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 اإلساءة للطفل
  

  مقدمة
الم         ، وإهمالهم مدى انتشار إساءة معاملة األطفال       إن          ع دول الع ، مثيرة للجدل في جمي

ال    مثيرةورغم اعتراف جميع المهنيين بوجود أمور       ة األطف اءة معامل  للجدل حول إس

ي األردن  دينا ف ق عل، ل ا نتف ا إال أنن اهرةى أنه ا  ظ ي مجتمعن رت ف د ظه  مرضية ق

شار  دأت باالنت اث  ، وب ذآور واإلن ن ال ال م شمل األطف يت ة ف راحلهم العمري ة م  آاف

افي أو              ومن الطبيعي     . االقتصادي وليست مرتبطة بالدين أو العرق أو المستوى الثق

وجههم            الهم وت ايتهم أن تكون أحقية الوالدين في تربية أطف ه   إ،  من المخاطر    وحم ال ان

ا  ،  عنه اإلساءة للطفل ينجممن المتفق عليه أن اإلفراط في فهم حقوق الوالدين قد     وهن

ع   العلمينشأ الخلل في المعادلة بين التأديب واإلساءة مع   ا أو جمي  أننا ال نعرف نوعيته

    . انتشارها في األماآنخصوصيةمكوناتها أو تنوعها أو آمية انتشارها أو 

   اإلساءةمفهوم
  
   اإلساءة أنواع -١
  

  . اإلساءة الجسمية -  

  . اإلساءة العاطفية -  

  . اإلساءة الجنسية -  

  . اإلهمال -  

  . العنف األسري -  
  

  : وقد تم وصف آل نوع من أنواع اإلساءة بشكلين 

ل باستخدام                 :   المباشر الفاعل الظاهر  ى جسم الطف ع عل ال العنف التي تق هي أفع

  .أو تقيد حرية الطفل رغمًا عنه القوة،  فتسبب إصابات مختلفة 
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ر    االعتداءيتضمن   :   أو غير المباشر   الساآن أو المبطن   ه ال     ال غي محسوس ألن

يشمل االعتداء باستخدام القوة ، بل هو إلغاء لوجود الطفل ويسبب  إصابات  جسدية                

  ".بالفشل غير العضوي في النمو " أو عاطفية للطفل مثل الحالة الصحية المسماة 

سية          من ا  اءة الجن وع واحد من اإلساءة ، فاإلس لنادر أن يتعرض  ضحايا اإلساءة لن

دات أو  ، والجسمية ترافقها دائمًا إساءة عاطفية     والتي تتضمن االعتداء اللفظي والتهدي

  .ومنع الطعام عنه ، أو ما شابه من المعاملة السيئة " حبسه في غرفة " تقيد الطفل 

د             وداخل آل نوع من اإلساءة يوجد      ى تهدي  مدى من الخطورة،  تبدأ من المتوسطة إل

  الحياة 

  

  تعريف اإلساءة
  

التعاريف أدناه مؤسسة على التعاريف المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية  
  .والجمعية العالمية للحماية من إساءة معاملة األطفال وإهمالهم

  
  تعريف اإلساءة للطفل 

Child abuse or maltreatment comprise all forms of physical 
and/or emotional ill-treatment, sexual abuse, neglect or 
negligent treatment or commercial or other exploitation 
resulting in actual or potential harm to the child’s health, 
survival, development or dignity in the context of a relationship 
of responsibility, trust, or power (WHO, 1999) 

ضمن اءة تت ل أو اإلس اءة للطف ه  إس ع معاملت اءة جمي كال اإلس سدية أش و   / أو الج

ة سيئة المعامل ة،  ال اءةو العاطفي سية، اإلس الو الجن ة اإلهم ال، أو المعامل  أو بإهم

 االستغالل بما في ذلك 

اري، ؤدي  التج ا ي ى مم ل،   إل صحة الطف امن ل ي أو آ اءهو أذى فعل ه،و  ،بق  و نمائ

  . أو سلطة أو غير ذلكثقة، أوق عالقة مسؤولية،آرامته، في سيا

  تعريف اإلساءة الجسدية 
Physical abuse of a child is that which results in actual or 
potential physical harm from an interaction or lack of 
interaction, which is reasonably within the control of a parent or 
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person in a position of responsibility, power, or trust. There may 
be single or repeated incidents (WHO, 1999) 
امن،      ي أو آ سدي فعل ا أذى ج تج عنه ي ين اءة الت ي اإلس ل ه سدية للطف اءة الج اإلس

ل أو  دوث التفاع ي التفاعلخالل ح يطرة  ضعف ف ون تحت س ع أن يك ن المتوق ، م

ا       . أو شخص موضع مسؤولية، أو ثقة، أو سلطة       والدته  / والده ة بعينه وقد تكون حادث

 .أو مكررة

  تعريف اإلساءة الجنسية 
Child sexual abuse is the involvement of a child in sexual 
activity that he or she does not fully comprehend, is unable to 
give informed consent to, or for which the child is not 
developmentally prepared and cannot give consent, or that 
violate the laws or social taboos of society. Child sexual abuse is 
evidenced by an activity between a child and an adult or another 
child who by age or development is in a relationship of 
responsibility, trust or power, the activity being intended to 
gratify or satisfy the needs of the other person. This may 
included but not is limited to: 
• The inducement or coercion of a child to engage in any 
unlawful sexual 
activity. 
• The exploitative use of a child in prostitution or other 
unlawful sexual 
practices. 
• The exploitative use of children in pornographic 
performances and 
materials (WHO, 1999). 

 

أ               اإلساءة الجنسية هي توريط الطفل في نشاطات جنسية ال يستوعبها آليا، وغير مهي

ًا وغي  ا له وانين    نمائي ة للق ضها، ومخالف ا أو رف ن قبوله ر ع ى التعبي ادر عل ر ق

سية من       ، ومرفوضة ثقافيًا واجتماعياً   شاطات جن وتحدث اإلساءة الجنسية من خالل ن

ناً أو تطورًا                 ه س ر من ذي يكون مسؤوال    ، البالغ على الطفل أو من طفل آخر أآب وال
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سلطة  ده ال ه أو بي ه وموضعا لثقت ة، عن ن عائل ون م د يك ه أو شخص وق ساء إلي  الم

هدفها إشباع حاجات ومتعة المسيء ومن األمثلة       ، معروف لديهم  أو شخص غريب       

  :وليس الحصر ما يلي

  . إغراء الطفل أو إآراهه على االشتراك بنشاط جنسي غير قانوني

  .استغالل الطفل في الدعارة وسواها من الممارسات الجنسية غير القانونية

  .روض والمواد اإلباحيةاستغالل الطفل في الع

  تعريف اإلساءة العاطفية 
Emotional abuse includes the failure to provide a 
developmentally appropriate, supportive environment, including 
the availability of a primary attachment figure, so that the child 
can develop a stable and full range of emotional and social 
competencies commensurate with her or his personal potential, 
and in the context of the society in which the child dwells. There 
may also be acts toward the child that cause or have a high 
probability of causing harm to the child’s health or physical, 
mental, spiritual, moral or social development. These acts must 
be reasonably within the control of the parent or person in a 
relationship of responsibility, trust or power. Acts include 
restriction of movement, patterns of belittling, denigrating, 
scapegoating, threatening, scaring, discriminating, ridiculing, or 
other non-physical forms of hostile or rejecting treatment 
(WHO, 1999). 
ليمة ،                      شجيعية س ة ت ة نمائي وفير بيئ ل في ت اإلساءة العاطفية هي قصور راعي الطف

ضمان            ) رمز   ( ي  يتوفر فيها وجود راعي أساس       ا ل ا عاطفي ل ارتباط ه الطف رتبط ب ي

ة أو سلطة                    ة مسؤولية أو ثق ه ، ضمن عالق ستقرا ل ل بتطوير      ، نموا م سمح للطف وي

ي     ة الت يط البيئ ه الشخصية ومح ع قدرات ق م ي تتف ة الت ة والعاطفي ه االجتماعي قدرات

  يعيش فيها ، ويؤدي هذا 

سد      صحي ،والج ل ال ور الطف ي تط ى أذى ف صور إل اطفي  ،يالق ي ،والع  والعقل

ل          اإلساءة،واألخالقي ، واالجتماعي ، وتتضمن       ل ، والتقلي  العاطفية  تقيد حرية الطف

  من قيمته ، 
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ز    ة التميي ه ، وممارس ا ، وتخويف وء عنه سؤوليات ين ه م سمعته ، وتحميل اءة ل واإلس

  فض عليه وتهزئته ، أو أي شكل من أشكال التعامل السيئ الذي يقوم على الكره والر

  تعريف اإلهمال 
Neglect is the inattention or omission on the part of the 
caregiver to provide for the development of the child in all 
spheres: health, education, emotional development, nutrition, 
shelter and safe living conditions, in the context of resources 
reasonably available to the family or caretakers and causes, or 
has a high probability of causing harm to the child’s health or 
physical, mental, spiritual, moral or social development. This 
includes the failure to properly supervise and protect children 
from harm as much as is feasible (WHO, 1999(. 
االت           ي  مج ة ف ات النمائي وفير االحتياج ي ت ل ف ي الطف اق راع و إخف ال ه : اإلهم

ة، في        ة اآلمن الصحة، التعليم، التطور العاطفي، التغذية، المسكن، والظروف الحياتي

سياق قدرتهم على ذلك، مما يؤدي فعال أو احتماًال إلى حدوث أذى للطفل في صحته                

اطفي،   ي، والع سدي، والعقل وره الج اعي أو تط ي ، و االجتم ك  .  واألخالق شمل ذل ي

  .اإلخفاق بالرقابة المناسبة وحماية الطفل من األذى آلما آان ذلك ممكنا

  إساءة العنف األسري
ولكن من أشكاله مشاهدة      ، لم يرد من منظمة الصحة العالمية تعريفا للعنف األسري          

