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 املدارس طالب جتاه األسري العنف حنو املعلمني اجتاهات
األردن يف احلكومية  
حطب أبو صبحية  
جامعة الحدود الشمالية -كمية المجتمع برفحاء 

 
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر العنف األسري عمى األداء -ممخصال

األكاديمي لمطمبة في المدارس الحكومية في األردن من وجية نظر 
وأيضا الى دراسة أثر الفئة العمرية والجنس والمستوى المعيشي  ،مدرسييم

لمطمبة المعرضون لمعنف األسري عمى تحصيميم. لتحقيق ىدف الدراسة 
فقرة وقامت بتوزيعيا عمى  54قامت الباحثة بتصميم استبانة تكونت من 

تكونت عينة  المدرسين في المدارس الحكومية في العاصمة عمان.
معمم يدرسون في مدارس عمان في العام الدراسي  547الدراسة من 

تم  البياناتولتحميل  حيث تم توزيع أداة الدراسة عمييم. ،5105/5102
وأظيرت النتائج فروقا ذات  ،استخدام المتوسطات واالنحرافات المعيارية

داللة احصائية في أثر العنف األسري عمى األداء االكاديمي لمطمبة من 
تعزى لمفئة العمرية لمطفل ولصالح االطفال في فئة وجية نظر المدرسين 

سنوات كما أظيرت فروقا أيضا ذات داللة إحصائية تعزى  01أقل من 
لمجنس ولصالح اإلناث. أظيرت النتائج أيضا فروقا تعزى لممستوى 

وفي ضوء النتائج قامت الباحثة  المعيشي ولصالح ذوي الدخل المنخفض.
عقد ندوات توعية لألىل لتعريفيم ن مثل بتقديم بعض التوصيات لمباحثي

بمخاطر العنف االسري عمى األطفال وأثره السمبي عمى أداءىم 
إجراء دراسات أخرى عمى عينة أوسع لتشمل مجتمعات أوسع  ،األكاديمي

دراسة متغيرات أخرى وأثرىا عمى أداء الطمبة  ،والمدارس الخاصة أيضا
 األكاديمي.

 .األداء األكاديمي ،األسريالكممات المفتاحية: العنف 

 
 
 

 المقدمة.1
 التي فيي االجتماعية والتنشئة التربية عوامل أىم األسرة عتبرت     
 بشكل تسيم التي وىي ومبادئو سموكو وتحديد الفرد شخصية تشكل
 والتفوق االجتماعية والثقافة لمطفل االجتماعي النمو في كبير

 المدرسة فيي جدا ىامة نفسية اجتماعية وظيفة ولألسرة الدراسي
 الطفل رغبات إشباع في تسيم التي وىي لمطفل األولى االجتماعية

  السميم النفسي والبناء النفسية
 والتوافق النفسي كيانو الطفل حياة في األولى السنوات تشكل      

 تجارب أو مؤلمة خبرات إلى الطفل تعرض إذا أما السميم النفسي
 نظرة من يؤثر ذلك فان العنف أشكال من شكل أي أو صادقة
 ىذه حل عمى وقدرتو الحياة لمشاكل تحممو وفي المستقبمية الطفل

 شخصية عمى السمبي التأثير إلى الخبرات ىذه تؤدي وقد المشاكل
 النفسية والعقد النفسية باألمراض لإلصابة عرضة تجعمو مما الطفل

 في األكاديمي اداءه عمى كبير بشكل تؤثر وأيضا المختمفة
  . [1]المدرسة

 أحد بيا يقوم التي األفعال“ األسري العنف بمفيوم ويقصد     
 بأحد كمييما أو معنويًا، أو ماديًا، ضرراً  وتمحق األسرة، أعضاء
 والسب، بأنواعو، الضرب: بالتحديد ىذا ويعني األسرة في األبناء
 ضد بفعل القيام عمى واإلرغام والحرق، والطرد، واالحتقار، والشتم،

 الفرد رغبة
 إلى اإلساءة أو اليجوم يعني األسري العنف أن ”روبرت“ ويرى

 .معنوية أو مادية كانت سواء ما شخص
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 بقصد الطفل نحو الموجية األفعال جميع البدني العنف ويعني
 الجروح يسبب الذي كالضرب بو الجسدي والضرر األذى إلحاق

 العضمي والتمّزق والكدمات والوجو الرأس في المختمفة واإلصابات
  .الطفل وتسميم والحرق، والكسور،

 والسخرية االزدراء فيشمل المفظية اإلساءة أو المفظي العنف أما     
 ىذا ان والمراىقين، لألطفال الوالدين قبل من والسباب واالستيزاء

 شخصيات في األساسية المالمح يحدد بأن كفيل العنف من النوع
 .العدوانية الروح رفع في منيم الكثير لدى ويؤثِّر األبناء

 كال جانب من المتكرر االستخدام يعني األسري العنف أن وأرى     
 والحرق، المبرح، كالضرب البدنية لمعقوبات أحدىما أو الوالدين
 والشتم، والتوبيخ، واإلىانة، كالسخرية، النفسية العقوبات أو والمكم،
 . [2]والسب

