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  اإلساءة لألطفال 
  الوقاية والعالج

  - املقدمه:
      

 ة تقف أمام وضع بيئة حامية لألطفال من اإلساءة وسوء املعاملةهناك صعوبات كثري     

منها عدم وجود ترشيعات رادعة متنع مامرسة العنف واإلساءة لألطفال ضمن املامرسات 

القيم  وإكسابهم األطفالدورا كبريا يف تنشئة وتربية  ألرسةلالتي تستحق العقاب. وان 

املجتمع وثقافته.حيث تقوم األرسة بتنميتهم يف جميع واالتجاهات وترشبهم عادت وتقاليد 

املهارات  وإكسابهميصبحوا شبابا ناضجني قادرين عىل أدارة أنفسهم. مراحل حياتهم حتى 

  .لألرسةمسرية البناء املجتمعي  إلكاملالرضورية  الحياتية

ة إساءة معاملة األطفال يف املجتمع لتفهم طبيعتها وتداعياتها لوضع ر وجاء تناول ظاه

لوقاية والعالج ، وهناك السياسات وبرامج الرعاية لحامية األطفال وصياغة برامج فعالة ل

وكرثة يف . ثغرات يف التعامل مع قضايا اإلساءة لألطفال ويجب تحديدها ومعالجة أسبابها 

االستمرار يف هذه املامرسات  إناآلونة األخرية يف مجتمعنا الجرائم عىل الطفل ونحن نعرف 

  تخريب للمجتمع. 

التي تضمن  املطمئنة األجواءوتأمني  األطفالوحتى نتمكن من حامية 

فاعلني يف املجتمع، فانه  أعضاءمنوهم بشكل سليم مام يؤهلهم ليكونوا 

حتى  ألطفال اإلساءةوراء  الكامنة األسبابعىل  فر يتوجب علينا التع

  بشتى األطفالسوء معاملة  أنال يخفى عىل أحد  نتمكن من ضبطها،
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واالزدياد  راالنتشايف  خذةاأل  اآلفاتهو من  واإلهاملأنواعها العاطفي والجسدي والجنيس  

   يف جميع أنحاء العامل.

 أوافية ر قضية عاملية،ليست لها حدود جغ وإهاملهم األطفالمشكلة سوء معاملة  أن      

اقتصادية وهنا جاءت الوقاية للطفل ألنه من الصعب تواجد األهل  أو تعليميةعرقية. 

 وإذا ، فأين؟مل تبدأ هنا وإذاتكون؟   ىاآلن، فمتمل تكن  أذاطوال اليوم مع الطفل لحاميتهم 

  وإذا مل نعمل ألجل أطفالنا فمن يعمل؟ مل نكن نحن، فمن؟ .

ة الكتاب ليقدم إىل القارئ العريب كتابا متخصصا يصلح لطلبة ر لذلك جاءت فك   

البكالوريوس، ويشكل مرجعا لطلبة الدراسات العليا، محاوال استعراض ما كتب عن اإلساءة 

أحدث ما هو متوفر يف الكتب املتخصصة يف هذا املجال، كام أن املؤلف كان وتجميعه ب

حريصا عىل تبسيط املفاهيم ، بأسلوب شيق ميكن للطلبة واملهتمني ودور الرعاية والوالدين 

من اجل اإلملام بقضايا موضوع اإلساءة، وتوفري عدد من املراجع التي ميكن للطلبة الرجوع 

  إلغراض البحث العلمي .إليها للتعمق ، وخصوصا 

  :آاليتوزعت عىل الشكل  اتويتناول الكتاب  وحد

والتطور التاريخي لإلساءة وأمناط اإلساءة  للطفل،يف اإلساءة رالوحدة األوىل: وعالجت تع

  للطفل، واإلساءة من الناحية النظرية. 

 ردية و أثالوحدة الثانية: وتناولت اإلساءة الجسدية و العوامل املسببة لإلساءة الجس

و عوامل مرتبطة بالطفل املساء إليه و عوامل  العوامل األرسية اإلساءة عىل شخصية الطفل و

  مرتبطة بشخصية امليسء و أثر اإلساءة عىل شخصية الطفل.
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التي ترتكها اإلساءة الجنسية عىل الطفل و  رالوحدة الثالثة: وتناولت اإلساءة الجنسية واآلثا

كيف  وأيضا عىل األطفال و كيف تقي طفلك من اإلساءة الجنسية؟ تأثري االعتداء الجنيس

 - وماذا تفعل أذا علمت ان طفلك مساء له جنسيا؟ و تعرف طفلك مساء إليه جنسيا؟ 

  .للمحافظة عىل أطفالنا جنسيا

أعراضها  و ملاذا تحدث اإلساءة االنفعالية و اإلساءة االنفعالية للطفلوتناولت  ابعة:ر الالوحدة 

  .التأثريات التي ترتكها اإلساءة االنفعالية و اءة االنفعالية و أسباب اإلساءة االنفعاليةاإلس

وعوامله ونتائج االهامل عىل الطفل وكيفية  وإعراضهويف الوحدة الخامسة  تناولت االهامل 

  الوقايه والحامية للطفل. 

كتاب وقدمت خدمه يكون قد وفقت يف هذا ال أنتعاىل  الـلـهويف الختام .أدعو       

ام أو من الطلبة األعزاء بهدف ر لطلبتي األعزاء ومتطلعا إىل أية مالحظات من الزمالء الك

  تحسينه أو تصحيح جوانب القصور فيه.

  

  

  املؤلف                                                                                    

  الدكتور محمد مسلم الضمور
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  فلللط اإلساءة
  :املقدمة

هي  فاألرسةة الخلية األوىل يف بناء أي مجتمع سواء أكان ذلك مجتمعا حرضيا أو ريفيا ، تعد األرس      

البيئة التي يتفاعل فيها الفرد منذ طفولته، وهي الجامعة االجتامعية األهم ، ألنها تحتضن الطفل يف 

الشخصية املهمة والسلوك املميز ، ولذا فأن  ومن خاللها يتم اكتسابه العديد من الخصائص األوىلسنواته 

الخربات األرسية يف منوه االجتامعي  أهممن  األوىلالتي يتعرض لها الطفل يف سنواته  األرسيةالخربات 

 واالنفعايل واللغوي، وان أسلوب معاملة الوالدين يعد عامال هاما يف تشكيل شخصية وتكوين اتجاهاته

  ). 2005(الدوي،

سة، واملؤسسات التعليمية املختلفة، حيث ينفصل الطفل عن آرسته ليقيض معظم ر أيت املدثم ت        

وقته فيها، حيث تنقل له املعرفة واملهارات التي تساعده ليصبح فردا فاعل يف املجتمع، هذا باإلضافة اىل 

  .)2004ته( األمري،الرسائل الرتبوية التي تنقل لألطفال عرب املناهج والتي تعرب عن قيم املجتمع وتطلعا

يف املجتمعات اإلنسانية كافة، فهي ال  تواجههمة اإلساءة لألطفال من املشكالت التي ر وتعد ظاه       

تقترص عىل مجتمع دون غريه وتأيت خطورتها كون األطفال هم موضوعها خاصة، وان مستقبل املجتمع 

   .)2004، يعتمد عليهم(أبو نواس

واملجتمع فقد ازداد االهتامم بها عامليا ومحليا  واألرسةة عىل الطفل ج خطري من نتائ لإلساءةوملا       

واملؤمترات والندوات الدولية واألبحاث  خاصة بعد عقد الثامنينات وأظهرت العديد من الدراسات

لألطفال يف تزايد مستمر يف  اإلساءةعدد حاالت  أن،  اإلساءةواملحلية يف مجال حامية الطفل من 

  .(sedlak,1996)أعراقهات مهام تزايدت ثقافاتها وتعددت املجتمعا
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ة تحتاج إىل االهتامم والبحث عن السبل الكفيلة ر ويف هذا الكتاب سنتناول موضوع اإلساءة كظاه

  ملواجهتها والحد منها، ألن الخوض فيها مسألة شائكة، شأنها كشأن العديد من القضايا الحساسة.

موجودة يف كل دول العامل مبا فيه البلدان العربية. حجم هذه الظاهرة ة ر اإلساءة للطفل ظاه       

مذهل وخصوصا أن أغلب حاالت املعاملة ال يتم اإلبالغ عنها ولو تم ذلك فأن املشكلة ال تجد من 

  يعالجها.

  

  

   التاريخي لإلساءة رالتطو 

أقدم الظواهر التي عرفتها البرشية،  منلألطفال  اإلساءةالتاريخ اإلنساين نالحظ بأن  إىل ربالنظ          

وسجلت أول حالة إساءة بشكل رسمي  متنوعةمختلفة وبإشكال  مسمياتأال أنه كانت تظهر تحت 

  .(Peterson&Brown)يف جريدة نيويورك تاميز 1814تحت مسمى اإلساءة عام 

مه وشاعت بعض املامرسات ات القدمية ، فلم تكن تعترب األطفال ذوي قير أما عن اإلساءة يف الحضا        

لتهدئتهم، حيث كانت  همأسكا ر سحب ألسنتهم او  أو، وتقييدهم ،  األطفالمثل تحريم غسل  الشعبية

  ).2000نفسية حادة باألطفال(خليل، أرضار إىلاملامرسات  إىلتؤدي 

ملك ألرسهم، وقد كان لألب الحق يف  أنهمعىل  لألطفالوما كان ينظر ر يف 

تي يعامل بها طفله ويقرر بها حياته، إما يف انجلرتا كانت تحديد الطريقة ال

ميوتوا عىل  أواألمهات يلقني أطفالهن غري الرشعيني يف مياه نهر التاميز ليك يغرقوا 

، ويف غري الرشعيني األطفالمرأى من الناس وهي وسيلة األمهات لتخلص من 

  ة يوميا يف املطاحنساع 14القرن العرشين كان يعمل كثري من األطفال ألكرث من 
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سات تعرف رسميا بكونها إساءة معامله وبالتايل نادرا ما ر واملناجم، ومل تكن مثل هذه األفعال واملام 

  كانت السلطات العامة تتدخل لحامية األطفال من مثل هذه األفعال 

  .)1990(أبو غزاله، واملامرسات.

.   

. ويف 1874هاد يف الواليات املتحدة األمريكية عام أول قانون لحامية الطفل من األذى واالضط رظه    

الحرب العاملية األوىل .  مآيسصدر إعالن حنيف حول أهمية اإليفاء مبتطلبات األطفال بعد  1924عام 

 The Child Abuseأقر الكونجرس األمرييك قانون وقاية وعالج الطفل من اإلساءة  1974ويف سنة 

Prevention And Treatment Act(CAPTA).  

 العربيةيف القمة  2001) ميثاق الطفل العريب. وتم عام 1984يب فقد اقر يف عام (ر أما عىل الصعيد الع   

والعمل بها كإطار اسرتشادي  الطفل، لحقوقالتي عقدت يف عامن املوافقة عىل وثيقة اإلطار العريب 

  .)2001، للقضايا املتعلقة بالطفولة عىل الصعيد العريب( نارص
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  تعريف إساءة معاملة الطفل

Definition of Child Maltreatment 

حدد مفهوم اإلساءة عىل أنها اإليذاء الجسدي أو العقيل أو الجنيس او إهامل يف العالج وسوء     

ة من قبل الشخص املسؤول عن رعاية الطفل وسالمته ومام التغذية لألطفال دون سن الثامنة عرش 

  .(Newberger,1982)فل ومنوه للخطريعرض سالمة الط

والنفيس، ح البدين راملفهوم ذاته يحوي معاين متعددة منها األذى أو الج إنكام         

واإلساءة الجنسية، واإلهامل أو إساءة معاملة الطفل قبل وصوله لسن الثامنة عرشة من العمر عىل يد 

رضر أو تهدد صحة الطفل وأمنه النفيس.وما شخص مسئوال عن تربيته ورعايته يف ظل ظروف تشري إىل ت

  ). 2001، ةيعد إساءة يف مجتمع ليس بالرضورة إن يكون إساءة يف مجتمع أخر ( البداين

  

" هي كل إشكال سوء املعاملة  العامليةيف اإلساءة للطفل حسب تعريف منظمة الصحة روميكن تع   

يف املعاملة أو االستغالل االقتصادي أو أي شكل  ، واإلهامل والتقصريالجنسيةإو  العاطفيةأو  الجسدية

االستغالل والذي يؤدي بشك فعيل أو محتمل إليقاع األذى عىل صحة الطفل وبقاءه ومنوه، من اإلشكال 

  . )2002،العاملية(تقرير منظمة الصحة وكرامته

ضد احد إفراد األرسة عمل مبارش أو غري مبارش من إعامل العنف  بأنها) اإلساءة 2000عليا ( أبوف ر ويع  

  نفيس. أو جنيسيرتتب عليه أذى بدين أو 
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فت مؤسسة حامية األرسة ووقاية الطفل من أعامل اإلساءة والعنف اإلساءة يأتها أي ر وقد ع           

 أوفعل أو فشل يف القيام بالفعل من احد الوالدين او من يقوم عىل رعاية الطفل والذي ينجم عنه موت 

  ).2000نيس لألطفال دون سن الثامنة عرشة( إسامعيل،جاستغالل  حسمي او أذى

  -عن اختالف التعاريف فاإلساءة شكالن: روبغض النظ

 :غياب الفعل(كاإلهامل). والعاطفية والجنسية) الجسميةمثل اإلساءة  -فعل 

  - يف السابقة لإلساءة للطفل ميكن صياغة التعريف األيت:رومن خالل التعا

مقصود من قبل اآلخرين ويؤدي إىل إلحاق األذى النفيس، والجسدي  ود أو غرياإلساءة سلوك مقص

والجنيس بالطفل، وإهامل رعايته أو سوء استغالله مام قد يرتك آثارا نفسية واجتامعية عىل نفسية 

  الطفل او قد يؤثر يف شخصيته يف املستقبل.