ضرب   ه تتعرض لل رته أو والدت راد أس د أف ل ألح شاهدته ل، الطف زاع أو م مواقف ن

  . وشجار بين أفراد األسرة وخاصة الوالدين 

 

  أسباب اإلساءة لألطفال
  العوامل االجتماعية البيئية : أوًال

   الضغط االجتماعي -١
   . لألسرةمنخفضةالدخول ال 

  .بطالةال 

  .نظرة األسرة للعنف  
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  .ضعف الضوابط االجتماعية  

  . الفقر  

  .اآتظاظ البيوت باألفراد  

   .اعية االجتمالعزلة 

  .ظروف العمل  

ى        ؤدي إل ا  ي ردي ، مم ستوى الف ى الم غطًا عل اط وض سبب إحب ل ت ذه العوام إن ه

  .   والذي يعتبر تكيفًا لهذه الضغوط-ظهور العنف في األسر

ع   ى جمي د إل ل تمت ع ب ات المجتم ة من طبق ة معين دد بطبق اءة الجسمية ال تح إن اإلس

ة  ة المتدين أثر الطبق د تت ن ق ات ، ولك ضغط الطبق ل ال ًا بعوام صاديًا واجتماعي اقت

ال ،  اءة األطف ى إس ؤدي إل ا ي ا ، مم ات المتوسطة والعلي ر من الطبق اعي أآث االجتم

ل        ة مث ل فردي أثرون بعوام ا يت طة والعلي ات المتوس أن الطبق ًا ب طراب " علم االض

 ،   جسديا التي تؤدي بدورها إلى اإلساءة للطفل     " النفسي  واإلدمان أو شرب الكحول       

  .ليس بفعل العوامل االقتصادية واالجتماعية و

دواني   سلوك الع ة ال ل من قيم ي داخل األسر تقل ي تحدث ف اءة الت ة أن اإلس والحقيق

ه من                        ه فإن ة ، وعلي ذا العنف ، وضعف الضوابط االجتماعي بسبب نظرة األسرة له

  .السهل حدوث العنف ومن الصعب اآتشافه 

   الثقافة والبيئة -٢
ى            إن القيم الثقا   ؤثر عل ة ،  ت اب في التربي ستخدم العق فية والتعرض لنماذج عدوانية ت

ل الشخص                    ة في  تقب ساهم مجتمع دواني ، فت سلوك الع اه ال االعتقادات الشخصية اتج

وتعلمه السلوك العدواني آنموذج للتعبير العاطفي وآوسيلة للسيطرة على اآلخرين ،          

ة ل            يلة مالئم اب الجسدي آوس ام للعق ل    وهناك تقبل ع ى الطف سيطرة عل د أثبتت   . ل فق

ة  ل دراس ل ( بعض الدراسات مث ز وآورن ة  ) ١٩٩٧، جل ويز وسمث (ودراس ، ن

ـاك     ) ٢٠٠٠ ه هنـ ال من   ) ٩(أن ة    ) ١٠(أطف ذه الطريق ون  به ى  ، يترب باإلضافة إل

   الشخصي للراشدين األخالقيالتدني 
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  الذات : ثانيا
ذات        ة          هذا المنظور يتناول  الخصائص الشخصية لل ل العالق ا ، مث ة بطبيعته  المنحرف

ف   سترون و العن ون التست ات هروم ين درج ول،  ، ب ل الكح ية مث االت المرض والح

  .فغالبًا ما تكون هذه العوارض مقررة لسلوك اإلساءة 

   السلوك الالجتماعي -١
ى      دًا  عل سيئين معتم ار الم سية للكب ل النف ى العل ور إل ذا المنظ ي ه الترآيز ف ه ب يتج

دواني     .  ويد  ودوالرد و لورنز في شرح العدوانية      نظرية فر  سلوك الع ى ال ُفينظر إل

  المكثف آنتيجة 

ة    ن جه ة م ات جيني رى      ، لتكوين ة أخ ن جه يئة م ة س رات اجتماعي رض لخب والتع

  .وخاصة في ظروف اإلحباط

ـل ،      ى الطفـــ ـد إل ن الوالـ ي م ل االضطراب العقل ة نق ذه القابلي كال ه ين أش ن ب وم

ك     ه عدواني ومضطهد                  ومثال ذل الغ وأن ه ب ى أن ل عل ى الطف دما ينظر األب إل "  عن

دوره                        ذي ب ذا الجزء من  شخصية األب وال ل يعكس شخصية األب أو ه وآأن الطف

شاآل         " يريد أن يلغيها أو يقضي عليها        ه سبب الم ، لذلك ينظر األب إلى الطفل وآأن

اء   ؤالء اآلب ه ، فه ل الغضب علي ه آ دفًا يوج ل ه صبح الطف ي وي ديهم صعوبات ف  ل

التعامل مع الدوافع العدوانية آنتيجة ألن دوافعهم غير ناضجة ، ويمكن أن يكونوا قد          

  .مروا بتاريخهم السابق باإلساءة أو اإلهمال أو تعرضوا لمشاهد عنيفة بصغرهم 

   التعلم االجتماعي-٢
سابقة ، وينظر ل  ة ال سيرات البيولوجي ديل عن التف دم شكل ب ذا المنظور يق سلوك ه ل

د ذآر     . العدواني على أنه سلوك ُمتعلم من تقمص أدوار عدوانية          ١٩٨٢روي ،   ( فق

اتهم     ٥-٤أن من   )  زوجات مساء إليهم ذآروا أن أزواجهم شاهدوا آبائهم يعنفوون أمه

انوا            - األزواج -أو آانوا  اهدوا أو آ ات ش ساء المعنف  ضحايا للعنف،مقابل ذلك ثلث الن

  .ضحايا للعنف من الوالدين 

ل دراسة               د من الدراسات مث أن العنف    ) ١٩٩٠، جف وآخرون     ( وقد أثبتت العدي

رة       ي األس ال ف ى األطف ؤثر عل وين ي ين األب ي    ، ب سية الت سلوآية والنف شاآل ال فالم
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الهروب من    ( اآُتشفت لدى األطفال الذين يعيشون عند أبوين يتسمون بالعنف آانت           

زل،    العدوانية خارج وداخل    والمهمات والواجبات      م يتعلمون     ) االضطراب  المن فه

نمط                      ذا ال ة والجسمية ، وه تهم االجتماعي شائع لضبط بيئ شكل ال ه ال هذا السلوك وآأن

  .يستمر معهم حتى يكبروا 

   الضحية الخاصة -٣
الهم      يهم وإهم داء عل ستقطب االعت ائل ت سهم وس ضحايا أنف وا ال د يكون ين  ، ق ن ب وم

  :ق اآلتي األمثلة التي يمكن ذآرها في هذا السيا

و   ة نح ديهم نزع ة ول ة حرج رون بمرحل م يم افعين ألنه دارجين والي ال

  .ولم يتعلموا أساليب التخاطب والتعبير مع األآبر سنًا ، االستقاللية

  .األطفال الذين يولدون قبل األوان ألنهم يحتاجون لرعاية آبيرة  

  .األطفال الذين يولدون بوزن أقل من المعدل  

  . ضعاف الكالمأو ، األطفال ضعاف السمع 

  األطفال ضعاف التفكير 

  .األطفال األصحاء ولكن ذوي احتياجات خاصة  

سبب األوضاع الصحية الخاصة              األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ب

  .التي يعانون منها 

  .الطفل القبيح أآثر عرضة لإلساءة من الطفل الجميل  

ر المريح يكون ُمعرض  ل                  ل الصعب وغي إلساءة  طبع الطفل ، فالطف

  .أآثر من الطفل سهل التطور والمريح

داءات الجسدية من              األطفال الذآور آثيرو الحرآة أآثر عرضة لالعت

  .اإلناث

سمون       ر ، ويت ة أآب اجون لرعاي ذين يحت ال ال د أن األطف ة نج  وآخالص

  .باإلزعاج والحرآة هم األآثر عرضة لإلساءة 
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  التفاعالت: ثالثًا
ا دون االتج احثين يؤي اك ب ة ووضع  هن ات االجتماعي ضمن العالق ذي يت اعلي ال ه التف

ة                   ات االجتماعي ببيئتهم بدًال من عزل  الشخص أو الموقف ، فهو يتبع  دراسة  العالق

  .بين أفراد األسرة بدًال من دراسة سيكولوجية الذات 

  العالقات بين األشخاص 
ى نظرتهم وخص              ) ١٩٦٩توك  ،    (نظر   ين وعل ى خصائص الرجال المعنف ائص إل

ا                      ة ، آم ومهم  للرجول رتبط بمفه دى الرجال م ضحاياهم  فوجد أن السلوك العنيف ل

ى نفس           م الفرصة  لالستمرار بالمحافظة عل يح له ساء ُتت وأن خصائص شخصية الن

  .هذه الشخصية المعنفة 

   تفاعل الشخص والبيئة -٢
ين    وضع فرويد  فكرة الحلقات المتتابعة المسببة للعنف ، وهذه وظيفة لتفا          د ب عل معق

  : الفرد وبيئته االجتماعية والجسمية ، وسوف نوضح ذلك آالتالي 

ؤثر     .١ ي ت ر الت ل الفق د مث دى بعي ى م ون عل ي تك ضاغطة والت ة ال موقف البيئ

ة               بدورها على تقييم المسيئين لمواقفهم الشخصية ،  وهذه النظرة تكون مختلف

  .عند أفراد األسرة  غير المسيئين

ة        نظرة األفراد المتع   .٢ االت االجتماعي ارضة بين توقعاتهم للحياة واالنفع

اط       ، وبين الذي  يحصل بالفعل معهم ، مما يؤدي إلى شعورهم باإلحب

.  