 العربية سواء المجتمعات، كل في تقع األسري العنف ظاىرة      
 بوجود تعترف الغربية المجتمعات أن ىو الفرق ولكن األجنبية، أو

 أساس وعمى عديدة، بوسائل معالجتيا عمى وتعمل المشكمة ىذه
 الخصوصيات من تعتبرىا العربية المجتمعات أن حين في عممي،

 .الناس أقرب مع حتى تناوليا المحظور األمور ومن بل العائمية،
 األب ليا يتعرض التي العمل وصعوبات المادية، فالمشكالت     
 بعض وفي األبناء، عمى العنف ممارسة الى تدفع قد األم أو

 بو تقوم ما ان زوجيا من لمعنف تعرضت التي األم تعتقد األحيان
 سابقًا، عمييا مورس كونيا عادي أمر ىو أوالدىا تجاه عنف من

 .نفسو الشيء تفعل أن وعمييا
 منيا عديدة، اجتماعية عوامل الى األسري العنف أسباب وتعود     
 من والزواج مختمفة، جنسيات من االبناء وكثرة الزوجات، تعدد

 مع التأقمم من األم تمكن وعدم مختمفة، ثقافات ودخول أجنبيات،
 النفسية الضغوط من كتمة الى حياتيا فتتحول الجديد، المجتمع

 تعبر ان تستطيع ال كونيا العنف، ممارسة الى فتمجأ واالجتماعية،
 . [3]وغضبيا حزنيا عن

 

 الدراسة مشكمة. 2
 السابقة الدراسات من العديد عمي الباحثة إطالع خالل من     

 اىتمت الدراسات ىذه معظم أن وجدت االسري، بالعنف الخاصة
 العنف اثر في المختمفة الدراسية المراحل بين الفروق بدراسة
 بالعنف تأثرىم في الجنسين بين والفروق األطفال، عمى األسري
 الباحثة عمم حدود في – األردن في دراسة أي تتطرق ولم، االسري

 األكاديمي األداء عمى وأثره األسري العنف بين العالقة لدراسة –
 الدراسة في الباحثة تحاول ولذلك مدرسييم، نظر وجية من لمطمبة
 األكاديمي واألداء األسري العنف بين العالقة عن الكشف الحالية
 الجنس ،لمطمبة العمرية الفئة مثل المتغيرات بعض وأثر لمطمبة

 عمى االسري لمعنف المعرضون لمطمبة المعيشي والمستوى
 .تحصيميم

  الدراسة أسئمة أ.
 نحو االردنية الحكومية المدارس في المدرسين اتجاىات ىي ما . 1

 االردن؟ في الحكومية المدارس طالب تجاه األسري العنف
 في المدرسين اتجاىات في إحصائية داللو ذات فروق يوجد ىل. 2

 طالب تجاه األسري العنف نحو االردنية الحكومية المدارس
 العمرية؟ لمفئة تعزى الحكومية المدارس

 في المدرسين اتجاىات في احصائية داللو ذات فروق يوجد ىل. 3
 طالب تجاه األسري العنف نحو االردنية الحكومية المدارس
 ؟(أنثى ،ذكر) لمجنس تعزى الحكومية المدارس

 في المدرسين اتجاىات في احصائية داللو ذات فروق يوجد ىل. 4
 طالب تجاه األسري العنف نحو االردنية الحكومية المدارس
 ؟(متوسط ،مرتفع) المعيشي لممستوى تعزى الحكومية المدارس

  الدراسة أهميةب. 
 من العديد المختمفة الدراسية المراحل خالل الطمبة يواجو     

 ليم وتسبب واالجتماعي النفسي توافقيم تعوق التي المشكالت
 . األكاديمي أدائيم عمى وتؤثر االضطراب،



242013 

308 
 

 أثر عن لمكشف دراسة وجود إلي الحاجة نشأت ىنا من     
 االردنية، المدارس لطمبة األكاديمي األداء عمى األسري العنف
 الدراسي تحصيميم في المؤثرة المتغيرات بعض عن الكشف وكذلك

 الدراسة تشتق كما المعيشي، والمستوى الجنس ،العمرية الفئة مثل
 عند الحالية الدراسة نتائج لتوظيف محاولة أنيا من أىميتيا الحالية
 عمي التأكيد وكذلك عام، بشكل وآثاره األسري العنف أسباب دراسة

 ما واالبتعاد لمطمبة واالجتماعي النفسي بالجانب االىتمام  ضرورة
 .معيم التعامل عند العنف عن أمكن
 عمى األسرة في الطمبة يتمقاىا التي المعاممة أساليب وتؤثر     

 وعنف سمبية أساليب كانت سواء المدرسة في األكاديمي أداءىم
 الدراسة مشكمة تحديد يمكن وبالتالي. إيجابية أساليب أو أسري

 األكاديمي األداء عمى االسري العنف أثر عمى التعرف في الحالية
 وجود خالل من وذلك،  عمان في الحكومية المدارس لطمبة

