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 الملخص

ساا.او إلتلاامل ت     18اتمّرض يهة طفالةف دإلن ساا   تتمّثل إسااة م امةا ا طفالةف  ح الة ا طذاءط  إلطذامةف طيتح 
طيظةارم جميع ضااارإلس إساااة م طيممةا ا طيو/اااالا إلفيإل طيمةاليا إلطذاءط  طيو./اااح إلطذامةف إلط سااات لة  إلط سااات  ف  
طيتوةري يإل غيره ا  ينوطع ط ساااات  فت طيتح تت/ااااّلا  ح إيرةف يضاااارطر  م يا يإل ارتم ا تتاااارا طيهلل إلتتهّاد ت ة ه  

ا طيريةم يإل نمة ه يإل كرطاته  ح سايةف ع قا ا  ع قةا طيم/الإلييا يإل طيث ا يإل طي ومو إلدرارا طيم.ا طيممةر  ع ى قي
ا  قلل طيلاارد  طيممة،اارت ياليةنةيت  ح قةضما ضاارإلس إسااة م امةا ا طفالةفت اها  طيلر  طيرةيح إيى طيتمر  ع ى  

طساات اطا طيليةنةا طيثةنودا  ح اءط طيلر  يتمزدز طيوةنا ي،االةف طذسااة م ي هلل إلطيمل،اارطا طي/اا وكيا إلطي.ل/اايات تم  
 طي.ظري يتر يق يااط  طيلر و

 المقدمة

عتااااااورن إ  ين اءط   يقااتمتلر الويا طذن/ااااااةن ا  طيمرطالل طيهةاا طيتح الظي  تةاتمةا طيموتممةا طيللااااااردا ا.ء 
ط اتمةا برز ع ى نرو      ح طيزا  طيممةصاااار ا  ت ف توجيه طيوهود ،اااالل ع مح إلالساااا/ااااح إلنظري إلعم ح  
إيى طيهللت الي  ظهرا طي.ظردةا إلطيملةدئ إلطيارطسااةا طيتح ت.ةإلي  درطسااا طيهلل إلتتااةضتااه إلالةجةته إلطي.ظر إييه 

 وطيو/ميا إلط نلمةييا إلط جتمةعيا إلطيم  يانظرم تت/م تةيلموييا إلطيتكةال  ح جميع طي.وطالح 

إلع ى طيرغم ا  اءط ط اتمةا طيءي الظي  ته طيهلويا ا  قلل ا ت ا طيوهةا إلبلل ا/اااااااااتودةتهة نوا ين طيهلل قا  
 و(2007)طيزدود إلطيملرإلش,  تأنوطع إلصور ،تىت إلفسلةس غير تربودا إلغير يت قيا طذسة ماا ية توجه إييه  يصلح

طسات اطا    طفالةفضاا    ةذساة متلمتلر الااثة ن/اليةت الي  ل تاا   طفالةفطيموجه ضاا  طذساة مموضاوع  ط اتمةا تإن 
ت  طفالةف كة ا ي،اااالةف طيم وبا طيلانيا يإل طي.ل/اااايا يإل طي لظيا ا  جةنا طيوطياا  يإل يالاامة يإل طالا ي رطد اريهه ع ى  

رعةاتهم ا  جميع طيووطنا طيتريا إلط قتتةدلات إضة ا إيى تمة  ح ذي  طيم.ا طي.ل/ح ) طي/ ردا إلطذاةنا ( إلعاا  
تهم ساااوط  طيممر يا يإل طيو/اااالاو إلطيملااال ا قا تلاإل ام ام إذط ع م.ة ين طيم.ا ططسااات  يهم  ح يعمةف   تت.ةساااا إلقار 

 (و2010)اظهر,ع يه ضا طيهلل اتم  ح بيئا ا   ات  هو  ح جز  كلير ا.ه اتكتم 
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إلطيم.ا طيموجه يألالةف ت ف طيم ا طفتيرو   طذسااة مإل   طذامةفدلةد طيوعح طيمةا تملاال ا إلدتضااح اءط ط اتمةا  ح طز 
تةيتمةإلن اع   (World Health Organization-WHOإلدتو ى ذي  ا  ت ف إع ن ا.ظما طيتاااااااارا طيمةيميا )

 for Prevention تInternational Societyيألالةف )  طذسااااة مإل  طذامةفطيملساااا/ااااا طياإلييا ي وقةلا ا  طيم.ا إل 
of Child Abuse and Neglect (ISPCANت إلارك)ع  برطاج ي وقةلا ا  اءه طيملااااال ا , ضااااالر طفارطض  ز

- Center of Disease Control-CDC( )World Health Organizationكأإليودا يإليى ي تاااااارا طيمةاا )
WHO, 2006و) 

ي هلل ع ى   طذسااااااة م( ا  طتلةقيا ال وف طيهلل طيتااااااةدرم ع  طفام طيمترام يترااا الهوا    19إلقا نتاااااا  طيمةدم ) 
إلط جتمةعيا إلطيتم يميا طيم ضما يرمةلا   ضاااارإلرم تين تت ء طياإلف طفارط  طيموقما جميع طيتاطبير طيتلااااردميا إلطذدطردا

يإل طيممةا ا طيم.هودا ع ى    طذامةفطيلانيا يإل طيم  يا يإل   طذساااااااااااة مطيهلل ا  كة ا ي،ااااااااااالةف طيم.ا يإل طيضااااااااااارر يإل 
طيو./ااايات إلاو  ح رعةلا طيوطيا ف طيوطياا  يإل طيوصاااح    طذساااة متمة  ح ذي    طيممةا ا يإل ط سااات  فت إساااة مت إل طذامةف

 و( 2006)ا.ظما طييوني/يات  طي ةنونح ف طفإلصية  طي ةنونيي  ع يه يإل يي ، ص آتر اتمها برعةلا طيهللت

الاااااااااال ا كليرمت ييا   ر  نتهةكهة ال وف طيهللت بل يمة اترتا ع يه ا  آ ةر ع  يا    طفالةفضااااااااااا    طذسااااااااااة مإلتما 
ع ى ب ات يإل دا ت يإل عرفت يإل   ة ا دإلن   طفالةفضاااا   طذساااة مإلصاااريا قتااايرم طيماد إلبميامو إل  ل تتااار الاإل  

لاةن ذيا  طيل اا يتردت بال لراا   ح كال طيل ااطن يلاةي كاةنا    اة تهاة إلدلاةنتهاة إلا   ة كاةن طيمقرف طياءي  ا.تمح إيياه ساااااااااااااار هما 
 (و 2007)ع يةنت

 : لألطفال اإلساءة مفهوم

طف مةف طيو/اااااالا إلطيمةدلات طيتح لمةرساااااهة طيممتاي طيتح  ي هلل تأنهة :   طذساااااة م(  Wallace,2005)  إلط   لمر 
تتضااااام : طذل ة  إلطيروز إلط ات.ةع  ا.وم ع.هة إلتلدي ذالاط  جرإلح إلإصاااااةتةات ياد طيلااااا ص طيضاااااريات كمة قا  

 وع  تو ير طياعم طيمةدي يإل طيمةالحت إلقا ت.هوي ع ى نتةضج ااارم اود ا طفاات ع ى طيل ص طيضريا

سااا.ه ا  قلل طيلااا ص طيم/ااالإلف ع  رعةاته طإل   18طيتمةال اع طيهلل تر  سااا    إساااة م  ةتأنهي هلل  إساااة ممر  تر إل 
طيو./ااايا ,   طذساااة ميي ،ااا ص غردا تر  يي ظر  ا  طيظرإل  امة ات/ااالا  ح ضااارر بانح طإل نل/اااح تمة  يه  

 (و2015)طيتمةدي,  امة الدي طيى تهااا ال ي ح يترته إلر ةايته
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إلط عتاط    إلطيمةالياسااااو  طيممةا ا طيو/ااااالا   إ،اااالةفتلاااامل كل   تأنهةطيهلل  إسااااة مطيمةيميا  طيتااااراإلتمر  ا.ظمه  
طيهلل إلب ة ه إلتهوره    يتاااااااارا( إلطيتح تلدي طيى ضاااااااارر ال ي ح طإل كةا   طيم ا  إامةف)تمة  يهة    طذامةفإل طيو./ااااااااح  

(WHO,2006)و 

  طذسااااااة م(   ا عر  National Institute Of Mental Healthي تاااااارا طي.ل/اااااايا )  طفاردلحطاة طيممها طي واح  
  طييه بانية طإل نل/اااااااااااااية طإل ج./اااااااااااااة إلالراةنه ا  طيرا إلطيمها إلطير.ةن إلعاا ط اتمةا برعةاته  طذساااااااااااااة مي هلل تأنهة  
  و(2017)ع/ة , 

 للطفل   اإلساءةأشكال 

 : إلاح اتمادم ي،لةفي هلل  طذسة متأتء 

 (Physical Abuse)الجسدية  اإلساءة

ع     ( ساااااا.ا ا  قلل ،اااااا ص لما ا/اااااالإل ي 18طيمةدي يو/اااااام طيهلل ام  او دإلن عمر ) طذاءط إلدلااااااير طيى عم يا  
ا الظته إلطكتلة ه الة،رم    ذالةنيان إلذي   طذسة م ي،لةف يكثر, إلاءط   للمل طيروطد , إلدما اءط طيللل ا   رعةاته

إلطيورإلح, اثل طيررإلف إلطيتمزدق إلطيك/ااور,  طذاءط  طذسااة مإلكااةا ع ى طيو/اامو إلتتضاام  اءه   آ ةر, يمة اتركه ا  
( سااااةعا , إلتتضاااام   48طيممةا ا طيمةدلا إلطيو/ااااالا طيتح ت/ااااتمر يمام تتوةإلز طييواي  ) إسااااة ما   آترإليي نموذا  

, إلطيكااةا تأ،اااااالةيهة طيم ت لا , إلطي .ق , إلطيا ع ,  الةدمطيضاااااارس تةييا, إلبأدطم  طيو/ااااااالا طلضااااااة ساااااا وكيةا    طذسااااااة م
صااااريا    آ ةر  طف،اااالةف  إلطيمض , إلطيااا , إلطيم/اااا  تم.ا , إل،ااااا طيلاااامر, إلطي رع إلطيلتااااق , إلعةده اة تكون يهءه

 .(Mash & Wolfe, 2002) ا طي هر طإل طيموا طذط اة تلةقم  ضةرم قا تتل طيى ارال 

 (Sexual Abuse)الجنسية  اإلساءة

( ساااااا.ا ا  غير طي.ةضااااااوي   18طيمرا ي  تر  ساااااا  )  طفالةف إلإقرةاع  عم يا ط،ااااااترط     علةرململ  تمردلهة تأنهة  
ج./اايا   للهمونهة تتااورم تةاا إل  ل/ااتهيمون طيموط  ا   ينلااهاإلغير طيم/اات  ي  ا  طي.ةاليا طي.مةضيا إلطيتهوردا ,  ح 

