرين ضدعيفة بدل فدي حداالت ك يدر
تكون م ته معدومة ويصبح حالداع وتوافمه االجتماعي مد اآلخدرين يكدون ضدعيفاع ،
جاا الوجدان لكاكاع غير أمنا  ،وحين يصبح رالداع يتضح من أسلو معاملته في
الحيا ومن خبلل تعاملده مد اآلخدرين ألبلجتماعيدة واألنانيدة والمحاولدة للكسد بدتي
طريمة لتتمين حياته  .وكل هذه السدمات تدت ر سدلباع فدي صدحته النفسدية وتوافمده مد
اآلخرين .
-211-

العدد السادس واالربعون  .مجلة الفتح  .نيسان لسنة 3122

م .بلقيس عبد الحسين

-2ألاتجاهألالس طرةألالزائدةأل(أل Over-Doninearing Attitudeأل)أل أل
يتسم بع اإلباء باتجاه السيطر الزاادد والتسدلط مدن جدانبهم إزاء الطفدل فينلدا
في بياة طاغية فيها ألوان من المهر النفسي وبتكرار هذا االتجاه الذي يصاحبه العما
أو الحرمددان النفسددي والمددادي ممددا يتددرن ا ددتراع سددلبية علدد صددحة الطفددل النفسددية
واالجتماعيدة والجسدمية فينمددو خاافداع للمداع مستسددلماع ولدد يدتدي هددذا االستسدبلم فددي
مراحل متمدمة من العمر إل التمرد عل السلطة والعددوان والتخريد ولدد يصداح
كل ذلن الحسداس بدالنمص وعددم توافمده االجتمداعي مد اآلخدرين وعددم المددر علد
المبادر .
-3اتجاهألالحما األالزائدةأل(ألOver Protective Attitudeأل)أل أل
ويتم ل هذا االتجاه في محاولة األبوين إحاطة الطفل والخوا عليده بلدكل غيدر
طبيعي يصل أحياناع إل حاالت مرضية مما يت ر سلباع عل سلوكه وصحته النفسية
فيتسم باألنانية وح الذات وينمو عاجزاع عل تحمل المستولية .
( الداهري  ،0777 ،ص)-019
إبعاد انتىافق االجتماعي :
أىل"  -التوافك ألزواجي ويتضمن السعاد الزوجيدة والرضدا ألزواجدي والمددر علد
حل الملكبلت واالستمرار ألزواجي .
ثان ا"  -التوافك العاالي أو األسري ويعني السعاد األسرية التي تتم ل في االسدتمرار
األسري والتماسن األسري والمدر عل تحميك مطال األسر وسبلمة العبللات بدين
الوالدين وسبلمة العبللات األسرية م األلار وحل الملكبلت األسرية .
ثالثا"  -التوافك المه ني ويتضدمن الرضدا عدن العمدل والمهندة وإرضداء اآلخدرين فيده
واالستمبلل في المهنة والتغل عل ملكبلتها ويعبر عن التوافدك المهندي بد (اللخص
المناس في المكان المناس ) ( عبد العزيز  ،4000 ،ص)73-74
أزمت انتىافق االجتماعي :
ألالسييرةألالمدييددةألبالند ييارأل -ألكانددت األسددر لددديما تمددوم بجمي د الوظددااا المتعلمددةبالخدمات واإلنتداج فكاندت متم لدة فدي العلدير والمبيلدة بم ابدة وحدد متكاملدة وكتنهدا
دولة كاملة األركان أي كانت تموم بجمي الوظااا تجاه الفرد  ،ولدم يعدد لؤلسدر فدي
الولت الحاضدر سدوى وظدااا لليلدة وإنهدا مهددد باالسدتبل منهدا حيدث إن الوظيفدة
المتبمية لؤلسر هي الوظيفة التربوية .
ألالمدرسيياألضييرتألطر مديياألالسيير أل  -أول مددا نلددتت المدرسددة عل د مسددرح الحيددااالجتماعية لتكون مجاالع تتجم فيه الخبرات الحية بحيدث يتسدن نملهدا إلد األجيدال
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النالاة بتك ر سهولة وفي ولت الل عل أيدي ألخاص لهدم درايدة معيندة مدن وسداال
نمل تلن الخبرات .