 ووجود. األسرة في األسري االجتماعي التوافق في مشكالت
 االجتماعي والتفاعل لمطمبة، الدراسي التحصيل في مشكالت
 العممية لممعرفة الوصول ليتسنى وذلك. المدرسة في المدرسي

 وجود عمى المعاممة ىذه تأثير عن الكشف في تساىم التي الدقيقة
 مبني ميني تدخل بناء ثم ومن الطمبة عند األكاديمية المشكالت

 االجتماعية لمخدمة المينية الممارسة يخدم سميم، عممي أساس عمى
 .األردني المجتمع في المدرسية

 الدراسة هدفج. 
 االداء عمى االسري العنف أثر معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت     

 نظر وجية من االردن في الحكومية المدارس في لمطمبة األكاديمي
 والمستوى  والجنس العمرية الفئة اثر دراسة الى وايضا ،مدرسييم
 .تحصيميم عمى االسري لمعنف المعرضون لمطمبة المعيشي

 االجرائية التعريفات د.
 ،الجسدي ،الفيزيائي العنف بأنو يعرف: األسري العنف     

 خالل من األطفال ضد الجنسي أو ،االجتماعي النفسي ،النفسي
 مباشرة غير أو مباشرة معتمدة كأفعال االستغالل أو المعاممة سوء

 وجسده، بكرامتو، اإلضرار أو لممخاطر عرضة الطفل لوضع تؤدي
 الطبيعي نموه أو االجتماعي مركزه أو وبنفسيتو

 لمطمبة األكاديمي األداء إن" جابمن" يرى: األكاديمي األداء     
 كما الدراسي، العمل في الكفاءة او األداء من محدد مستوى ىو"

 كمييما او المقننة االختبارات طريق عن أو األساتذة قبل من يقيم
 "معا
 الدراسة محدداتهـ. 
 عمان المحافظة داخل الحكومية بالمدارس محددة الدراسة ىذه     
 التي بالمتغيرات محددة أيضا وىي ،مشابيو أخرى مجتمعات أي أو

 والمستوى والجنس لمطمبة العمرية الفئة وىي أثرىا دراسة تمت
  .لمطمبة األكاديمي

 السابقة الدراسات. 3
 معاممة إساءة بعنوان دراسة [4]الرفاعي عبدالعزيز السيد أجرى     

 الى الدراسة وىدفت .النفسية المشكالت ببعض وعالقتيا األطفال
 انتشارىا ومدى األطفال معاممة إساءة ظاىرة عمى الضوء إلقاء

 ارتباطيا ومدى األطفال عند النفسية المشكالت بعض عن والكشف
 التي األسرية المتغيرات بعض عن الكشف وأيضا المعاممة بسوء
 الفروق عن الكشف الى أيضا ىدفت كما .المعاممة بسوء ترتبط
 .األطفال معاممة إساءة في واإلناث الذكور بين
 16 بين أعمارىم تراوحت طفال( 66) من الدراسة عينة تكونت     

 تجريبية مجموعتين الى العينة وقسمت واناث ذكور سنة 16و
 األطفال معاممة لسوء مقياسا دراستو في الباحث استخدم. وضابطة

 دالة فروق وجود النتائج أظيرت. النفسية األطفال لمشكالت واخر
 المجموعة بين المعاممة لسوء الكمية الدرجة متوسط بين احصائيا
 أظيرت. التجريبية المجموعة لصالح الضابطة والمجموعة التجريبية

 الكمية الدرجة متوسط بين احصائية داللة ذات فروق وجود النتائج
 والمجموعة التجريبية المجموعة بين النفسية المشكالت لبعض

 عدم النتائج أظيرت كما ،التجريبية المجموعة لصالح الضابطة
 متوسط في ناثواإل الذكور بين احصائية داللة ذات فروق وجود
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 لبعض الكمية الدرجة ومتوسط المعاممة لسوء الكمية الدرجة
 النتائج كشفت كما. التجريبية المجموعة لدى النفسية المشكالت

 المعاممة أساليب بين حصائياإ دالة ارتباطية عالقة وجود عن
 .التجريبية المجموعة لدى سريةاأل المتغيرات وبعض
 لظاىرة مسحية دراسة بعنوان[ 5] لضو مسحية دراسة وفي     
 انتشار عمى التعرف ىو الدراسة ىدف وكان الجنسية المعاممة سوء

. رصد بطاقة الباحث استخدم وقد الجنسية المعاممة سوء ظاىرة
 حمب في الشرعي الطب مركز في اإلناث من الدراسة عينة تكونت
 سوء 1696و ،جنسية معاممة سوء حالة 249 رصد تم حيث

 المعاممة سوء ظاىرة وجود الدراسة نتائج أظيرت. جسدي معاممة
 .سيئة عواقب واالىمال المعاممة لسوء أن عمى يدل وىذا الجنسية

 الطفل ضد الموجو العنف حول دراسة[ 6] بركات أجرى      
 لمعنف انتشارا االكثر األساليب عمى التعرف الى الدراسة وىدفت
 الشارع في أم المدرسة في أم المنزل في سواء الطفل ضد الموجو