ا  دطتل ط سااارم طا ا  تةرجهة ,   يكةنع يهة طإل ر ضاااهة ترلم طي وم إلطي/ااا ها طيتح اتمتع بهة طيم/اااح  ج./اااية ساااوط   
  طفساااااااارمط جتمةعيا طيمتلق ع يهة  دإلطر   إلطفعرط إلطيمةدطا    إلطفت قياا  ت يهة توةإلز إلترف طي وطعا طياا.يا  إلدتم  
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 ح صااااور   طفالةف, إلدضااااة  طيى ذي  الة ا ط غتتااااةس إلطيرقيق إلطساااات  ف   ف رطداة  إلطي/اااا اا ح تو ير طيرمةلا  
  و(Wallace,2005) إتةاليا

 :(2007)ع يةن,  ةالجنسية بالمستويات التالي اإلساءةوتكون 

إلتلااامل طيتم ي ةا طيلةاللاااات إلطي.كةا طيلءائات إلطيت ميرةا طيملاااي.ات إلطذ،اااةرطا طيلءائات    الجنسااية الطفيفة: اإلساااءة•
 إلطذلرة طا طيلةاللات تةذضة ا إيى الةاام ي  ا طيليااو طذتةاليات يإل قرط م طيمو ا طذتةاليا بوجود طيهللو

كة التكة ت إلطيا عت إلطي رعوو )  تتمثل  ح طيتررش طيو./اح اع طيت ميرةا طيو./ايا الجنساية المتوساطة:   اإلسااءة•
ت إلطيت ليلت يإل ا ا/اااااااااااااا طيهللت يإل إجلةره ع ى طيم ا/اااااااااااااات يإل طيت ليلت يإل طيم الات يإل طيم.ةف باط ع طي ردزم ( طيخ

 تتل إيى الا طيومةعو طيو./يا طف،لةف طي ليلا ا  طي/ و  طيو./ح طيتح  

تةساات اطا طيمضااو طيت.ةساا حت يإل طفصاالعت يإل يي ) إلتلاامل طيممةرسااا طيو./اايا طيكةا ا الجنساية الشاديدة:  اإلسااءة• 
ت إلطيممةرسااااا طيو./اااايا طيم.يلا طيتح تت/اااالا تةذاءط  طيو/ااااايت إلطيضاااارر ي هلل  (،ااااح  آتر كةي  مت يإل طفيمةسووطيخ

 و(يكثر ا  ، ص  ح طيوق  نل/ه يإل ع ى طيتوطيحط غتتةس ا  )كة غتتةس طيومةعح 

 (Psychological /Emotional Abuse)العاطفية  النفسية / اإلساءة

 طذسااااة م  إلتتأياطيءطتيا ي هلل,   طي يماتهةجم    فنهة  طيتح   لمل  تلردراة:  طذسااااة م  ي،اااالةفطي.ل/اااايا ا    طذسااااة متما 
للون    ع.ااةإلب ةصااا    تطإل طي/اا ردا ا  طيهلل  ح يي إلق   اطي/اامما  ساا وكةا طيتر ير إلتلااوده   طي.ل/اايا إلطيمةاليا

طي.ل/ااايا تمض طيتتااار ةا طيتح تضاااع طيهلل  ح اوطقا ا/اااتمرم    طذساااة مو إلتتضااام   ينوزهاركزط ع ى ،اااح    طاتمةاه
إلر ض طيهلال   طفإلطارإلطيتلاااااااااااااااد  ح  رض    طيزطضاامإلطيرماةلاا     طذاماةفإلدماا   طذرااةس إلدطضماا ا  طيتهااااا إلطي و  طإل  
  رت يإلط اةنةا إلطيتر  تا إلطيلاااااااااااااتةضمغير طي ض   إلطفيلةظ تطيى طي. ا طيمتكرر  ة اإضااااااااااااالل إلطيتوقمةا طيمةييا جاط ا  طيه

  طذساااة مإلتما طي.ل/ااايا ي هلل  ساااة مع ى طيممةرساااةا طي/ااا ليا يإ  طفاث اا    طيم.ا طي لظح,  ياليةنةي إلطيءي له ق ع يه  
طيمةاليا ا  طذساااااة طا طي هيرم طيتح اتمرض يهة طيهلل ت/ااااالا آ ةراة طيملة،ااااارم ع ى ،ااااا تااااايته إلب/ااااالا صاااااموبا  

طيو/ااااالا يإل   ةذسااااة مك  طذسااااة ملةاهة تأنمةط يترد ا  ترااااة إلطيكلااااا ع.هةت إلصااااموبا امر ا يساااالةبهة نتيوا طرت
  (و 2010)طبو يسما, و طذامةفطيو./يا يإل 
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 (Neglect Abuse)  اإلهمال إساءة

 (:2017ي،لة  عام يبرزاة )ع/ة ,  طذامةفإلدأتء 

تملاااةكل ساااو  طيت ءلا إلطذصاااةتا تةي.رة ا طيلاااااام إلطفارطض   طفالةفإلاو علةرم ع  إصاااةتا    الجسااد :  اإلهمال. 1
 طيمزا.او

إلاو عااا طيم.اةلاا طيهلياا طيااإلرداا إلطيرإلتي.ياا يلرص طيهلال يإل إعهاةضاه طيمهاةعيم يإل عااا  . إهماال العنااياة الطبياة:  2
 طيم.ةلا تأس.ةنه ع ى سليل طيمثةفو

مياا ع  اردق عااا إيراةقاه تاةيماارسااااااااااااااا ي اةلاةا تم يماه  إلاو عااا طيو اة  تاةالتياةجاةا طيهلال طيتم ي. إهماال التعلي::  3
 إلتث يلهو

إلدلاير إيى طيللال  ح ت الم طفاةن إلطيرا إلط سات رطر ي هلل تلالل الدي إيى   اطنه طذال/اة    العاطفي:  اإلهمال. 4
طي ارم تملةنتهت إلد/ااالا يه ،ااامورط تةي.لء إلقا لأتء طيتملير ع  اءه طيموطقا صاااورم عاا طيرضاااة إلطي ضاااا  يل ا طيهلل 

 ع ى طيتلةع ا ط جتمةعيا طي/ يما إلقا اتميز س وكه إل، تيته تةي الة م تم  الويه إلعاا  ط كترط  إلط نهوط و

 :لإلهمال  والنفسية السلوكية المؤشرات

ا.ة  طيمااا ا  طيمل،ااااارطا طي/ااااا وكيا إلطي.ل/ااااايا طيح لمل  ا  ت يهة طيتمر  إيى إلجود طساااااة  طذامةف ع ى طيهلل 
 إلا.هة:

 ع يه او.يةي  يإل جةنيةي  طيهلل جمل إيى تلدي طي.تةضج إلاءه إلعةاليات إلس وكيا نل/يا ضهرطتةا ط

 طيم/ت لل  ح اتكيلا غير ت/ وكيةا  طيهلل لظهر

 طيهليمح نموه ع ى د يا لمهح   امة طيمةاات طي ارم إلتانح طيو/الا طيل.يا  ح عةا ضما

 تةيءنا  إلطيلمور تةي.لا طيث ا إلضما طيكره ع  طي لظح إلطيتملير إلطي الة م  طيتردد 

 طي/  كلةر ا ةيلا نرو إلط توةه إرطدي طي  طيتلوف
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 ذنا  دإلن  تةيءنا  طيلمور

 ويمله ت ف يإل قتتهت يإل طيهللت رسواةا   ح الةايم

 واللرطي  طيمارسا ا ةدرم يإل ي مارسا طيرضور  ح طيتأتر

 وطيم.زف ع  تمياطي  طيميش  ح طيرغلا

 ويألكل طيلهيا  ح إلطضح إلت ير طيوزن   ص ن

 وطفقرطن اع ضميلا ع قةا 

 وطي.وا إلطضهرطتةا  طيءطا  إليوا إلطي  ق إلطيرزن  ط كتئةس  بي  اة تترطإلح اتضةربا نل/يا الةعر

 وطيله  إلآ ا إلطيتاطع طيتوتر اثل ج/الا فنلا يعرطض 

 وطيليويوجح عمره ا  يقل طي.مةضيا طيهلل تهورطا 

 وطآلترد  قلل ا  ط اتمةا ع ى ي رتوف طيم/تمر طيهلل سمح

 وطيت/وف يإل طيلوطرع  ح طيت/لع, إلإلطياله طيهلل بي  قودا رإلطتر إلجود  عاا

 وطيمرطا ا ارال ا  ح طيو./يا طيممةرسةا  يإل طفالاط   طتت  : اثل ط جتمةعيات غير طي/ وكيةا 

 وطيم ارطا  تمةاح طيتاتي ت: اثل طي هرمت طي/ وكيةا 

 طيتهااااااااااااااااااا  يإل طيءطا  إاءط  وتةيءنا  طيلمور, طذنوةز ع ى طي ارم  إلعاا  تةيموز طيلمور, طيهلل  ع.ا  طيملةعر  ح   تور
 (و2009)ارما إلقر،ح,  تةفترد  يإل تةيءطا  طيث ا  ص ن وتة نترةر

 :مايلي المدرسين، على األمر اكتشاف المدرسة ويقع أطفال لدى اإلهمال ومن مؤشرات

 ي تم م ا. لضا دط ميا يإل طيمارسيات طيوطجلةا  يدط  عاا يإل طيمارسا ع  طيمتكرر كةي يةس  يسةسيا الةكل

 و    طيارطسح طيترتيل  ح ا. لضا درجةا  يإل تم مت صموبةا  يإل 
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 طيتا  ح طي.وا , سلا  فقل طيللة 

 طيم.زف إيى طيمودم  ح طيرغلا إلعاا تةكرطي   طيمارسا إيى طيموح 

 طيكتا  تمزدق , ال هة تما  طيوطجا  إلرقا تمزدق

 طيتا  ح طفقرطن اع طيتمةال  ح طي /وم,  طي موف يإل طيملرط طي.لةط

   طيمارسا  ح إلطيت ردا  طيك/ر  طي/رقات  يكءستط

  لغل تسالاإساءة 

  تت.ةساااااااا اع اليما عمره إلع ى ال/اااااااةس صااااااارته إلتم يمه إلنموه طي.ل/اااااااح   يعمةفإلد تاااااااا ته تلااااااا يل طيهلل  ح 
 (2006, طيو لح) إلط جتمةعح