ألأزمياألالبييبالألالجيامعيأل  -تتضددح أزمددة اللدبا الجددامعي فدي إن االختيددار بالنسددبةلبلخددتبلط أو الددزى أو لتصددفيا اللددعر ال يددتم عددن وعددي وإدران بددل يددتم فددي الغالد
نتيجة التمليد واالنخراط .
أل
ألأزماألالز جاتألالجد دةأل  -األسر الجديد باعتبارها متسسة التصادية جديد خاصةبالخزانددة فمددن يمددوم بوظيفددة أمددين الصددندوق هددل يجعددل صددندولان لؤلسددر بحيددث
يتماسم الطرفان تسيير دلة اللتون االلتصادية لؤلسر الجديد  ،حيث أن الزوج يريد
أن يظل محتفظاع باستمبلله االلتصادي الذي اعتاده أيام العزوبدة ولكدن الزوجدة تريدد
أن تلع دور ربة ال بيت المديمة والتي تكون أمينة علد أمدوال الدزوج بحيدث تطمدان
عل د أبددوا اإلنفدداق وهكددذا تنلددت أزمددة جديددد بددين الددزوجين الجديدددين مددن الغيددر
والبغ  ( .أسعد  ،ت ،ص)019-033
جماالث انتىافق :
ألالتىافكألالجتماعيألىالتىافكألالذاتيأل ألالتوافددك االجتمدداعي يتعلددك بالعبللددات بددين الددذات واآلخددرين ويددرتبط تمبددل
الزاخرين بتمبل الذات ويساعد هذا لدر الفرد عل التطبي االجتماعي وضبط الدنفس
وتحمل المستولية والمدر عل االعتراا بحاجته لآلخرين والمدر عل عمد صبلت
اجتماعية راضدية  ،والتوافدك الدذاتي يمصدد بده لددر الفدرد علد التوفيدك بدين دوافعده
المتصارعة توفيماع يرضي به الجمي ارضاءاع متزناع .
ألالتىافكألالعمريأل ألعناصر التوافك العملي هي اإلدران الحسي والتعليم والتذكر والتفكير والدذكاء
واالسددتعدادات وبميددام كددل بعددد مددن هددذه اإلبعدداد بدددوره كددامبلع ومتعاوندداع م د بميددة
العناصر يتحمك التوافك العملي .
ألالتىافكألالد نيأل ألالجان د الددديني جددزء مددن التركي د النفسددي للفددرد وك يددراع مددا يكددون مسددرحاع
للتعبير عن صراعات داخلية عنيفة .
ألالتىافكألالس اسيأل أليتحمك التوافك السياسي عندما يعتنك الفرد المبادئ السياسية التي تتمل م تلدن
التي يعتنمها المجتم أو يوافك عليها أي عندما يساير معايير الجماعة التي يعي فيها
.
ألالتىافكألاللتصاديأل أل-213-
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التغيددر المفدداجب باالرتفدداع أو االنخفددا فددي سددلم المدددرات االلتصددادية يحدددث
اضطراباع عميماع في أسالي توافك اللخصية م المجتم .
ألالتىافكألالجنسيأل أليلع الجنس دوراع بالغ األهمية في اإلنسان للفرد لما له من ا ر في سلوكه وعل
صحته النفسية .
ألالتىافكألالمدرسيأل ألالتوا فددك المدرسددي هددو لدددر مركبددة تتولددا عل د نددوعين مددن العوامددل الطاافددة
 Group Factorsعمليدددة واجتماعيددة أي علددد بعدددين أساسددديين بعددد عملدددي وبعدددد
اجتماعي .
التىافكألالترى حيأل Recrcation Adjustmentأل أليموم التوافك الترويحي عل إمكانية التخلص متلتداع مدن أعبداء العمدل ومسداولياته
والتصرا في الولت بحريدة وممارسدة السدلون الحدر التلمدااي الدذي يحمدك فيده الفدرد
فرديته ويمارس هواياته عملية كانت أو ترويحية .
ألالتىافكألالمدنيأل ألهو العملية الدنيامية المستمر التي يموم بها الفرد لتحميك الدتبلتم بينده وبدين البيادة
المهنية المادية واالجتماعية والمحافظة عل هذا التبلتم .
(عو  ،0717 ،ص)31-47