ن   .٣ دًال م ي المواقف ب سي ف ضغط النف ستخدمون الغضب والعنف وال ي

  .إستراتيجية حل المشكلة الهادفة إلى التغيير اإليجابي 

ة ت .٤ ع درج دواني م لوآهم الع اف س صعب إيق ي ي عيفة والت ل ض حم

ول    اطي الكح ف ، و تع شوء العن ة ن ن  احتمالي د م دورها تزي ب

  .والمخدرات 

ل   .٥ سيطًا مث ان ب ا آ إن أي موقف مهم ذه الظروف ف ر " تحت ه التعبي

  .قد يثير ويؤدي إلى العنف " الحانق للوجه 
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اة ، والحقي            ة آأسلوب في الحي رد العدواني ة  إن الحلقات المتتابعة تساهم في اتخاذ الف ق

ين      د ب ل معق ى تفاع ة إل و نتيج ل ه د ، ب ل واح ى عام اءة إل زو اإلس ن ع ه ال يمك أن

  .عوامل فردية واجتماعية وتأثيرات بيئية 

  العوامل المتداخلة : رابعًا
ن        اءة،  فم ل اإلس ة لعوام ة المختلف يح الطبيع ي توض دم ف ة تخ باب مجتمع إن  األس

ثًال عزو ال       اطي الكحول هو     الصعب عزو السبب إلى عامل واحد ، فم ى تع سبب إل

سية ،                 أمر شائع وقديم ، والحقيقة أن الكحول يهبط من الضغوط ويظهر المشاآل النف

شربون الكحول           وخاصة في العطل وفي المساء حيث يشربون براحة ، ولكن الذين ي

ذلك          رب ، ل دون ش ى ب سيئون حت م م ون أنه ة يعترف راد العائل سيئون ألف رة وي بكث

ده ال يك شرب لوح ال ، ولكن هو شرط فال ال ولإلهم اءة لألطف ي اإلس سبب ف ون  ال

ى            سلوك العنيف عل رر لل يتعايش مع المسيء مع عوامل أخرى ، ودائمًا ُيستخدم آمب

  .الصعيد الشخصي والمجتمعي والقانوني 

   العامل النفسي-١
ذا              آما سبق وذآر من غير المالئم عزو سبب اإلساءة لألطفال إلى عامل واحد ، وه

سببات للعنف           األم ة آم سية واالجتماعي ر أدى إلى ظهور اتجاهات تدخل العوامل النف

  .األسري واإلساءة لألطفال 

إن معرفة العوامل الُمهيئة لإلساءة قد تشكل قاعدة للتعرف على العائالت التي تكون               

ؤال       اك س ن هن ف ، ولك ر العن ت خط سيء      ( تح ضغط ت ت ال ة  تح ل عائل ل آ ه

ا ة ال)ألطفاله ك     ؟ اإلجاب ت تل إذا آان راد ، ف ين األف اعالت ب ي التف م ه  ألن المه

  .التفاعالت غير مالئمة وآانت العائلة تحت الضغط حينها قد يساء لألطفال 

ة و     ة والعائلي ة الفردي القوة الفاعل ة ب ة مدعم سية اجتماعي اهرة نف اءة ظ ر اإلس وتعتب

ن تف   ا م ا الخاص به ة  نمطه ور العائل ة ، فتط ة  والثقاف ل  المجتمعي ذه العوام ل ه اع

  .المتعددة والتي تساهم في ظهور اإلساءة لألطفال 
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   العوامل المتعددة -٢
دم  راون ،( َق اءة    ) ١٩٨٩، ١٩٨٨ب سبب اإلس ي ت ددة الت ل المتع ًا للعوام نموذج

الضغوط : واإلهمال لألطفال ، ويتألف هذا النموذج من ثالثة عوامل رئيسية ، وهي             

  .العالقات الداخلية بين أفراد األسرة ، وخلفية الشخص ، تتوسطها 

  : وهذا النموذج يعتقد أن ضغط المواقف مكون من أربعة عوامل هي 

ال       -أ وين   (  العالقة بين راعين األطف ين زوج           ) األب ة ب ة ، العالق ات الزوجي ، الخالف

رين ،         ع آخ يش م ي الع شارآة ف ة األب ، الم ين األب وزوج ة ب األم واألم ، العالق

  .زواج، الوالد  الوحيد انفصال األ

راعيين                  -ب  العالقة مع األطفال مثل التباعد بين األحمال ، حجم األسرة ، توقعات ال

  .من األطفال 

الفقر ، البطالة ، العزلة االجتماعية ، تهديد سلطة الراعيين   ( ترآيبة الضغوطات    -ج

  ) .، القيم،   تقدير الذات 

سه م          -د ل نف دة من الطف ل الصعب ،             الضغوطات المتول ل المرفوض،  الطف ل الطف ث

سمية أو   ل ذو االحتياجات الج ر المرض ، الطف ل آثي ة  ، الطف ل صعب التربي الطف

  .العقلية الخاصة،  المزاجي ، دائم الطلب للعواطف 

ى                     د عل ال تتوسط وتعتم ال لألطف تج إساءة وإهم إن هذه المواقف الضاغطة والتي تن

ة تخفف من                تفاعالت العالقات بين أفراد العائ     راد العائل ين أف ة ب ات اآلمن لة ، فالعالق

  .تأثير الضغوطات،  وتيسير استراتيجيات التعامل نيابة عن العائلة 

بالمقابل فإن العالقات غير اآلمنة بين أفراد العائلة سوف تسهم في تأثير الضغوطات             

 الجسمية  ولن تخفف منها مثل الجدال والسلوك السيئ للطفل ، مما يؤدي إلى اإلساءة   

وق                      سائد ف أو  العاطفية ، وبذلك تصبح دائرة من العنف المصعد ، ويصبح النظام ال

التحمل،  وتدور الدائرة بعنف أقوى ويعاد االعتداء الجسمي والعاطفي ، وفي بعض              

  .األحيان يتعامل األهالي المعنفين بإهمال أطفالهم لتجنب إحداث إساءة متعمدة 

اعالت في                 وقد أشير سابقًا أن قيم ال      اط التف وين اتجاهات وأنم ؤثر في تك د ت مجتمع ق

ل             عمرهم  : العالقات األسرية ، والتي بدورها ستتأثر بالوضع االجتماعي لألفراد مث
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ة     ات العرقي صادي ، المجموع اعي واالقت م ، وضعهم االجتم ة تعلمه سهـم  درج جن

  . وخلفية الطبقة االجتماعية

ساهم  إن التقدير العالي للذات ونوعية جي      دة من العالقات والقدرة على إدارة الضغط ت

  .في وضع العدوانية تحت السيطرة والعكس صحيح 
            

  
  نتائج ومؤشرات اإلساءة

  -:إن العوامل المتعددة التي تعمل ضد وضوح المالحظة  ألثار اإلساءة هي 

  .  أفكار شائعة خاطئة عن الطفل -

  . قوة اإلنكار -

شائعة    : طئة   األفكار الشائعة الخا   -١ ل المؤدب هو     من األخطاء ال ثًال أن الطف  م

ـر         ع األوامــ ذي يتب ام ،          ( الطفل ال اء الطع م أثن تح الف ام ، عدم ف اء الطع ال حديث أثن

ذي         األآل قائم على البرنامج الموضوع وليس على حاجة الطفل ، عدم حمل الطفل ال

  ) .يعطى حلوى يبكي آثيرًا في الليل ، والطفل الذي ال يكمل عشاءه ال 

ستطيع    ا ي ل م اقش ويعم اور وين ذي يح ل ال و الطف دلل فه ل الم ا الطف د ، وأم ا يري م

  ) .في الحقيقة هو الطفل المساء إليه وليس الطفل المدلل( فالطفل الذي تساء تربيته 

وهذه األفكار تعمل على إضعاف مهمة العاملين مع األطفال ألنهم يعتقدون أن الطفل             

  . الصعب عليهم فهم أن األطفال يبتدعون عالمهم  الخاص متلقي  سلبي ومن

   اإلنكار -٢
  .يتكون اإلنكار من جهتين من المجتمع ومن الطفل  نفسه حيث يحمي نفسه به 

  أشكال اإلنكار
ل     ن قب اءة م ار اإلس ون إنك ن أن يك ييمك سيء ، و الراع ي الم ر الراع  غي

   .ةاإلساءهة مختلفة من المسيء، والطفل  واألهل ، آل منهم يمكن أن ينكر ج

  وظيفة اإلنكار
  : يمكن أن يرتبط اإلنكار بالقلق ألن المسيء قد يتعرض إلى 

  . القانونية ألة المس-
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  .ة واألقارب ي العائلألة مس-

  . النتائج النفسية -

  . النتائج االجتماعية -

  . النتائج المالية للعمل -

   مستويات اإلنكار

  . إنكار آلي -  

  .اإلساءة قد أثرت على الطفل  إنكار أن -  

  .اإلساءة ألنه آان تحت تأثير الكحول ب إنكار بالعلم -  

  . إنكار المسيء ولوم الضحية بأنه هو الذي أثار المسيء بسلوآه -  

  . إنكار قوة اإلساءة على الطفل-  

  . اإلدعاء أن فعله هو تأديب وتعليم وليس إساءة -  

  مفاهيم أساسية عن اإلساءة 
  :مة  الصد-١

ة العنف ، وت             ة التي       خرب وهي حادثة تعتمد على قوة العنف أو طريق ات الحماي  طبق

شاؤم                     سية ، ويطغى الت ل للصحة النف تحيط بالدماغ مع نتائج سيئة على المدى الطوي

ا         و، واإلحساس بالفشل من عدم القدرة على الحماية         دماغ آلم عدم التفاعل ، وألم  بال

