
 ملخص البحث

تعد مرحلة الطفولة من مراحل الحياة املهمة في بناء شخصية الفرد, وذلك ألنَّ الطفل  يكون         

 للتشكيل والسيما في مرحلة الطفولة املبكرة, 
ً
  وقابال

ً
ء كانت فأنَّ أي خبرات يمر بها الطفل سوامرنا

خبرات سارة أم مؤملة لها أثر كبير في شخصية الطفل , فالعوامل االجتماعية كالظروف التي عاشها 

املجتمع العراقي خالل ثالثة حروب مدمرة, وحصار اقتصادي كانت تضغط بقوة على أبناء املجتمع 

البيت ,والشارع ,واملدرسة , والعمل ( لذلك كان وأصبح من املمكن مالحظة العنف بأشكاله في ) 

من الطبيعي أْن يكون الطفل أول املتأثرين بهذه املوجات من العنف, ألسباب كثيرة تتعلق بمرحلتهم 

العمرية الصغيرة , وحب األطفال لتقليد الكبار وباألخص الوالدين, لذلك يجب على اآلباء االنتباه 

  عن دور وسائل األعالم في نقل صور لسلوكياتهم, ألثرها على سلوك ا
ً
لطفل في املستقبل , فضال

العنف بأشكالها من مختلف بقاع العالم ,والسيما ) التلفاز( , وكذلك زيادة الترويج في األسواق 

للعب ذات الطابع العنيف كلها عوامل أدت إلى تنمية روح العنف لدى الطفل , مما يعني إن 

 اليمكن االستهانة به وبناًء على ما تقدم أستهدف البحث حاضرنا ومستقبلنا يواجهان ته
ً
 خطيرا

ً
ديدا

 الحالي 

 -مايأتي :

 قياس مظاهر العنف في اللعب لدى األطفال )العينة ككل( –أ 

ما هي  الفروق في درجات مظاهر العنف باللعب لدى األطفال)عينة البحث( على وفق املتغيرات  -ب

  -اآلتية:

 الجنس ) ذكور , إناث (  -1

 عدد أفراد األسرة  -2

 ترتيب والدة الطفل  -3

 التحصيل الدراس ي لألب  -4

 التحصيل الدراس ي لألم  -5

 مشاهدة أفالم العنف  -6

 أم مفترقان بسبب الطالق .  -7
ً
 وجود األب واألم معا



( من دور الحضانة التابعة ملديريات الكرخ األولى, والكرخ الثانية  8واشتملت عينة البحث )        

والكرخ الثالثة ,ومنه تم اختيار عينة أطفال الحضانة بالطريقة العشوائية الطبقية التي بلغ 

 وطفلة .  200حجمها ) 
ً
 ( طفال

 ألهداف البحث تم إعداد مقياس مظاهر العنف أل 
ً
طفال الحضانة والذي يتكون من  وتحقيقا

( فقرة وبعد التحقق من صدق, وثبات املقياس, ومدى صالحية فقراته, تم تطبيقه على عينة  32) 

درجة فتم اختيار  ( 64البحث , وبعد تصحيح االستمارات تبين أنَّ املتوسط الفرض ي للمقياس ) 

(  96-64عينة األطفال النهائية بطريقة قصديه إذ اختير األطفال الذين كانت درجاتهم تتراوح بين ) 

درجة أي الذين حصلوا على درجات أعلى على مقياس مظاهر العنف من املتوسط الفرض ي 

 وطفلة بواقع ) 55للمقياس, والبالغ عددهم ) 
ً
 ) 30( طفال

ً
  -كانت النتائج كما يأتي:( أنثى, و 25( ذكرا

كان متوسط درجات مظاهر العنف لدى أفراد عينة البحث أكبر من املتوسط الفرض ي  -1

 عند مستوى داللة ) 
ً
 ( . 0,05للمقياس وبفرق دال إحصائيا

 عند مستوى)  -2
ً
 ( في مظاهر العنف بين الذكور    واإلناث. 0,05اليوجد فرق دال إحصائيا

 عند مستوى ) اليوجد فرق دال إ -3
ً
 ملتغير ترتيب والدة 0,05حصائيا

ً
( في مظاهر العنف تبعا

 الطفل في األسرة.

 عند مستوى )  - 4     
ً
 ملتغير عدد أفراد 0,05ال يوجد فرق دال إحصائيا

ً
( في مظاهر العنف تبعا

 األسرة.                             

 عند مستوى )  -5  
ً
 ملتغير التحصيل  (0,05اليوجد فرق دال إحصائيا

ً
في مظاهر العنف تبعا

 الدراس ي لألب.

 عند مستوى )  -6
ً
 ملتغير التحصيل الدراس ي  0,05يوجد فرق دال إحصائيا

ً
( في مظاهر العنف تبعا

 لألم .

 عند مستوى )  -7
ً
 ملتغير مشاهدة أفالم  0,05يوجد فرق دال إحصائيا

ً
( في مظاهر العنف تبعا

ين كانوا يشاهدون أفالم عنف ظهرت  عليهم مظاهر العنف بدرجة عالية العنف أي إنَّ األطفال الذ

 من األطفال الذين لم يشاهدوا أفالم العنف . 

 عند مستوى ) -8
ً
 ملتغير وجود الوالدين  0,05ال يوجد فرق دال إحصائيا

ً
( في مظاهر العنف تبعا

 أم مفترقان .
ً
 معا

واستنتجت الباحثة من خالل نتائج البحث أن مظاهر العنف عند األطفال تختلف في الدرجة      

 للتحصيل الدراس ي لألم وكذلك  بمشاهدة الطفل ألفالم عنف معروضة في التلفاز 
ً
بشكل كبير تبعا

واآلباء عن طريق وسائل األعالم املختلفة بخطورة مظاهر , لذلك توص ي الباحثة بتوعية األمهات 



العنف على شخصية ومستقبل أطفالهم من أجل الحد من نمو واستمرار مثل هذه السلوكيات 

عندهم , وأن  تعمل دور الحضانة من خالل األنشطة اإلرشادية ملعالجة سلوك  العنف أو الحد 

 
ً
للبحث الحالي تقترح الباحثة إجراء دراسات أخرى من تأثيره عند أطفال دور الحضانة, وإكماال

 الحقة على شرائح اجتماعية أخرى غير أطفال الحضانة لم يتناولها البحث الحالي .