انفصم انثانث

إجراءاث انبحث

 -1عينت انبحث
هددي مجموعددة جزايددة مددن المجتم د الددذي تجددري عليدده الدراسددة التددي يختارهددا
الباحث إلجراء دراسة عليها وفك لواعد خاصة وتكون مم لة للمجتم وبما إن طبيعة
البحث تمتضي إجراء دراسة ممارنة بدين عينتدين مدن أطفدال المرحلدة االبتداايدة وإنهدا
ممتصر عل االطفال المساء لهدم مدن لبدل الوالددين واألطفدال العداديين ضدمن مركدز
محافظة ديال ،فمد كان لزاماع علينا إن نحدد المدارس التي تتوفر فيها هذه العينة من
االطفال والتي تم تحديدها بترب مددارس ضدمن مديريدة تربيدة محافظدة ديدال جددول
رلم (  )0يوضح ذلن وبوال (  ) 90طفبلا مساء لهم ضمن مرحلدة الصدا السدادس
االبتدااي وذلن كونهم أك ر وعياع واستيعاباع لطبيعة البحث والممياس المعتمدد  ،وبمدا
ينعكس عل الموضوعية ودلة النتااج وفي ممابل هذه العينة من األطفدال الغيدر مسداء
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لهم ( العاديين ) وبوال (  )90طفبلع بعد إجراء المكافت بدين المجمدوعتين مدن حيدث
تعليم الوالدين وعمر التبلميذ وعدد إفراد األسر .
جدول رلم ()0
يبين أسماء وأعداد المدارس واألطفال في مجتم البحث
المدارس المختار منها
الجنس
العدد
المجموعة
ت
 -0أطفال مساء لهم ( 30 90ذكور) مدرسة المساعي للبنين
مدرسة مريم للبنات
(30إناث )
 -4أطفال عاديين (30 90ذكور) مدرسة الحكيم المختلطة
مدرسة آيات للبنات
(30إناث)
مدرسة خاتم األنبياء
040
040
المجموع
أداة انبحث :
تعددد أدا البحددث عنصددر أساسددي يسددتعين بهددا الباحددث لحددل ملددكلة بح دده ممددا
يمتضي عل الباحدث اختيدار انسد أدا التدي تتوافدك مد طبيعدة الملدكلة المعروضدة
(
وعليه تم اختيار مميداس التوافدك االجتمداعي المدرسدي الدذي أعدده
السلمان  )4002 ،وممياس اإلساء الو الدية التي أعدته ( ألعبيدي . ) 4009،
-1ألمم اسألالتىافكألالجتماعيألالمدرسيأل أل
وصا الممياس بصورته الجديد بلغ عدد فمرات الممياس (  )14فمر ملحك رلم ()0
وأمددام كددل فمددر مددن فمددرات األدا ددبلث بددداال وهددي ( تنطبددك علددي بدرجددة كبيددر ،
تنطبك علي بدرجة متوسطة  ،تنطبك علي بدرجة لليلة ) .
صدقألالمم اسألالصريأل أل
استخرج الصدق الظاهري للممياس حيث تدم عدر المميداس علد مجموعدة
من الخبراء لغر استبماء الفمرات التي حصلت عل نسبة اتفاق (  )0\0 10فدتك ر
.
ثباتألالمم اسألالصريأل أل
يعد ال بات من اللروط الواج توافرها في الممياس ويعني عدم تدت ر النتدااج
بصور جوهرية في حالة تغيير الباحث ( الغري  ،0711 ،ص )012وهدذا ولدد تدم
اعتماد طريمة التجزاة النصفية لل بات من خبلل تمسيم فمرات الممياس فردية وزوجية
وبلغ معامل االرتباط بين فمرات الممياس  0،11وبعد التصحيح بمعادلة سيبرمان بلدغ
 0،19وهي نسبة جيد .
أعادةألاستخراجألصدقألالمم اسأل أل
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لامت الباح ة بعر الممياس عل مجموعة من الخبدراء االختصداص وذلدن
للتتكد من صدبلحيته فداجم الخبدراء علد صددق المميداس لميداس التوافدك االجتمداعي
المدرسي عل أطفال المرحلة االبتدااية ملحك رلم (  ) 4يوضح ذلن .
أعادةألاستخراجألثباتألالمم اسأل أل
من اجل التتكد من بات الممياس لامت الباح ة بتطبيك الممياس وإعاد تطبيمه
علد عينددة مددن تبلميددذ الصددا السدادس االبتدددااي والبددالغ عددددهم (  )00وبعددد مددرور
أسبوعين تم أعداد االختبدار علد نفدس العيندة وكدان معامدل االرتبداط (  )0،11وهدو
معامل ارتباط بات عال .
طر ماألتصح حألالمم اسأل أل
إن طريمدة تصددحيح المميداس أخددذت كددل فمدر فددي المميداس ددبلث درجددات إذا
كانت اإلجابة عنها ( تنطبك علي بدرجة كبير ) ودرجتان أذا كاندت اإلجابدة (تنطبدك
علي بدرجة متوسطة ) ودرجة واحد إذا كانت اإلجابة ( تنطبدك علدي بدرجدة لليلدة )
وعليدده فددان أعلدد درجددة للمميدداس  ) 3 x14 ( 019والوسددط ) 4 X 14 ( 002
والل درجة  ) 0 X 14 ( 14وبهذا فان الذي يحصل عل أك در مدن (  ) 002يكدون
لديدده توافددك اجتمدداعي مدرسددي  ،والددذي يحصددل عل د الددل مددن (  ) 002يكددون لديدده
توافك اجتماعي مدرسي ضعيا .
-2ألمم اسألإساءةألمعامراألالطفلألالىالد األ أل
وصا الممياس بصورته األولية
بلغ عدد فمرات الممياس (  ) 20فمر ملحك رلم ( )3موزعة عل النحو األتي -:
(  ) 01فمر تميس اإلساء الجسدية و (  ) 00فمر تميس اإلساء اللفظية و ( ) 01
فمر تميس اإلهمال .
صدقألالمم اسأل أل
اسددتخرج الصدددق الظدداهري للمميدداس وذلددن مددن خددبلل عرضدده عل د نخبددة مددن
الخبراء من األساتذ المختصين في مجال التربية وعلم النفس وعلم االجتماع  ،ملحك
رلم ( . ) 4
ثباتألالمم اسأل أل
اسددتخرج ال بددات عددن طريددك إعدداد االختبددار بعددد مددرور أسددبوعين مددن تطبيددك
االختبار األول عل عينة مكونة من (  ) 00حيث بلغت ليمته ( . )0،17
طر ماألتصح حألالمم اسأل أل
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يعطي الطفل درجة واحد عن كل إجابدة ( نعدم ) علد كدل فمدر  ،وصدفر عدن
كل إجابة (ال) وبما إن عدد فمرات الممياس (  ) 20فان درجات المميداس تتدراوح
ما بين ( صفر –  )040والدرجة العالية تدل عل كون اإلساء كبير .
أل
تكافؤألمجمىعتيألالبحثأل أل
عل د الددرغم مددن اختيددار عينتددي البحددث بلددكل علددوااي مددن األطفددال المسدداء لهددم
واألطفال العاديين أال إن الباح ة حرصت عل تكافت مجموعتي البحث في المتغيرات
التي يمكن إن تت ر عل تكافت مجموعتي البحث في المتغيرات اآلتية -:
 عمدددر الطفدددل باأللدددهر وعددددد أفدددراد األسدددر و التحصددديل الدراسدددي لدددؤلم والتحصيل الدراسي لؤل .
جدول رلم ()4
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والميم التااية ألعمار مجموعتي
البحث المحسوبة باأللهر.
الميمة
درجة الميمة التااية
االنحراا
باأللهر العدد الوسط
التااية
المعياري الحرية المحسوبة
الحسابي
الجدولية
المتغير
0,3
04,0
90
األطفال
المساء لهم
4
0,07
001
0,7
00,1
90
األطفال
العاديين
المجموع 040
جدول رلم ()3
يبين ليمة كا 4لمتغير عدد أفراد األسر
المتغير