الدين أو احد أفراد األرسة أو من من الو  روالطفل ضحية هذه األفعال السلبية التي ميكن أن تصد 

   يقوم برعايته مثل املعلمة أو مربيه األطفال أو طفل آخر أو شخص غريب.

  
 ة النظرية اإلساءة من الناحي

 
نظريات العنف  كون  إىلأية نظريات تختص باإلساءة ، وسيتم التطرق  رال تتواف      

األمر الذي يتقاطع بشكل كبري مع  اإلساءة بكافة أمناطها تتضمن إلحاق األذى باألطفال،

العنف والعدوانية.وهناك العديد من االفرتاضات األساسية التي تقوم عليها بعض النظريات 

 الشائعة يف تفسري السلوك العدواين وهي :

 وجهة النظر البيولوجية - 1
إىل اإلنسان عىل انه عدواين بطبيعته، وان العدوان هو محصلة  رتنظ      

  بيولوجية لديه. فقد وجدت بعض الدراسات الحديثةللخصائص ال
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ابات الجهاز الغددي والكروموسومات ر بان هناك عالقة بني العدوان من جهة واضط 

   (Kaufman.1981)ومستوى النشاط الكهربايئ يف الجهاز العصبي املركزي من جهة أخرى 

  

  .ةيثولوجيإلوجهة النظر ا- 2
  

ن اإلنسان حيوان مفرتس ورث من أسالفه الغرائز ية إ ريعتقد أصحاب هذه النظ       

العدوانية، وال يوجد أي مجال الستئصال هذا العنرص من الطبيعة البرشية ألنها ثابتة وغري 

قابلة للتغيري.وربط غريزة العدوان بحاجة اإلنسان للتملك والسيطرة، وافرتضوا بأنه يعتدي 

ايل أي تهديد خارجي يخل من توازنه إلشباع حاجاته الفطرية والدفاع عن نفسه، وبالت

  ).1986الداخيل وينبه العدوان عنده(لويس،

  النفسية  روجهة النظ - 3

يوجد عدد من النظريات النفسية التي تطرقت للعنف وهي النظريات التحليل النفيس،    

  .اإلحباطوالنظرية السلوكية، وفرضية العدوان الناجم عن 
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  -:أمناط اإلساءة لألطفال

  - أربعة أمناط أساسية إلساءة معاملة الطفل: هناك
  

  التعريف  النمط التسلسل

 Physicalاإلساءة البدنية  1
Abuse 

عن اآلباء أو مقدمي الرعاية للطفل بصورة متعمدة رأي فعل يصد
ينتج عنه أذى أو ترضر بدين مبا يف ذلك موت الطفل ، ومن أمثلة 

العض، الرضب املربح،  األفعال الدالة عىل اإلساءة البدنية الركل،
  التقييد، الدفع، الهز،أو الرجف، الطعن بالة حادة.

 Sexualاإلساءة الجنسية  2
Abuse   

أو مقدمي الرعاية للطفل عمدا يتضمن اآلباءتكبهر أي فعل ي
التحرش الجنيس املقرتن باالتصال الجنيس  أواالنتهاك  أوالتطفل 
الجنيس التي يستحدم ذات الطابع  األفعالغري ذلك من  أوالفعيل 

جنسيا ملرتكبيها ويتضمن هذا النمط  إشباعلتقديم  األطفالفيها 
واالتجار الجنيس بهم أو  لألطفالاالستغالل الجنيس  اإلساءةمن 

  الفسوق والرذيلة. أوحثهم عىل الدعارة 

اإلساءة االنفعالية   3
Emotional Abuse 

يف حق الطفل ميكن  تكبه اإلباء أو مقدمي الرعايةر أنها منط سلوك ي
أن ينتج عنه رضر خطري عىل النمو املعريف، االنفعايل، النفيس، و 
االجتامعي له.ومن أمثلة السلوكيات الدالة عىل اإلساءة االنفعالية 
الحبس، اإلساءة اللفظية، تعريض الطفل للعدوان األرسي، السامح 

ري ذلك للطفل االشرتاك يف إعامل غري الئقة مثل تعاطي املخدرات وغ
  من األنشطة اإلجرامية. 

تكبه اآلباء او مقدمي الرعاية للطفل عن قصد او غري ر أي فعل ي Neglect  اإلهامل  4
قصد يتضمن رفض أو تأخري تقديم الرعاية الصحية له، أو الفشل يف 
توفري االحتياجات األساسية له من مأكل أو ملبس ومسكن مناسب 

الرقابة واإلرشاف غري املناسب او أو حرمانه من التواد واالهتامم و 
هجر الطفل والتخيل عنه. وينطبق هذا الوصف عىل كل من 

  اإلهامل البدين واالنفعايل. 

www.gulfkids.com.  
  

  بالوحدات الالحقة.بيشء من التفصيل  األطفالمعاملة  إساءةأمناط مختلف  أناقشلذا سوف 
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  الوحدة الثانيه

  

  

  hysical AbusePاإلساءة الجسدية للطفل  (

  

  

  )Physical Abuseاإلساءة الجسدية  ( -1

  العوامل املسببة لإلساءة الجسدية - 2
  اإلساءة عىل شخصية الطفل رأث -3

  يةأوال : العوامل األرس
  وامل مرتبطة بالطفل املساء إليهعثانيا:
  عوامل مرتبطة بشخصية امليسءثالثا:

  اإلساءة عىل شخصية الطفلأثر  -4
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  )Physical Abuse( الجسدية ساءة اإل 

أنواع اإلساءة شيوعا وذلك لسهولة اكتشاف إعراضها ومظاهرها ،  اإلساءة الجسدية من أكرث

وقد تعرف بأنها " استخدام القوة الجسدية بشكل متعمد تجاه اآلخرين من اجل إيذائهم وإلحاق أرضار 

  ) .2001صحة الطفل للخطر(حديدي،جسميه بهم تؤدي إىل اآلم ومعاناة جسديه ونفسيه وتعرض 

الطفل بشكل متعمد كالقتل ،  إيذاء إىلالجسدية بأنها أي فعل يؤدي  اإلساءةيف روميكن تع

الحادة وذلك عىل نحو  األدواتاستعامل السكني او  أوالخنق،  أوالرشوع يف القتل ، او الرضب املربح  أو

  .) 2001عقليه او جسدية خطرية به( خلقي، إصابات إىليؤدي 

عىل مناطق حساسة من وفة من املامرسات العنيف ، مثل الرضب ر مع أشكاالالجسدية  اإلساءة وتأخذ   

جسم الطفل مثل الرأس والعينني ،وتكسري اآلسنان، وسائر أعضاء الجسم، كام تشمل أعطاء الطفل 

  ).2000كميات من األدوية إلبقائه نامئا، وحبسه فرتات طويلة( أبو طالب،

  

   اإلساءة الجسدية أعراض

هي من أكرث أشكال اإلساءة انتشار، وذلك لسهولة اكتشافها وقابليتها للمالحظة ومالحظة إعراضها. 

  واملتمثلة يف األيت:

  الكدمات، الجروح، الخدوش، كسور العظام، النزيف، الحروق، آثار عض  فقدان احد األسنان، . -

 د والطحال، ونزيف داخيل.زيق الكباصابات داخليه مثل إصابات األحشاء، مت -

إصابات شديدة ، كالتخلف العقيل، فقدان البرص، الشلل الدماغي، إعاقات جسدية دامئة،  -

  حاالت وفاه. 
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   - الجسدية عىل الطفل ومنها : اإلساءةومن املؤرشات السلوكية الدالة عىل وقوع 

  ثال.املرتفعة م األصواتالخوف من املواقف بطريقة مبالغ فيها كالخوف من 

  )تجاه املواقف، تارة يشعر بالسعادة وتارة يشعر باالكتتاب؟ املزاجيةالتغري املفاجئ يف السلوك 

  . الغياب املتكرر عن املدرسة من دون اإلفصاح عن العذر الحقيقي 

  املنزل إىلعدم الرغبة يف العودة 

 لكدمات).املالبس غري املناسبة مع الجو (املالبس الثقيلة يف الجو الحار لتغطية ا 

 .عدم االستمتاع باللعب 

 .عدم الثقة بالنفس 

 .عالمات الغضب والعزلة والتخريب 

 .يجد صعوبة يف أنشاء عالقات مع اآلخرين 

  .تظهر عليه عالمات التأخر يف النطق العام 

 .عدواين جدا ومنعزل جدا 

  .يجد صعوبة يف االعتامد عىل اآلخرين ، والثقة بهم ومحبتهم 

 ول بعض األطفال أنا استحق ذلك) الشعور بالذنب( يق 

 الحزن وامليل للكآبة أبداء 

  .1999(نرص، التبول اللييل الالإرادي ويشكو من األمل أثناء الحركة .( 
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  -العوامل املسببة لإلساءة الجسدية:  

اء اإلساءة لألطفال، حيث تشري الدراسات إىل ان األسباب ر ليس هناك سبب واحد ميكن تحديده و         

يكون السبب يف  أنتعددة وناتجة عن منط التفاعل بني الطفل وبيئته املحيطة، فبالتايل فليس بالرضورة م

  أرسة ما هو نفسه يف أرسة أخرى، أمنا هناك عوامل مختلفة ، ومن أهم هذه العوامل:

  

  :األرسيةالعوامل  - : أوال

د وترعاه ، وهي بهذا تشتمل عىل أقوى ة هي البيئة االجتامعية األوىل التي تحتضن الفر األرس           

املؤثرات التي تتحكم مبسار منوه وتوجهه.ومبا إن اإلنسان تكاد تكون ثلث حيات كلها توجب ان تكون 

للعالقات األرسية دور بارز يف تحديد سلوكه وعادته واتجاهاته وتحديدا أي نوع من اإلفراد سيكون عليه 

  )2005،الدوي( الفرد مستقبال

  

والعمر وثقافة  الشخصيةوالعاطفية والسامت  السلوكيةوان سرية حياة الوالدين وخرباتهم 

  .األطفالمعاملة  إساءةالوالدين تلعب دورا هاما يف 

   -عموما منها: األرسة أووهناك مجموعة كبرية من العوامل املرتبطة بالوالدين   

  أطفالهم عستخدموا هذا النموذج مكام الطفل، لذلك ا لإلساءةالوالدين نفسهم تعرضوا. 

  وبالذات املشاكل  األرسيةالذين يعيشون يف منزل واحد ، واملشاكل  األرسةالعدد الكبري ألفراد

  والطالق . الزوجية
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  األرسةالضغط االقتصادي الذي تعانيه. 

  االجتامعيةالتنشئة  بأساليبجهل الوالدين. 

  اآلخرينمع  أو رسيةاأل العزلة االجتامعية وضعف العالقات سواء. 