ا     ذاآرة،  ويحدث أحيان ة فيصبح        عادت ال ذه العملي ذاآرة ، وتتكرر ه ذه ال  انغالق له

  ).P.T.S.D(  صدمة ما بعد الحدث ى الطفللد

  تأثيراتها القصيرة 
أقلم لتصبح جزء من خصائص نمو                   إن عوامل اإلساءة ترتبط ببعضها وتتداخل وتت

  .الطفل ونظرته للحياة ، واألهم من ذلك نظرته لنفسه 

د   أثناء وبعد عملية اإلساءة ،       وتؤثر الصدمة على األطفال فوراً     سبب الضغط   ي  مما ق

ة                 الالحق والذي ينتج عنه نتائج مؤلمة جسدية ونفسية ، وتؤدي إلى اضطرابات ذهني

ل                  متنوعة ، ويؤثر على مراحله النمائية ، فقد توقف أو تبطئ النمو ، ألن طاقة  الطف
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اءة ،            ال     وآلها تصبح ُمتوجهة للتعامل مع موقف اإلس ة    بعض األطف يطورون طريق

  " .التكيف " للتعامل مع اإلساءة لحمايتهم ، هذه الطريقة تدعى 

ك   ال ذل ة " ومث ل  بطريق ده يقت ذي رأى وال ره وال سة من عم ل ذو الخام ة الطف حال

دما                     ة فقط ، وعن شنيعة أمامه  فتوقف عن الكالم بعدها ، وأخذ يصدر أصوات منغم

ل             آبر ذلك الطفل ُسئل لماذا فعل ذلك  فقال           ة حتى ال أفكر بقت ذه الطريق اخترعت ه

  .والدي ، وبذلك ال أشعر بالتعب 

سية والجسمية           د يخفف من اآلالم النف ذي ق إن ذلك يعد تكنيك للتعامل مع اإلساءة وال

ذين تعرضوا   ال ال ا األطف ة ، أم م  ال  لالفوري م ، فه م عالجه دة وت رة واح اءة م إلس

  .  يحتاجون لهذا التكنيك

  لمدى التأثير طويل ا
اعي                يمكن للصدمة أن تؤثر على الطفل والبالغين ، حيث يصبح لدى األطفال نمط دف

سية      واحي النف ى الن م عل ن أن يعم نمط  يمك ذا ال ه ، وه تخلص من ستطيعون ال وال ي

  .األخرى في حياتهم 

ة    رات المؤلم ذه الخب اولون تجنب ه ال يح إن األطف د ف ديين القصير والبعي ى الم وعل

م    والمهينة ، ولك  ثمن ، ألنه ع ال ن هذه المحاوالت  النفسية ال يحصلون عليها بدون دف

لبًا      ـم س ـر نموهـــ د،  فيتأثــ شكل مجه ذهن ب ال ال الل إعم ن خ ا م اولون إحباطه يح

ـل   م ، ضياع          ( مثـــ صدمة ، سوء فه ي نتيجة لل ل ، اضطراب ذهن ة الطف تقلص لغ

ياء وأي ا ين اِألش ربط ب ا، ضعف في ال ذاآرة وإغالقه ى ال ؤدي إل ي ي ضطراب ذهن

  ).المزيد من االضطراب الحقًا في التعلم والفهم والتأقلم 

   التكيف-٢
ه عرض من أعراض       النظر الى  من المفيد    السلوك الذي من الممكن أن يوصف بأن

ا                    ا إذا نظرن اط عرض ، أم اإلساءة  أنه سلوك تكيفي، فمثًال عند البالغين يعتبر اإلحب

ه      ة يتخذها            ف  ،   إليه بشكل مختلف يسهل حل يلة  تكيفي ه وس ى أن اط عل ا لإلحب إذا نظرن

ا                     يلة يمكنه ذه الوس ة آيف أن ه ار مختلف دينا أفك الشخص في ظروف معينة فتصبح ل

ا                     ر نظرتن ذلك تتغي اطهم ، وب د إحب مساعدته ، مثل إذا استطاعوا تغيير ما يريدون بع
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ذلك الوقت ، و                    ار ب ان أفضل خي اوبهم آ ا    عن لومهم إلى  فهم بأن تج ر بنظرتن التغيي

  .موا باستجابات مفيدة في المستقبل وتفتح مجاالت لمساعدتهم ليق

فالطفل مثًال الذي يجفل آلما تحرك شيء حوله ، ننظر لسلوآه على أنه سلوك تكيفي       

ذار                  دون إن  ،محتمل لحماية نفسه من أي  شخص يريد أن يهجم عليه في أي لحظة وب

تح            أفضل من النظر إلى  سلوآه هذا على أ         ساعدنا في ف نه عرض لسلوك عصبي وي

  .األبواب على أفكار لحل هذه المشكلة 

وانين                     د يكون نتيجة لق ال اآلخرين ق ومثال آخر الطفل الذي يكون منعزل عن األطف

ادئ ، فيتكيف                ل ينعزل حتى يصبح ه األهل الذين يريدونه طفل هادئ ، لذلك فالطف

والذي ال يرضون األهل عن ذلك ، فإن        مع طلبات األهل ، أما الطفل الخمول بطبعه         

  .ذلك الطفل أن يكون عدواني أمامهم آفعل تكيفي إلرضاء أهله

آتناول (  أما األطفال الذين يعاونون من مواقف عاطفية متوترة أثناء وجبات الطعام      

ديهم فعل تكيفي مع               ) الطعام الساخن أو اإلجباري      فهم يتوقفون عن األآل فيصبح ل

  .عون بأنهم قليلي الطعام أهلهم ألنهم يد

و           د يتكيف سيا فق يهم جن سي      نأما األطفال المساء إل سلوك الجن  مع الوضع باستخدام ال

ا      ذلك علين ار ، ل ه من الكب ذي يحتاجون ان ال ى الحن وه بهدف الحصول عل ذي تعلم ال

ائج   مما يساعدنا على النظر إلى سلوك األطفال بأنه سلوك تكيفي لوضعهم ،           ة نت  رؤي

د                        اإلساءة ب  ل عن يس فقط خل ل ، ول ه الطف ر علي ه تكيف ُأجب ول بأن ر والق وضوح أآب

  .الطفل من اإلساءة 

   . عالقة االرتباط لألطفال المساء إليهم -٣

يح للرضع     يش ، و تت سان الع ستطيع اإلن ا ال ي ددة ، ودونه ة مح و عالق اط ه االرتب

ى       قاعدة من أين يستطيعون استكشاف العالم ، وتعمل بطريقة         طفالواأل د عل  ما للتأآي

دما                ل ،عن تلبية احتياجاتهم ، وهذا االآتشاف يالحظ على أنه حيوي إيجابي لنمو الطف

  . يوفر الجو اآلمن من قبل من يرعاه 

ه      ة  ويستطيع الرضيع االرتباط بخمس أشخاص ممن هم قريبين علي ستويات مختلف   بم

ه ، ويصبح د                   اط خالل أول سنة من حيات اط   ، ويطور أهم خطوات االرتب ور االرتب
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ل                       ة للرضيع والطف ديم الثق بمن يرعاه هو التقليل من القلق  في موقف الضغط ، وتق

  .في اآتشاف المواقف غير المعروفة 

ات   دة للعالق ضًا قاع ه هي أي ي حيات ين ف ع األشخاص المهم اط  الرضيع م  إن ارتب

ل المسؤولية  يحصل االرتباط القلق عندما يأخذ الطف     : الدائمة على مدى حياته ، مثال       

ع      ة األم ، فالرض اه وخاص ذي يرع شخص ال ن ال ب م ون قري ادرة ألن يك والمب

ؤالء           انوا ه وا آ ى ول ونهم حت ذين يرع خاص ال ون باألش صغار يتعلق ال ال واألطف

ربهم    اء بق اول البق ل أن يح شجع الطف ا  ي م ، ومم سيئين له ين أو م األشخاص  مهمل

دما يعت         ك عن د يظهر ذل ة ، أو      حتى يحتمل الوضع ، وق ه تصرف بطريق ل أن د الطف ق

ال    ر األطف ه، فتفكي اءة إلي ار عن اإلس ى توقف الكب يؤدي  إل ين س لوك مع ارس س م

اط      ف لالرتب ة التكي ذي حلق بهم تغ ي ذن سيئة ه ة الم ذه العالق أن ه ا ب ة م بطريق

   .المحصور

اذا                      ساءلون عن آيف ولم رون يت دما يكب ولتهم عن يهم في طف فالبالغين الذين أسيء إل

ان ئ     آ شكل داف م ب اب به ون بالترح نهم ويقوم سؤولين ع ون لألشخاص الم وا يهرول

  . ف منها وخالعلى الرغم من أنهم آانوا واعيين تمامًا إلى العالقة المؤلمة و

سبب   ضًا ب د تحصل أي ضعيفة ق ات ال دانوالعالق شخص الراعي ، وخاصة إذا فق  ال

  . وثالثة سنوات  شهور٦حصل ذلك عندما يكون عمر الطفل الرضيع ما بين 

لبية                         ائج س سبب نت ة وت ائج تكون مؤلم إن النت راعين ف اب متكرر لل أما إذا حصل غي

  .أآبر وأطول للطفل 

ل إذا         ى الطف ؤثر عل د ال ت ولكن يمكن القول بأن بعض أنواع االنفصال ال بد عنها وق

  .ما ُوفر جو عاطفي جيد من خالل وجود بديل ، يشعر الطفل من خالله باألمان 

سنوات قد  ٣ –شهور  ٦ الطويلة والمتكررة في هذه الفترة الحرجة        تاالنفصالياكن  ول

ي       ر ف د يظه ق ، فق زعج وقل اعي ومن ر اجتم زل وغي صبح منع ل أن ي ؤدي بالطف ت

