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 لجنـــــــــــــــــــــة المناقشة :
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 مشرفا ومقررا         20محمد الطاهر         أستاذ محاضر أ    جامعة البميدة  بوطغان

 عضوا مناقشا        20بوسالم عبد العزيز             أستاذ               جامعة البميدة 
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 ــــــــر               أستاذ محاضر أ      جامعة المديـــــــــــة        عضوا مناقشا  بمحكل سمي

 2012 – 2012السنة الجامعية: 
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هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة األثر الذي تحدثه اإلساءة اإلنفعالية من قبل الوالدين في 

السموكية لدى تالميذ المرحمة الثانوية،كما هدفت إلى بناء أداة  الوسط األسري الجزائري عمى اإلنحرافات

تقيس اإلساءة اإلنفعالية وأخرى تقيس اإلنحرافات السموكية في الوسط المدرسي ، وقد تكونت عينة 

تمميذ وتمميذة ممن يمارسون مختمف أنواع الشغب في الوسط المدرسي ، وقد تم  751الدراسة من 

المالئم لدراسة متغيرات الدراسة ، وبعد تفريغ البيانات تمت معالجتها إحصائيا اعتماد المنهج الوصفي 

 ، وقد أسفرت نتائج الدراسة كما يمي : SPSSباستخدام برنامج الرزم اإلحصائية 

عدم وجود  تأثير لإلساءة اإلنفعالية التي يتعرض لها التالميذ في وسطهم األسري و ــــ 

 ارسونها .اإلنحرافات السموكية التي يم

 ــــــ وجود درجة  منخفضة من اإلساءة اإلنفعالية لدى تالميذ المرحمة الثانوية

 ــــــ وجود درجة منخفضة أو ضعيفة من اإلنحرافات السموكية لدى تالميذ المرحمة الثانوية.

 السموكية لدى تالميذ المرحمة الثانوية ـ ــــــ عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في اإلنحرافات

ــــــ عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في درجة التعرض لإلساءة اإلنفعالية من طرف 

 الوالدين.

 

 

 



 
 

Le résumer  

Le but de cette étude est de connaitre l'influence de la maltraitance 

émotionnelle des parents dans le milieu familiale algérien sur les déviations 

comportementales des jeunes lycéens de même , cette étude vise la 

construction d'un outil pour mesurer cette maltraitance émotionnelle et autre 

outil mesurant les déviations comportementales en milieu scolaire 

.L'échantillon de l'étude se compose de 157 élèves des deux sexes surtout 

ceux et celles qui pratiquent différents modes de violence en milieu scolaire. 

La Méthodologie suivie dans l'étude porte sur l'approche descriptive qui 

s'avère conforme aux variables retenues, et parés dépouillement des données 

et leur traitement statistique à l'aide du SPSS les résultats obtenus sont les 

suivants:   

1)Absence de corrélation entre la maltraitance émotionnelle à l'encontre des 

élèves dans leur milieu familiale et leurs comportements  déviants . 

2) Existence d'un degré faible de maltraitance émotionnelle chez les lycéens.   

3) Existence d'un degré insignifiant ou faible  de comportements déviants 

chez les lycéens .  

4) Absence  de différences entre garçons et filles des comportements déviants 

chez les lycéens . 

5)Absence de différences entre garçons et filles du degré  d'exposition à la 

maltraitance émotionnelle de la part des parents .   

 

 
 