 .تعاطي املخدرات والكحول 

 .ضيق املسكن وكبت حرية الطفل 

 الطفل قادر عىل فعل يشء. أنة قليلة يف ثق 

  .انتقادات دامئة وتوقعات غري مالمئة من الطفل 

 .رؤية الطفل عىل انه يسء وشيطان 

  .غياب األم لساعات خارج املنزل، او غياب األب املستمر 

 يزية ضمن األرسة. املعاملة التمي  

  

سة اإلساءة الجسدية مع الطفل ، باإلضافة إىل ما ذكر الخالفات ر كذلك من األسباب املؤدية ملام

الدامئة بني األهل واألوالد ، وعدم الثبات يف التعامل مع األوالد والخالفات الزوجية والطالق والزواج 

  .    (Goodnaw,1998) املبكر او استخدام العنف الجسدي كوسيلة للتأديب

 

   -:إليهنيا:عوامل مرتبطة بالطفل املساءثا

الطفل ومنو الجسمي والعقيل واالجتامعي واالنفعايل ميكن ان يؤثر فيام يتعرض  رعم إن    

   -هم: لإلساءةله من اعتداء فاألطفال األكرث عرضة 

 أوحجام يف الجسم ومن لديهم تشوهات خلقيه  واألصغرسنا  راألصغ األطفال .1

 كثرية. إمراض أو قةإعا

 و الحركة.كثري  .2

 و الطلبات.كثري  .3
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 الوالدين. وأحالمالذين ال يحققوا أمال  .4

 عيفوا الثقة بالنفس.ض .5

 .البكاءو كثري  .6

 . االستجابةالطفل املنطوي، وقليل  .7

ان نسبة تعرض الذكور  2000للعام  العامليةير منظمة الصحة روقد بني تق       

، وهذا يرتيط بالدور االجتامعي للذكور يف بعض ثاإلناللعقوبة الجسدية أعىل من 

  مقارنة بالذكور.  واإلهاملعرضة للقتل واالعتداء الجنيس  أكرث اإلناث أماالثقافات، 

  

  عوامل مرتبطة بشخصية امليسءثالثا :

ض لإلساءة سابقا ، او تعرض ر تع كالصفات الشخصية للميسء حيث يحتمل انه

  لضغوط من املحيط. 

تبطة بشخص امليسء هو تعاطي الكحول او املخدرات ر امل املومن أهم العو 

واحتياجاتهم ،وضعف  األطفالوتعرضه لخربات سيئة يف طفولته وقلة التكيف مع متطلبات 

  تقتهم بأنفسهم ، وفقدانهم السيطرة عىل ترصفاتهم .

لية املااو قلة املوارد  رأضافه إىل الضغوط االقتصادية واالجتامعية املتمثلة يف الفق

توفر املسكن املناسب والرعاية الطبية. وكذلك والدة طفل نتيجة لحمل غري مرغوب  وعدم

  فيه. 
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  عىل شخصية الطفل اإلساءةأثر 

تتمثل يف جوانب النمو  األطفالمعاملة  لسوءا قد تحدث نتيجة ر هناك أثا إن

والعزلة  يةاملرض، فهناك املشاكل  والسلوكية واملعرفيةاملختلفة الجسمية والنفسية 

ضعف الثقة  وأيضااملختلفة واإلصابات واالجتامعية  األرسية العالقاتاالجتامعية وضعف 

وانخفاض دافع االنجاز لديه  الدرايسبالنفس مام يؤثر سلبا عىل مفهومه لذاته وتحصيله 

 إضافة، اآلخرينويثري عدوانيته نحو  باإلحباطحيث يخاف الفشل والتأنيب، وكذلك يشعر 

وره بالقلق الدائم والتوتر النفيس والشعور بالذنب والخوف من العقاب مام قد شع إىل

غري سويه  أخرىكالكذب وتعاطي الكحول واملخدرات وسلوكات  أخرىمشكالت  إىليدفعه 

  كالشذوذ. 

أمن ، وتدين يف  والنوم ، واكتئاب وتعلق غري األكلذلك صعوبات يف  إىل أضف 

  الذكاء. 

عىل منو الدماغ  واإلهاملاثر سوء املعاملة  إىليف الدماغ  أبحاث تر أشاهذا وقد 

وكذلك مركز العواطف واالنفعاالت مام يؤثر عىل ردود  القرشيةوتحديدا املنطقة تحت 

ضعف القدرة عىل  وأيضاقلقا وعصبيه وخوفا وانسحابيه  أكرثالطفل بحيث تصبح  أفعال

(أبو رات املعرفية وحل املشكالتإقامة عالقات مع اآلخرين والتفاعل معهم وضعف القد

  . )2004نواس، 
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  للطفل.السلبية لعاملة األطفال التي هي شكل من أشكال اإلساءة الجسدية  رما هي اآلثا

  والنمو الجسدي:  رالتطو   -

صحة الطفل ، من حيث األعضاء والبرص والسمع والجروح والكدمات  رتتأثحيث    

عة ، والخنف بالغازات وصعوبات التنفس. وخاصة وان املرتف األماكنالجسدية والوقوع من 

وان العامل االقتصادي هو السبب  عرش،العاملني هم دون سن الثانية  األطفالمعظم 

والنجارة، وذلك مقابل  والحدادة،كأعامل صيانة السيارات،  للعمل،الرئييس يف توجه الطفل 

  من مثان ساعات يوميا.  رثأكأجور قليلة واستغاللهم كعاملة رخيصة. ومعظمهم يعمل 

ى طفال مل يبلغ الحلم قد طغت مالمح االجهاد عىل وجهه ر أنه ملن املحزن جدا ان ت

وانطبعت صورة اإلحباط عىل قسامته، ناهيك عن ما يحمله من مظاهر السخط والتمرد 

عىل مجتمعه وجامعته، فتتساءل حينها ما الذي جر املسكني إىل هذا الواقع املرير، 

لة مرحلة من مراحل منو اإلنسان وهي بحاجة ماسة إىل العناية والرتبية والتأديب فالطفو 

  وليس إىل اإلهامل والشقاء. 

  )2009يدة الدستوراالردنيه،ر( ج
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  كيف ميكن الترصف يف حال اكتشاف حالة إساءةجسديه ، وما الجهة التي نلجأ " 
  إليها وطرق العالج"

  
   يف املدرسة:  - 

طبيعيه لطفل ما ، يجب  إصابات جسديه او حالة نفسيه غري يف حالة اكتشاف  

التعامل معه وجمع املعلومات من األهل واألصدقاء وتحويله اىل املرشد الرتبوي أو تحويل 

  الطفل إىل املستشفى إذا كانت الحالة تستدعي ذلك ملعرفة اإلساءة متعمدة أم ال.

 حامية األطفال من اإلساءة ، وذلك من شدين واملرشدات يف املدارس دورا هاما يفر يلعب امل

خالل االتصال املبارش مع األطفال، يقومون بتوعيتهم وتثقيفهم باإلضافة إىل تدعيم ركائز 

شخصيات األطفال من خالل العمل الجامعي او الفردي . ومن جهة أخرى فاملرشدين أكرث 

التقاط ومالحظة مواطن الخلل التصاقا باألطفال يف بيئتهم املدرسية وبالتايل أكرث قدرة عىل 

  والكشف املبكر عن اإلساءة. 

  :من خالل  اإلساءةوحاميتهم من  األطفالشدين رعاية ر ميكن للم -

شاد الجمعي التي يديرها ر *  التقاط حاالت اإلساءة والتف عليها من خالل جلسات عمل اإل

  املرشد.

  شد. ر مالحظات املعلمني وإحاالت الطلبة إىل امل

  .إساءةمن وجود حالة  والتأكدالحالة،  اسةر د - =
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   - :االختصايص ردو  - 2

  دية ر املعالجة الف -*

يقة فردية بني الطفل واألخصايئ من خالل اللعب ، الرسم القصص ، روتتضمن التعامل بط

  التلوين.... من خالل 

 وي األخصايئ قصة ويرتك الطفل رسد باقي القصة. ر إن ي 

 ن خاللها التوصل إىل ما يخفيه الطفل.ح أسئلة يستطيع األخصايئ مرط 

 أفراد األرسة واملحيطني ودمى متثل الرشطة ودمى  راستخدام الدمى لتمثيل أدوا

 متثل املعتدي. 

 سم الطفل صور متثل ما حدث له، ثم تحليل تلك الرسومات.ر أن ي 

 

   يالعالج األرس  - ب

ل شخص معالج فعىل من أصعب الحلول ، ألن معظم األرس ترفض يف الغالب دخو  ويعترب

م وبقية األفراد األخصايئ التحمل والصرب ، ويبدأ مع  الطفل ثم مع األم والطفل ثم مع األ 

  وأخريا مع األب.

  العالج الجامعي -ج

ات متشابهة * من خالل التحدث إىل مجموعة ، وخاصة أذا كان لدى جميع األطفال خرب 

، فقد يكتسبوا ثقة كبرية من خالل  ،كام ان بعض الضحايا  يكونوا منعزلني عن مجتمعهم

  انتسابهم اىل املجموعة . حيث العمل الجامعي مفيد يف.....
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كوا حقيقة أنهم ليسوا وحدهم يف التعرض لإلساءة وان اآلخرين لن يتجنبوهم بسبب ر * يد

  ما حدث لهم، وبأنهم أناس طبيعيني كغريهم، حيث يساعد ذلك بالعالج. 

دي ، بسبب ان األطفال اللذين تعرضوا لإلساءة ر من العالج الفاملجموعات الخليطة أفضل 

  يشاركون اآلخرين تجربتهم. 

 يقة الجامعية تخفف من شعور الطفل بالذنب.رالط  

 يقة الجامعية، تناسب األطفال األكرب سنا ،أذا تشجعهم عىل التحدث عن رالط

 خرباتهم بالتفصيل. 

  

  املريب:دور  - 3

  ومحاولة أخراجه من عزلته وإشعاره باألمن ويجعله التقرب التدريجي من الطفل

 يتقرب من اآلخرين. 

 .مامرسة مع الطفل النشاطات التي يحبها 

 .تقديم الرعاية الصحية والتغذية املناسبة للطفل لضامن سالمته 

 .تقبل مشاعره وانفعاالته السلبية وعواطفه 

 ابية ومدح إنجازاته إعادة بناء الثقة بنفسه من خالل الرتكيز عىل النقاط االيج

 وتعريضه لنشاطات يستطيع النجاح بها. 

 .القيام بعمل أنشطة تجمع الوالدين واألطفال كالخروج يف رحلة  
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  الوحدة الثالثة

  

  Physical Abuseاإلساءة الجنسيه للطفل  (

  

  

  )  (Sexual Abuseاإلساءة الجنسية - 1
  الجنسية عىل الطفلاآلثارالتي ترتكهااإلساءة -2
  األطفالتأثري االعتداء الجنيس عىل  - 3
  كيف تقي طفلك من اإلساءة الجنسية؟ - 4
  كيف تعرف طفلك مساء اليه جنسيا؟ - 5
  علمت ان طفلك مساء له جنسيا؟ا تفعل اذاماذ - 6
  للمحافظة عىل أطفالنا جنسيا - 7
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 )  (Sexual Abuseاإلساءة الجنسية

  

  

  

االهتامم والبحث عن السبل الكفيلة  إىلة تحتاج ر كظاه ولهأتنايف هذا النوع         

شأنها كشأن القضايا الحساسة ، ملواجهتها والحد منها ألن الخوض فيها مشكلة شائكة ، 

قارصة تنقصها الدقة العلمية، وذلك لعدم توافر اإلحصائيات الكافية لهذا النوع من اإلساءة 

ياتنا االجتامعية واليومية، بعضها ميكن ، ومع ذلك ميكن تدعيم صحتها بوثائق من ح

العام وبعضها يحتفظ به أهل الضحية الجنسية عميقا يف آبار  األمناالستعانة بسجالت 

  صدورهم، كأرسار تتعلق بصميم رشف العائلة. 

األطفال القارصين وغري الناضجني بإعامل يف اإلساءة الجنسية بأنها تورط روميكن  تع

يعون فهمها وال يعطون موافقة واعية ملامرستها وتعترب منافية وعالقات جنسية ال يستط

   ) .2001للعرف والقيم االجتامعية السائدة يف املجتمع(الصايغ، 

اهق الذي مل يكتمل منوه ر امل أوالجنسية هي وقوع الطفل  اإلساءة

  الجسدي والنفيس وما يزال معتمدا عىل ويل أمره تحت نشاط جنيس ال
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اعرتاضه بحكم سنه ويتناىف هذا  أوعاده وال ميكنه ان يبدي موافقته إب اكر إديستطيع 

السائدة والقوانني املعمول بها  والعائليةاالجتامعية  واألعرافالنشاط مع أحكام الدين 

  . )2005،األرسة(أدارة حامية 

م عايتهر ولهذا فاإلساءة الجنسية هي إيقاع األذى الجنيس عىل األطفال من قبل القامئني عىل 

او من قبل األصدقاء ، حيث يجرب الطفل عىل مامرسة أنشطة جنسية دون فهم لها ، او 

موافقتهم عليها، ومن أمثلتها مشاهدة األفالم اإلباحية والعالقات الجنسية أو العبث 

  ) .1997باألعضاء التناسيل أو التعري أمامه. ( رسحان، 

رغام املساء إليه بأنشطة جنسيه أو ترصف يفها مبا ييل: قيام امليسء، أو إروميكن تع       

 ال. أمبغض النظر عن قبوله  الطفل،انتهاك متعمد لخصوصية جسم  أومثري للرغبة الجنسية 

وهي استغالل الطفل جنسيا بهدف املتعة الجنسية للمعتدى وتتمثل باملداعبة باللمس، 

  .التعري الجامع، األفالم..........الخ

يريه لها نادرة الحدوث، وبالتايل يتم البحث عن عالمات الرسوغالبا صعب كشفها الن ال

املؤرشات السلوكية الكتشافها، الطفل ال يخرب احد لخوفه من الفاعل او لعدم رغبته يف 

إزعاج أهله ولشعوره بالخجل، وشعور الطفل الضحية بان االعتداء نتيجة يشء خطأ فيه 

  وانه مختلف عن أقرانه. 