زوم    ن الل ر م ين أآث م  أو لطيف ر مالئ م غي ز ، فلطفه ى التميي درة عل دم الق لوآه ع س

ذا يُ              ان غريب عنهم ، وه و آ دما     اتجاه أي  آبير حتى ول ه عن ظهر للمتخصصين أن
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ذين                      اق األشخاص ال ى عن ل اآلخرين ويصمم عل رة ويقب ادة ألول م يزور الطفل عي

  .يراهم ألول مرة 

ل         و فاع نمط ه ستقبل،  وال ي الم ور ف د للتط ي قواع رة ه اط المبك اط االرتب إن أنم

ى                ديناميكي ويتغير مع الوقت من خالل نمو وتطور الطفل ، ويعتمد هذا االرتباط عل

ؤثر                      ل فت ى المدى الطوي ا عل ة وقوته ة قوي الخبرات التي  مر بها الطفل ، وهي عملي

ًا                   ه أب في تطور الطفل ونظرته لنفسه ، ومن ثم آبالغ وعندما يصبح الطفل المساء إلي

ه     رات أطفال اذج لخب ه نم ون خبرات ًا تك لوك     .أو أم ى س ؤثر عل ر ي اط المبك فاالرتب

  .نتقل من جيل إلى جيل آخر البالغين ، فيؤطروا هذه األنماط وت

ى                      زوا عل اءة ، ورآ ه باإلس اط وعالقت ا عرف عن االرتب وقد راجع بعض العلماء م

د خضوع  ستخدم عن د ت ضا ق دًا ، وأي رة ج يم فقي د التقي اط ، فوجدها عن اط االرتب أنم

اط في                  اط االرتب ى أنم زوا عل األطفال والعائالت للتدخل من أجل العالج، وأيضا رآ

دين ، إذ                   األجيال،  وو   دى الوال اءة هي أقصى حاالت عدم الحساسية ل جدوا أن اإلس

وذج ت    ى  نم ؤدي إل ي ت ة للرضيع ، وه ر آمن اط غي ة ارتب دمون عالق م يق يأنه  قييم

ستقبلية ،                ضعيف للذات ، والتي ستؤدي بدورها إلى  التأثير على تكوين العالقات الم

  .لذلك فإن اإلساءة يمكن أن تنتقل من جيل إلى أخر 

  

  أنواع اإلساءة ونتائجها
  اإلساءة الجسمية ونتائجها  -أوًال

العواطف ويصعب فصل                اإلساءة الجسدية مثل جميع أنواع اإلساءة لها عالقة قوية ب

ة           اءة    .  النتائج التي لها عالقة بالنواحي الجسمية عن العاطفي راوح درجات اإلس وتت

ر م               اك عدد آبي ى         الجسمية من المتوسطة إلى الخطرة ، وهن ؤدي إل د ت ن الحاالت ق

الموت،   وقد أشار بعض العلماء إلى أن الكسور الناتجة عن اإلساءة هي من ضمن                 

صدمة               العنف المتطرف ، وتمثل إصابات خطرة ، وقد تتواجد مع مؤشرات أخرى لل

   -:وهي 
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ة -أ ل ،      :  الخارجي ل بالرج ضات ، رآ روح ، ع دوش ، ج دمات ، الخ ل الك مث

  . الخ ----أدوات ، حروق ، جلدمؤشرات ضرب باستخدام 

بكية                     :  الداخلية   -ب دماء ، ونزف في ش ة لل ا تجلطات داخلي تج عنه صدمة التي تن ال

  .العين،  أو إصابات داخلية في األحشاء ، أو آسور في العظام 

اء النظر             إن اإلصابات الجسمية يجب أن تؤخذ بعين االعتبار لدى المفاهيم الثالثة أثن

سمية   اءة الج ي لإلس صدمة ( وه ذي   ) ال ف ال وع التكي ا ، ون ر به ل م رة للطف آخب

م         اءة األهل  له سيطوره الطفل للنجاة  بنفسه ، وتأثير عملية االرتباط الناتجة عن إس

وازي                  شكل م أو الذين فشلوا في حمايتهم ، فالتدخل بالعالج النفسي يجب أن يجري ب

  .مع العالج الجسمي ألي إساءة 

 قد تأتي من عدة عوامل أو من الطفلجسمية على  تأثيرات اإلساءة الإن
  : تداخل هذه العوامل وهي 

  . عالقة المسيء بالطفل -

  . طبيعة اإلساءة -   

  . مدى خطورة اإلساءة -  

  . عمر الطفل -  

  . تطور الطفل -  

  . المدى الزمني لحادثة اإلساءة -  

  . مدى  تكرار حادثة اإلساءة -  

ر         آلما تكررت اإلساءة آ   : مثال   د تغي أثيرات ق ل ، فالت لما تأثرت مراحل تطور الطف

ي   د  يثبت ف و أو ق ة من النم ي محطة معين ه ف د توقف ل ، أو ق لبيًا من تطور الطف س

ادة                    . مرحلة معينة من تطوره      الج في عي ان يع ذي آ ل ال ك الطف ى ذل ال عل ر مث وخي

سماعة عل             ه لوضع ال ان يقنع ذي آ ع قميصه للطبيب ال ذي رفض خل ى صحية ، وال

صدره ، وعندما رفع الطبيب قميصه أخذ الطفل يصرخ وآأنه قد تألم ألما شديدًا ، و                

ذ  ل من ذا الطف ى حروق تمت له دل عل ع ت اهد بق ا أن الطبيب ش د آانت النتيجة هن ق

ه ،             رب من ان يرآل أي شخص يقت ل شديد العصبية،  وآ عامين ، لذلك أصبح الطف
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ى             وبعد ذلك أخبر الطفل والدته بأنه عندما ر        ود إل ه يع دآتور قميصه شعر وآأن فع ال

رى                  مكان وزمان حرقة قبل عامين ، وذآر أنه تعلم أن يبقي مرتديًا قميصه حتى ال ي

ذه الظاهرة                 و ال يتذآر ذلك المنظر المرعب ،  وبذلك ال يشعر باأللم مرة أخرى وه

  ).الصور االسترجاعية ( تسمى 

اهرة آالحروق أو اإلصابات التي       إن األطفال يسترجعون الحادث من اإلصابات الظ      

على  أي إنسان أن  يتعامل مع  أآثر الحاالت      )  ١٩٩٢يبنتوفم ،   ( لم تلتئم ، فقد قال      

ذي   ضغط ال ا لتجنب ال ل معه ة للتعام ة فردي ذلك تطوير طريق ستطيع ب صعوبة ، في

  .تسببه 

ا                 ة ب ادة دورة الحدث مدعوم لخبرة  آما وأضاف  بينتوفم إن االستجابة األولية هي إع

من خالل الصور االسترجاعية ، حيث يتم تذآر الحدث ، بعفوية أومن خالل اللعب                 

رات            ، أومن خالل األحالم والكوابيس ، فيناضل الطفل من أجل تجنبها أو محو المثي

رتهم أو من              ر ذاآ اآن ، األشخاص ، المواقف التي تثي التي تذآره ، مثل تجنب األم

ه بأن   ذي يطورن ائهم ال الل إلغ ي    خ ا والت ستطيعون تحمله ي ال ي رة الت سهم ، والخب ف

  .تسبب حالة من اإلثارة واالنزعاج ، وقد تؤثر على النوم والقابلية لالرتياح 

  العالقة بين األلم الجسدي والنفسي 
ة لمالحظة           ة وواقعي م النفسي هو خطوة هام إن إيجاد عالقة بين األلم الجسدي واألل

  .تخطي المشكلة من غيرهمأن بعض األطفال أآثر قدرة على 

ة أن                فنتائج اإلساءة الجسدية ال تكون واحدة في جميع الحاالت ، فمن المطلوب معرف

ذي      ي ال دى الزمن ا للم اآلخر وفق ضها ب أثر بع ة ويت ة ال محال أثيرات واقع بعض الت

  .تعرض له الطفل لإلساءة ودرجة خطورتها 

ـا،       وهناك فرق بين خبــرة  األطفال الذين يتعرضــون إل         ساءة متعمدة أو مخطط لهـــ

رح          ع ش د م ر المتعم ضـــرب غي ون لل ذين يتعرض ـال ال ـرة  األطفـ ـن  خبــ وبيــ

  .األسباب أو االعتذار لهم  

ال المساء                        ى أن األطف ان إل ر من األحي شير في  آثي إن تعابير الوجه المتجمد الذي ي

أي أحد       إليهم يبقوا مدة طويلة ، وقد يبقوا طوال حياتهم تربطهم          ة ب   عالقات عدم الثق
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، أو بشعورهم  بعدم األمان وفي وضع يصعب التنبؤ به، وأن أحدًا سيؤذيهم في أي                   

  .وقت 

إن تهديدات القواعد األساسية إلحساس الطفل باألمان ، تثير عملية التكيف من خالل             

ي                    سلوك المته ى الغضب وال ة إل ق واالنعزالي ين القل ا ب راوح م ج  استجابات عاطفية تت

  .والذي يصعب ضبطه 

  -:المؤشرات النفسية الرئيسية لإلساءة الجسمية 
  :المؤشرات الشائعة 

  أعراض مرتبطة بالضغط النفسي توتر ، صداع ، وأعراض أمراض نفسية     -  

  .          جسدية 

  . أفكار متداخلة تظهر من ال شيء -

  .بدون سبب ) يجفل (  حرآات عصبية -

  رة على األطفال المؤشرات األآثر خطو
   دائمًا للهجوم وخوف مفاجئ من أن ًا يظهر الطفل يقظة آبيرة واستعداد-  