االمريكياااة    تعريف النفس  للااادليااال   وفقاااا  (  American Psychiatric Association,2013)جمعياااة عل: 
 ألشكال اإلساءة الموجهة للطفل : DSM – 5 التشخيصي واإلحصائي

 للطفل الجسدية اإلساءة

 يإل  ،ااام  يك/ور  اليلا كااةا   ا   تترطإلح إلطيتح الةد ت  ع   طي.ةتج  غير طيو/اي  طفذد  اح ي هلل  طيو/الا  طذسة م
 طييات( بوطسها إلطيضرس  إلطي .قت  إلطيهم ت إلطيراحت  إلطيهزت إلطيمضت  إلطيركل إلطيضرس  ي كم  ك.تيوا ترا    إلطيتح طيو ةمت

 يإل  طيرعةلات  ا اا يإل طيوطياا ت  يالا   ا  إلطيم/ااااااااتمم ا  يترد   ارد ا يي يإل طيررفت  ت)آتر  ،اااااااا   يإل إلطيرزطات إلطيمتااااااااةت
  ح  طيرعةلا  ا اا  نيا  ع   طي.ظر ت ض  امةا ا  إسة م طفذد اءط  إلدمتلرو طيهلل  ع   طيم/لإليي   طف، ةع  ا   غيرام
 يي  ل/ااالا  إل   ام وف ينه  اةيمة إساااة م  لمتلر    طيملترمت  ع ى  طيضااارس   يإل  طيتااالع اثل  طيلانحت طيم ةس  وطيهلل يذلا

 وي هلل ج/الا إصةتةا 
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 األطفال على الجنسي االعتداء

  ع.ا  طيو./ااح  طذ،االةع  تر يق إيى  اها   إلطيءي  ال ي   اتضاام   ج./ااح  مل يي للاامل  طفالةف  ع ى طيو./ااح  ط عتاط 
 طيو./ااااااح  ط عتاط  إلدلااااااملو طيهلل  ا/اااااالإلييا  اترم ون   طيءا  طف،اااااا ةع   ا   غيرام  يإل  طيرعةلات  ا اا  طيوطياا ت يالا 

 وطي ضق غير إلطيتمرض  إلطي وطط إلط غتتةس  طيمرةرات إلسلةح طذا ات ي هللت طيت.ةس يا طفعضة  ااطعلا اثل ينلها

  ع ى  طيرعةلات  ا اا يإل طيوطياا  يالا  قلل  ا  طتتاااةف دإلن   طيو./اااح طيهلل طسااات  ف  يلضاااةي   طيو./اااح  ط عتاط  إلدلااامل
  طذ،اااالةع  يتر يق تها  ي مةف  ح ي ملااااةركا  ع يه طيضاااا ر يإل  تهاااهت إغوطضهت تاطعهت  يإل الل  إجلةر طيمثةفت  سااااليل

  ع ى  طيملكا   طيو./اااح  ط عتاط   وطيممتاي إلطيلااا ص  طيهلل  بي  طيملة،ااار طيو/ااااي  ط تتاااةف  دإلن  يآلترد ت  طيو./اااح
 طفالةف

 الطفل إهمال

 ا ااح  يإل طيهلل  إلطياي يالا  قلل ا   طي/ااااااااااهوت ا    يه  الااااااااااتله يإل  الكا   الااااااااااي   مل  يي  تأنه طيهلل  إامةف إلدمر 
  طالتمةييا  لرمل  يإل الديت  إلبةيتةيح  طيممردا  ي لئا  طيم.ةسلا  طفسةسيا  ط التيةجةا  ا   طيهلل  لررا  امة  طفتردت  طيرعةلا
 طيم.ةساات  طذ،ارط  إلجود  إلعاا  ع.هت  طيت  ح  للامل طيهلل  إامةفو ي هلل  طي.ل/اح يإل طيو/ااي  تةفذد  ي ت/الا   ا.ه يا
  طيهليا  إلطيرعةلا  طيتم يم  يوطزا  تو ير  ح إلطيللاااااااااال  طي زاات  طي.ل/اااااااااايا يإل  طيمةاليا طيهلل  طالتيةجةا   تر يق  ح طيللاااااااااال
 وطيم تا يإلفإل إلطيمأإلد   إلطي ءط 

 للطفل النفسي اإليذاء

 يإل  الدي امة  طيرعةلات  ا اا  يإل طيوطياا  يالا   قلل  ا   طي عرضيا طيرازدا  يإل  طي لظيا  طف مةف  او ي هلل  طي.ل/ح  طذاءط 
 طيو/ااااااااالا  طيم/اااااااايئا طف مةف  طيلئا اءه  تتضاااااااام   )وي هلل  طيكلير طي.ل/ااااااااح  تةفذد ي ت/اااااااالا   ا.ه يا  طالتمةييا  لرمل

  تهاااا  ي هلالت  إلطذااةناا طذذ ف  يإل  طيهلالت  قيماا ا  طيرر  طيتوبيخت  :ي هلال  طي.ل/ااااااااااااااح  طذااءط  ا   ياث اا و(إلطيو./ااااااااااااااياا
  تهم  طيتح  طف،اااية  يإل طف،ااا ةع   ع   ات  ىفالذي  ساااو   طيمزعوا طيمتهم  تأن طيتهااا  يإل  طيت  ح  يإلفتةذاءط   طفالةفت
 و(American Psychiatric Association,2013) طيهلل
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 األردنفي  األطفالضد  اإلساءةواقع 

 طيتح تمةا   امهة طذدطرم  طذساااة مإيى ين عاد الة ا   (  2011يا صاااارا ع  إدطرم المةلا طفسااارم )  تلاااير إالتاااةض
)طيرودةن    ( الةيات اوزعا كةيتةيح  375ب غ )    (2011  )  ن يمةاطر ر كةنون طيثةنح إلي ةلا ،هر الزدت ف طيلترم ا  ،ه

 : (2015إلدطإلإلد,  

 إساااااة مالة ا    107ج./ااااايا إلقم  ع ى طذنة ت إل)  إساااااة م( الةيا    151ج./ااااايا ) ا.هة: )  إساااااة م( الةيا    258) 
ج/ااالا تمرض يهة   إسااة م( الةيا    37ج/ااالات اوزعا كةيتةيح: )  إسااة م( الةيا    76ج./اايا إلقم  ع ى طيءكورت إل) 

( ذكور   10( الةيا إامةف اوزعا كةيتةيح )   29)     ج/ااالا تمرضاا  يهة طذنة ت إل إسااة م( الةيا   39طيءكورت إل)  
  إساة م( الةيا   12ا ام  ا  دإلن طيثةا.ا علارم ا  طيممر) طر  غ عاد طذساة طا ي زإلجةا طيتا يإلب  و( إنة  19إل) 
 و

  لألطفال اإلساءةفي التعامل مع قضية  األردنيةالتجربة 

ت الي  طذسااة مصااار ع ى طيم/ااتود طيوا.ح طفردنح قوطني  إلتلااردمةا تهتم ترمةلا طيهلل ا  يي ،االل ا  ي،االةف 
طيو/اااااالا طيتح قا اتمرض إييهةت إلتم ترااا   طذساااااة مط،اااااتمل طي ةنون طفردنح ع ى نتاااااوع تكلل المةلا طيهلل ا   

( ا  قةنون طيم وبةا ع ى ين تكل ا  يقاا   333ت الي  ت.ص طيمةدم ) طذساااااااااة مطيم وبا يأل رطد طيءا  ل واون بهءه 
ع ى ضارس ،ا ص يإل الرقه يإل قةا تذاءطضه تأي  مل تو ر ا  إلساةضل طيم.ا إلط عتاط ت إلنوم ع.ه ارض يإل تمهيل  
ع  طيممل اام تزدا ع ى علرد  اواةت عوقا تةيرلا ا     ا ي،هر إيى     س.وطات ياة إذط كةن  اام طيتمهيل  

( تةيرلا اام      334طيملاااارد  اواة إليم ا.وم تمهيل يإل ارض عوقا طيلةعل إلال/ااااا طيمةدم )   طيمرا ا يم تتوةإلز
 (2001ع  تم/ا إلعلرد  دا.ةريطت )ااغمشتتزدا ع  س.ا يإل غرطاا   تزدا 

اءط ع ى طيم/اااتود طيتلاااردمح ياة ع ى طيم/اااتود طيمم ح طذجرطضح   ا تم إنلاااة  طيمااا ا  طيهيئةا إلطيملسااا/اااةا طيتح  
إلت وا بتو ير طيم.ةلا إلطيرعةلا يألالةف طيم/ااة  إييهمت كمة ت اا تااةا طيتوجيه يألساار  ح اوةف طيرعةلا طي/اا يما تهتم  

فالةيهةت إلا  ذي  إنلاة  دإلر المةلا طفسارم طيتةتما يوزطرم طيت.ميا ط جتمةعيا طيتح تها  إيى تر يق طيو ةف طفساري 
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يمو ا طفع ى يرعةلا طيهلويا إلطفالاط  إلطيءي اها  إيى تو ير  إلإلضاااااع طي/ااااايةساااااةا طي زاا يءي و كمة تم إنلاااااة  ط
ساالل طيرعةلا إلطيوقةلا ي هلل إلفاه قلل إل دته إلبمااةت إلطفتء ت/االل طيرعةلا إلطيتربيا طي ةصااا ي هلل إلطيرا  طيمموفت 

  إلتو ير طفسر طيلاا ا ي هلل طيمررإلا ا  يسرته طفص ياو

ي يا إلطيتاردليا يألساااااااااار إليلمض طيكوطدر  ح إلزطرم طيت.ميا ط جتمةعيا إلإلزطرم  كءي  تم إا ف عاد ا  طيملااااااااااةردع طيتأا
طيتربيا إلطيتم يم اا هة طيم.ةلا إلطيرعةلا يألالةف إلطالترطا ال وقهمن إلا  ذي  الااارإلع طيل.ون  ح المةلا طيهلل  ح ارال ا 

 و(2009)طبو جةبر إلطترإلن, س.وطا  8 – 5

 

 للطفل: اإلساءةاألسباب المؤدية إلى حدوث 

 ي هلل إلا.هة : طذسة متمادا طفسلةس طيملدلا إيى الاإل  

طيهليما طيلوضاودات   ت طيليئا ذطا (طيممتام): ا.هة طنتلاةر طيل رت طفسارم طيكليرم طيمزدالما واجتماعية  اقتصااديةأساباب 
 و(2017)علا طي ةدر إلعهيا ,  طيلهةيا