بكثري مام تشري إليها  م اإلساءة الجنسية أكرثوتبني األبحاث ان حج 

اإلحصائيات الرسمية ويعود إىل تلك الطبيعة الرسية لهذه العالقات ، 

  وجهل األطفال يف تقدير خطورة ما يقع عليهم من اعتداء وصعوبة
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، باإلضافة إىل ترددهم واالها يل يف تقديم شكوى حول  رالتمييز يف السنوات األوىل من العم 

  ).1990االعتداءات(خلقي، هذه

  

 أوعىل البنت  األمزوج  أو، األبمن قبل  ةاألرس الجنسية ، داخل  اإلساءةوغالبا ما تقع 

الواقعة من  اإلساءةرسيه من  أكرثانتشارا، ولكنها  أكرثألخته  األخ إساءةالولد وقد تكون 

لك التي يكون فيها األب بشاعة ت اإلساءة أنواع أكرثعىل ابنته والجدير بالذكر انه من  األب

، ويصاحبها عادة اضطرابات نفسيه، وانفعاليه قد  األقاربهو الجاين، او احد إفراد األرسة أو 

  ) .1990تالزم الضحية مدى الحياة. ( خلقي ، 

  

  ).2003تتمثل يف (صورها) كام ذكرها (عسال، الجنسية اإلساءة

 .كشف األعضاء التناسلية 

 .إزالة املالبس عن الطفل 

 .تعريضه لصور أو أفالم 

 .اغتصاب واملداعبة باللمس او املالصقة الجسدية 

  .إجبار الطفل بالتلفظ بألفاظ فاضحة  
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اىل اهم مظاهر (مورشات) اإلساءة  (Garbarino,1986.p440-444)ويشري 

   -الجنسية املتمثلة يف:

  العالمات الرسيرية

  صعوبة يف امليش والجلوس. -1

 ج.وجود امل ، حكه،نزف بالرش  -2

 تلوث املالبس الداخلية بالدم. -3

 مرض جنيس أو التهابات. -4

 حاالت حمل. -5

 وجود الروائح الكريهة غري املرغوب فيها. -6

عالمات جنسيه مثل العض الناجم عن مامرسة الجنس، الفم،وعالمات الربط أو  -7

  الصفع. 

  املؤرشات السلوكيه

  العامة النظافةسوء 

  الالإراديالتبول. 

 .الفشل الدرايس 

 الطفو ليهات الترصف. 

  االجتامعيةاالنعزال وفشل العالقات. 

  اإلبهاممص. 

 ومحاوالت االنتحار. اإلدمان 

  مزعجة، الخوف من الظالم. وأحالموخياالت مستمرة،  النوم،قلة 
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 .الشعور بالذنب والشعور بالخجل 

  واألسود األحمرالرسم املخيف واستخدام اللونني. 

 .زيادة الشهية أو فقدانها 

 صيل الدرايس، استخدام املدرسة للخلوة بنفسه، وعدم الرغبة تأخر التح

  يف العودة للبيت.

  اإلساءةاآلثار التي ترتكها 
  عىل الطفل الجنسية

  
 الشعور بالخوف من الفاعل مام يجعله عرضة لالعتداء املتكرر. -1

 الحرج من اإلجابة عن األسئلة بالسلوكات الجنسية. -2

 .شعور الضحية بان شيئا ما خطا فيه هو -3

 مشاعر الذنب وبأنه مختلف عن أقرانه. -4

 جلب املشكالت لألرسة. -5

  مشكالت يف التعلم وتأخر يف النطق والتخلف العقيل.  -6

  النمو  إعادة، يساعد يف  الجنسية اإلساءةالكشف املبكر لضحايا  أنإال
 .للضحيةالنفيس الصحيح 
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  األطفالتأثري االعتداء الجنيس عىل 
  

  املبدئية النفسية اآلثار -أوال:
 

  راإلنكا* 

 أيضاهو التجاهل التام ملا حدث لدرجة نسيانه متاما واعتباره حلام او خياال . هناك  راإلنكا

  كبت الذاكرة او التقليل منها او من تأثريها.

 فصل الوعي* 

وقد يؤثر  الشخصيةازدواج  إىلقد تصل  الشخصيةابات يف ر اضط إىلقد تؤدي 

  الدرايس والعقيل. األداءوبالتايل عىل مستوى  عىل قدرة الطفل عىل الرتكيز

   املزعجة. واألحالمالخوف * 

بعد حدوث االعتداء . وقد تتم  أسابيعاملزعجة لبضعة  واألحالمهذه املخاوف  رتستم     

  تذكر الحدث يف شكل صور من املايض وقد تستمر لسنوات طويلة بعد الحدث.

  النفسية طويلة املدى رثانيا: اآلثا

  تتاب املزمن وفقدان الحامس للحياة.االك -1

باليأس والعجز ورمبا احتقار وكراهية النفس. او كراهية اآلخرين والرغبة  رالشعو  -2

 يف االنتقام من كل الرجال او املجتمع كله.

 الخوف من أماكن او أشياء معينه. أوهاب(الفوبيا) ر القلق بأنواعه مثل ال -3

 األعراضنعزال عن الناس وتزايد اال  إىلوالخجل مام يؤدي  راإلحساس بالعا -4

 واالضطرابات النفسية.
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ين وصعوبة عمل عالقات وبالذات الحميمة منها مثل رالشك وعدم الثقة يف اآلخ -5

الزواج . كثري من الصعوبات يف الزواج ترجع إىل جروح قدمية يف املايض. وبالذات 

 )2004(عبداللطيف،عبد الغفور،ما هو جنيس منها 

 

  لجنسيهالتوعية ا      
  

  كيف تقي طفلك من اإلساءة الجنسية؟
  

  ا من الثقة املتبادلة مع الطفل واستمع جيدا ملا يهمه ويقلقه.ر ابن جسو 

 من جسمه ال يجب ان  كا ان هناك أجزاءر ثقف طفلك جنسيا يك يصبح مد

 يراها أو يلمسها احد.

 سة يف تثقيف طفلك للوقاية من اإلساءة الجنسية.ر تعاون مع املد 

  طفلك معنى كلمة (رس) ومتى يكون االحتفاظ به خطريا ومتى ح لارش

يجب البوح به للوالدين او املرشدين يف املدرسة ( أدارة حامية 

  ). 2005األرسة،

  كيف تعرف طفلك مساء اليه جنسيا؟
  

  خوفه من البقاء وحيدا مع أي شخص بعينه. -

 وغري املتوقع من الكبار. املفاجئخوفه  -

  .الالإراديالتبول  -
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 كتئاب.اال -

 زيادتها. أو الشهيةفقدان  -

 .اإلساءةالحديث غري املبارش عن  -

 .العدوانيةالترصفات  -

 املدرسة او تدين مستوى التحصيل العلمي.  إىلرفض الذهاب  -

  والتي مل تكن معروفة مسبقا لطفلك. الجنسية واأللفاظاملسلكيات  -

  
  

  
  
  

  ك مساء له جنسيا؟ماذا تفعل اذا علمت ان طفل
  

مبكان ان ال تزيد من توتر طفلك  األهميةولكم من  ستشعر بالغضب بالتأكيد -1
 بلومه وعدم تصديقه او تحميله مسؤولية ما حدث.

 تخربه انه ليس املالم. إنيحتاج الطفل  -2
 وضح لطفلك انك ال تشك يف كالمه. -3
 اسمح للطفل بالتحدث عام حصل ولكن ال تجربه عىل ذلك. -4
 فل انه فعل اليشء السليم بان اخرب والده او مرشد املدرسة عن اإلساءة.اخرب الط -5

ات ليست بالرضورة الحظ. .....أن هذه املؤرش 
دليل واضح عىل وقوع اإلساءة ولكنها تعترب 
مؤرشات هامه يجب االنتباه لها واالهتامم بها 

 أن وجدت
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مبا تشعر بالحرية وخاصة أذا كنت تعرف امليسء...... ثق متاما بان هناك من ر  -6

  ). 2005( أدارة حامية األرسة،يساندك ويقف اىل جانبك

الحرج او ب أو تشعر بر مالحظة: عندما يسألك طفلك عن أسئلة تتعلق بالجنس ، ال تستغ
تكذب عليه ، بل تجاوب معه بطريقة سليمة تهيئ له النمو السليم ولنحميه من التعرض 

   لالستغالل الجنيس.
  

  يف تربيه الطفل جنسيا الهامةبعض النقاط 
  
  العزل: -1

عليه وسلم:"مروهم  الـلـهسول صىل ر النوم، لقول العن البنات عند  األوالدعزل 

  ها لعرش، وفرقوا بينهم يف املضاجع".بالصالة لسبع، وارضبوهم علي

  يف:ر النمو املع -2
فة الطفل األسامء الحقيقية ألعضائه التناسلية مثل بقية أعضاء جسده ر من املهم مع

وان يتجاوب اإلباء مع اهتاممات أبناءهم بأعضائهم التناسلية بدون انفعال او توتر . 

  ث عنها عيبا. وان يتحاشوا أي احتقار لتلك األعضاء، أو اعتبار الحدي

  تعليم الطفل ان جسمه خاص به وحده  -3

  اه أحد إال للرضورة القصوى.ر ويجب ان ال ي

  آداب الدخول -4

علم طفلك عند سن البلوغ ، آداب االستئذان قبل الدخول عىل أهلهم يف أوقات 

  احة.ر ال



 44

  

  العورة سرت -5

االحتشام، فال تسمح العورة عن بلوغه سن التميز، وآداب اللباس و  عُود الطفل عىل سرت

  بالتجول عاريا. 

  التحدث معه عن الجنس -6

  احة ومبوضوعيه ومبا يتناسب مع املرحلة العمرية للطفل. واإلجابة عن اسئلته برص  

 نوعية الجنس  -7

واألنشطة واأللعاب املتعلقة بجنسه ذكر أو أنثى ، بحيث يتكون  ريتعلم الطفل األدوا

  جسده. لديه اتجاهات ايجابيه نحو جنسه و 

  :حامية النفس -8

عىل الرفض والتعبري بالرصاخ والهرب وطلب املساعدة عند التعرض  ة ر تعليمهم القد

  العتداء جنيس. 

  : التمييز -9

  ة للشك. واملالبس املثري  الطبيعيةمساعدة الطفل عىل ان مييز املالبس 

  
وطرق  كيف ميكن الترصف يف حال اكتشاف حالة إساءة، وما الجهة التي نلجأ إليها" 

  العالج"
  

  يف املدرسة:   -

طبيعيه  يف حالة اكتشاف إصابات جسديه او حالة نفسيه غري  

  لطفل ما ، يجب التعامل معه وجمع املعلومات من األهل واألصدقاء
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تحويل الطفل اىل املستشفى اذا كانت الحالة تستدعي ذلك  أوشد الرتبوي ر وتحويله اىل امل

  .ملعرفة اإلساءة متعمدة أم ال

   -االختصايص: ردو  - 2

   ديةر املعالجة الف -*

يقة فردية بني الطفل واألخصايئ من خالل اللعب ، الرسم القصص ، روتتضمن التعامل بط

  التلوين.... من خالل 

 وي األخصايئ قصة ويرتك الطفل رسد باقي القصة. ر إن ي 

 ح أسئلة يستطيع األخصايئ من خاللها التوصل إىل ما يخفيه الطفل.رط 

 أفراد األرسة واملحيطني ودمى متثل الرشطة ودمى  رستخدام الدمى لتمثيل أدواا

 متثل املعتدي. 

 ا حدث له، ثم تحليل تلك الرسوماتسم الطفل صور متثل مر أن ي 

   يالعالج األرس  - ب

من أصعب الحلول ، ألن معظم األرس ترفض يف الغالب دخول شخص معالج فعىل  ويعترب

، ويبدأ مع  الطفل ثم مع األم والطفل ثم مع األم وبقية األفراد  األخصايئ التحمل والصرب

  وأخريا مع األب. 