  .يلحق به أذى من أي شخص           

  .السيطرة عليه  لديهم أفكار تحرشية وسلوك عدائي دون تفكير، ويصعب -  

  . تجنب أي أفكار أو التحدث عن أي حدث عن اإلساءة -  

  .مواقف وصدمات ألحداث اإلساءة  أحالم أو آوابيس عن -  

  وبنفس الوقت يحدث تأخر في 
  . تأخر في التطور -  

  والصغيرة      )  القفز ، المشي ، التسلق (  تأخر في نمو العضالت الكبيرة -  

  ).مسك قلم  ، مسك األشياء ، مسك المعلقة          (

  : وعندما يكبر األطفال تظهر النتائج في 
  . السلوك الغاضب-  

  . اإلحباط -  

  . القلق -  
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  . السلوك الالجتماعي المتضمن فك االرتباط وفقدان اإلحساس -  

  ).تطوير طريق بعدم تذآر الحدث عند حالة الوعي(  آبت الذاآرة -  

  . األمور غير المتنبأ بها من اإلساءة ونتائجها 
فل ، ومن ثم    إن طبيعة اإلساءة غير المتنبأ بها عادة ما تضيف ضغطًا نفسيًا على الط            

ه                 عليه آبالغ ، وتعيق وقت وطاقة الترآيز ، والتعلم ، واللعب ، وتكوين العالقات لدي

ه      ،  دث ل ن يح وم ممك ب ألي هج ذر ومتأه ب وح ى مترق ل يبق ه ، إذ أن الطف ولكن

الغين المساء         دى  الب يتظاهر بأنه ال شيء يزعجه ،وهذا النمط من اليقظة ، يالحظ ل

ولتهم ، فتحد      إليهم في طفولتهم إذ أن     ها تؤثر عليهم وهم آبار آما أثرت عليهم في طف

  .من ترآيزهم وتعلمهم  وتكوين عالقاتهم 

ساء   ال الم بعض األطف رة ، ف ذه الفك ة به ة المتعلق اذج الوالدي ور حول النم اك أم وهن

ة          سليمة لتربي ة ال ي الطريق اب ه ضرب والعق دون أن ال رون يعتق دما يكب يهم عن إل

  . يوجد طريقة أخرى األطفال ، وآأنه ال

  اإلساءة االنفعالية ونتائجها  -ثانيًا
ر       د ذآ ال  ، وق بطء وإهم اءة ب ن اإلس وع م ذا الن ع له اوب المجتم د تج و ، ( لق وس

واحي              ) ١٩٩٥ ع الن أن الوالدين هم أفضل األشخاص الذين ينتبهون لألطفال من جمي

د   ضطربة، ولكن الطريق التي يفهمون بها الطفل ال تزال م          ه من          ، وق ضًا أن  ذآر أي

ل من             أن القلي ا نالحظ ب ل ، ولكنن دين والطف ين الوال الضروري إقامة عالقة حميمة ب

خاصة ( الوالدين ال يزالون يشعرون بأن التربية الصارمة وعدم وجود ارتباط حميم            

اء  ن األب ذي    ) م ذه المواضيع ال ة  ، وه شئة االجتماعي ي التن ى ف ة المثل ي الطريق ه

  .ت في تحديده اختلفت الثقافا

اءة         هم لإلس د تعرض ال عن ل األطف ف ردة فع اذا تختل ًا لم حًا أو مفهوم يس واض ول

اءة      ودرجات تأثرهم أخطر من غيرهم وقد تم التنبيه إلى  ظاهرة تخطي مشكلة اإلس

ة  أو        اة  بإعاق ، فكيف استطاع بعض األطفال والبالغين المساء إليهم بالعيش في الحي

ات                  زعاج بالرغم من خبرا   نإ ة ، فال يوجد إجاب اءة في الطفول تهم المزعجة من اإلس

ة            ين مواقف اإلساءة ومعامل ربط ب ة ت اك مؤشرات مفهوم ًا ، ولكن هن واضحة حالي
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ه                       ا يتلقون م من خالل م رة عن ذاته ون فك األطفال في ذلك والوقت ، فاألطفال، ُيكون

صلوا     إذا ح م ، ف ول ذواته الغين ح راب والب ن األت ة م ة راجع ن تغذي ة م ى تغذي  عل

  .راجعة سلبية عن ذواتهم فإن نظرة الطفل لنفسه سوف تتأثر 

ات                       دين في بعض األوق الي ، فكل وال ل مث وال يوجد في العادة والدين مثاليين أو طف

اني                    الرفض ، ويع ا ب شعر من خالله سوف يسلكون طرقًا تزعج الطفل أو تخيفه أو ي

النفس  ة ب ن ضياع الثق لوك اإلهم----م خ  أو س ي   ال انوا ف و آ ى ول ال حت ال لألطف

دين        اول  الوال د يح دث ، فق ا يح و م ل ه سبة للطف ام بالن ر اله رة واألم ف خط مواق

ذا التحسين                تحسين الموقف بإعطاء الطفل خيارات بديلة مالئمة للسلوك فإذا حدث ه

  .، فإن الطفل يتعلم أن األهل أو من يعتني به قد يقوموا ببعض األخطاء 

و ح  ال ول ى أي ح اءة ،  عل ررت اإلس د إذا تك د ال يفي إن اإلصالح ق سنوا الموقف ف

تقرار                 دم االس فعندما يقوم الكبار بالعمل السيئ ثم يصلحونه ويتكرر ذلك فإنه يتسم بع

  .ويكون تأثيره سلبي على الطفل

 أنواع بين المفيدة التي تفرق  النماذج) ١٩٨٦آاربارينو ، ( أعطانا وقد
  : الي  العاطفية وهي آالتاإلساءة
  . الرفض -  

  . العزلة -  

  . الترهيب -  

  . التجاهل -    

  . التدليل والرشوة -  

د أن         وهذه التصنيفات مهمة بهدف مالحظة األطفال المساء إليهم عاطفيًا ، فمن المؤآ

  . األطفال سيمرون ببعض هذه الخبرات من حين آلخر 

ة     ل دراس ات مث ت الدراس د أثبت رون ،  (وق دو وآخ ائج   ) ١٩٨٣أغلن ر النت أن أخط

ذلك              آانت من اإلساءة العاطفية على النواحي االجتماعية والعقلية للنمو ، وأظهرت آ

تج               ال ، ُين أن اإلساءة اللفظية واالفتقار العاطفي باالضافة إلى العنف الجسدي واإلهم

ًا وعدوانًا        ة ، ويظهرون إحباط أطفال ذوي ارتباطات قلقة بدًال من االرتباطات اآلمن
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ضبًا اءة        وغ ن اإلس انون م ذين يع ال ال ة لألطف ارات التطوري ت المه د تراجع  ، وق

سرعة       ون ب انوا يحبط ة آ ذه المجموع ي ه ال ف دين ، واألطف اب الوال ة وغي العاطفي

  .عندما يوآل إليهم بمهمة جديدة ، ويشعرون بالسلبية والقلق اتجاه هذه المهمات 

يه           ال المساء إل ذه الدراسة ُأستنتج أن األطف انوا أدنى مستوى في      ومن ه ًا آ م عاطفي

ن   ال ، وم اءة الجسدية واإلهم ن اإلس انون م انوا يع ذين آ ال ال ن األطف اراتهم  م مه

اءة         ل من اإلس ى الطف المهم أن نالحظ  أن اإلساءة العاطفية قد تكون أآثر ضررًا عل

اءة  ي اإلس ا ف شكل متقطع أم اءة الجسدية ب ال يتعرضون لإلس الجسمية ، ألن األطف

  .طفية فهم يتعرضون لها بشكل دائم العا

 اإلساءة العاطفية أو العالقات منستة أبعاد ) ١٩٩٣آليسر ،  ( وطرحت
  :غير المناسبة وهي 

ل        .١ ة              ( اتجاه سلبي دائم نحو الطف سوة في التأديب ، هيمن لبية ، ق اتجاهات س

  ).وتسلط

  ) .من خالل الوالدية المشروطة ( تحفيز االرتباطات غير اآلمنة  .٢

   . الطفلات واعتبارات غير مالئمة لتطورتوقع .٣

  .عدم وجود عاطفة  .٤

  .فشل في مالحظة فردية الطفل وعواطفه  .٥

  .اضطراب ذهني وتذبذب في المعاملة  .٦
  

دن ،    ( أما   ثًال األسرة                  ) ١٩٨٨آرتن اك م سيئة فهن اط األسرة الم دم وصفًا ألنم د ق فق

ذه األسر        المهملة والتي يتم فيها تجاهل األطفال لدرجة أنهم غير موج           تج ه ودين ، تن

  .أطفاًال سلبيين متأخرين ذهنيًا قبل أن ينهوا عامهم األول 

ة                 ر مألوف رات غي وعندما آبروا  اصبحوا غير قابلين للضبط ودائما يبحثون على خب

ة   اءة العاطفي ق اإلس ا يراف ادة م اءة أخرى ، وع ين إلس الين أو مهيئ وا ال مب ، ويكون

  . تطور الطفل أآثر خطورة جميع أنواع  اإلساءة مما يجعل
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  اإلهمال ونتائجه  -ثالثًا
  .يعتبر اإلهمال أآثر أنواع اإلساءة وضوحًا ، وهو مهمة شاملة للمجتمع بأآمله 

ل من          ) ١٩٩٠هلفر ،   ( فقد أشار    ا تنتق ال ألنه إلى  أنه من السهل معرفة نتائج اإلهم

ال      ب )  ١٩٩٩هوينز ،   (جيل إلى  جيل ، ولكن في المقابل ذآر         أنه إذا تم إهمال األطف

  .في المراحل الحرجة من نموهم فإنه يصعب تعديله مستقبًال  

ي    شل ف سيطًا أو الف اًال ب يس إهم ل ول ى  الطف رًا عل اًال خط و إهم ال ه ر اإلهم ويعتب