طيءا  اتميزإلن عةدم بارجا ترتاااااايل ع مح اتان إل     طآلتة إلتةصااااااا  أسااااباب  ااااااة بالقائمين على رعاية الطفل:  
ل/ااتويلون ي موطقا تم.ه يات إلدتميزإلن تضااما طي ارم ع ى طيتكيا ط جتمةعحت إلت. تااهم طي ارم ع ى ضاالر طيءطات 

مو إلع ى طيتااااميا طفسااااري  ذنهم عةدم اة لمةنون  إلدمةنون ا  طي  ق إلعاا طي ارم ع ى ترمل طذاللةط إلطيمتااااليا طيزطضا 
طإل تمةاح طيم ارطا إلطيكروف ا  قلل طيوطياا  تةذضااااااااة ا إيى طساااااااات اطا   ا  طي   ةا طيزإلجيات إلطيتلك  طفسااااااااري  

 و(2009)ارما إلطي ر،ح ) طذامةفيسةييا ت.لئا يسردا كةيت/ هيا إل 

طيم/اااة  إييهم ين ا.ة  صااالةا اتميز    طفالةفالوف : الي  إلجاا عام درطساااةا   أسااباب تتعلب بالطفل المساااء إلي 
ت  هم اتميزإلن عةدم تةيم.ةد إلطي.كا طآلتة إيى طيتااااااااااار  تماإلطنيا طتوةاهمت تةصاااااااااااا    طآلترد تا ع   طفالةفبهة ال    

طيم/ااااااتمرت إلطيل دمت إلطيرركا إلطي.لااااااةط طيزطضاا ت تةذضااااااة ا إيى ضااااااما طيترتاااااايل إلطفارطض طيم/ااااااتمرم إلطيماإلطنيات 
 و(2006)علاطيرالم  إلع ح,  ت إلسو  طيتتر ط نا ةع
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 اإلساءةضحايا   األطفال صائص 

ت إلتلكا طيكثير ا   طفالةف تملا نتةضج طيارطساةا ي ر عةال طي/ا  ع ى اما ا الاإل  طيم.ا طيو/ااي ضاا   السان:
 ح طيممرت  م ى ساااااااليل طيمثةفت   طفالةفاترطجع اع ت اا    طفالةفت   طي.تةضج ع ى ين تهر طيم.ا طيو/ااااااامح ضاااااااا 

ا  إلطالا إيى  تما   طفالةفل مون  ح  ئا    طفالةفتلاير طذالتاةضيةا إيى ين امظم ضارةلة طيم.ا طيو/ااي ضاا 
  %26ساا.ا   17-12ساا   ا    طفالةف% إليتيرطي  ئا  23ساا.ه    11-6ا     طفالةف%(ت إلدتلمهم  ئا   51ساا.وطا ) 

 و(Wallace, 2005و)

تلااير نتةضج طيارطسااةا طيمتم  ا تمةال طيو.ا إيى نتةضج ازدإلجات إذ تلااير تمض طيارطسااةا إيى تمرض  نوع الجنس:
إيى يكثر ا  طيلتيةا طذنة ت  ح الي  توصاااااااا   درطسااااااااةا يترد    ع ى سااااااااليل طيمثةف  طفإل د طيءكور يم.ا ج/اااااااااي

تمرض ك  طيو./ااااااي  إيى اما ا ات/ااااااةإلدا ا  طيم.ا طيو/اااااااي ت ض طي.ظر ع  نوعيا طيو.ات  ح الي  تلااااااير  
( سااا.ا للونون    12تمض طيارطساااةا إيى تاّتل عةال طيممر  ح طتت   طي.تةضجت  ةفإل د طيءكور  ح سااا  يقل ا  )  

ا إليكلر(ت لل  يكثر عرضااا يهءط طي.وع  ساا.  13يكثر عرضااا ي م.ا طيو/ااايت  ح الي  ين طيلتيةا طذنة   ح ساا  ) 
 و(2009)طبو جةبر إلآترإلن,ا  طيم.ا 

ترا  يعمةف طيم.ا طيو/ااااي يألالةفت تتاااورم يكلر بي  طيموموعةا ط قتتاااةدلا    الحالة االجتماعية واالقتصااادية:
هة كةن  تت  ى  %( ا  جميع طفساار طيتح تمةر  طيم.ا طيو/اااي اع يالةي  49إلط جتمةعيا طيمتانيات   ا تلي  ين )  

 ,Wallace)و)إل  راة طيلاااااا طيمون طيرلواح يإل طيم/اااةعاطا طيمي.يا ت/ااالا تهةيا رس طفسااارم يإل تانح دتل طفسااارم  
 و2005

  تذعةقا  إصاااةبته  نتيواع يهم الي  اتمرض طيهلل  طذساااة مإلاءط لما عةا  الاااومة يوقوع   لدى الطفل :  إعاقةوجود 
  ا   طفالةفعاا طيممر ا  ح كيليا طيتمةال اع ال      نتيوا, طذامةفإلتةصااااا طيو/ااااالا إل  سااااة مج/ااااالا طإل ع  يا يإ

   (و2006)طيزدود إلطيملرإلش,  طذاءط إلجا تمض طيلةالثي  ين طيت  ا طيم  ح ا  طام طيموطال طيتح ت/ةعا ع ى 
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 لألطفال اإلساءةاآلثار الناجمة عن ممارسات العنف و 

قا ت/اتمر ااد طيريةمو إذ قا تل ر تلرطا طيم.ا ع ى طفدط    طفالةفاتر  طيم.ا تأ،الةيه طيم ت لا آ ةرطي سا ليا ع ى  
طيوظيلح ي هلال براتاه إلع ى ط تواةااةا إلطيكلاة م ط جتماةعياا إلطفدط  طيماارسااااااااااااااح إلطيم قاةا طيم/اااااااااااااات ل ياا  ح ارطالال  

ري  طفجيةفت الي  ين طفإل د طيءا  للاااهاإلن طيم.ا طفسااا  علر  طذساااة مطيمرطا ا إلطير،اااا إضاااة ا إيى ت.ةقل امةرساااةا 
 و  اع يب.ةضهم  ح طيم/ت لل دطتل بيوتهم قا ل واون بتكرطر دإلرم طيم.ا  ح ارطالل عمرام طيمت ااا

 ويمكن تلخيص اآلثار الناجمة عن ممارسات العنف بما يلي:

 على الطفل المساء الي :  ةثار المترتباآل

إلإصااااةتةا طيمي  طياطضمات إلطيضاااارر فغ لا  تتضاااام  طيك/ااااورت تةصااااا طفارط  إلطيومومات اآلثار الطبية والصاااحية: 
طيااةغو إلقا الدي طيم.ا إيى اة ل/اااااامى تةيهلل طيممءس طيءي لرمل ع اةا سااااااردردا نتيوا تمرضااااااه يإصااااااةتا يإل 

)ع/اااة ,  طيم.او إلقا تأتء تماطي ارضااايةي تتاااورم ظةارم ع ى ج/ااااه إلنل/ااايته امة ل/اااتوجا طيم ا طيهلح طي/اااردري 
 و (2017

ت يعرطض طضااهرطس توتر اة طذسااة مإلطيم.ا طفسااري إل   طذامةفا  ضاارةلة    طفالةفلظهر  نمائية:  آلثار التطورية الا
  طفالةف[( طيتااااا تتااورم امة  ا ن/االيةي ي كلةرت تةسااتث.ة  ين  Post traumatic stress disorder [PTSDتما )

ع  ذكردةتهم طيم  يا ا     الةفطفلظهرإلن يعرطضاااااةي امر يا يقل إليعرطضاااااةي سااااا وكيا يكثرو إلع ى ساااااليل طيمثةف: لملر  
طيو/ااااميا إلطيو./اااايا  ح ارال ا طيهلويات   ةذسااااة مت ف طي ماو إلدلدي طيتمّرض ي لرطا اأسااااةإلدا اترميادم يإل ازا.ا ك

إيى تمهيال إلت رداا تاةيغ ي تهور طيهليمحت إلإيى تل.ح طتواةااةا الاءر إلإيى تاأ يرطا تاةي اا ع ى ت ااار طياءطا إلطيثلاةا 
إيى طيتاأتر  ح طي.موت إلطيتاأتر  ح طي.هق إلط سااااااااااااااتيماةست إلطيتاأتر  ح نمو    قاا الدي طيم.اماةيح اودال طفااا إل ط نل

 و( 2007)ع يةن,  طيءكة ت تةذضة ا إيى إعةقا  ح تهور طيل تيا تللل سوي 

: غةيلةي اة ارّكز إتتاااةضيو طيتااارا طي.ل/ااايا ع.ا ت.ةإلف جوطنا طيتمّهل طيمةالحت  اآلثار النفسااية االنفعالية والعاطفية
طيوطيالا إلطفسااااردات ع ى طفعرطض إلط ضااااهرطتةا طيم  يا طيتح قا  طذسااااة مطيممّرضااااي  فتهةر طيم.ا إل   طفالةفياد 

طن لظهر يلضااةي  ح جوطنا لمل     طفالةفتتلةقم اع ت اا ساا  طيهللت اع ارطعةم طن سااو  طيتوط ق طي.ل/ااح ياد ال    
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طيم قةا اع طفقرطن إلطيتمّ ق إضاة ا إيى ط كتئةس  إل   ل/اح تمة  ح ذي  طيت.ظيم طيمةالحيترد ا  طيتهور طيمةالح إلطي.
إلتمةاح طيكروف إلطي  ق إلضاما طيث ا ت تةي.لات إلعاا طيو وف تةآلترد ت إلطي  ل طي/ا وكح كةضاهرطتةا ت.ةإلف طيهمةا 

 (و2010اظهر,  ) توتر اة تما طيتااا رطس إلطضه إلطيتلوده طيءطتحت

: إلتلااااااير إيى طي/اااااا وكةا طيظةارم اثل طيماإلطن ع ى يالةف آترد  يإل ع ى امت كةا يإل ي،اااااا ةع  اآلثار االجتماعية
يكلر ساااا.ةي كةيمم مي ت يإل ط نررط  إلطيتمردت إلالاااال ا طي/اااا و  طيمرتلها تةي  ق إلط كتئةست يإل طيو.وح إلطيت/ااااّرس ا   

)طيرودةن    إلقا الدي ذي  إيى طيمزيا إلطيوالام طيتح تتمثل  ح عاا طفاةن إلط ن/اااااارةس ط جتمةعح طيمارسااااااا يإل طيلي و
 و(2015إلدطإلإلد,  

 على المجتمع: المترتبةاآلثار االجتماعية 

إن ،اااااايوع طي/اااااا وكيةا طيم.رر ا إلطيمتمث ا  ح سااااااو  امةا ا طيهلل ال،اااااار قوي ع ى  لاااااال طفساااااارم  ح يدط  إلظةضلهة  
ط جتمةعياو  لح طيوق  طيءي للترض ين تكون طفسارم الةن طفاةن إلطيرمةلا ي هلل تتروف إيى اتاار تهااا فا.هت  