 العنف أساليب شدة عمى ايضا والتعرف ،االعالم وسائل عبر أم
 أم المنزل داخل سواء بو يقومون الذين األشخاص وتحديد وأشكالو
 مجموعة: ىي مجموعات ثالث من الدراسة عينة تكونت. خارجو
 طالب من وطالبة طالبا( 8962) األساسي التعميم مرحمة تالمذة

( 8962) وعددىم الطمبة أىالي ومجموعة والثامن الخامس الصفين
 الباحث اعتمد(. 1166) وعددىم الطمبة ىؤالء معممي ومجموعة

 الموجو العنف استمارة: وىي استمارات ثالث عمى بحثو تنفيذ في
 بطاقة لىإ ضافةإ لممعممين واستمارة لألىالي واستمارة الطفل ضد

 العنف ظاىرة أن الدراسة نتائج كشفت. لمطفل شخصية بيانات
 أشكاال ىناك وأن  والشارع والمدرسة األسرة في كبيرة لدرجة شائعة
 رأس عمى المعمم دوس مثل الطفل ضد الموجو العنف من مؤلمة
 بالماء أيدييم بل بعد بالمسطرة األطفال وضرب لو تيذيبا الطفل
 األىل بعض وقيام بعضيم إغماء الى تؤدي التي لمدرجة البارد

 .السوية الدرب الى أطفاليم اعادة في النار باستخدام

 المدارس في العنف ظاىرة حول دراسة[ 7] رزق أجرت كما     
 لو يتعرض الذي العنف أنواع عمى التعرف الى دراستيا وىدفت
 ،دارةاإل أو المعمم أو الطالب كان سواء التعميمية العممية أطراف

. والمادية النفسية واثاره وأسبابو العنف مظاىر عمى والتعرف
 وقد ،دمشق مدينة في والمعممين الطمبة من الدراسة عينة تكونت
 نتائج وأظيرت والمعممين لمطمبة موجية استبيانات الباحث استخدم
 واالناث الذكور المدارس طمبة بين تنتشر العنف ظاىرة أن الدراسة

 يمارس العنف أن أيضا النتائج وأظيرت. أكثر الذكور بين وىي
 وادارة ومعممين طالب من التعميمية العممية أطراف كل قبل من

 أظيرت كما. االعدادية المرحمة في العنف نسبة وترتفع ،ومنياج
 الجسدية بأشكالو المدرسة في يمارس العنف أن أيضا الدراسة
 المدرسي وبالبناء النظام بخمل وثيقة بعالقة ويرتبط كافة والنفسية
 من الوقاية وتكون ،الفرد عند الالتوافقي النفسي السموك وبأشكال

 .اليو المؤدية العوامل بإزالة العنف
 وقد االسري العنف بعنوان دراسة[ 8] موراي أجرى أمريكا وفي     
 من باألسرة تتعمق التي المشكالت عن الكشف الى الدراسة ىدفت
 مشكمة وخاصة ونتائجيا وأسبابيا حدتيا ودرجة طبيعتيا حيث

 انتقائيا تم عائمة( 2143) من الدراسة عينة تكونت. األسري العنف
 في الباحث استخدم وقد. أمريكا في عائمة مميون( 47) لتمثل

 نتائج أظيرت. مسبقا اسئمتيا أعد والتي المقننة المقابمة دراستو
 وبينت ،العنف في تؤثر واجتماعية ثقافية متعددة عوامل أن الدراسة
 وال النفسية المشكالت وبين العنف بين ارتباط يوجد ال أنو النتائج
 لمعنف الفرد تعرض وان ،الدخل ومستوى العنف بين ارتباط يوجد

 .العنف استخدام إلى يؤدي مشاىدتو أو
 العام األمين قبل من أمريكا في أيضا أجريت أخرى دراسة وفي     

 دراستو ىدفت األطفال ضد العنف حول[ 9] أنان المتحدة لألمم
 وأسبابو انتشاره ومدى األطفال ضد العنف طبيعة عمى التعرف الى

 عينة تكونت. لو والتصدي منعو عمى لمعمل توصيات واقتراح
 العالم دول من عدد في والكبار والشباب األطفال من الدراسة
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 ومدى العنف عمى لمتعرف االستبيانات من عدد الباحث واستخدم
 ضد العنف نأ الدراسة نتائج أظيرت. ومظاىره وأسبابو انتشاره

 المجتمع أو البمد عن النظر بغض مكان كل في يمارس األطفال
 بيم ويثقون األطفال يعرفيم أفراد قبل من يمارس ما غالبا أنو كما

 أو الدراسة زمالء أو األصدقاء أو أزواجيم أو األميات أو كاآلباء
 العنف األطفال ضد العنف أشكال ومن. العمل أرباب أو المدرسين
 تتفاوت قد العنف انعكاسات أن ومع واإلىمال والنفسي الجسدي

 خطرة األحيان معظم في تكون العواقب فإن وشدتو لطبيعتو وفقا
 .والمجتمع األطفال عمى وضارة

 واإلجراءات الطريقة. 4
 الدراسة مجتمعأ. 