د               ام الزائ رد ، والجوع ، أو اإلطع ى التعرض للب حمايته من أي خطر ، باإلضافة إل

انون من صعوبات                المتطرف للعناية الزائدة با    اًال يع دورها أطف تج ب لطفل ، والتي تن

  .في الصحة ، أو النمو بما فيها الفشل غير العضوي للنمو 

ن       ون م د يك داها ق سمية ، وم اءة الج ائج اإلس شابه بنت ال تت ائج اإلهم إن نت ه ف وعلي

تعلم    تثارتهم لل دم اس م ، وع ة به دم العناي ال ، وع ساخ األطف ى ات وت إل التعرض للم

  .هم  بمفردهم وترآ

  :وهناك أنماط مختلفة  من اإلهمال 
  . عدم وضع حزام األمان لألطفال -  

  . عدم وضع القبعة الواقية عند قيادة الدراجة -  

  . عدم تقديم الرعاية الصحية -  

  . إهمال نظافة المنزل -  

  . إهمال نظافة الشراب -  

  . عدم وجود رعاية جسمية وعاطفية -  

  .مالئم  للمرحلة النمائية للطفل  عدم وجود إشراف -  

  . عدم تعليم الطفل على األقل أساسيات  النمو االجتماعي -  

  :بعض خصائص األطفال المهملين 
  . ال مبالين أثناء مرحلة الرضاعة -  

  . عندما يكبرون يكونوا آثيري الحرآة ضعيفي  الترآيز -  

  . لديهم قابلية ضعيفة لالهتمام باآلخرين -  
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  . تأخر في التطور  يظهرون-  

  . ضعف في القابلية للتعلم وضعف في التحدث -  

  . ضعف في العالقات االجتماعية -  

  .عرض للحوادث بسبب اإلهمال الت -  

  .نموهم ل  محتمل توقف-  

  . انخفاض في  تقدير الذات -  

  : مؤشرات اإلهمال على األطفال 
  .الجوع الدائم -

  . اتساخ الجسم -

  . التعب الدائم -

  . مالبس رثة -

  . تحول وهزال في الجسم -

  . مشاآل صحية غير معالجة -

  . سلوآات عصبية -

  . سلوك قهري للسرقة أو التنظيف -

  . الهروب -

  . أفعال تخريبية -

  . تأخر عن المدرسة أو الغياب عنها -

  اإلساءة الجنسية ونتائجها  -رابعًا
ة ومخ رات مقيت ال خب سية لألطف اءة الجن ر اإلس ةتعتب ي لنموهرب ا ف ون تأثيره م، ويك

  .آثير من األحيان سلبيًا على المدى الطويل 

  اآلثار الجسمية لإلساءة الجنسية 

 إن اإلصابات الجسدية في اإلساءة الجنسية  تتراوح ما بين إصابات خطرة والموت 

  .، إلى عدم وجود أي إصابات جسدية على اإلطالق 

  اآلثار النفسية لإلساءة الجنسية 
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تكون التأثيرات النفسية قصيرة المدى أو طويلة المدى ، ولكن الطفل يتأثر بها قد 

  : على المديين القصير والطويل وهي 

  . سلوآية وعاطفية -  

  . تعلم وتعليم -  

  . آل أنواع العالقات -  

اج               : التأثيرات القصيرة هي   خوف ، اضطراب ، سلوك عدواني ، غضب ، اهتي

  .لوك جنسي غير مناسب للمرحلة النمائية ، اإلحساس باالضطهاد ، وس

ي  ة ه أثيرات الطويل ة     : الت ة ، ضعف الثق ساس بالعزل اط ، إح اضطراب ، إحب

باآلخرين ، ضعف في تقدير الذات ، أذية النفس ، طعام غير منتظم ، االنفصال عن                 

  .العالم الخارجي ، آل أنواع الصدمة ،والصدمة ما بعد الحدث ، والخزي والعار 

  )الطفولة المبكرة (  اإلساءة الجنسية لألطفال ما قبل المدرسة نتائج
  .تبول وتبرز ال إرادي  

  .تأخر في اللغة والتطور  

  .مشاآل في النوم واألآل  

  .اختالل في سلوك االرتباط  

  .حاالت انعزال أو حرآة آثيرة  

  ).على النفس واآلخرين ( سلوك عدواني  

  .التعلق والتوقف عن الكالم  

واع أخرى ولكن النتيجة                       إن ما تق    د تكون مشترآة مع أن ائعة وق ائج ش دم هو نت

  :التالية قطعية لإلساءة الجنسية وهي 

  . وسلوآه يتسم بالجنسي  الطفللعب 

   سنة ١٢-٦نتائج اإلساءة الجنسية ألطفال 
ضًا في           إن نتائج  اإلساءة الجنسية ألطفال مرحلة الطفولة المبكرة يمكن أن نجدها أي

  :ة باإلضافة إلىهذه المرحل

  .ضعف في التعلم والترآيز  
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  .إهمال  لواجباته وإهمال لنفسه  

  .محبط ومضطرب  

  .تظهر أعراض السيكوسوماتك  

  .مخاوف 

  .ضعف في المهارات االجتماعية  

  .يصعب ضبطه في بعض األحيان  

واع أخرى من اإلساءات ،                  إن ما تقدم هو نتائج شائعة وقد تكون مشترآة مع أن

  :ة التالية قطعية لإلساءة الجنسية وهي ولكن النتيج

  .تجنب الرجال أو النساء اعتمادًا على نوع المسيء  

   - : سنة١٢نتائج اإلساءة الجنسية لألطفال فوق 
ل األوان    سي ناضج قب لوك جن ى س ر باالضافة إل ا ذآ ل م ى آ شمل عل أثير ي إن الت

  .ودعارة 

  .إدمان على الكحول والمخدرات  

  . اوالت انتحاريةيؤذي نفسه ولديه مح 

  . فقدان شهية أو شراهة   

  . في أدائه المدرسي دنيت 

  .انعزال عن األغراب  

واع أخرى ولكن النتيجة                           د تكون مشترآة مع أن ائعة وق ائج ش دم هو نت إن ما تق

  :التالية قطعية لإلساءة الجنسية وهي 

  .سلوك جنسي ناضج قبل األوان ودعارة  

  .رين يبدأ باإلساءة الجنسية ألطفال آخ 

  الصعوبات التي يواجهها األطفال المساء إليهم جنسيًا 
  .الخاصة تهم  على تكوين شخصيمنقص في قدرته 

  .ضعف في العالقات مع األشخاص اآلخرين  

  .مشاآل في التواصل 
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  .انخفاض في تقدير الذات ، وإحساس باإلحباط واالضطراب  

  .الشعور باالنفصال عن العالم  

  .ب وضعف عام خزي وعار والشعور بالذن 

  .شعورهم بوجود خلل  

  .صدمة وأعراض الصدمة ما بعد الحدث  

ن          رى ولك واع أخ ع أن شترآة م ون م د تك ائعة وق عوبات ش و ص دم ه ا تق إن م

  :الصعوبة التالية قطعية لإلساءة الجنسية وهي 

  .غير مالئم مضطرب سلوك جنسي  

اءة  ، وبعضها اآلخر                 ور حدوث اإلس رة       إن بعض السلوآات قد تظهر ف د يأخذ فت  ق

طويلة للظهور ، وتظهر عندما تحدث مواقف معينة مثل الوالدة أو موت المسيء أو        

  .أي موقف جنسي يحدث في حياته 

 الطفل لإلساءة الجنسية يشعر باالضطراب ، ويمر بمراحل يتعرض فعندما
  : خبرات مضطربة في آل من 

  . الخبرة الجسمية -  

  . خبرات العالم الخارجي -  

  .رات العالم الداخلي  خب-  

د تََثبت في             إن اإلساءة الجنسية ُتخزن في الذاآرة آفكرة وآإحساس جنسي مثير ، وق

ه                 .الذاآرة آصوت وصورة     سيًا أن يهم جن ال المساء إل املون مع األطف وقد  الحظ الع

من الصعب تخطي النتائج التي تترآها هذه اإلساءة على األطفال ، وتبقى معهم على              

 ، ولكن درجاتها قد تكون متغيرة آما يحصل في نتائج جميع اإلساءات ،         مدى الحياة 

اءة                    ائج اإلس م صغار  أن نت يهم وه وقد ذآر بعض األشخاص البالغين الذين أسيء إل

حياتهم ألنهم وجدوا الدعم واألمن ، ووجدوا من البالغين من          لم ُتعطل   الجنسية عليهم   

  .يسمع لهم وال يلومهم 

ضًا أن   وا أي سية      والحظ اءة الجن دث اإلس دما تح ال ، وعن ة لألطف رة مقيت ذه الخب ه

دما                         ا عن ًا عنهم ، أم ا تحصل رغم اءة وأنه ا إس ون أنه م ال يعرف لألطفال الصغار فه
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ذا اإلدراك   تم ه ة ، وي ة وخاطئ ر مقبول ات غي ذه العالق درآون أن ه إنهم ي رون ف يكب

د    ره ألح شي س ال أن ال يف ن األطف سيء م ب الم دما يطل ضًا عن ول أي ؤدي دخ  ، وي

ذرهم         م يح و ل ى ل ي ، وحت ى اضطراب داخل ار إل سرية واإلنك الم ال ى ع ل إل الطف

شوا                   م إذا أف د تحصل له ائج التي ق المسيء يكون األطفال في الحقيقة متألمين من النت

السر ، فلن يكون الناس راضين عنهم ، وما سيحصل في العائلة والمؤسسة قد يكون             

  .مؤلمًا إذا ما عرفوا 

ة  المسيء وآيف                    وغ ة بطريق ا عالق البًا ما يالم األطفال على ذلك ، وهذه السرية له