د .ح

عدد أفراد األسر

الخصااص
 1 1-1 2-0فما فوق
األطفال المساء لهم 01 49 09
01 41 02
األطفال العاديين
39 12 30
المجموع

4

ليمة كا4
المحسوبة
0,43

ليمة كا4
الجدولية
1,77

جدول رلم ( )2
يبين ليمة كا4لمتغير المستوى التعليمي لؤلم
الخصااص
المتغير

مستوى تعليم األم
ابتدااي

أعدادي

مج
دبلوم
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فما دون

فما دون

01

42

فما
فوق
01

90

01

41

09

90

31

10

32

040

4

0,47

1،77

جدول رلم ( )1
يبين ليمة كا 4لمتغير تحصيل األ الدراسي
الخصااص
المتغير
أطفال مساء
لهم
أطفال
عاديين
المجموع

مج

مستوى تعليم األ
ابتدااي
فما دون

أعدادي
فما فوق

دبلوم
فما
فوق

40

40

07

90

07

42

01

90

20

22

39

040

د.ح

ليمة كا4
المحسوبة

ليمة كا4
الجدولية

4
0،11

1،77

انىسائم اإلحصائيت
 -0اختبار  T-testللمكافت بين المجموعتين ( أطفال مساء لهم وأطفال عاديون)
 -4معامددل ارتبدداط بير سددون لحسددا ال بددات لنصددا الفمددرات ( ألبيدداتي وذكريددا ،
 ،0711ص ) 013
 -3معامددل ارتبدداط ( سددبيرمان – بددروان )  -:اسددتخدم لحسددا بددات المميددداس
باالستعانة بمعامل االرتباط النصفي لبيرسون .
( عود  ،0711 ،ص )041
 -2مرب د كدداي ( كددا ) 4اسددتخدم لمعرفددة مددا إذا كانددت هنددان فددروق ذات داللددة
إحصااية بين المجموعتين عل وفك الفرضيات المعتمد في البحث .
( البهي  ،0717 ،ص)277
اننتائج ومناقشتها
 -0الختبار صحة الفرضية الصفرية األول التي تنص ع عل عدم وجود فدروق
ذات داللددددة إحصددددااية عنددددد مسددددتوى  0،01فددددي متوسددددطات درجددددات التوافددددك
االجتماعي بين األطفال المساء لهم واألطفال العاديين ( ذكور –وإنداث ) اسدتخدم
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مرب ( كا ) 4إليجاد داللة الفروق بين المجموعتين والجدول رلم ( )9يبدين ذلدن
.
جدول رلم ()9
يبين ليمة (كا )4لمتغير اإلساء والتوافك االجتماعي المدرسي بين األطفال
المساء لهم واألطفال العاديين
التوافك
االجتماعي
اإلساء
الو الدية
أطفال مساء
لهم ذكور
+إناث
أطفال عاديين
ذكور  +إناث
المجموع