طيءا  اتوجا ين للونوط  ح ا ةعا طيارطسااااااااااااات إلدمث ون بءإلر طي/اااااااااااا ا   طفالةفإلالةجته إلظر  ضااااااااااااةغر  نررط هو إل 
قحت امة للون يه نتةضج ساااااا ليا كليرم  ح ا/اااااات لل  يألجيةف طي ةداات ت و هم يساااااارامت إلتتاااااا.ع ا.هم يدإلطا  /ااااااةد يت 

امةا ا طفات     ت إلساااااااااااااو طيهلل ييا إلييا يرظا اة  ح طفسااااااااااااارمت إلإنمة ترطكمةا ا  طيم.ا إلساااااااااااااو  امةا ا  طيموتمعو
 و(2006)طيو لح,  إلطيملل ا ط جتمةعيا إلطفت قيا طيمت.وعا

إلتترطإلح بي  طيتورد  ط جتمةعح ي نررط  إلطيوردما إلبي   لاال ت طإن طيك لا ط جتمةعيا ي/ااو  امةا ا طيهلل كليرم جا 
طيملساااااا/ااااااةا ط جتمةعيا  ح يدط  إلظةضلهة ط جتمةعيا طيتم يمت إلطيت.لاااااائا ط جتمةعيا امة الدي إيى تل/ااااااخ طجتمةعح  

 و (2010)اظهر,  كلير ارده عاا قارم الس/ةا طيموتممةا ع ى ت ليا طذالةنةا ط جتمةعيا تةيمةا ي   يهة
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 :المترتبة على المجتمع االقتصادية  اآلثار

إن جميع طآل ةر طي/ااةيلا طيءكر ضااردلا اةدلا ع ى طيلرد إلطفساارم يإل طيموتمع د مهةو  /ااو  طيممةا ا طيو/ااالا يه ك لته  
طيك لا اع  ط قتتااةدلا طيمر/ااوبا إلطيمم.ودا و  لح طيموةف طيمةدي ا.ة  ك لا يممةيوا طيتمالةا طيو/ااالات إلترتلع اءه 

زدةدم ،اااام طذصاااةتا إلتهورتهةو إلا.ة  ك لا ي/اااو  طيممةا ا طي.ل/ااايا اتمثل  ح طيم ا طي.ل/اااح ي ضاااهرطتةا طي.ةجما  
إن امةنةم طيهلل طيءي ت/ااااااااااة  امةا تهت تةصااااااااااا إن يرق ته يذد  ح طي.موت إلساااااااااالا يه إعةقا اة يإل يذد   ع  ذي و

قتتااااةدلا كليرم جاط ع ى ا/ااااتود طيلرد إلطفساااارمت إلع ى ا/ااااتود  نل/اااايةت يإل طفارطض طي هيرم اثل طذااز ذطا ك لا ط
 و(2005) طف سمود, طيموتمعو إلا.ة  ك لا ع جيا يترد ي/و  طيممةا ا ط نلمةييات إليترد ي/و  طيممةا ا طيو./يا 

طذاازت تةذضااااااااة ا إيى ذي   ذن نتةضج سااااااااو  طيممةا ا عةاا إل ح ا ت ا طف،اااااااالةف يهة ك لا اليا إلع جياو  م ا 
إلع ا ط ضاهرطتةا طي.ةجما ع  ساو  طيممةا ا طيو./ايا ال ا جاطو اءط تةذضاة ا إيى طي /اةرم طيمم.ودا طيتح لمل   
ت ااراة اةدلةتي إلقا تلوف طيك لا طيمةدلا طيملة،اااارم يهءه طآل ةرو   رإلا طيهلل ا  طيمارسااااات إلعاا تم يمهت إلترود ه إيى 

طي يم طفت قيا إلطياا.يا إلطيث ة يا إلط جتمةعيا  ح طيموتمع   ل ار بثم  اةديت  يدطم  /ااااااةد إلدعةرم  ح طيموتمعت إلااا  
  (2006)طيو لح,  إلذي  فنه اتم ق تمتير طيموتمع إلا/ت ل ه

 ( :2014للطفل )جمعة والنجمة,  اإلساءةأدوات اكتشاف مشكلة 

 الملحظة: - 1

اح طيم الظاو  م  ت ف   طذسة مار يإل التى إليح طفار  ا  يام طفدإلطا طيتح للتلا بهة طيمم م يإل طيمر،ا يإل طيما 
 ط تتةف طيملة،ر إلط التكة  طييواح اع طيهلل لمل  ا الظا اة ا ح :

إلضاااااااع طيهةيا طيو/ااااااااي : كوجود جرإلح يإل ك/اااااااور يإل الرإلفت يإل ارةإليا طيهةيا إتلة  طيم اةا ع  ج/ااااااااه   -
 كر ضه يلا طيم تا طيردةضيا  ح التا طيردةضاو

طيهةيا طي.ل/اااااح : ا ال  ع ى طيهةيا طيم/اااااة  إييه طيتلااااات  إلعاا طيتركيزت تةذضاااااة ا إيى طي و  إلطيه ع إلضاااااع   -
 إلطيتأتأم إلطيت مثمت طيكوطبيا طي ي يا طيمزعوات طيرزنت إلط نزعةاو

 إلضع طيهةيا طفكةدلمح : ارةإليا طيهرس ا  طيمارسا إلترطجع  ح طيم/تود طفكةدلمحو -
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طيماإلطنيات طي/ااااااا ليات طي الة م إلطيترددت عاا طي ارم ع ى طت ةذ طي رطرت تتااااااار ةا غير  إلضاااااااع طيهةيا طي/ااااااا وكح :    -
 طفظة رت إلاص طذبهةاو ك ضما لويا 

 المقابلة الفردية: - 2

و إلا  طيمتوقع ين لظهر طيهةيا طيم/اااااااااة  إييه إساااااااااة مالي  ل وا طيمر،اااااااااا تم ةب ا طيهةيا طيءي يوالظ  ع يه د ضل  
دإلن تمهيا و يءط لوا ع ى طيمر،اااااا ارطعةم تمض طذجرط طا   طذساااااة مطيمر،اااااا إيى اوضاااااوع   ا ةإلاا كليرم إذط تهرف 

 ع.ا ا ةب ا طيهلل طيم/ة  إييه إلا.هة:

إعاطد طيليئا طيم ضما ي م/اااتر،اااا كةيملةن إلطيزاةن إلت ق يجوط  ا  طيث ا إلطفيلا إلطيهمة ني.ات إيتزطا طيهاإل  إلط نضااالةط   
ع.ا طيم/ااتر،ااات ط صاا ة  طيويا ي م/ااتر،ااا إلعا ط يرةح إلطيضاا ر ع ى طيهلل   طذسااة مإلطيريةدمت ترااا ا اح إلط  ةر 

طيم/ااتر،ااا ي رتااوف ع ى طيمم واةات إل ح الةف إلجود ا ةإلاا إلعاا رغلا طيهلل تةيراا  لمل  ساالطيه ع  طيلاا ص  
 طيءي لوا ين ل لره تملل ته إلطيءي لمل  ط ستمةنا تهو

 الطفل المساء إلي  :االعتبارات اإلرشادية للتعامل مع 

إلط عتلةرطا طذر،اااااااااااةدلا ع.ا  لوا ارطعةم تمض طذجرط طا  إلالي  ل وا طيمر،اااااااااااا تةيتمةال اع طيهلل طيم/اااااااااااة  إييه 
امةا ته , نظرط  تت   اءه طيلئا ع   ئةا طذر،ةد طيمةدلا ,  م  طيممل  ين   ات لل طيهلل ا  طيمر،ا طيتم يمةا  

ه , إلكون طيهلل طيم/اااة  إييه يلضاااة   للااامر تةفاةن طي.ل/اااح إلطيو/ااااي إل  ة ي م.ا طإل   ل اا طساااتوةتةا اه وبا ا.
 إلطذسة م طيتح تمرض يهة إلا  اءه ط عتلةرطا اة ا ح:

 ع ى طيمر،ا ين   ل وا تأي الركةا الةجئا كةيوقو  تللل الةج  يإل ر ع ااه اث   و1
 إلاةدئ  طيمر،ا ع ى ا/تود إلنلره صوا ا. لض ين لرة    و2
 ،ا عاا إغ ف تةس طي ر ا طذر،ةدلا تتوصة  ح باطلا طيم ا ع ى طيمر  و3
ن   تكون ضااااي ه اث  طإل قردلا ا  الةن  يه ضااااوضااااة  أين تكون بيئا طي ر ا طذر،ااااةدلا اةدضا إلا.ةساااالا ك و4

 كليرم 
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ين   للون ا.ة  ي،اااااااا ةع غربة  ي .ة  طيو /ااااااااةا إ  طف،اااااااا ةع طيءا  له ا طيهلل إلجودام امه ي .ة    و5
 طيم ا

 توجيه يي ،لل ا  ي،لةف طي وا ي هلل الوف طيرةد ا عاا  و6
  إلطيض ر ع ى طيهلل ي رتوف ع ى طيمم واةا  طذيرةح اعا  و7
 طستممةف طفسةييا طذر،ةدلا طيتح ت.ةسا ارال ته طي.مةضيا إلاليما طيملل ا طيتح توطجهه و8

 : اإلساءة ضحية الطفل إرشاد وتقنيات أساليب

 ين طيواار تةيءكر إلا  إر،اةديت يسا وس  ا  يكثر طسات اطا لمل  إذ  تساة ميإ طيمتمرض  طيهلل إر،اةد  يساةييا  تت.وع
 طيملال ا ع ى ياميا ي ا يا ساة ميإ تمرضاوط طيءا  طفالةف إر،اةد  ع ى له ق إييهم طيم/اة  طفالةف تأايل اتاه ح

 طذسااااااة   ح الة ا  تةصااااااا ي ريةم تأاي ه إعةدم ل/اااااات زا امة اليةته جوطنا  ع ى إلتأ يراة طيهلل يهة تمرض  طيتح
 .طيلااام
 قارطته طيم  يا تطيم/اااتر،اااا  طيهلل عمر :طيتةييا طيووطنا  ع ى طيهلل اع طيم ضم طذر،اااةدي طفسااا وس  طتتيةر إلدمتما 

 ط جتمةعيا إلطفساااااردات طيهلل ظرإل  يهةت تمرض  طيتح طذساااااة م درجا يهةت تمرض  طيتح طذساااااة م نوع إلطيممر يات
 .إلط جتمةعيا إلطيمةدلا طي.ل/يا طيم/تر،ا  طيهلل الةجةا 