 وعددىم عمان، في المدرسين جميع من الدراسة مجتمع تكون     
 .ومدرسة مدرس( 4376)

 الدراسة عينةب. 
 محافظة في ومدرسة مدرس( 258) من الدراسة عينة تكونت     
  .عمان
 الدراسة دواتج. أ

 العنف في السابقة الدراسات من عدد عمى الباحثة اطالع بعد      
 فييا، المستخدمة واالدوات المدرسي التحصيل عمى وأثره األسري
 العنف بين العالقة قياس اجل من خاصة استبانة بتطوير قامت

 شكميا في االستبانة تكونت.  ليم األكاديمي واالداء األسري
 عمى االستبانة عمى االستجابة تصميم وتم فقرة،( 25) من النيائي
 مثل متغيرات عدة الدراسة تضمنت. رباعي ليكرت مقياس أساس
 جنس ،(فأكثر سنوات 16 ،سنوات 16 من أقل) العمرية الفئة

 (.متوسط ،مرتفع) لمطمبة المعيشي والمستوى ،(نثىأ ،ذكر) الطمبة
 األداة ثبات د. 
 عمى الدراسة بتطبيق الباحثة قامت االستبانة ثبات من لمتحقق     
 من استثنائيم تم وطالبة طالب( 25) من تكونت استطالعية عينة
 ةوبفتر  فييا الدراسة تطبيق تم التي المدارس نفس في الدراسة عينة

 حساب تم. الثانية والمرة فييا وزعت التي ولىاأل المرة بين سبوعينأ
 بين االرتباط معامل بمغ حيث االعادة بطريقة االستبانة ثبات

 . 6،89 المرتين
 األداة صدق  .هـ

 ثالثة عمى عرضيا وتم االستبانة بتصميم الباحثة قامت     
 تربويين مشرفين وثالثة األردنية الجامعات في متخصصين أساتذة

 االستبانة وتعديل بمالحظاتيم األخذ وتم الخامسة عمان تربية في
 .النيائي بشكميا تبدوا لكي
 الدراسة إجراءات  و.

 الدراسة ىذه طبيعة. شيرين مدار عمى الدراسة ىذه تطبيق تم     
 اتجاىات لقياس استبانة توزيع تم. الوقت بنفس ونوعية كمية

 االكاديمي الطمبة أداء عمى وأثره االسري العنف نحو المدرسين
 وبعد والبيانات االستبانات بجمع الباحثة قامت ثم. مدرس( 258)

 الرزم برنامج باستخدام احصائيا البيانات ىذه تحميل تم ذلك
 .((SPSSاالجتماعية لمعموم االحصائية

 االحصائية المعالجة  ي.
 في فقرة لكل النتائج تحميل تم البيانات معالجة أجل من     

. المعيارية واالنحرافات المتوسطات باستخدام حدة عمى االستبانة
 ،العمرية الفئة بمتغيرات المتعمقة األسئمة لفحص( ت) واختبار
 لممتغيرات البياني والتمثيل لمطمبة المعيشي المستوى ،والجنس
 .المستقمة

 الدراسة نتائج. 5
 األداء عمى االسري العنف أثر معرفة الى الدراسة ىذه ىدفت     

 الى ايضا وىدفت ،المدرسين نظر وجية من لمطمبة األكاديمي
  .المعيشي والمستوى والجنس العمرية الفئة أثر معرفة

 حول المعممين اتجاىات حول االول السؤال عمى ولإلجابة     
 الحكومية المدارس في المدرسين اتجاىات ىي ما: األسري العنف

 لمطمبة؟ األكاديمي األداء عمى األسري العنف أثر نحو االردنية
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 الحسابية المتوسطات حساب وتم عمييم استبانة توزيع تم
.1جدول كما في  ةالمعياري واالنحرافات  

1 جدول  

لمطمبة األكاديمي االداء عمى االسري العنف نحو المعممين اتجاهات  
 ع م الفقرة

Q1 4.14 0.846 

Q2 4.19 0.857 

Q3 3.19 1.072 

Q4 3.21 0.978 

Q5 4.14 0.898 

Q6 3.17 1.217 

Q7 3.26 1.211 

Q8 4.19 1.029 

Q9 3.21 1.32 

Q10 4.06 0.989 

Q11 4.54 0.777 

Q12 2.89 1.202 

Q13 3.63 1.294 

Q14 2.89 0.942 

Q15 4.00 1.087 

Q16 4.39 0.859 

Q17 3.44 1.219 

Q18 2.98 1.024 

Q19 4.15 0.877 

Q20 4.34 0.823 

QALL 3.70 0.19 

 في إحصائية داللو ذات فروق يوجد ال انو 1 جدول يظير      
 األكاديمي االداء عمى االسري العنف أثر حول المعممين اتجاىات

 مدرس 258 عمى توزيعيا تم التي االستبانة نتائج ويظير. لمطمبة
 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم. ومدرسة