بدرجة
متوسطة

بدرجة
واطاة

41

09

01

90

41

01

01

90

11

30

32

040

بدرجة
عالية

مج

ليمة
د.ح
كا4المحسوبة

ليمة كا4
الجدولية

0،14
0،77

4

 -4نتااج اختبار صحة الفرضية ال انية
الختبار صحة الفرضية ال انية التي تنص عل عع عدم وجود فروق ذات داللة
معنوية عند مستوى  0،01في متوسطات درجات التوافك االجتماعي المدرسي بين
الذكور المساء لهم واإلناث المساء لهن عع
جدول رلم ()1
يبين ليمة كا 4لمتغير اإلساء الو الدية والتوافك االجتماعي المدرسي بين الذكور
المساء لهم واإلناث المساء لهن .
التوافك
االجتماعي
الجنس
ذكور مساء
لهم
إناث مساء
لهن
المجموع

بدرجة
عالية

بدرجة
متوسطة

بدرجة
ضعيفة

مج

47

04

07

90

30

04

01

90

90

42

39

040

د.ح

4

ليمة كا4
المحسوبة

0،09

ليمة كا4
الجدولية

1،77

األمر الذي ينبغي لبول الفرضية الصفرية التي تمتضي عددم وجدود فدروق ذات داللدة
إحصااية عند مستوى  0،01في التوافك االجتماعي المدرسي بين األطفال المساء لهم
( ذكور ) و( إناث ) المساء لهن .
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-3الفرضية ال ال ة
الختبار صحة الفرضية ال ال ة التي تنص ( عل عدم وجود فروق ذات داللة
معنوية عند مستوى  0،01في درجات التوافك االجتماعي بين إناث مساء لهن وإناث
عاديدات ) علد وفددك بيانددات الجدددول رلدم (  )1األتددي بلغددت ليمددة ( كددا )4المحسدوبة
( )0،31وهددي الددل مددن الميمددة الجددد وليدة البالغددة (  )1،77األمددر الددذي ينبغددي لبددول
الفرضية الصفرية وهذا يعزز نتيجة الفرضية األول التي تفصح عن عدم وجود أ در
لئلساء عل التوافك االجتماعي المدرسي سواء أكانوا بنينا أم بنات .
جدول رلم ( ) 1
يوضح طبيعة التوافك االجتماعي المدرسي بين اإلناث المساء لهن واإلناث العاديات
التوافك
االجتماعي

بدرجة
عالية

بدرجة
متوسطة

بدرجة
واطاة

41

01

01

90

01

90

31

040

إناث مساء
لهن
01
41
إناث
عاديات
33
14
المجموع
* غير دالة عند مستوى 0،01

المجموع د.ح

4

ليمة كا4
المحسوبة

0،31

ليمة كا4
الجدولية

1،77

 -2الفرضية الرابعة  ( -:ال توجدد فدروق ذات داللدة معنويدة عندد مسدتوى  0،01فدي
التوافك االجتماعي المدرسي بين ذكور مساء لهم وذكور عاديين )
مددن خددبلل الجدددول رلددم (  ) 03األتددي يتبددين إن ليمددة كددا 4المحسددوبة عنددد درجددة
حرية (  ) 1بلغت (  )0،43ممابل الميمة الجد ولية البالغة ( )1،77وبما يجعلندا تمبدل
الفرضية الصفرية وم ل هذه النتيجة تعدزز الفرضدية األولد التدي أفصدحت عمومدا ع
عن عدم وجود فروق ذات داللة معنوية في التوافدك االجتمداعي بدين األطفدال المسداء
لهم واألطفال العاديين سواء أكانوا ذكورا ا أم إنا ا ا .
جدول ()7
يوضح طبيعة التوافك االجتماعي المدرسي بين األطفال ( ذكور ) المساء لهم
واألطفال ( ذكور ) العاديين
التوافك
االجتماعي
المدرسي
ذكور مساء
04
47
لهم
02
41
ذكور عاديين
49
11
المجموع
* ال توجد فروق عند مستوى 0،01
بدرجة
عالية

بدرجة
متوسطة

بدرجة
واطاة

مج

07

90

01
31

90
040
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االستنتاجاث
في ضوء ما توصل إليه البحث يمكن ت بيت الستنتاج األتي -:
لدديس هنددان ا ددر دال إحصددااياع لئلسدداء الددو الدي دة عل د التوافددك االجتمدداعي
المدرسي في جمي الفرضيات .
انتىصياث واملقحرحاث
 النهو بدور المدرسة بوصفها متسسدة تربويدة تعليميدة تسدهم فدي توافدك األطفدالفي أطار البياة المدرسية وخارجها
 إجددراء دراسددة عددن ا ددر المتغيددرات األخددرى غيددر اإلسدداء الددو الدي دة عل د التوافددكاالجتماعي .
-إجراء م ل هذه الدراسة عل مراحل دراسية أخرى ( انوية – جامعه ) .