  العالج الجامعي -ج

ات متشابهة * من خالل التحدث إىل مجموعة ، وخاصة أذا كان لدى جميع األطفال خرب 

،كام ان بعض الضحايا  يكونوا منعزلني عن مجتمعهم ، فقد يكتسبوا ثقة كبرية من خالل 

  بهم اىل املجموعة . حيث العمل الجامعي مفيد يف.....انتسا
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كوا حقيقة أنهم ليسوا وحدهم يف التعرض لإلساءة وان اآلخرين لن يتجنبوهم بسبب ر * يد

  ما حدث لهم، وبأنهم أناس طبيعيني كغريهم، حيث يساعد ذلك بالعالج. 

ذين تعرضوا لإلساءة دي ، بسبب ان األطفال اللر املجموعات الخليطة أفضل من العالج الف

  يشاركون اآلخرين تجربتهم. 

 يقة الجامعية تخفف من شعور الطفل بالذنب.رالط  

 يقة الجامعية، تناسب األطفال األكرب سنا ،أذا تشجعهم عىل التحدث عن رالط

  خرباتهم بالتفصيل. 

  دور املريب: - 3

  التقرب التدريجي من الطفل ومحاولة أخراجه من عزلته وإشعاره باألمن ويجعله

 يتقرب من اآلخرين. 

 .مامرسة مع الطفل النشاطات التي يحبها 

 .تقديم الرعاية الصحية والتغذية املناسبة للطفل لضامن سالمته 

 .تقبل مشاعره وانفعاالته السلبية وعواطفه 

 الرتكيز عىل النقاط االيجابية ومدح إنجازاته  إعادة بناء الثقة بنفسه من خالل

 وتعريضه لنشاطات يستطيع النجاح بها. 

 .القيام بعمل أنشطة تجمع الوالدين واألطفال كالخروج يف رحلة  

  
 -التواصل مع الطفل املساء اليه:

  :يعترب التواصل وتفهم الطفل املساء إليه، من أهم الوسائل املساعدة لهم من خالل

  ارب الجسدي واملكاين حتى يشعر الطفل باألمان.توفري التق -
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 توفري جو ممتع ينفس فيه توتره كاألغاين واأللعاب -

 أرسد له قصصا أبطالها مشابهني لوضعه وبني كيف تغلبوا عىل الوضع. -

 أظهر اهتاممك بحديث الطفل ، وحاول التواصل معه بالعينني. -

 ط عليه. قوي إحساسه بذاته ، واسند له مهام ينجح فيها ويس -

 تذكر ان النجاح الرئييس للعالج هو استمرارية العالج حتى لو طال الوقت.  -

  . تفاعل كل من الطفل والعائلة مع املختصني، فهو مسؤولية الجميع -

  ملصلحتك ومصلحة طفلك جنب طفلك
I  

  الخوف
I  

  الخجل
I  

  االختالط املبالغ فيه مبن هو اكرب منه سنا
I  

  السهر
I  

  الوحدة
I  
  ن املنزلاالبتعاد ع
I  

  الغياب عن املنزل لفرتات طويلة
I  

  النوم خارج املنزل
  

اقب طفلك أين يذهب؟ ..... من يرافق؟ ...... مع من يتحدث؟ ..... مع من يلعب؟....... ما هي ر  ☼
هواياته؟..... ما هي توجهاته؟.... مالحظة أية عالمات ظاهرة عىل جسمه.... أية ألفاظ غريبة وغري 

حصيله العلمي.... سلوكه داخل املنزل.... وراقب ترصفات أبنائك الذكور مع أشقائهم معتادة ..... ت

(أدارة حامية . ☼(الذكور واإلناث).  كن صديقا لطفلك وبادله الحديث يف أموره الشخصية
  ).2005اآلرسة،
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  للمحافظة عىل أطفالنا جنسيا

  الطفل الرضيع - أوال

  له مالبسه. يغريحتى  وان ال ترتكه يل شخص عورته،الحرص عىل  -

 ان ال يُعوده عىل تحسس أماكن العورات. -

  سنوات 6إذا بلغت البنت   - ثانيا

 ج البنت من البيت لوحدها.رال تخ -

 احد. أمامال تخلع مالبسها  -

 ج مع السائق لوحدها.رال تخ -

 .أبداسنا لوحدها  األكربخالها  أوالدعمها وال  أوالدال تلعب مع  -

وان  فستانا،تداءها ر الطويلة يف حالة ا داخليةالتعليمها لبس املالبس  -

طريقة الجلوس السليمة وان ال تجلس ورجلها مرفوعة أو مالبسها نعلمها 

 مرتفعة. 

قابة الذاتية عندها، وذلك بان تغري محطات التلفزيون عند ظهور ر تنمية ال -

  لقطات مخلة لآلداب. 

  -سنوات: 6اذا بلغ الولد  -ثالثا

  لوحده. ال يخرج من البيت أن -

كرثة  إىل، الن النوم عىل بطنه يؤدي األمينتعويده عىل النوم عىل جانبه  -

 .التناسلية أعضاؤهحك 

 قبل الدخول عىل احد االستنانتعليمه  -

 ان يخلع مالبسه دون ان يراه احد. -
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عند  التلفزيونية، وذلك بتغري املحطات أيضاعنده  الذاتيةتنمية الرقابة  -

 مخلة لآلداب ظهور لقطات 

  الفصل بالنوم عن أخواته البنات.  -

   سنوات. 10رابعا: اذا بلغت البنت 

 ترشح لها والدتها معنى البلوغ والدورة الشهريه. -

 تتحدث والدتها معها معنى االعتداء الجنيس وتورد لها قصصا لذلك. -

 تربية البنت عىل الحياء والنظرة املحتشمه. -

 خاصة امام الغرباء.تدريبها يف االمتناع عن لبس القصري والعاري و  -

 أوالدمنعها من الخروج مع السائق لوحدها، واللعب مع  أسباب أمهاان توضح لها  -

 سنا. األكربالعم والخال 

الفتيات يف املدرسة، اللوايت يحاولن االلتصاق الجسدي بها او مسك اليد  إىلتنبيهها  -

  االحتضان. أو

  سنوات 10اذا بلغ الولد  -خامسا:

  لبلوغ واالحتالم.ح له معنى اأن ترش  -

 قصة عىل ذلك. ريتحدث مع والده عن معنى االعتداء الجنيس مع ذك -

ورة االنتباه أن يبني لهان يحتاط أثناء اللعب مع زمالؤه ورض  - 

  للحركات التالية التي تصدر عن زمالؤه...التقبيل، وضع اليد عىل
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الشكل  ، مسك اليد والتحسيس عليها، االلتصاق الجسدي، املديح لجاملرالشع 

 والجسم. 

  . املحتشمةبية عىل الحياء والنظرة الرت  -

  
  عىل الفتاه راذا بدأت عالمات البلوغ تظه -سادسا:

ح لها والدتها طريقة تكوين الجنني، وان الطريقة الوحيدة ملامرسة هذه األمور ترش  -

  هي الزواج فقط.

 حجاب.تداء الحجاب ، واألسباب لتحريم الخروج من دون الر توضح لها أهمية ا -

عمها، أبناء  أبناءويدخل يف ذلك  األجانب باألشخاصيم االختالء رتبني لها تح -

 عمتها، أبناء خاالتها، أبناء خالها.

 ح لها طريقة الغسل والطهارة.ترش  -

اقية بعدم حديثها مع أي شاب ال ر بيان صفات البنت املسلمة صاحبة األخالق ال -

 تعرفه ويحاول التعرف عليها. 

 

  عىل الولد ردأت عالمات البلوغ تظهسابعا: اذا ب

يرشح له طريقة تكوين الجنني، وان الطريقة الوحيدة ملامرسة ذلك يف  .1

 اإلسالم هو الزواج فقط.

 توضيح أهميه غض البرص. .2

  يوضح له تحريم الرشع االختالء بأي فتاه . .3
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تفهيمه باالبتعاد عن الشباب اللذين يريدون ترويج أفالم الجنس  .4

  www.islamonline.netرف عىل الفتيات.واملجالت والتع

  
اإلساءة وخلق مجتمع أكرث هذه يف حامية الطفل والوقاية من  روخالصة القول لكل منا دو 

ويجب العمل بروح الفريق الواحد  سعادة وأكرث أمنا سواء كنا مربون ،الوالدين، املهتمون

الحاالت بهدف توفري من قبل املهنيني يف كافة القطاعات لزيادة التعرف وتشخيص هذه 

  الحامية الالزمة لها. 
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  Emotional Abuseاإلساءة االنفعالية 
  

اإلساءة العاطفية والنفسية من اإلساءات الخطرية التي يتعرض لها األطفال يف املجتمع، ويعد  تعترب     

ىل أنها مامرسات الوالدين السلبية التي تسبب دمارا هذا الشكل من أصعب اإلشكال تحديدا وتعرف ع

  ). 1999( الطراونه، عنيفا او أرضارا بالغة لقدرات الطفل  

اإلساءة  1981عام  (American Human Association)فت الرابطة االمريكيه اإلنسانية ر وقد ع

اكرب من قدراته ، وقد تظهر  العاطفية بأنها متطلبات أبويه زائدة وغري معقولة تفرض عىل الطفل توقعات

  عن طريق االستخفاف بالطفل، أو الفشل يف توفري الحب والرعاية واإلرشاد الكايف له.

فت اإلساءة االنفعالية إىل أنها تشري إىل األذى اللفظي املوجه نحو إحساس الطفل بقيمته أو األذى ر وع

املوجه نحو ، واالهانه، أو التهديد أي شكل من إشكال سلوك التحقري  أواللفظي الذي يهدد وجوده، 

  . ). 1999منه (الشقريات ، األكربالطفل من قبل الشخص 

ف اإلساءة االنفعالية بصورة عامه بأنها منط سلوك يرتكبه اآلباء او مقدمي الرعاية يف حق الطفل ر وتعُ      

غالبية الخرباء يف ،  عي لهميكن أن ينتج عنه رضر خطري عىل النمو املعريف، االنفعايل، النفيس، واالجتام

 اإلساءة أطارال تدخل يف  املؤقتةالوالديه السلبية  األفعال أواالتجاهات  أنهذا املجال يوافقون عىل 

مؤذيه ألطفالهم. او  أشياءالذات وصدر عنهم  ضبطلحظيا قدرتهم عىل  اآلباء. حتى وان فقد  االنفعالية

غري مقصودة ينتج عنها رضر  أفعالارتكبوا سلوكيات او  أو. االنتباه املطلوب أطفالهم أعطاءفشلوا يف 

  .)www.gulfkids.com( . بأطفالهمبسيط 

، اإلهانة، نبذ الوالدين للطفل الحامية الزائدة عدم إشباع حاجات  ومن إشكال هذه اإلساءة : التحقري

  ). 2000رون،الطفل النفسية إهامل(ياسني، وآخ
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جميع أمناط اإلساءة لألطفال تتضمن إساءة عاطفيه، وقد تشمل  أنمن الباحثني عىل  وقد اتفق كثري    

اإلساءة العاطفية خمسة أشكال هي رفض الطفل، وإرهابه وتجاهله ومقاطعته وعزله (الشقريات 

،1999 .(  

انه ميكن  أالرمانهم العاطفي لألطفال ودرجة ح والنفسية العاطفية اإلساءةومن الصعوبة تحديد 

وتعترب القامئني مقامهم، أو واألبناء اآلباءاالستدالل عىل وجودها من خالل مالحظة طبيعة العالقة بني 

اإلساءة االنفعالية أكرث دمارا عىل الطفل وتؤثر عىل منوه االجتامعي والنفيس والحريك املعريف وهي من 

، ولصعوبة تحديدها بسلوك معني، وعدم وجود اتفاق عام عىل اخطر أنواع اإلساءات  ألنها غري ظاهرة

استخدام أي مظهر من  أن)  1988ويذكر ربيحات ( وهذا ما يفرس قلة االبحاث حولها تعريفها وقياسها

  :والنفسية العاطفية اإلساءة وجود إىلاملظاهر التالية يؤدي 

 .اإلهانة والحرمان العاطفي والذم والتحقري 

 يف.والتخو التمييز 

  التي يقوم بها الطفل. األعاملاملوقف السلبي من 

  األطفالتجنب الحديث مع. 

  واألوامرإصدار التعليامت  

  
منوذجا يحدد من خالله  (Garbarino,Guttmann,and Seely,1986) وآخرونولقد وضع جابرينو 

  جوانب اإلساءة النفسية والعاطفية وعىل النحو اآليت:

م الطفل، وعدم إبداء مشاعر الود تجاهه، وعدم تعزيز الرفض واإلهامل، عدم احرتا - 1

  ويتمثل يف الرفض يف االستجابة الحتياجات الطفل، والسخرية الدامئة من الطفل. منجزاته.