 وىو متوسط أعمى عمى حصل 11 رقم سؤال ان النتائج وأظيرت
 ).4539) وىو 16 لسؤال ىو التالي المتوسط كان بينما ،(4554)

 وىو( 65777) كان عشر الحادي لمسؤال المعياري االنحراف     
 االنحراف. احصائيا دالة انيا يعني وىذا (α≤6، 05) من أعمى

( 65859) وىو مشابو تقريبا كان عشر السادس لمسؤال المعياري
 .احصائيا دال ايضا ويعتبر

 اتجاىات في الفروق حول الثاني السؤال عمى ولإلجابة     
 في احصائية داللو ذات فروق يوجد ىل: العمرية والفئة المعممين

 نظر وجية من لمطمبة األكاديمي األداء عمى األسري العنف أثر
 سنوات 16، سنوات 16 من أقل) العمرية لمفئة  يعزى  المدرسين

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم( فأكثر
 .النتائج يظير( 2) وجدول
تعزى  إحصائية( وجود فروق ذات داللو 5يظير جدول )       

 547التي وزعت عمى  االستبانةلمفئة العمرية. وتظير نتائج 
مدرس ومدرسة حول اتجاىاتيم نحو عالقة العنف االسري واألداء 

 المعياريةواالنحرافات  الحسابيةتم حساب المتوسطات  األكاديمي.
سنوات حصموا  01وأظيرت النتائج ان الطمبة من فئة أقل من 

سنوات فأكثر وكانت  01أعمى من الطمبة من فئة  عمى متوسطات 
ان الفئة العمرية   وىذا يعني ،( عمى التوالي2754و ،2763كاالتي: )

 ليا تأثير عمى اتجاىات المدرسين.

من الواضح من ىذه النتائج انو كمما كان الطمبة أصغر يكون      
 تأثرىم بالعنف األسري أكثر.

2جدول   

واختببر )ث( حسب متغير الفئت العمريت المعيبريتواالنحرافبث  الحسببيتالمتوسطبث   

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئة العمرية  
 قيمة

 الداللة اإلحصائية درجات الحرية
 "ت"

 0 264 4.152 0.203 3.74 135 سنوات 01أقل من  االتجاهات

 0.16 3.65 123 سنوات فأكثر 01  
   



242013 

312 
 

سنوات  01كان االنحراف المعياري لمطمبة من فئة أقل من      
اذن ىذا يعني انيا دالة   (α≤0، 05)( وىو اعمى من 17512)

سنوات فأكثر كان  01احصائيا. االنحراف المعياري لمطمبة من فئة 
يظير وجود  5( وىو أيضا دال احصائيا. اذن جدول 17051أقل )

تعزى لمفئة العمرية لصالح فئة أقل من  إحصائيةفروق ذات داللو 
 سنوات. 01

رسين حول عمى السؤال الثالث حول اتجاىات المد ولإلجابة     
العنف األسري والجنس: ىل يوجد فروق ذات داللو احصائية في 
العنف األسري عمى األداء األكاديمي لمطمبة من وجية نظر 

نثى(؟ تم حساب المتوسطات أ ،المدرسين  يعزى لمجنس )ذكر
  .يظير النتائج (2)وجدول  المعياريةواالنحرافات  الحسابية

 3جدول 
 ت( حسب متغير الجنس)واختبار المعياريةواالنحرافات  الحسابيةالمتوسطات 

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس

 درجات الحرية قيمة
الداللة 
 "ت" اإلحصائية

 0 264 7.329- 0.152 3.61 114 ذكر االتجاهات

 
 0.188 3.77 144 انثى

   

      وجود فروق ذات داللة إحصائية  (3يتبين من الجدول )     
(α ≤ 1714 )االناث لصالح الفروق وجاءت  لمجنس تعزى. 

تعزى  إحصائيةان ىناك فروق ذات داللو  2يبين جدول       
مدرس  547التي وزعت بين  االستبانةلمتغير الجنس. يظير نتائج 

ومدرسة حول اتجاىاتيم نحو عالقة العنف األسري باألداء 
 المعياريةواالنحرافات  الحسابيةاألكاديمي. تم حساب المتوسطات 

ن الطمبة الذكور حصموا عمى متوسطات أقل من أوأظيرت النتائج 
وىذا يعني  ،( عمى التوالي2766و 2750)الطالبات وكانت كاالتي:

جنس لو أثر عمى تأثر الطمبة بالعنف األسري. النتيجة متوقعة ان ال
حيث ان من المعروف ان الفتيات لديين حساسية أكثر من الذكور 

 بكثير وذلك بطبيعتين وىن أكثر تأثرا بالمعاممة.