 تقدي: العون النفسي لألطفال: -1

الااثا طيمها ا.ل ح يهة ين ت.هوي ع ى جةنلي : ضااااااااامةن طفا   إساااااااااة م طيءا  عة،اااااااااوط توربا    طفالةفإن ا/اااااااااةعام  
)طآلتة ت طيمربونت  طيرط،اااااااااااااإلن إلدلون دإلر   طيو/اااااااااااااي ي هللت إلت الم طياعم طيمم.وي يه  ح ار.ته ط نلمةييا طيمليماو

 :(2006)علا طيرالم  إلع ح,  او  (طيم ربونت طيمر،اإلنت طيمارسون 

 ين اتم طيتأكا ا  ين طيل ص طيءي قةا تةست  ف طيهلل ي  للون  ح إلضع لمّل.ه ا  طيوصوف إييه اوادطيو أوال :

 ى ين للهم اة الا  تةيهللت إلين للون طيهلل  ح ي،ااا طيرةجا إيى طيتوطصاال اع ،اا ص اثق تهت إلد/ااةعاه ع ثانيا :
لل/ااااااااااااار يه ع قا اءط تةيكوطبيا طيملزعا طيتح ت.تةتهت إل،اااااااااااااموره تةي  ق إلنوبةتهت تملاااااااااااااةعر طيرزن طيمميق إلطي وض 

 إلطيتهااات إلت ف إالةاا طيهلل تم.ةات.ة ع ي.ة ين نوم ه ل/مع بوضوح ك مةا تاّف ع ى ينه:
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 ة الا و ييا اءنلةيت إل  اترمل يي تلمةا يإل ا/لإلييا عم •
  ح الةف كونه قا كتم طفار إليو يلترم اود ا  ذن اءط طيكتمةن   لوم ه ،ردلةي  ح طيءنات إل  طيم/لإليياو •
ط نلمة ا طيمليما طيتح لميلاهةت إلطي  ق إلنوبةا طيللة  يإل طي ضاا اح ك هة طنلمة ا اتوقما يهة اة الرراةت   •

 إلاح طنلمة ا ستمر إلتتضة ف اع طيزا و
ةيت إليم اانا ووو اة زطف طيهلل اةار طيو/ااا إلطي  ا  ح كّل ب د طيمةيم اتمرضااون يألسااا ج/اااه ييا تةائ •

 يمثل اءط طيءي تمرض او يهو

 الطفل حاجات ودراسة الوقاية تقنية -2
 إلتوعيتهمي ه لا   إلطيتث يليا طيتوعودا طي  ة طا  ا  طيمااا  ع ا  ا   با  يءط طيم ات ا  تير طيوقةلا ين ام وا او كمة
 دطتل سوط  ال   طف، ةع  ترااا  ي هلل إلكيا طيم/ي  طيل ص  ( طيلةعل ت)إلي،لةيهة طذسة م اةايا ( طيلمل : ااااب

 تمرض  إذط طيهلل اتتاار  كيا(طف مةف  ردإلد  ت)تةي هر إلطيمرلو ا طيملاالواا طفالةن( طيملةن ت)إلتةرجهة طفساارم
 .طيموطقا  ح اوطجها يقود  ييلون  بءطته طيهلل   ا تمزدز ارف  اح إلاة اةت سة مذ

 :طيوقةلا اا  يتر يق طيتةييا تةيت .يةا  ط ستمةنا ي مر،ا  إلدمل 
 طيرةضرت يوالا طيمارسيات طذذطعا علر طذر،ةد  طذر،ةدلات طي.لرطا  طيوممحت طيتوجيه التص 

 و (2014إلطي.وما, )جمما .إلط قترطالةا  طيلوطرع ص.اإلف  إلطفاهةات ط  تة  اوةيا طي/يلودرطاةت
 :(2007عليان, )  وتأ ذ الوقاية االشكال التالية

 Primary prevention األوليةالوقاية أوال  : 

 كون علر طيوسةضل طيتةييا:ت, إل طذسة مكون  ح طيلترم اة قلل التوف تإل 

  األسرة ى على مستو  والتحصين واإلرشادالتوعية  -أ

ع ى طيااا  طير.يا إلطيت اةيياا ط جتماةعياا, إلا.ع    رتكزمطيميهلال إلتااعيم طي يم إلطيملاةايم دإلر تاةرز  ح تربياا ط  يألساااااااااااااارم
تو يق إلتمميق طيم قا اع طيهلل , إلد.ل ح طيت.ليه ع ى طاميا    ياميهع ى    إلطيتأكيا سااااااااااااالا كةنو  فيطيهلل   إساااااااااااااة م

 وطيمرله إلط ن/وةا إلزدةدممميق طيت ا  يمة بي.هم إلت طفسرم ي رطد  ح ربر  إلي رهطيروطر طيمةض ح 
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 لى مستوى مؤسسات المجتمع وتشمل :عوالتحصين  واإلرشادالتوعية  - ب
 :اإلعلموسائل  •

)طيت لةز إلط ذطعه إلطيتااااارا( ع ى نلااااار طيوعح طي زا  ح طيمومع إلدمل  التاااااوف ذي  علر    طذع اإلذي  بتلاااااويع  
اتوطصا ا الوف طساةييا طيتربيا إلتهور طيهلل ا  طي.وطالح طي.ل/ايا إلطيممر يا إلط جتمةعيا  ح ا ت ا   إر،اةدلهالم ا 

طيهلل تم ت ا جوطنلهة إلطيتمةال امهة تةعتلةراة الوطد  عةدلا   إسااااة مطيمرطالل و إلا  جها طترد ين عرض الااااةكل  
 و  تلم  ع ى ط الرطا كليل تةزطيه طير/ةسيا غير طيملررم توةاهة ع.ا طيلمض 

 المساجد والمدارس وغيرها من المؤسسات المجتمعية  •

تليليا تربيا طيهلل إليهة دإلر طسااااااااااااااةسااااااااااااااح إلاهم ي  ةلا  ح ب  طيوعح طي زا علر تها طيوممه إلطي.اإلطا إلطيروطرطا  
إلطيتمةال امه إلتو يق طيم قا بي  ط سارم إلطيمارساا تر/اي  طيم/اتو ط قتتاةدي ي سارم يم.مهة ا  طرساةف طالةيهة طيى 

, تمة  يهة  طفالةفامةا ا   إسااااة مسااااوف طيممل  ح إلق  اللر ساااا  طي وطنح طيم.ةساااالا ا  طام ا واةا يموطجها ظةارم  
 المةلا طيهلل ا  ط ست  ف و

  secondary preventionالوقاية الثانوية  يا :ثان

إلدلااااامل طيتلااااا يص طيمللر إلطيم ا طيلمةف ا  طجل ت  يل طيمضاااااةعلةا   طذساااااة مإلدلون اءط تما طيم.ع تما التاااااوف 
  إلضاااارإلرمطيهلل طيمم واةا طيكة يا  يمة اتم ق تر وقه ط,    تذعهة إلذي     سااااة مطيمللر يإ  طذب غ طيم/اااات ل يا إلدلاااامل

تلاااااا يص اللرط  كةن طي ةإلك م(   ور التااااااوف ط عتاط  ع يه  طيلاااااارااطإل   طفال) طفارا  اهمه    تذب غع يه    طيتأكيا 
 و ي ضلكةن  طي.تةضج 

 التأهيل   ثالثا :

طيى طيموتمع ييأتء   إلإعةدته ح طيم/ااات لل إلارةإليا تةاي ا   إليسااارتهإلدها طيى ت  يل ط ر طيضااارر طيرةصااال ع ى طيهلل 
  طذر،اةددإلره كم.تار نة ع إل مةف  يهو إلدتم ذي  علر طيملسا/اةا طيتاريا إلطيتربودا إلطياا.يا إلت الم طياعم ي هلل علر  

  جاااومتةتما يرةيته إلكيليا ط نااةا تريةته ا  طي ذجرط  طياإلرداطي.ل/ح إلط جتمةعح علر طيزدةرطا 
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 االنفعالي التفريغ -3 
 ع  الاااال ته طيتملير ي م/ااااتر،ااااا  طيمر،ااااا   يهة إلدتيح إلطيت للت طيث ا ت/ااااوده جو  ح ط نلمةيح طيتلردغ ج /ااااةا  إلتم ا 

 ين طيمر،اااا  ع ى إلد.ل ح .إييه طيم/اااة  طيهلل ا ةب ا الوف ساااةت ةي  ذكره تم اة ارطعةم اع يهةت تمرض  طيتح طذساااة مإل 
 : طيو /ةا  ت ف طيتةييا طي. ةط ارطعح
 .تملةعره طيلوح ع ى طي ارم إلعاا طيم ةإلاا ا  عةييا درجا ر،ا /تطيم طيهلل ياد تكون  قا  •
اوضااااوع   ىإيقا ت.تةس طيهلل طيم/ااااتر،ااااا الة ا ا  طيللة  إلط نهيةر إلطفيم طيتااااااحت تةصااااا ع.ا طيتهرف  •

 وطذسة م
 قا ت.تةس طيهلل الةعر طي و  إلطذال/ة  تةذ م إلطيءنا إلتأنيا طيضميرو •

  –تةي ما    طيتةييا : طذر،ااةد إلدمل  ين ل/اات اا طيمر،ااا طي.ل/ااح ط جتمةعح ت ف ج /ااةا طيتلردغ ط نلمةيح طفسااةييا 
 و(2015) طيتمةدي,  طي/يلودرطاة إليما طفدإلطر –كتةتا طيت ةردر طيءطتيا  –ع  اردق طيرسم  طذر،ةد 

 التدريب على االستر اء وإزالة الحساسية التدريجي. -4

ط ساااااااترتة     تاردله ع ىا  طيمتوقع ين للااااااامر طيهلل طيم/اااااااة  إييه بارجا عةييا ا  طي  ق إلطيتوتر إلطي و ت يءط  ذن  
 و(2009)ارما إلقر،ح,  لمتلر يس وبةي الياطي  ح تلض طي  ق إلطيتوتر إلإعةدم طيلمور تةيهمأني.ا إلطفا  يه

 التدريب التدعيمي -5

طيتوكياي ع ى تاردا  ل وا اءط طي.وع ا  طذر،ااااااةد ع ى الاي تأكيا طيءطا طيءي اراله طيمةيم سااااااةيتر إلد وا طفساااااا وس 
و طيموطقا طيتح لموز  يهة ع  ذي  داه بلمض طيمهةرطا طيتح تلا ه ي تملير ع  نل/ااااااااااه  حإل يه إلتز طيهلل طيم/ااااااااااة  إي
طيمارساااااااات يءط اتم تاردله ع ى اوطجها  ل/اااااااتهيع ر ض إعهة  اتااااااارإل ه يهةيا يكلر ا.ه سااااااا.ةي  ح اثةف : الل  