وجعله  ويتضمن أيضا تقييد حرية وحركة الطفلات االجتامعية ،عزل الطفل عن اكتساب الخرب  - 2

  يشعر بأنه الوحيد يف هذا العامل.
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عاية الطفل بإيقاع األذى به  ومضايقته وإزعاجه ر وفيه يهدد اآلباء أو مقدمي الل إخافة الطف - 3

بصورة مستمرة وبث الخوف والرعب يف نفسه ووضع الطفل يف مناخ نفيس مرعب أو مخيف، 

ووضع الطفل أو األشخاص او اللعب التي يحبها الطفل يف مواقف مخيفة . وفرض توقعات 

تتجاوز قدراته وإمكاناته عىل تحقيقها مع التهديد الدائم  ومطالب مبالغ فيها عىل الطفل

 بالعقاب حال الفشل يف انجاز او تحقيق هذه التوقعات واملطالب. 

 الطفل وعواطفه، وعدم االهتامم بنموه، وتجاهل وجوده أمام اآلخرين.  رتجاهل مشاع - 4

عىل  شجع او يجربويف هذا النمط من إساءة املعاملة يعلم الطفل وي  واإلفساداالستغالل  - 5

ومنها سلوكيات تدمري مضادة للمجتمع.  أوغري قانونيه  أوبسلوكيات غري اجتامعيه  اآلتيان

املضادة للمجتمع، وفيه يعلم اآلباء أو مقدمي الرعاية الطفل  اإلجراميةاألفعال  أوالذات، 

 الرسقة أو أجبار الطفل عىل الفجور ومامرسة الرذيلة. 

لفظي ويتضمن هذا النمط من إساءة معاملة الطفل التقليل من شأنه االعتداء أو الهجوم ال - 6

 ية الدامئة منه والتهديد اللفظي بإيقاع األذى به. رواالستهزاء أو السخ

إهامل الطفل ويتضمن هذا النمط من إساءة املعاملة اإلهامل التعليمي وفيه يفشل اآلباء أو  - 7

ل، وإهامل الصحة النفسية للطفل وفيه ال فضون تقديم الخدمات التعليمية املناسبة للطفر ي

ينكر اآلباء او مقدمي الرعاية او يتجاهل اآلباء او مقدمي الرعاية تقديم الخدمات  أويقدم 

 الطبية للطفل او عالجه من املشكالت الطبية التي قد يعاين منها. 

  بعة رشوط لتحدث اإلساءة االنفعالية.ر هناك أ- 

  النفسية منذ الطفولة. رب بقايا اآلثاقابلية األهل لإلساءة،بسب  - *

  اك األهل بان طفلهم غري عادي ومختلف وغري مقنع.ر إد - *
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  تزامن سلوك اإلساءة مع مشكلة أو أزمة عائليه.  -*

  العزلة االجتامعية التي يعيشها األهل. -* 

طفيه ، بحيث ) إىل مؤرشات ميكن مالحظتها عىل الطفل املساء إليه إساءة عا1995رسحان ( روقد أشا

يبدو ال مباليا ومرتددا، وضعيف الثقة بالنفس، ويبدي تدين يف احرتام الذات، ولديه اتجاه ملخالفة األكرب، 

  كام يطور اضطرابات وصعوبات النوم.

  -وتقسم االساءة االنفعاليه اىل قسمني:

  ة:انفعاليه مبارش  إساءة- 1

هانة واستخدام األلقاب، ووضع الطفل يف غرفة مان واال ر مثل التهديد والوعيد واإلذالل والشتم والح

  مظلمة واإلقفال عليه.

  مبارشة إساءة انفعالية غري - 2

 مثل التمييز يف املعاملة بني األطفال 

 نة السلبية مع اآلخرين.ر املقا 

 ات بالشكل او الحركات او السلوكيات.ر املعاي 

 اط يف اللعب وعمل الصداقات.ر عدم السامح للطفل باالنخ 

 ات (ال احبك، ليتك مل تكن ابني). ر م عبااستخدا  

  االنفعالية اإلساءةملاذا تحدث 

عن الخلفية الثقافية واالجتامعية والعرقية لكل  رميكن أن تحدث اإلساءة  االنفعالية بغض النظ      

 الكثري من اآلباء ييسءأمناط األرس ، ويتمنى معظم اآلباء بطبيعة الحال كل الخري ألطفالهم ومع ذلك 

معاملة أطفالهم خاصة اإلساءة االنفعالية او النفسية بسبب الضغوط النفسية واالجتامعية التي 

يتعرضون لها ، وبسبب قصور مهارات رعاية تربية األطفال، ونقص مصادر الدعم االجتامعي، والتوقعات 

 لإلساءةعرض اآلباء أنفسهم الوالدية غري املناسبة. ورمبا يرتكب اآلباء اإلساءة االنفعالية ألطفالهم نتيجة ت

  (Glaser,2002)االنفعالية يف مرحلة طفولتهم
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 اضها اإلساءة االنفعاليةر اع

 

 .اضطرابات نفسيه وسلوكيه وعاطفيه 

  مجني عليه. أوتجعل الطفل جانيا 

  متكيفةيظهر الطفل سلوكات غري. 

  الجسديةضعف عام يف البنية. 

  ري طبيعي عنده.منو غ إىل، مام يشري العامةتدين القدرات 

  والشعور بالذنب. والالمباالةالرتدد 

 .ضعف الثقة بالنفس 

 التبول الالاردي . 

 .مخالفة كبار السن 

 .مطيع جدا، ومهذب، نظيف ومرتب 

 العزلة، انعدام ارتباط الوالدين.االكتئاب ، 

الجسدية  باإلساءةترتبط ارتباطا وثيقا  األطفالاالنفعالية التي يتعرض لها  فاإلساءة

معتمدون كليا  ألنهمتظهر فورا عىل صغار السن  أنهاالجنسية الواقعة عليهم.، كام و 

  عىل والديهم. 

 أسباب اإلساءة االنفعالية

  جذورها من الجو االجتامعي. العاطفية اإلساءةتستمد  

وظيفة محبطة، وأنهم مصدر  األطفالرعاية  أنالفقرية، ترى  األرس أنفهناك اعتقاد  -

  .(Daro,1988)بهم املادية الضغوط بسبب مطال

 األرسيالتفكك  -
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 البطالة. -

 غري املستقرة. الزوجيةالعالقات  -

 العزلة االجتامعية.  -

  اآلباءجهل  -

  
  التأثريات التي ترتكها اإلساءة االنفعالية

 
  :اآلتيةالفئات  إىل االنفعالية اإلساءةتي ترتكها لميكن تصنيف التأثريات ا

  
 مشكالت شخصيه: - 1

  السلبية الشديدة التأثريات إىلالبسيطة،  السلبيةتأثريات ما بني ال ترتاوح

   -:فالتأثريات البسيطة

 .القلق  

 .تدين تقدير الذات 

 .ضعف الثقة بالنفس 

 .النظرة السلبية للحياة واآلخرين 

 .الشعور بالعجز 

  والتأثريات الشديدة:

  االكتئاب. -*

  ضعف الروابط مع اآلخرين. -*
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االنتحار.حيث تبني أن األشخاص الذين تعرضوا  إىلي اضطرابات نفسيه شديدة قد تؤد

ب اثنا عرش مرة من األشخاص  أكرثإلساءة انفعاليه تزيد محاوالت االنتحار عندهم 

  العاديني. 

  مشكالت انفعاليه اجتامعيه. - 2

عىل الطريقة التي يعرب فيها  رتضعف اإلساءة االنفعالية النمو االجتامعي وتؤث -

  . لآلخرينم وتؤثر عىل إدراكهم للتعبريات االنفعالية األطفال عن انفعاالته

 .وأمهابطة التعلق بني الطفل ر تضعف  -

 .األقران، والتعامل مع ينراآلخصعوبات يف العالقات مع  -

  هضعف الكفاءة يف تطوير استجابات انفعالي -

 مشكالت سلوكيه - 3

 

العنف، ابات سلوكيه كالسلوك العدواين و ر تؤدي اإلساءة االنفعالية إىل اضط -

 واملشكالت التكيفيه.

اخ والشتم ، يؤدي إىل مشكالت يف إقامة العالقات مع اآلخرين واألقران الرص  -

 وضعف التعاون.

 افيه كالرسقة.ر سلوكات انح -

 عف يف وظائف الدماغ املتعلقة بالتخطيط والضبط االنفعايل والعواطف.ض -

ا وعىل املستوى اإلساءة عىل حسب نوعها وشدتها مدة التعرض له ويختلف تأثري -

  الناميئ للطفل. 
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  :إىل تعرض الطفل إلساءة عاطفية  ** وهذه بعض السلوكات التي تشري

  ،. السلوكات الطفو ليه (الهز واملص) -

 يبية.رالسلوكات التخ -

 والخجل. الشديد،ين، التطًلب رعدم االندماج يف التفاعالت مع اآلخ -

  طة.ر العدوانية املف -

 يا.الوساوس واملخاوف والهستري -
 
 مشكالت معرفيه - 4
 

 .تضعف اإلساءة االنفعالية كفاءة األطفال املعرفية ومهارتهم  

 .اضطرابات يف االنتباه والرتكيز ونشاط زائد 

  .(املهارات يف حل املشكلة )مشكالت مدرسية(تدين التحصيل) ومشكالت معرفيه 

 ضعف النمو اللغوي وخاصة اللغة التعبريية، ومشكالت يف النطق والكالم . 

  

 

 النمو الفسيولوجي والحريك والجسمي  - 5
 

تؤثر اإلساءة االنفعالية عىل صحة الطفل فتؤدي إىل ارتفاع رضبات القلب ورسعة  -

 . (Besharov,1990)التنفس وخلل يف وظائف الدماغ
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  النظريات التي يوجد ربط بينها 
  وبني االساءة االنفعالية

 
حياة الطفل يف العديد من املجاالت، كنمو املشاعر ا مهام يف ر يلعب النمو االنفعايل دو    

ومهارات التواصل والتفاعل والتكيف، ولهذا نجد أن علامء الرتبية والتعبري عنها ، وعمليات 

والنفس ، اهتموا بدراسته من حيث تشكله ومنوه وتطوره.والعوامل التي تؤثر يف صياغته 

ب العلامء يف دراساتهم واتجاهاتهم نحو سواء كانت اجتامعية أو ثقافية أو وراثية فقد ذه

  ة ومختلفة ميكن تصنيفها يف األيت:االنفعال مناحي متعدد

 Learning or Behaviorism Theoryية التعلم أو النظرية السلوكية رأوال: نظ

يتم تعليم طفل عمره هذه النظرية ان االنفعاالت مكتسبة بالتعلم، كان  أصحابى ر وي      

وف من فأر ابيض بطريقة املنعكس الرشطي آو تعليم الطفل االبتسام تسعة أشهر، الخ

  باملكافأة وتعليم البكاء بالعقاب.

 Ethological Theoryالنظرية الجينية    -ثانيا:
ية أن انفعاالت الطفل مكونه ومربمجة جينيا وراثيا بشكل رويعتقد أصحاب هذه النظ

  وى ان يعرب عنها عند الحاجة .مسبق وخارج عن أرادة اإلنسان . وليس للطفل س

  Cognitive Development Theory ية التطور املعريف رنظ -:ثالثا

معظم االستجابات االنفعالية تركز عىل تفسري  إنية : رتقول هذه النظ

سواء املرغوب فيها او غري املرغوب فيها، وتعتمد يف  واإلحداثاملثريات 

  الحدث، فمثال ال يبدي الطفل عىل تفسري املعرفيةذلك عىل قدرة الطفل 
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مقارنات معرفيه بني الوجوه،  اءر إجيتمكن من  إنبعد  إال األجنبيالخوف من الشخص  

له فهو أجنبي ومهدد له، كام ان مشاعر اإلحساس بالذنب  هذا الوجه مألوف إنويدرك 

  والخجل تعتمد عىل الوظائف املعرفية املرتبطة بوعي الذات لدى الطفل. 

  ريات الحاجات النفسيه ابع: نظر 

 إىلاهام ماسلو" وتفرتض ان لدى الفرد حاجات معينه يجب تلبيتها وهذه الحاجات تصنف ر صاحبها "اب

  مجموعتني:

  الحب، واألمناب، واملسكن، : كالطعام والرش األساسيةالحاجات ،

  واالنتامء ، واحرتام الذات.