املصادر
 -0ابدددن خلددددون  ،عبدددد الدددرحمن  -: )0711( ،الممدمدددة  ،دار الكتدددا اللبنددداني ،
بيروت .
 -4أدعيددبس  ،منيددر  -: ) 4009 ( ،اإلسدداء اللفظيددة لؤلطفددال فهددم خدداطب لحدددود
التتدي  ،مركز اإلخبار  ،أمان  ،المركز العربي للمصادر والمعلومات  ،لبكة
االنترنيت .
 -3ادلر  ،الفريد  -: )0711 ( ،العصا  ،ترجمة احمد الرفاعي وفارس ظداهر ،
بيروت .
 -2اسعد  ،يوسا ميكاايل ن ( ت )  ،اللبا والتوتر النفسي  ،مكتبة الغري .
 -1االلوسي  ،جمدال الددين  ، ) 0770 ( ،الصدحة النفسدية  ،ط  ، 0وزار التعلديم
العالي والبحث العلمي  ،العراق .
 -9البهي  ،فتاد  -: )0717 ( ،علم النفس اإلحصااي ولياس العمل البلري  ،ط 3
 ،دار الفكر العربي  ،الماهر .
 -1ألبيدداتي  ،عبددد الجبددار توفيددك  ،و زكريددا ا ناسدديوس  -: )0711 ( ،اإلحصدداء
الوصفي واالستداللي في التربية وعلم النفس  ،مطبعة متسسة ال مافة  ،بغداد.
 -1ألجلبي  ،سوسن لاكر  -: )4003 ( ،ا تر العنا وإساء معاملة األطفال علد
اللخصية المستمبلية  ،مركز الدراسات  ،أمان  ،لبكة االنترنيت .
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 -7ألجددددواهري  ،دمحم  ،وآخددددرون  -: )0770 ( ،الطفددددل والتنلدددداة االجتماعيددددة ،
اإلسكندرية  ،دار المعرفة الجامعية .
 -00الداهري  ،صدالح حسدن  ،والعبيددي  ،نداظم هالدم  -: )0777 ( ،اللخصدية
والصحة النفسية  ،دار الكندي للنلر والتوزي  ،ط ، 0األردن .
 -00السلمان  ،محمود دمحم  -: )4002 ( ،التوافك االجتمداعي ألطفدال المهداجرين
دراسة ممارنة  ،الكتا السنوي لوحد أبحاث الطفولة  ،المجلد ال اني .
 -04عبددد العزيددز  ،فتدداح دمحم  -: )4000 ( ،المدددخل إل د الصددحة النفسددية  ،دار
هانيبال للطباعة
 -03عبددد الغفددور  ،فوزيددة يوسددا  ،وإبددراهيم  ،معصددومة احمددد -: )0771 ( ،
أسالي التنلداة االجتماعيدة فدي الطفولدة المبكدر عندد األسدر الكويتيدة ،المجلدة
العربية للعلوم اإلنسانية .
 -02ألعبيدددي  ،بلمدديس عبددد حسددين  -: )4001 ( ،إسدداء معاملددة الطفددل الددو الدي دة
وعبللتهددا بالمسددتوى التعليمددي للوالدددين فددي مدينددة بعموبددة  ،الكتددا السددنوي ،
المجلد ال اني  ،حولية علمية متخصصة  ،مطبعة لبس  ،بغداد .
 -01ألعبيدددددي  ،دمحم جاسددددم  -: )0777 ( ،ملددددكبلت الصددددحة النفسددددية ومفهومهددددا

واألمرا

النفسية .

-09عددود  ،احمددد سددليمان  -: )0711 ( ،التمددويم والميدداس فددي العمليددة التربويددة ،
المطبعة الوطنية  ،عمان .
 -01عدددو  ،عبددداس محمدددود  -: )0771 ( ،المدددوجز فدددي الصدددحة النفسدددية  ،دار
المعرفة الجامعية  ،إسكندرية .
-01الغريددد  ،رمزيدددة  -: )0711 ( ،التمدددويم والميددداس النفسدددي والتربدددوي  ،مكتبدددة
االنجلو المصرية  ،الماهر .
 -07الكندري  ،يوسدا يعمدو  ،والرلديدي عفداا  -: )4001 ( ،أسدالي المعاملدة
الو الدية السلبية وعبللتها ببع المتغيرات – دراسة ممارنة  ،مجلة الطفولة العربية
 ،العدد . 49
-40دمحم  ،دمحم جاسم  -: ) 4002 ( ،النمو والطفولة في ريا األطفدال  ،مكتبدة دار
ال مافة للنلر والتوزي  ،عمان .
 -40مجلة الطفولة والتنمية  -: )4000 ( ،نحو إسدتراتيجية لحمايدة الطفدل مدن سدوء

المعاملة واإلهمال .