  و( 2005)طف سمود,  طيموقا تللل توكياي

 العلج السلوكي المعرفي: -6

إلاو يكثر طفسااةييا طيم جيا طيم/اات ااا  مةييا  ح ع ا إلذي  ا  ت ف  .يةته طيمتمادم اثل: )طيتمرض إليسااةييا  
طيترلم تةي  ق ت كة سااااااااااترتة  إلطيتاردا ع ى توكيا طيءطات إلتتااااااااااريح طف كةر طي ةائا طيمرتلها إلدتضاااااااااام  طيم ا 
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 ع  نياا ي متماةيج )يوا طياءطا ع ى طيراةد  طياءي طي/اااااااااااااا وكح طيممر ح طسااااااااااااااترطتيوياةا ع جياا كت يير طيممت ااطا طي
تمرض يه( , كمة لممل ع ى تلض يعرطض ط ضاااااااااااااهرطس  ا  ت ف    ط رتلةط بي  طفالاط  طيضاااااااااااااةغها إلبي   
طسااااااتوةتا طي  قت إلذي  تةساااااات اطا ط سااااااترتة  إلطيتلكير طيم.ه حت إلطيتاردا ع ى طسااااااتوةتةا باا ا ترل ارل طيتو.ا  

 و (2017)ع/ة ,  يزطضامإلطستوةتةا طذستثةرم ط

 النمذجة: -7

إلاح  .يا ت/ت اا  ح تّم م ينمةط س وكيا جااامت إل ح زدةدم تكرطر طفنمةط طي/ وكيا طيمرغوبا إل ح ع ا طيم ةإل ت  
يسااااةييا ساااا وكيةا جااام إلسااااودات إلذي  ا  ت ف ط قتاط  تةفنموذا  ح تمض   طفالةفإلطيها  ا.هة يلضااااةي: تم يم  

 وطفاليةن

 الرس:: -8

طيو لح,   لمل  ي هلل ين لملر ع  توةربه إلالااااااااااةعره طيتح   لمل  طيترا  ع.هة إيى طآلترد  بوسااااااااااةاا طيرسااااااااااوا 
 و(2006

  العلج باللعب : -9

لمتلر طي ما إلطيرركا إلع.تاااااار طي يةف يدإلطا طيم ا طفسااااااةساااااايا يألالةف طيءا  لمرإلن بتوةرس صااااااملات إذ ل/ااااااةعا  
لميا طفاور إيى اليمتهةت  مث ي ع.ااة ل وا طيهلل بت  يا   إلد/تهيع طيهلل ا  ت يه ينطي ما ع ى طستمةدم طيتوطزنت 
 م  ت ف طي ما للت/اااا طي وم إلطي ارم ع ى اوطجها طيموطقا طيتاااملا  ,  للااامر تةي وم دإلر طيو.اي يإل طيلاااراحت  هو

( ييمةس تها  إيى 2  طيت.لياو( ييمةس تها  إيى 1 :  طاهةطساااااااااااات ا لمل   تمرض يهةت إلا  ينوطع طفيمةس طيتح   طيتح
طيءي لمر بتوربا صاااملا لتاااما ع يه طيتملير   طساااتممةف طي يةف: يم/اااةعام طيهلل ع ى طيتملير ع  الاااةعره  ةيهلل

ي تمليرت يإل قا   للاامر تةفاةنت  مةيم طي يةف لما طيهلل تهةقةا نل/اايا ت/ااةعاه    ع  الااةعرت ربمة   لوا طيّك مةا 
 و(2006طيو لح, ) عاه ع ى تهودر قارطته طيتمليردا إلطيم  ياترردر الةعرهت كمة ت/ة ع ى
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 :وكيف واألنا هنا -10

  تةساات اطا  طيمةضااح  ع   اتك م  ين ي هلل  ل/اامح    طيممةيج   ه.ة  طآلنت تلره ط سااة م    لميش ين  ع ى طيهلل  للااوع  ا.ة
إلطساترضاةر الةد ا ط ساة م إلطيملاةعر إلطفالةسايا    (طآلن)  طآلنيا  تلرته  ع   طيترا    ع   للاومه بل  طيمةضايا طف مةف

 ساا وكه إيى طيهلل  ت.ليه  طيمر،ااا   اإلر  امي.ات  تلرم  ت ف  يملااةعره  طيلرد  إلصااا  كيليا  تم.ح  ”كيا“ ياة تطيمرط  ا يهة 
  ا  طيهلل ،اااااالة   إلدر ق  طيم.تهيا  غير  ي موطقا  طيوعح طيهلل ياد  ا.مح إلين  تل/اااااايراة يإل  ترجمتهة دإلن   ال/ااااااةسااااااياإلط

 بءطتهو  إلطذدرط  طيوعح ت ف

 :والتخيل الدراما استخدام -11  

 طيلتاوف كل إلد ما  تالوف تلره طذساة م طيتح تمرض يهة طيهلل طيارطاح  تةيممل  ل وا  ا   او  إلالاه  طيهلل إلا.ة نومل
  ينهة كمة  إلطفالاط  تملاةعره   طيهلل  يهة  ات يل  قااوط  يإل يساةييا  عام  اطإلطسات ا إلطفدإلطر طيضاريا إلطيم/اح  ,    ب.ل/اه
 إلطقما

  بره التحسن  -12

إلا.ة نلمر طالل طيم/ة  طييه ين تر/.ةي اة قا الا  إلاءط طيتر/  للمر ته طيهلل التى يو إلجا ط كتئةس إلطي  ق إلاءط 
 لم.ح طيهلل   ا ي ستمرطر  ح طستكلة  ذطته التى يو كةن  عم يا ط ستكلة  اليمه تةي./لا يه 

  بره الطفل لموقف االرشاد  -13

وقا ط ر،ااااةد  تكون  ح طيلاطلا ياله طال/اااايا طي و  إلطيترقا , يءي  ن/ااااةعا  إلا.ة نركز ع ى اة ا.تظره طيهلل ا  ا
طيهلل ا ى  هم ين طيمر،اااا او ،ااا ص ل/اااةعاه  إلطنه اتا تةيا   إلط اتمةا إلطيتلهم , طيتح ساااتلدي طيى طساااتكلاااة   

 طيءطا إلطيتلهم و

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   تسعة العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022  – الثاني تشرين  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

681 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 ضد الطفل: ساءةلإلالنظريات المفسرة  

  لللح تل/اااااااير    طفاليةنا.ةي  طيمااا ا  طي.ظردةا طيتح تل/ااااااار طي/ااااااا و  طيماإلطنح يإل طي/ااااااا و  طيم.يات إل ح يغ ا 
نظردا إلطالام ي /اااا و  طيم.يات بل ت/ااااةام نظردةا ا ت لا  ح دعم تل/ااااير طيم.ا  ساااايمة اع تماد ينوطعه إل ي،اااالةيه 

 طي.ل/يا : إلتاطتل يسلةتاو إل يمة ا ح يام طي.ظردةا 

 لتحليل النفسي:نظرية ا

و إلتمتماا ااءه طي.ظرداا ع ى تتاااااااااااااا.يا طيمم ياةا طيم  ياا إيى عم ياةا    Sigmund Freudي ماةيم ساااااااااااااايوموناا  رإلداا 
طآلترد    طف رطد تتاا.يا ل/ااةعا ع ى  هم طيمم يةا طيم  يا إلت.ظيمهةت  ةيوطياا  يإل    ،ااموردا إلعم يةا   ،ااموردا إلاو

هم ي م.ا  ح يتمرضاااااا ح طفساااااارم إلطيمريهي  تةيهلل قا لمةرسااااااون ساااااا وكيةا تت/اااااام تةيم.ا  ،ااااااموردةي إلذي  نتيوا  
و   هري غير اتم م  ص رام ع ى سليل طيمثةفو إلبةيتةيح  ذن اءه طي.ظردا ترد ين طي/ و  طيم.يا غردزم  هردا إلس 

 تا مه إييه عوطال  ح تكود.ه طيل/يويوجحو

 لنظرية السلوكية:ا

اربر يصااااارةس طي.ظردا طي/ااااا وكيات بي  طيرة ز يإل طيمثير إلطي/ااااا و و  هح ت وا ع ى  كرم إلجود الة ز ي /ااااا و  إلتكرطر  
الت/ااااااا تةيتم م ا  طيليئا إلطيموطقا   طيماإلطني /اااااا و و إلبةيتةيح  ةن ساااااا و    إلتمزدز ساااااا و  طيماإلطن  ي /اااااا و  إلتاعيم

يإل ط عتيةد ع يه الدي إيى طكت/اااااااااةس طيمةدطا إلامةرساااااااااته تلااااااااالل    طيماإلطنطيريةتيا طيم ت لات كمة ين تكرطر سااااااااا و  
 ا/تمرو

 السلوكية: المعرفية النظرية

  ظةاردة  طيم ضم  غير  إلطي/ااااااا و ,   طيتم يم  عم يا  ي .ة   إلتأ يراة  طيليئا  تةدرط   اتأ ر  طي/ااااااا و  طن  ع ى  طي.ظردا اءه تلكا  
 طيم.ا سااااا و  طي.ظردا اءه يصااااارةس   إلدل/ااااار وطيلهم  إلساااااو  طي/اااااوي  غير طيممر ح طذدرط   إل  طيتلكير  ساااااو   ع   ا.لاااااأ

  ح طيلرد  ياد  طي ةائا طف كةر  ح  الرثون   هم,   طيلرد  ياد إلطف كةر طي ع  نيا   طيملوه طيلكر  ي.مةذا  نتيوا  تةعتلةره
 طي وي   طذن/ااةن  طن إل طيملاال ا  يرل  إلسااي ا  او طيم.ا  تةن  ط عت ةد  اثل طي/اا و  اءط طيى  يدا   طيتح إل  طيرطا   طيوق  
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  إل  تةائا  توط  يا    ي كةر  يااهم  طيم.ا  لمةرسون   طيءا  ط  رطد    ذن  طي.ظردا يهءه  إلال ة واردا   اة  ع ى  لرتل اة  دطضمة
 وبهم طيمريهي  نرو ي م.ا تا مهم إل س وكيةتهم ع ى تل ر طيتح

 نظرية التعل: االجتماعي:

ت وا اااءه طي.ظردااا ع ى ين امظم طي/اااااااااااااا و  طيماااإلطنح اتم تمّ مااه ا  ت ف طيم الظااا  إل    Bandoreي مااةيم تااةناااإلرط  
طيتأ ير طفساااريت تأ ير  إلطيت  يات إل ين ا.ة     ا اتاااةدر رضي/ااايا ي تأ ير إلطيتح ا  ت ف اتم م طيهلل طي/ااا و  إلاح  