  والفنية الجامليةحاجات النمو : والتي تتضمن الحاجات 

 فية(تحقيق الذات) ر واملع

  .اب واملسكن كالطعام والرش  األساسيةيقابل عدم تلبية الحاجات  الجسدي،فاإلهامل  وبهذا،

  والطأمنينة.أما اإلساءة االنفعالية فتقابل عدم تلبية حاجات اآلمن 

  ية املراحل النفسية االجتامعيةرنظ -خامسا :

املراحل  سلسلة منيتقدم يف  نسايناإل ، وتفرتض بان النمو  )يك اريكسونرصاحبها(ا

   والنظرية االجتامعية .يساملتتابعة، فهي تربط بني التحليل النف

يقها ، فضال عن ظهور رصاعات معينه لتحقيق هذه حق، تتصف  مبهام معينه لتحلةر فكل م

 مقدم الرعاية والطفل، وعدم الرصاعات بني. فظهور هذه أزمةاملهام.ففي كل مرحلة تظهر 

املراحل  أعاقة إىلالجسدي او االنفعايل يؤدي  اإلهاملمتطلبات كل مرحلة ، نتيجة  تحقيق

   الالحقة. 
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  -ففي الطفولة:  -أ

االهتامم الجسدي والعــاطفي لألطفــال مــن الوالــدين مهــم جــدا، فيجــب ان يــزود  -

  الطفل بالحب.

 يجب أن يتعلم الطفل ان الحياة أمنه وتنمية الثقة بالنفس.  -

  -تعلق :سلوك ال  -ب 

  الطفل املساء له عاطفيا، ال يهتم أذا انفصل عن والديه   -

  يذهبون إىل أي شخص ، وال مييزون بني األشخاص.

  ون بالخوف وعدم األمان مع والديهم.ر يشع

  الطفولة الوسطى: -ج

سة، وكون االنجاز ر ) سنوات ، يفشلون يف املد10-5األطفال املساء إليهم عاطفيا ما بني ( -*  

  ادميي لهم يسء. األك

  يعانون من سوء التعلم ، ويتعلمون األلفاظ بصعوبة. -* 

ب من املعلمني والطالب اآلخرين، لكن تكون طرقهم يف التقرب عدوانيه، مام ر يحاولون التق

  يجعل اآلخرين ينفرون منهم وال يلعبون معهم. 

فقد ينتقدوهم  لطالب،لكون الوالدين يف اإلساءة العاطفية ر املؤسف أن املعلمني قد يشا -*

  وينعتوهم بصفات سيئة مام يجعل األطفال يرتكون املدرسة ويهربون منها.
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  اإلساءة اللفظية للطفل

  فهم خاطيء لحدود التأديب

من يتوىل  أواء شيوع ظاهرة اإلساءة اللفظية لألطفال من قبل الوالدين ر يقف و      

 خاطئامل اجتامعية واقتصادية وفهم رعايتهم والتي تعد من إشكال العنف األرسي ، عو 

آلباء باإلضافة لضعف الحامية للحدود وضوابط حق التأديب املسموح به رشعا وقانونا 

  . التأديبيف استعاملهم لحق  واألمهات اآلباءمن تعسف  لألطفال الجزائية

 م غريواإلساءة اللفظية  توبيخ الطفل، أو انتقاد الطفل أو تهزئه الطفل هي لتوجيه الكال  

  املقبول آو يصدر عن األهل اعتقادا منهم انه يساهم يف تربية الطفل. 

مقصودة لتحفيز الطفل او كتفريخ  أوللطفل عبارات يعتربونها عادية  األهلا ما يوجه وكثري  

  عىل الطفل ملا يصدر عنه من ترصفات طفوليه. األهللغضب 

اشطر منك، شوف  أخوكئا ما (ات لتحفيزة عىل عمل شير واحيانا توجه له بعض العبا  

  .فالن) وهذه باملقارنة تحدث اثارا سلبية عند الطفل 
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  عبارات ال يجب أن تقال للطفل
  

  أنك غبي جدا  
عىل قولها فان  اآلباءوتعود  الغضب،فعندما تقال هذه العبارة من قبل اآلباء عند       

  كذلك؟ أليسما فعلته. يف تصديقه، جرب بدال عنها قول كان شيئا سخيفا  يبدأطفلك 

تأثر عىل نفسية الطفل وتدفعه للعناد واملشاكسة وتنمي عنه الكراهية  األلفاظألن هذه 

  والعدوانية.

  انظر إىل كل ما بذلته من أجلك.  - *
  بكلامت أخرى "لو مل تولد أنت فان حيايت كانت ستكون أفضل "

انه بكونك والده فانه ينبغي يولدوا، تذكر  أنمل يطلبوا  فاألطفالهذا سخيف فعال . أن

  عليك تقديم التضحيات.

 . أين سأقوم برتكك  
  

وج صائحا : "ان مل تأت خالل دقيقة فاين سأغادر املكان" هذه العبارة ر أذا أنت هممت بالخ

قد تعمل فقط عىل تعزيز الخوف الشائع لدى األطفال بأنك قد تختفي وال تعود أبدا، جرب 

  ير أعطه االختيار أما أن تحمله او أن ميسك بيدك. إن تعطيه دقائق معدودة كتحذ

 الرجال ال يبكون  
  

  تبدو الخطورة الحقيقية لهذه العبارة... يف تلقينها األطفال مخالفة 

 سيعاقبك والدك عندما يعود  
يقة األم يف معاملة ابنها تفقد فاعليتها أذا رفالطفل يطيع والده...ألن ط

األب!! كام تدل العبارة عىل اتكالية األم أنها تقول لالبن أنها ستشكوه إىل 

  فيام يعترب من أهم مهامها( التوجيه والرتبية)... من ناحية أخرى... توحي



 68

وتكرس هذا الضعف يف نفس الطفل وعقله، األم هنا توحي للطفل بأن  األمة بضعف ر العبا 

  والده مخيف ومرعب!!

 بنت وهو ولد أنت  

 اإلنسانيةالحقوق  ألبسطمخالفة  ألنها.. أبدا.قولها  ة ال تجوز رشعا وال يصحر هذه العبا

  (العدل). اإلسالمية

 تهر إذا أزعجتني فسآيت بالطبيب ليؤملك بإب   

 أضفالطفل يصدق كل ما يقال له.  إنابنها معلومات خاطئة... كام  األمتلقن  آنال يجوز 

احتاج  فإذالة... عىل منافع عاج راألخعىل ذلك... أنه قد يتعلم الولد الكذب ليحصل هو 

  .طبيب بدا جبانا وخائفا إلبرةالطفل يوما 

  وهناك عبارات أخرى ترتدد من اآلباء ألطفالهم ومنها:
  

  دع اللعب فقد كربت عليه. -

 .مل اعد احبك -

 .فالن أفضل منك -

 .ما زلت صغريا -

 .اجلس واسكت -

   الجوانب الوقائية لتجنب االساءة االنفعالية 

  مقرتحات مقدمه للوالدين :

  تعاقب :  أنفكر قبل  - *

  غاضب  وأنتال تتعامل مع طفلك 

  .العقاب يعني تعليم وتهذيب وليس انتقام أنتذكر 
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  تندمل.األلفاظ كاألفعال ترتك جروحا ال  إنتأكد 

   كن والدا حنونا -*

أبرهن لألطفال كيف ميكن حل النزاعات دون الحاجة اىل الرصاخ وانه ميكن التحاور    -

  االيجايب.

ثقف نفسك واآلخرين : ساعد يف تثقيف اآلخرين وتوعيتهم بشؤون اإلهامل واإلساءة   -*

  لألطفال  . 

   األسبابأستوعب  -*

  أطفالهم. إيذاءمعظم الوالدين ال يتعمدون  -

  معتدى عليهم. أطفاالاملعتدين كثري منهم كانوا  األبوين -

  واالهتامم بهم. باألطفالتناء ين الصغريين يف السن، يفتقران للخربة يف االعدالوال  -

والتي  اإلعاقةالطالق، النزاعات، املرض،  كالفقر، األرسةالظروف التي تشكل ضغوطا عىل  -

  . أوالدهمعىل  إحباطهمقد يفرغ بها الوالدين شحنات 

، له انعكاسات سيئة عىل نفسية الطفل ،  اإلساءةيف  واألنثىالتفريق بني الذكور    -

 يعي هذا التفريق ، وبالتايل يتولد ، فهو ال إناثدى الطفل الذكر أخوات كان ل أذاوخصوصا 

لديه مزيج من مشاعر الغضب والكره واالنتقام من إخوته وأحيانا يضطر لتقليد ترصفاتهم 

  . (Glaser,2002)ليك يحظى عىل نفس املعاملة،وهذا يجعل لديه اضطراب يف هويته الجنسية
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  جيمقرتحات للتدخل العال  -
  
وتعليمها مهارات حل املشكالت،  ةاألرس بهدف تقوية  املنزل،جلسات يوميه مكثفة يف  -

  ، واالسرتخاء العضيل، التعرف عىل مصادرها. األرسةوتشجيع 

بفرص للنجاح وان نصرب عىل امليسء وان ال نضغط عليه ليك يتحسن برسعة،  األرستزويد  -

  وتشجيع الخطوات الصغرية. 

  بسيط مالحظ. رأي تطو مواطن القوة والضعف لديه، وتعزيز  فاكتشامحاولة  -

شد أيضا ،تثقيف اآلباء وتدريبهم عىل التفسري الصحيح لسلوكات ابنائهم وتغيري ر عىل امل-

  املفاهيم واملعتقدات الخاطئة يف اذهانهم ومساعدتهم عىل أدارة الغضب لديهم. 

  نية وتحويلهم لالجهزة املختصةابات ذهار الكشف عن االباء اللذين يعانون من اضط -

  ما الذي ميكن فعله للوقاية وعالج ضحايا اإلساءة االنفعالية

  التقبل، الحب، التشجيع ، النظام، االتساق، االستقرار، واالنتباه االيجايب.  األطفاليحتاج كل 

يتضمن هذه  طفلك السلوكك تجاه  أنؤال ما الذي ميكنك فعله عندما تشعر سوال

  االنفعالية؟ لإلساءةنه سلوك مزعج ومجسد الخصائص وأ 

لطفلك . أذا فقدت أعصابك وقلت شيئا  رال تخاف مطلقا من االعتذا -1

  ما وأنت غاضب يهني الطفل دون ان تقصد ذلك قدم للطفل اعتذار
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يا. فاألطفال يحتاجون إىل أن يعرفوا أن الكبار يعرتفون بالخطأ حال ارتكابهم رفو  

  إياه. 

غيضة عىل الطفل وال تلصق به مسميات معينه مثل (الغبي، ال تطلق أسامء ب -2

الكسول، املهمل)  او جمال معينه مثل ( أنت ال تجيد فعل يشء ، لن تنجح أبدا، 

الطفل  رآه لو تكون مثل أخوك) . فكل هذه التسميات واألوصاف متزق تقدي

 لذاته. األطفال يحتاجون االحرتام والتقدير من اآلخرين. 

تعليم  وبأساليبة مناسبة ر املعيب الذي يحتاج التصحيح بصو  واجه السلوك -3

املوقت عن نشاط او لعبة محببة، او التداعيات الطبيعية  اإلبعادرقيقة مثل 

من مناقشة الطفل حول جوانب الخطأ يف السلوك الذي  متأكداللسلوك. وكن 

س ووجه التصحيح اىل السلوك ولي صدر منه وسبب رد الفعل عىل هذا السلوك 

 اىل الطفل من اجل عقابه. 

ا فوريا للطفل حال انجازه املهام حتى وان كانت صغرية، او عندما ر قدم ثناء وشك -4

 يصدر عن الطفل سلوكا حسنا. 