 -44مرسدي  ،كمدال إبددراهيم  -: )0711 ( ،المددخل إلد علددم الصدحة النفسددية  ،دار
العلم للنلر والتوزي .
 -43المليجي  ،عبد المنعم  ،و المليجي حلمي  -: ) 0710 ( ،النمو النفسي  ،ط2
 -42هياجنه  ،امجد دمحم سليمان  -: )0771 ( ،ا ر برنامج إرلادي جمعي في خف

االكتاا وتنمية الضبط الذاتي .
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املالحق
ملحك رلم ()0
ممياس التوافك االجتماعي المدرسي
ت
0
4
3
2
1
9
1
1
7
00
00
04
03

تنطبك عل
بدرجة كبير

الفمرات
ألعر إنني محبو مدن لبدل زمبلادي فدي
المدرسة
ألدم المساعد لزمبلاي في المدرسة
أليم عبللات صدالة بسهولة م زمبلاي
ألعر بالطمتنينة حين أكون بين زمبلاي
ارف أن ينتمد زمبلاي تصرفاتي
أح أن ادرس م زمبلاي
العر بمتعة في اإلصغاء لحديث زمبلاي
أتمبل انتمادات زمبلاي
العر بالغير من زمبلاي
أتبادل الزيارات م أصدلااي التبلميذ
أجددد مددن السددهولة االنسددجام م د زمبلاددي
والتعاون معهم
الددعر بالراحددة النفسددية أ ندداء تعدداملي م د
زمبلاي
أتددددردد فددددي االسددددتعانة بزمبلاددددي حددددين
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02
01
09
01

تواجهني ملكلة في الدراسة
العر بان زمبلاي ال يتمبلوني بينهم
يراودنددي اللددن بددان زمبلاددي يعددداملوني
وكتني غري عنهم
أ ك بالمعلمين في مدرستي
اعتمددد الصددراحة فددي التعامددل م د إدار
المدرسة ومعلميها

 01العر ب مة معظم المعلمين بي
07
40
40
44
43
42
41
49
41
41
47
30
30
34
33
32
31
39

تهددتم إدار المدرسددة فددي لددتوني كتلميددذ
وتساعدني في حل ملكبلتي
العر بالحرج عندما يوجه المعلدم لدي أي
ستال
تضددايمني طريمددة تعامددل معظددم المعلمددين
معي
أتعاون م إدار المدرسة في حل
بع ملكبلت المدرسة
العر بالراحة حين أتغي عن المدرسة
العر بتنني محبو من لبل المعلمين
الددددعر إن المعلمددددين يتمبلددددون اعتددددذاري
بصدر رح
العر بان المعلمين يميزوندي فدي تعداملي
عن زمبلاي
يسعدني أن امضي أطول ولت ممكن في
المدرسة
تعجبنددددي بعدددد المددددواد الدراسددددية عددددن
غيرها
التزم بالضوابط والتعليمات المدرسية
ارغ في ترن المدرسة
الدددددعر بالطمتنيندددددة حينمدددددا أكدددددون فدددددي
المدرسة
افتخر بانتسابي للمدرسة
ال اهددتم إذا خصددمت اإلدار مددن درجددات
سلوكي
أجددد إن اإلدار عادلددة فددي تطبيددك النظددام
المدرسي
احدددرص علددد طلددد إجددداز مدددن إدار
المدرسة بدال من التغي
ال اهددتم بالمحافظددة عل د أ دداث المدرسددة
-224-