( وىو أعمى 17045االنحراف المعياري لمطمبة الذكور كان )      
االنحراف المعياري   مما يعني انو دال احصائيا. (α≤0، 05)من 

 2جدول  ،( وىو أيضا دال احصائيا. اذن17077لمطالبات كان )
تعزى لمتغير الجنس  إحصائيةيظير وجود فروق ذات داللو 

 ولصالح االناث. 
حول العنف األسري والمستوى  عمى السؤال الرابع ولإلجابة     

ات داللو احصائية في العنف المعيشي لمطمبة: ىل يوجد فروق ذ
األسري عمى األداء األكاديمي لمطمبة من وجية نظر المدرسين 

متوسط( ؟ تم حساب ،يعزى لممستوى المعيشي لمطمبة )مرتفع 
يظير ( 3)وجدول  المعياريةواالنحرافات  الحسابيةالمتوسطات 

 .النتائج
4جدول   

واختبار ت حسب متغير المستوى المعيشي المعياريةواالنحرافات  الحسابيةالمتوسطات   

  
المستوى 
 المعيشي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد
 قيمة

 درجات الحرية
الداللة 
 "ت" اإلحصائية

 0 264 5.73 0.201 3.74 174 مرتفع التجاهاتا

 0.123 3.61 84 متوسط  
   

   إحصائية داللة ذات فروق وجود(  3) الجدول من يتبين     
(α≤0، 05)   لصالح الفروق وجاءت  المعيشي لممستوى تعزى  

 .المرتفع الدخل ذوي الطمبة
 لمتغير تعزى إحصائية داللو ذات فروق وجود 3 جدول يبين     
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 547 عمى وزعت التي االستبانة نتائج وتظير. المعيشي المستوى
 باألداء األسري العنف عالقة نحو اتجاىاتيم حول ومدرسة مدرس

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم. األكاديمي
 متوسطاتيم كانت المتوسط الدخل ذوي الطمبة ان النتائج وأظيرت
( 2750و 2763) كانت حيث المرتفع الدخل ذوي من أقل الحسابية

 عمى تأثير لو المعيشي المستوى ان لىإ يشير وىذا ،التوالي عمى
 .األسري بالعنف الطمبة تأثر

 عمى كبير بشكل يؤثر المعيشي المستوى ان فيو شك ال مما     
 المختمفة المعاممة ألساليب الطمبة وتعرض ،واتجاىاتيم األفراد حياة

 .المعيشي بمستواىم كبير بشكل مرتبطة
( 17510) كان المرتفع الدخل ذوي لمطمبة المعياري االنحراف     
. احصائيا دال انو يعني وىذا(  α≤0، 05) من أعمى وىو

 وىو( 17052) كان المتوسط الدخل ذوي لمطمبة المعياري االنحراف
 داللة ذات فروق وجود يظير 3 جدول ذنإ ،احصائيا دال أيضا

 الدخل ذوي الطمبة ولصالح المعيشي لممستوى تعزى إحصائية
 .المرتفع

 النتائج . مناقشة6 

 ،السابقة الدراسات بعض نتائج مع الدراسة ىذه نتائج اتفقت     
 نتائج مع اتفقت فقد. األخرى الدراسات بعض نتائج مع اختمفت كما

 ذات فروقا الدراستان أظيرت حيث[  3] الرفاعي عبدالعزيز دراسة
  [9].وأنان[ 7] موراي نتائج مع اتفقت كما إحصائية داللة

 توصياتال. 7
 الباحثة توصي نتائج من الحالية الدراسة إليو توصمت ما ضوء في

 : التالية والبحوث التوصيات من بمجموعة
 لو يتعرض الذي العنف بأثر األىل لتوعية وندوات برامج إعداد. 0

 .األكاديمي أدائيم عمى الطمبة
 .أكثر مدارس لتشمل أوسع عينة عمى اخرى دراسات اجراء. 5
 .لمطمبة األكاديمي األداء عمى واثرىا اخرى متغيرات دراسة. 2

 

 الخاتمة
 يسودىا متفككة مضطربة أسرة في يعيشون الذين األطفال غالبا    

 أسفل في يكونوا بل ،يتفوقون وال دراستيم في يبدعون ال ،العنف
 الذين الطالب من إال يشتكون ال المعممون وغالبا ،التعميمي اليرم

 .ومفككو مضطربة سرأ في يعيشون
 الموجود العنف مظاىر ،الغالب في تكتشف التي ىي المدرسة     

 في يكونوا والمذان الطالبة أو الطالب طريق عن وذلك ،األسرة في
 وسوء الدراسي التأخر أو بالغياب إما منضبطين غير الغالب
 األسرة من تزحف التي الدراسية المشكالت تنشأ ىنا ومن ،السموك

 .المدرسة إلى والمجتمع
 العنف ظاىرة مثل ظاىرة أو مشكمة إلى الدراسة تتجو عندما     

 أساسي كيدف المشكمة حل معرفة فورا الذىن إلى يتبادر األسري
 من األسري العنف ظاىرة مثل وعقدة ومشكمة ،الدراسة في

 متعددة بمتغيرات الرتباطيا ليا جذرية حمول إيجاد الصعوبة
 تمعب الخارجية المؤثرات أن شك وال ،اجتماعية، نفسية ،اقتصادية

 ننظر عندما العادة في ونحن ،المشكمة إحداث في كبيرا دورا
 ،الحل بصعوبة فنحس شمولية كمية نظرة إلييا ننظر ال لممشكمة