د سيطرتك عىل نفسك. واعزل نفسك قبأنك ستف رابتعد عن املوقف عندما تشع -5

يشء  يف حجرة أخرى لدقائق قليلة، عد من واحد إىل عرشة قبل ان تنطق بأي

  لطلب مساعدة شخص اخر ، وخذ نفسا عميقا قبل رد الفعل. 
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التي ترتفع فيها املتغريات املنذرة بخطر  اطلب املساعدة فاملساندة متاحة لألرس -6

 . (Besharov,1990)احتامل تعرض األطفال لإلساءة االنفعالية
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   الخامسه الوحدة 

  Negligenceللطفل  اإلهامل
  

  

  

  

  أشكال اإلهامل -1
  عوامل اإلهامل -2

  اض اإلهاملر أع -3

 نتائج اإلهامل -4
  ق العالجر ط - 5
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  Negligenceاإلهامل للطفل 
  

ة عىل تلبية احتياجات الطفل الجسدية والصحية والتعليمية ر اإلهامل هو عدم القد         

  .)1997، والعاطفية مثل الطعام، والرعاية، وامللبس، واملسكن(الحديدي

من  أوهو السلوك الذي يقوم به الوالدان  اإلهامل بان (Rutter,1985)ى روتر ر وي      

معاناة الطفل من أشياء ميكن تالفيها سواء كان هذا  إىل، ويؤدي األطفاليقوم عىل تربية 

من العنارص الرضورية لنمو  أكرث أواو عدم تقديم عنرص السلوك مقصودا او غري مقصود ، 

  والعقيل.  والجسديالطفل وتطوره العاطفي 

"بأنه ترك الطفل دون عناية مبارشة وتوجيه  اإلهامل) 1997حميدان، أبوف( ر ويع     

، واآلخرينمستمر، مع عدم التعليق املناسب عىل سلوك الطفل الذي يقوم به أمام الوالدين 

  يرتتب عليه وقوع أرضار جسديه او نفسية للطفل".مام قد 

 أحضانهاالتي يرتعرع فيها الطفل ويفتح عينيه يف  األوىلهي املؤسسة الرتبوية  ةاألرس        

الثانية وهي املدرسة  باملؤسسةحتى يصبح شابا ويستطيع االعتامد عىل نفسه بعدها يلتحق 

الخمس السنوات األوىل إي يف األرسة  املكملة للمنزل يبقى وتتشكل شخصية الطفل خالل

لذا كان من الرضوري أن تلم األرسة باألساليب الرتبوية الصحية الذي تنمي شخصية الطفل 

  ونجعل منه شابا واثقا يف نفسه صاحب شخصية قوية وفاعلة يف املجتمع.
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 أو السوية والخاطئة يف تربية الطفل أما لجهل الوالدين يف تلك الطرق  غرياألساليبوتتكون 

 عندما فاألب األم من اتجاه معني أوحرمان األب  لأوألتباع أسلوب اآلباء واألمهات والجدات 

 يطبق نفس أن يريد اآلباءيحرم من الحنان يف صغره تراه يطبق ذلك عىل أطفاله، ، بعض 

ن الطفل يفيرتك الوالد . املتبع يف تربية والده له عىل ابنه وكذلك الحال بالنسبة لألم األسلوب

يامه بسلوك غري قله وتركه دون محاسبة عىل  االستجابة أودون تشجيع عىل سلوك مرغوب فيه 

  بسبب االنشغالاألسلوب احدهام هذا أومرغوب وقد ينتهج الوالدين 

  العمل ويعو يكون معظم وقته يففاألب املستمر لهم وإهاملهم األبناء الدائم عن 

 أو كذلك تنشغل بكرثة الزيارات والحفالت او عىل الهاتف وأالمد لينام ثم يخرج 

 حاجات  تلبية  األم عندما تهمل أو أطفالها التلفزيون وتهمل أوالنرتنت  عىل ا

 يفرسون ذلك عىل انه نوع من الكراهية واألبناءالطفل من طعام ورشاب وملبس وغريها 

 السخرية والتحقري أحيانا سلبا عىل منوهم النفيس ويصاحب ذلك بآثارهافتنعكس 

 وسعد به تجدها تضعه جانبا وال أنجزه قد للطفل ، فمثال عندما يقدم الطفل لالم عمال

تلقى له أي اهتامم كذلك الحال عندما يحرض الطفل درجة مرتفعة ما يف احد املواد 

 وهذا بال يعاقب يكافأ ماديا وال معنويا بينام ان حصل عىل درجة منخفضة تجده  الالدراسية

 األرسة يف الطفل مكانتهيفقد  بالنجاح ومع تكرار ذلك اإلحساس إىلم الطفل من حاجته رشك يح

وعندما يكرب هذا الطفل يجد يف الجامعة التي ينتمي  ويشعر تجاهها بالعدوانية وفقدان حبه لهم

  هذه الحاجة ويجد مكانته فيها ويجد الحب والعطاء الذي حرم منه وهذا يفرس بال شك إليها
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يشبع حاجاتهم املفقودة  ليجدوا ما األصدقاء جامعة إىل من املنزل األبناءهروب بعض 

 بإهامله، األوىل سني حياته الطفل يف رضرا عىل أكرث اإلهاملهناك يف املنزل وتكون خطورة 

 يف هذا السن وعجزه لآلخرين لحاجة الطفل والعاطفية الفسيولوجية حاجاته إشباعوعدم 

  . تلك الحاجات بنفسهبإشباععن القيام 

هور بعض االضطرابات السلوكية لدى الطفل بية ظ يف الرتاألسلوب  ومن نتائج هذا 

 الطفل بعدم إصابة أو العناد او الرسقة أو اآلخرين االعتداء عىل أوكالعدوان والعنف 

  . (Gable,Belsky,J.&Crnic, 1992)  التي يصدرها الوالدينباألوامراالكرتاث 

ايته بتغذيته  الشخص املسؤول عن تربيته ورعأويعد الطفل مهمال عندما ال تقوم األرسة 

بشكل كاف، وتشجيعه ، ورعايته ، وتحصينه ضد األمراض ومراقبته، واألرشاف عليه وحاميته 

  .من األخطار املحدقة به

  

  أشكال اإلهامل

عاية الرضورية، وسوء التغذية وعدم ر تقديم الطعام، والوعدم اإلهامل الجسدي - 1

  .االهتامم باملالبس املناسبة للطفل

 توفري فرص التعليم املناسبة ، واالحتياجات الرتبوية وعدم التنشئة وعدموي ب اإلهامل الرت- 2

  .  ترسب الطفل والهروب من املدرسةإىلالسليمة، مام قد يؤدي 

 إحساس الطفل بالحنان والحب والدعم النفيس، والتعزيز وعدم النفيس والعاطفي اإلهامل

  .  الطفل روالتشجيع، وعدم االهتامم مبشاع
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األدوية واملعالجة للطفل واالهتامم بنظافة  اإلهامل الصحي وهو عدم توفري - 4

  (Rutter,1985)الطفل

  أما عوامل اإلهامل فهي: -
  

 .األرسة* فقر مدقع يف محيط  -

 ، وانحطاط فكري).أخالقي* محيط اجتامعي متفكك وفاسد (انحالل  -

املخدرات،  إدمانالكحول، او  إدمانمتفكك(رصاعات زوجية مستمرة،  * محيط أرسي -

 ....) األبوين أحدسجن 

 . مثل االكتئاب والعصابالنفسية األمراض* انتشار  -

 لكليهام. أو األبوين ألحد أودرجه) ،  70العقلية للطفل ( نسبة ذكاء تقل عن  اإلعاقة*  -

  أعراض اإلهامل

  من خالل:وتظهر أعراض اإلهامل عىل الطفل 

  مظهره العام،  

  وعدم نظافة الطفل، 

  والتسول، 

 والعزلة، وعدم اكرتاثه بالحياة، والترسب من املدرسة.

  نتائج اإلهامل:
 واألذىالرضر  إلحاق أيالقامئني عىل تربيته ورعايته ،  إهامل أوللطفل  األرسةيؤدي إهامل 

  النتائج أماغوية واالجتامعية، والل والجسميةيف جميع جوانب منوه العقلية واالنفعالية 

  :اإلهاملالسلبية املرتتبة عىل  

  التشتت والبلبلة واالضطراب. -1
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 .والالمباالةالجمود يف اإلحساس العاطفي والبالدة  -2

 التأخر يف النمو اللغوي والنمو العقيل.  -3

ظهور اضطرابات يف السلوك االجتامعي واالنفعايل (سلوك منحرف، ميول كراهية  -4

 وعدوانية).

 مواجهة صعوبات تعليمية ومدرسيه عديدة. -5

 شدة ضعف الثقة بالذات. -6

  .)1991أبو حسون وآخرون،( واألمنالسعادة  بفقدانشعور قوي  -7

االهتامم والحامية التي يحتاجها.  بأن، إهامل الطفل هو الفشل يف توفري نجدومن هنا 

نهام متشابه،فهام وبهذا يختلف عن اإلساءة الجسدية مع أن النتائج املرتتبة عىل كل م

اإلهامل يؤدي إىل  أنيؤديان لألذى النفيس والعاطفي باإلضافة لألذى الجسدي، حيث 

األمراض الجسدية ويكمن االختالف يف ان اإلساءة الجسدية تظهر أثارها بشكل ملموس عىل 

جسم الطفل ، وميكن إثبات هذه اآلثار بسهولة. أما اإلهامل فانه يشكل فعال سلبيا وهو، 

  نواس أبو(ك االهتامم بالطفل، وال تظهر آثاره بشكل مادي، وبذلك يصعب إثباتهتر 
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  كيف ميكن الترصف يف حال اكتشاف حالة اهامل للطفل ، وما الجهة التي نلجأ " 
  إليها وطرق العالج"

  
  يف املدرسة:   - 

شدين واملرشدات يف املدارس دورا هاما يف حامية األطفال من ر يلعب امل  

، وذلك من خالل االتصال املبارش مع األطفال، يقومون بتوعيتهم وتثقيفهم باإلضافة لاإلهام

إىل تدعيم ركائز شخصيات األطفال من خالل العمل الجامعي او الفردي . ومن جهة أخرى 

فاملرشدين أكرث التصاقا باألطفال يف بيئتهم املدرسية وبالتايل أكرث قدرة عىل التقاط ومالحظة 

  . اإلهاملل والكشف املبكر عندما  يحدث مواطن الخل

  من خالل : اإلهاملشدين رعاية األطفال وحاميتهم من ر ميكن للم -

شاد الجمعي التي يديرها ر والتف عليها من خالل جلسات عمل اإل اإلهامل*  التقاط حاالت 

  املرشد.

  شد. ر مالحظات املعلمني وإحاالت الطلبة إىل امل

  . اهاملمن وجود حالة اسة الحالة، والتأكد ر د -

   - االختصايص: ردو  - 2

  دية ر املعالجة الف -*

يقة فردية بني الطفل واألخصايئ من خالل اللعب ، الرسم القصص ، روتتضمن التعامل بط

  التلوين.... من خالل 

 وي األخصايئ قصة ويرتك الطفل رسد باقي القصة. ر إن ي 

 ما يخفيه الطفل.ح أسئلة يستطيع األخصايئ من خاللها التوصل إىلرط   
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  ي العالج األرس  - ب

من أصعب الحلول ، ألن معظم األرس ترفض يف الغالب دخول شخص معالج فعىل  ويعترب

األخصايئ التحمل والصرب ، ويبدأ مع  الطفل ثم مع األم والطفل ثم مع األم وبقية األفراد 

  وأخريا مع األب. 

  العالج الجامعي -ج

ات متشابهة عة ، وخاصة أذا كان لدى جميع األطفال خرب * من خالل التحدث إىل مجمو 

بعض الضحايا  يكونوا منعزلني عن مجتمعهم ، فقد يكتسبوا ثقة كبرية من خالل  إن،كام 

  املجموعة . حيث العمل الجامعي مفيد يف..... غاىلانتسابهم 

هم بسبب وان اآلخرين لن يتجنبو  لإلهاملكوا حقيقة أنهم ليسوا وحدهم يف التعرض ر * يد

  ما حدث لهم، وبأنهم أناس طبيعيني كغريهم، حيث يساعد ذلك بالعالج. 

 لإلهاملدي ، بسبب ان األطفال اللذين تعرضوا ر املجموعات الخليطة أفضل من العالج الف

  يشاركون اآلخرين تجربتهم. 

 أذا تشجعهم عىل التحدث عن سنا،يقة الجامعية، تناسب األطفال األكرب رالط

  لتفصيل. خرباتهم با

  دور املريب: - 3

  التقرب التدريجي من الطفل ومحاولة أخراجه من عزلته وإشعاره باألمن ويجعله

 يتقرب من اآلخرين. 

 .مامرسة مع الطفل النشاطات التي يحبها 

 .تقديم الرعاية الصحية والتغذية املناسبة للطفل لضامن سالمته  
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 .تقبل مشاعره وانفعاالته السلبية وعواطفه 

 ة بناء الثقة بنفسه من خالل الرتكيز عىل النقاط االيجابية ومدح إنجازاته إعاد

 وتعريضه لنشاطات يستطيع النجاح بها. 

 .القيام بعمل أنشطة تجمع الوالدين واألطفال كالخروج يف رحلة  

  
يف حامية الطفل والوقاية من هذه اإلساءة وخلق مجتمع أكرث  روخالصة القول لكل منا دو 

أمنا سواء كنا مربون ،الوالدين، املهتمون ويجب العمل بروح الفريق الواحد  سعادة وأكرث

من قبل املهنيني يف كافة القطاعات لزيادة التعرف وتشخيص هذه الحاالت بهدف توفري 

  الحامية الالزمة لها. 
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 املراجع
  

 :املراجع العربية
 

 لإلساءةالذين تعرضوا  األطفالبني  ية واالجتامعيةالنفسنة الخصائص ر ) مقا2003أبو نواس، يحيي (

 .األردن، مؤتةالذين مل يتعرضوا لها، رسالة ماجستري غري منشورة جامعة  واألطفال

  .األردن عامن،) 2005العام( األمنمديرية  األرسة،ة حامية ر إدا

ت الدميوغرافية االجسدية والجنسية للطفل وبعض املتغري  اإلساءة). العالقة بني 1990خلقي، هند(

  ..األردنعامن، . األردنيةاملسيئة. رسالة ماجستري غري منشورة، الجامعة  باألرساملتعلقة 
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