م .بلقيس عبد الحسين

العدد السادس واالربعون  .مجلة الفتح  .نيسان لسنة 3122

31
31
37
20
20
24
23
22
21
29
21
21
27
10
10
14

وأبنيتها
أنبدده زمبلاددي حددين يسددياون للمدرسددة و
أ ا ها
ألارن في حمبلت التنظيا و المحافظدة
عل نظافة المدرسة
أحددد ملددداركة زمبلادددي فدددي النلددداطات
المدرسية
ألددددج زمبلاددددي علدددد الملدددداركة فددددي
السفرات المدرسية
أجددد صددعوبة فددي ملدداركة زمبلاددي فددي
األلعا المختلفة
الددعر بالمتعددة عنددد الددتراكي فددي إعددداد
النلرات المدرسية
ألددددارن زمبلاددددي فددددي تنظيددددا صددددفي
الدراسي
أرى إن النلدددداطات المدرسددددية مضدددديعة
لولت التلميذ
الددددعر باالرتيدددداح بحلامددددة االحتفدددداالت و
المهرجانات المدرسية
أجد صعوبة في اختيار النلاط المدرسدي
الذي يناسبني
الددددعر بددددالحزن عنددددد انتهدددداء األنلددددطة
المدرسية
الدددددعر إن ملددددداركتي فدددددي النلددددداطات
المدرسية تكسبني صدالات ك ير
العر بالراحة عندما امضي أطدول ولدت
ممكن في المدرسة
احرص عل االلدتران أو الحضدور فدي
المهرجانات التي تميمها المدرسة
ال تددوفر المدرسددة فرصددة للملدداركة فددي
النلاطات المدرسية
ارغددد فدددي ممارسدددة النلددداط المدرسدددي
لوحددددي حتددد لدددو تطلاددد العمدددل ضدددمن
المجموعة

ملحك رلم ()4
الخبراء الذين تم االستعانة بهم في هذه الدراسة
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ت
0
4

االسم ال بل ي
أخبلص علي حسين
سجبلء فااك البغدادي

3

فاطمة إسماعيل

2

يسرى عبد الوها

ت

الفمرات

اللم
مدرس
مدرس
مساعد
مدرس
مساعد
مدرس
مساعد
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مكان العمل
كلية التربية األساسية  /جامعة ديال
كلية التربية للبنات  /جامعة بغداد
كلية التربية األساسية /جامعة ديال
مركز أبحاث الطفولة وألمومة /جامعة
ديال

ملحك رلم ( )3
دااما

أوالع اإلساء الجسدية
-0
-4
-3
-2
-1
-9
-1
-1
-7
-00
-00
-04
-03
-02
-01

غالبا ما يتعدى عل والدي بالضر
حاول والدي مر إن يمتلني
يعالبني والدي بالحرق ( بسيجار أو غيرها )
غالبا ما ينتج جروح عن ضر والدي لي
تعرضت مر لكسر بسب ضر احد والدي
أتعر للخنك من لبل احد والدي
يستخدم والدي سكيننا أو أدا حاد لضربي
اضر بعنا إذا تتخرت في العود إل المنزل
اضر بلد إذا لجتت إل الصياح للحصول عل ليء
اضر بعنا إذا تخاصمت م لميمي
اضر بلد إذا رغبت بملاهد التلفزيون ولم يوافك
والدي
اضر بلد إذا طلبت نمودا زياد عل مصروفي اليومي
اضر واعنا إذا تسببت في كسر أو تلا ليء من
البيت
أعال واضر بلد إذ دعوت احد أصدلااي للبيت دون
إذن مسبك من والدي
والدي يضربني إذا طلبت منه مصروفي اليومي

انيا -:اإلساء أللفضية
-0
-4

يلتمني والدي بتلفاظ تتذي ملاعري
والدي ال يفهمني لذلن يلتمني
-226-

احيانا

نادرا

العدد السادس واالربعون  .مجلة الفتح  .نيسان لسنة 3122

-3
-2
-1
-9
-1
-1
-7
-00

والدي يخطا بحمي ك يرا وبدون سب
أهان من والدي إذا رغبت بزيار احد أصدلااي
والدي يسبني إذا تسببت في كسر أو تلا ليء من البيت
يحتمرني والدي إذا تدخلت في نما عاالي
يهينني والدي بسب أو بدون سب
يتكلمان والدي معي بخلونة
دااما يردون علي أو هان بكبلم غير لطيا
أهان عندما أتحدث م األلخاص الكبار

ال ا  -:اإلهمال
-0
-4
-3
-2
-1
-9
-1
-1
-7
-00
-00
-04
-03
-02
-01

ال أحاس إذا رجعت إل البيت متتخرا
مر ولت طويل ولم يمبلني أو يحضني احد والدي
ال أجد أذنا صاغية لطلبي في الحصول عل ليء
ال يملك والدي إذا لم اتنااول طعامي لفتر طويلة
ال يتخذني والدي لزيار الطبي عندما امر
يطل مني والدي إن اترن المدرسة
والدي ال يستلني عن وضعي الدراسي
ال يهتمان والدي بتدااي لواجبي المدرسي
ال يهتمان والدي إذا رسبت في المدرسة
ال يحاسبني والدي إذا طال غيابي عن المدرسة
ال يلبيان احتياجاتي اللخصية والمدرسية
ال يحاسباني إذا ترافمت م أصدلاء السوء
ال يحاسباني إذا عرفا إنني أدخن
يغ النظر والدي عني إذا رغبت في السهر إل ولت
متتخر
ال أحاس إذا تفوهت بتلفاظ غير ممبولة اجتماعياع

 الجنسالتحصيل العلمي للوالدالتحصيل العلمي للوالدعدد أفراد األسر-عمر الطفل باأللهر
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