 أجزاء إلى نقسميا ما مشكمة إلى ننظر عندما الواجب من ولكن
 مشكمة أن قمنا فمثال. حده عمى جزء كل نعالج نبدأ ثم ،صغيرة
 فأوال األسباب من عددا وذكرنا عديدة أسباب ليا األسري العنف
 يستحيل ما ومنيا إزالتو يمكن ما منيا األسباب تمك إلى ننظر
 سببا كان الزوجين احد اختيار سوء أن فعال قمنا فمو. إزالتو

 الحذر توخي يجب بأنو توصية نطرح أن ممكن ىنا من.. لمعنف
 والزخارف بالمظاىر االىتمام وعدم ،الزوجين أحد اختيار عند

 أحالمنا أن نجد الحقيقة تنكشف وعندما ،الزواج دوافع من كدافع
 من بتأثير الزواج دافع يكون أن أو ،وىمية دوافع ظل في تتبعثر

 ىذه تزوج الزوج أن أو رأي أي لمزوج يكون أن دون األب أو األم
 أردنا إذا الميم ما، ظرف تحت أو والدىا لمركز إما لمصمحة الفتاة
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 وراء والدوافع األسباب عن البحث فيجب ما مشكمة في نبحث أن
 .الحل مفاتيح ىي األسباب ألن المشكمة ىذه
 العنف مشكمة حل عمى قادرون أننا نقول أن يستطيع ال فمن     

 وفي مجتمعنا في متأصمة مشكمة ذكرت كما فيي األسري
 . األخرى المجتمعات

 الذي الحنيف اإلسالم تعاليم يطبق بأنو مجتمعنا يمتاز ولكن     
 تقضي ،لمزواج أسس ضوابط ىناك وجعل ،حقوقيا لممرأة أعطى
 ولكن ،اإلسالم تعاليم اتبعت لو جذورىا من المشكمة ىذه عمى

 بعيدة أنيا تالحظ العنف فييا يقع التي األسر بعض ترى عندما
 عمى والعطف والرحمة بالرأفة يأمر الذي اإلسالم تعاليم تطبيق عن
 عمى كبير بشكل يؤثر األسري العنف. والطفل المرأة من كل

 .عام بشكل األكاديمي أداؤىم وعمى الطالب تحصيل
 المراجع

 من سورية أطفال حماية أساسيات: (5117) أديب، العسالي،[1] 
 والبحوث لمدراسات العالي المعيد ،واإلىمال المعاممة سوء

 .دمشق السكانية،

. (5110) نايل المصري،. الرحمن عبد ،محمد شقيرات[2] 
 محافظة في الوالدين قبل من األطفال ضد المفظية االساءة
 المتعمقة الديموغرافية المتغيرات ببعض وعالقتيا الكرك

  الكويت ،العربية الطفولة مجمة. بالوالدين

 األوقاف وزارة - اإلسالمي الوعي مجمة(  5101) الدرع ربى[3] 
 الكويت دولة - اإلسالمية والشئون

 األطفال معاممة إساءة: (0883) العزيز عبد السيد الرفاعي،[4] 
 شمس، عين جامعة ،النفسية المشكالت ببعض وعالقتيا

 .القاىرة

 المعاممة سوء لظاىرة مسحية دراسة (5115)  محمد ،ضو[5] 
 .دمشق جامعة منشورات ،الجنسي

 منشورات ،األطفال ضد العنف(: 5113) مطاع بركات،[6] 
 .دمشق جامعة

 من األطفال حماية في التربية دور(: 5113)أمينة رزق،  [7]
 والرابع، الثالث العدد ،العربي المعمم مجمة ،المدرسة في العنف

 . 5113 دمشق،

 .أمريكا. األسري العنف( 0886)  ستراوش.  أ. موراي[8] 

 مؤتمر ،أمريكا األطفال ضد العنف( 5112) كوفي ،أنان[9] 
 .المصري الطفل حقوق مركز ،خطر في أطفال
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Abstract 

    This study aimed at investigating the effect of domestic violence on the students' 

achievement in public schools in Jordan from their teachers' perspectives. It aimed also to 

know the effect of age, gender, and financial level of the abused students on their 

achievement. To achieve the aim of the study, the researcher designed a questionnaire which 

consisted of 25 items and she distributed it among teachers in public schools in Amman.  The 

sample of the study consisted of 258 teachers who are teaching in public schools in Amman 

during the academic year 2012/2013, and the tool of the study was distributed among them. To 

analyze the results, means and standard deviations were used, results showed that there were 

statistically significant differences in the effect of domestic violence on students achievement 

from their teachers' perspectives due to the age of the children and in favor of those children 

who are less than ten years, it also showed statistically significant differences due to the 

gender in favor of females. Results also showed significant differences due to the financial 

level in favor of low income. In light of the results, the researcher suggested some 

recommendations for the researchers such as holding seminars for the parents to introduce 

them to the negative effect of domestic violence on students and on their achievements, and 

also conducting other studies on other samples and other populations in private schools also. 

The researcher also recommends that other variables should be studied to know its effect on 

students' achievement.  
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