طفقرطن إلتأ ير طي.مةذا طيرازدا كةيت لزدونو كمة تلترض نظردا طيتم م ط جتمةعح ين طي/اااا و  طيماإلطنح   اتلاااالل   ر 
 إليك  يلضةي ا  ت ف تمزدز طي/ و  طيماإلطنح إلطيم.ياو  إلطيم الظاإلطيمرةكةم  ا  ت ف طيت  يا 

 روجرز –االتجاه االنساني 

نظرم طلوةبيا الوف ط ن/اااااااةن إلاح ين طيللااااااار ع  نيون إلطجتمةعيون إلدترركون ي اةا , إلتهورا إلجها ياد رإلجرز 
طي.ظر الوف ط ن/اااااااااةن الي  تظهر ط نلمة ا طيمضاااااااااةدم ي موتمع إلطيماإلطنيا إلغيراة, إلاءه ط نلمة ا اح ردإلد  مل 

 غيراةوع طيرا إلط نتمة  إلط ا  إل نةتوا ع  طاللةط دإلط ع طكثر طاميا إلا.هة دإلط 

إلطن طيلرد للون عاإلطنية ت/ااااااالا طيتتاااااااورطا طي ةائا الوف نل/اااااااه إلالوف طيمةيم طي رجح نتيوه طتلةقه  ح طيتمةال اع  
 تلرطته عى طنهة  رإلض الوف طيوطقعو

كمة إلطكا رإلجرز ين طيلرد اتوه سااااااااااا وكه  ب.ة  ع ى طيلااااااااااارإلط طيموجودم  ح طيليئا إلطيتح ترتلر  ح طيرتاااااااااااوف ع ى  
ط ترد  إلع ى ذي   ةن ط ساة م ي ترد  ت.لاأ ا  إلجود ،ارإلط ي اميا ت ا الةض  بي  طيلرد    ط عتلةر ط لوةبح ا 

 إلط،لةع الةجته ي عتلةر ط لوةبح ا  ط ترد   و

 نظرية الجشطلت

  قوم كليرم  اذنهاة تلدي طيى اتاةعاات  إلدرد بيريز طناه توجاا ااةقاا تترمال طيموطقا غير طيم.تهياا إلطذط يصاااااااااااااالرا  ذطا 
ع  غضاااله  ح إلجههة  ةنه اوجه اءط طي ضاااا نرو طب.ه , إلاثل   ر ةيرجل طيءي ل تةظ ا  زإلجته إل  ل/اااتهيع طيتملي

 اءط طيممل غير طيم.تهح الر  ع  طذ،لةع تللل دطضم و
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 النظرية البيئية: 

،ااراي  ط .ي    ريت الاايرطي  يهة إيى ضاارإلرم توط رت يتل/ااير طيم.ا طفساا  Garbarino إلاح نظردا إلضاامهة غةربةرد.و
ت يإل امة ين تكون طيليئا طيتح تميش  يهة طفسااارم  طفالةف ح طيليئات يكح لرا  طيم.ا طفساااري إلتةصاااا طيم.ا نرو  

ي ااااةا يإل ط طفنظماات إلين تكون طفساااااااااااااارم امزإلياا ع  طفالاةفات ل اا إلاوط  اا ع ى طساااااااااااااات ااطا يساااااااااااااا وس طي وم اع 
طيموتمميا طياطعمات إل ةنيهمة اتم ق تةيليئةا طيموتمميا طيتح   تتوط ر  يهة طيملساااااااااااا/ااااااااااااةا إلطيهيئةا طيتح تتويى دعم  

 إلا/ةعام طفسرت امة ار ع ا  تهر الاإل  طيم.ا إلتلّليه دطتل ت   طفسرو

 التوايات

 :ا ح اة طفالةف توةه إلطيم.ا طذسة م ظةارم ا  ي را  ط عتلةر تمي  يتءاة لوا  طيتح طيتوصيةا  يبرز ا 

 طيملساا/ااةا د إلاتما   طيت تااتااةا   اتماد   طيمه.ح طيتاتل  إلتهودر  دعم ت ف ا  طيهلويا  المةلا  ،االلا دإلر  تلميل و1
 وطذسة مإل  طيم.ا ضرةلة يألالةف طي ااةا  ي ضل ت المإل  طيهلل يرمةلا

  تلة ا  طذساااااااة م إلد ضل تم اةا   امر تهم إلإ رط  طيهلويا  ال ل  ح  ي مةا ي   طيمت تاااااااتاااااااا  طيتاردليا  طياإلرطا   ع ا  و2
 وإلتأاي هم امهم ي تمةال طيلةع ا إلط سترطتيويةا  إلكءي  طيرة ا  اءه طكتلة  تمهةرطا  إلتزإلداام ي،لةيهةت

 طيوعح ر ع  ح  ط جتمةعح  طيتوطصاااااااااال ،ااااااااااللةا  إلكءي   إلطيم رإل مت  إلطيم/ااااااااااموعا  طيمرضيا  طذع ا إلسااااااااااةضل  تلميل و3
  ع ى  طيموتمع  ع ى  طي/ااا ليا  إلتأ يرطته  طفالةف  نرو طيموجه  إلطيم.ا  طذساااة م  تأضااارطر إلالسااا/اااةا   ي رطدطي   طيموتممح

 وطيلميا  طيماد
  طي.ل/ح  طي.مو  ع ى  إلآ ةره  طفسري  طيتلك   يتهةر الوف  الل ا الوف إلطفاهةا   يآلتة  عمل  إلإلر،ةا  ناإلطا   ت.ظيم  و4

 و آا  يسري  ا.ةخ إلتو ير إلتم لت ترلما طفسردا طيملةكل اع إلطيتمةال ي هلل إلط جتمةعح
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية 

 , عمةن: دطر طيم/يرمو عل: النفس اإلرشاد  (, 2010يبو طسما, طالما )

( إدرطكةا طيوطياا  يملااااااااال ا إامةف  2009لم وس  ), يل.ى إل طيلرح, إل علرإلش جهةد , طياا   يبو جةبر, اةجا إل ع  
 و 44- 15 ت5 (1)ت المجلة األردنية في العلوم التربويةت  طيموتمع طفردنحطفالةف إلطذسة م إييهم  ح 

و طيردةض: جةاما نةلف  (. إيذاء األطفال، أساااباب ، وأنواع  و صاااائص المتعرضاااين ل   2005ا.يرم ) ت  آف ساااامود 
 و طفا.يا  وا طيمربيا ي م

 ورس نو دالق: دطر مشكلت األطفال النفسية وأساليب المساعدة منها (و  2006سوس  ،ةكر ) , طيو لح 

 للطفل اإلساااءة عن الكشااف  في  االجتماعي  -النفسااي  المرشااد دور( , 2014جمما , طاوا إلطي.وما, ع   طياا  )
 طيرةضااااااااار: طيهلل  مةلارت طيموساااااااااوا طيارطساااااااااح  طييوا  :  ح ي ملاااااااااةركا  ا ااا  ترثيا  إلرقا,    معها التعامل وأساااااااليب
 ,   /هي و طييون/يا – ي هلويا طيمترام طفام ا.ظما اع إلبةيلرطكا طذس ايا طيوةامات  إلطيم/ت لل

ا ط(  مةييا برنةاج إر،اةدي قةضم ع ى طيم ا تةي ما  ح تر/اي  ا/اتود طيمهةر 2015ن/ايما )  ,طيرودةن, ع  إلدطإلإلد 
 و 421 -405( , 2)42,  مجلة دراساتطذجتمةعيا إلطيمرإلنا طي.ل/يا ياد طفالةف طيم/ة  إييهم ج/الة , 

مةط طذسااااة م إيى طفالةف  ( طيم/اااالإلييا طيتربودا إلطفت قيا يألساااارم توةه ين2007طيزدود, ارما إلطيملرإلش, اي/ااااون )
 و243-222 , )2 )34 .مجلة دراسات ح طيموتمع طفردنح و 

ت افعالية برنامج إرشااااااااد  قائ: على العلج باللعب في تحساااااااين مساااااااتوى المهار و(  2015راةا ) ,  طيتااااااااااامةدي
, طيهة،اميا   طيوةامااةج/اتير غير ا.لاورم   رساةيا,  اإلجتماعية والمرونة النفساية لدى األطفال المسااء إليه: جساديا

  وطفردن

 وطيمترداالتلا طفنو و  طي ةارم: تالعنف األسر  األسباب والعلج و( 2006)  علا طيرالم ت ع ح إسمةعيل
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مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  (و طيم.ا ضا طفالةف يسلةته إلآ ةره , 2017علا طي ةدر, ت يلا إلعهيا, قتح )
 و287-298, 28, 

 مةييا برنةاج إر،ةد نل/ح  ح تر/ي  اهةرطا طيتوطصل إلالهوا طيءطا ياد طفالةف طيم/ة  و (  2017ع/ة , يلي )
 و325 -301,  7,  مجلة جامعة شقراءإييهم  ح طفردن و 

درطسا صةدرم ع  طييون/يا إلطيمو ا طيوا.ح يللإلن  العنف ضد األطفال في األردن، ت  2007ع يةنت ت يلت  
 طفسرمت عمةنت طفردنو 

 , طي ةارم: الس/ا ايلا ي .لروالعنف ضد األطفال(و 2009ارما,علا طيرميا إلقر،ح, ا.ى )

 : عمةنو طذسرط ت دطر شرح قانون العقوبات األردنيت  (2001) ااغمشت جمةفت

ا  ط ضر: ا.لااااااور طيوزطت  ماعي : نظرية المواجهة النفسااااية االجتماعيةعل: النفس االجت(و    2010ساااااا يمةن ) , اظهر
  ةيا و

و طيملتا طذق يمح  ح طيلرف طفإلسر إل،مةف إ رد يةت عمةنو اتفاقية حقوق الطفل(و 2006ا.ظما طييوني/ياو )
 طفردنو
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“Forms of child abuse and behavioral and psychological indicators” 

Abstract 

Child abuse is the abuse and neglect of children under the age of 18. This phenomenon includes all 

forms of physical and/or emotional abuse, sexual abuse, neglect, disparagement, commercial or other 

exploitation that cause actual or potential harm to the child's health and threaten the child's survival, 

development or dignity in the context of a relationship of responsibility or confidence or strength. 

Sometimes intimate partner violence is included in the list of child abuse types. The current research 

aims to identify forms of child abuse and behavioral and psychological indicators. Secondary data was 

used in this research to enhance the theoretical aspect to achieve the research objectives. 
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