امتًا         ل ص اء الطف دات إلبق ستخدم التهدي أن ي ه ، آ اءته  علي رر إس ل ليك ئ الطف يهي

ل   ة من قب ذه الحال ي ه سر ف شاء ال ة ، فإف ان المسيء من داخل العائل وخاصة إذا آ

ك ال             وقفهم عن حب ذل تم       الطفل قد يؤدي إلى ت د ي ة أو ق الي تتفكك العائل ل ، وبالت طف

دير ،               االعتداء جسديًا على الطفل ، والذي يكون أحوج ما يكون للطمأنة والحب والتق

ه                دى علي ل المعت ومن المفيد هنا أن نوضح أمرًا هامًا وهو ضرورة التفريق بين الطف

سف                  ا ، فال ه من داخله دى علي أي عمر   جنسيًا من خارج العائلة وبين اآلخر المعت اح ب

دأ                      إذا ب اد ، ف ة والقرب واالعتم ات والثق يترك آثار عميقة خاصة في مجاالت العالق

السفاح على الطفل في وقت مبكر من الحياة وتواصل ، فإن الطفل سيشكل  سلوآات               

  .جنسية قد يصعب تخطيها مستقبًال 

ول  ب، ( يق دربين للموا ) ١٩٨٤آمب ومك وا م اث يكون ال اإلن ؤالء األطف قف أن ه

ل ،       ع أي رج ي م سي العلن صال الجن ن االت وع م ة أي ن اولون إقام سية ، ويح الجن

اءة                نهم اإلس ة  يمك سيًا ، ولكن في الحقيق فبالسابق لم يكن يذآر أن النساء يسيئون جن

لوآات        ورون س ساء يط ن الن سيًا م يهم جن ساء إل صبيان الم وحظ أن ال د ل سيًا فق جن

ًا،  فاألطفال والكبار والذين  يمرون باستجابات         جنسية مثل البنات المساء إليهم جنسي     

ن أن       ن الممك يطرتهم ، وم ارج س صرفاتهم خ صبح ت يهم ت اءة إل د اإلس صدمة بع ال

م               يعودوا لممارسة سلوآات جنسية غير مقبولة ، وتصبح هذه الخبرة مرئية بشكل دائ

ؤدي                       أثيرات ت ذه الت اتهم ، فه ة في حي رة طبيع بلهم وتشوش أي خب ى من ق بهم  تجن  إل

دد            ى تع ؤدي إل ا ي رة ، مم ذه الخب ر ه ي تثي اآن الت خاص أو األم ياء أو األش األش
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ود   د تق ي ق ذاآرة والت ٍو لل ىالشخصيات ، ومح ذهول إل يج أو ال الغ . الته شاآل الب فم

ره      سية أو آ ور الجن ع األم ف م ي التكي شاآل ف ضمن م ل تت دى الطوي ى الم عل

دم          د تحصل عن الغين         الممارسات الجنسية الطبيعية ، وق ال ويصبحون ب ر األطف ا يكب

رآهم مع أي شخص                ونهم ويخافون من ت الهم ويحم ى أطف لهم  أوالد فيحرصون عل

م                        اء به رة االعتن روا بخب م يم م ل ين ألنه حتى ال يعتدي عليهم ، أو قد يصبحون ُمهمل

الهم،           فوهم صغار بشكل سليــم        الحدود تكون ضبابية وال ينجحون  بالتقرب من أطف

ان         وعلينا ال  ة حرم يس عملي نظر إلى أن نوعية التعلق بأطفالهم تكون عملية تكيف ول

ات                    سية ، ومعظم عملي التهم النف اء جسدهم ، وح ى آبري ألنهم يحاولون المحافظة عل

ا               وق به ة وموث ات حميم  .التكيف ستكون بالطريقة التي تترآهم مقاومين لتكوين عالق

ا           موبالرغم   ة لكنه ذه مؤلم ؤدي          ن أن عملية التكيف ه ان ت ة وفي بعض األحي معروف

  .وظيفة 

وى    وفير محت و ت ال ه ذا المج ي ه ع ف ه األخصائيين والمجتم ذي يواج إن التحدي ال

ه                ذي حصل علي ليستطيع الطفل البدء باستكشاف بدائل للتكيف والبدء بإزالة األذى ال

  .جراء وقوعه ضحية لإلساءة 
  

  استراتيجيات الوقاية
  : ثالثة مستويات للوقاية هناك

  ) تستند على تغيير المجتمع وحياة العائلة  (  المستوى األول-١

دث     ل أن تح شكلة قب ة الم اول وقاي ي تح دخل الت رق الت سمى ط دخل األول ( ت ) بالت

ة ، والمجموعات                      ة عام ى مستوى المجتمع من خالل حمالت توعي والتي تعمل عل

  .لتربية والقانون المؤيدة ، التي تنفذ من خالل عمليات التغيير على المجتمع وا

  : وفيما يلي مقترح  للتدخل األولى في العنف األسري 

يلة   - أ الم العنف آوس تخدام أف ل اس شجعه ، مث ساند العنف وت ي ت ادات الت اء الع  إلغ

  .ترفيه 

  . تقليل الضغوط االجتماعية الناتجة من المجتمع مثل الفقر وعدم تكافؤ الفرص -ب
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  .ألقارب والمجتمع وتقليل العزلة االجتماعية  ربط األسر ودمجهم بشبكة من ا-ج

  . تغيير نظرة المجتمع إلى تمييز النوع االجتماعي من خالل تطوير التعليم -د

  . إنهاء حلقة العنف األسري بإعطائهم بدائل عن العنف لحل مشاآل الضغط -هـ 

ين -و ة ب ات المطلوب كل العالق اء ، وش ة األبن بة لتربي الطرق المناس ة ب راد  التوعي  أف

  .األسرة 

  . العمل على تغيير أو تعديل القوانين والتشريعات لضمان حماية األطفال -ز

  :مثل،  تنفيذ مشاريع مستقبلية تحقق هذا المستوى من التدخل -ح

o  ة رامج إعالمي ذ ب ون ، صحافة ( تنفي ة ،  تلفزي ة المرض ) إذاع لمواجه

  .للوقاية      منه 

o  لالستشارات العامةوجود مراآز صحية آافية وواعية.  

o وجود خدمات صحية مدرسية شاملة.  

ان                  اة األسر والمجتمع ، وإذا آ وهذه االستراتيجيات تدعو إلى التغير الجذري في حي

  .من الصعب تطبيقه في الوقت الحالي يمكن ذلك على المدى البعيد 

  ) التنبؤ المبكر بالمشكلة وتحديدها  ( المستوى الثاني -٢

ع أو العنف             إن طريقة التدخل     د المبكر المتوق ى التحدي د والموجة إل على المدى البعي

دين ،   صائيين والمرش اني لألخ دخل الث ضمن الت ة ، ويت ر واقعي ر أآث ع تعتب الواق

والتلفون الساخن  والزيارات المنزلية ، والعيادات والمراآز الصحية ، والمستشفيات          

ون في مراآز         ، فالمتخصصين الذين يعملون بهذه األماآن واألخصا        ذين يعمل ئيين ال

ز   رة ، والمرآ ة األس ة ، وإدارة حماي رأة األردني اد الم ة ، واتح ة االجتماعي التنمي

  الوطني للطب الشرعي والطب النفسي 

ع األسر   ى جمي م عل سح دائ داد م ي إع ساهموا ف ن أن ي ر األردن ، يمك ومؤسسة نه

  .لهذه األسر الذين يتلقون الخدمة منهم ، فيحددون الخصائص المثبتة 

ال داخل األسر ، ألن بعض األشخاص                    اءة واإلهم ومن الصعب التنبؤ بفرص اإلس

   .قطع ، وآخرون يتوجهون للعنف تحت الضغط العالي فقطتيتوجهون للعنف بشكل م
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شعرون                      د ي م ق ا ، ألنه راف بالمشاآل بينهم اومون االعت ادة يق إن الزوج والزوجة ع

أ          بالخجل والخزي من تصرفهم العنيف       الهم ، فالخصائص الُمتنب ال أطف وإساءة وإهم

ى           م عل ر مالئ بها تفيد في تحديد احتماالت العنف لألسرة ، وعندما يكون االهتمام غي

ات     يم العالق ة لتقي ر مالئم سة أآث شكلة لمؤس ول الم ف ، يجب أن ُتح االت العن احتم

  .والعوامل غير المالئمة المؤثرة على األسرة 

  ألردن في مجال الوقاية األولية والثانوية؟ماذا فعلت مؤسسة نهر ا
  

 مقدمة
ا  ي لعالقته وطن العرب ي ال ساسة ف ضايا الح ن الق ل م اءة للطف ضية اإلس ر ق تعتب

ال           ، والسمعة، بمواضيع الشرف  سائدة نحو األطف ، والعادات والتقاليد و االتجاهات ال

اً  ريا أو ديني لة أس اهيم المتأص ا ل  ، والمف ي غماره ان الخوض ف ذلك آ هال ل . يس س

دة في           دول الرائ ة ليكون من ال وبالرغم من ذلك فقد آان لدى األردن الشجاعة الكافي

ال                      اءة واإلهم ل من اإلس ة الطف ة  ، الوطن العربي التي عملت في مجال حماي بعلمي

دة المدى         ة بعي ة وطني ود المؤسسات     . ومسؤولية بناءا على منهجي د تضافرت جه فق

ة لموا ر الحكومي ة وغي ر الحكومي اهرة إن صح التعبي ذه الظ ة ه م . جه ين أه ن ب وم

ة         ة وزارة التنمي سات الحكومي ن المؤس ال م ذا المج ي ه ت ف ي عمل سات الت المؤس

ة  ام، االجتماعي ة األمن الع ي مديري رة ف ة األس ر ، وإدارة حماي ومن المؤسسات غي

ة الملك                    ادة جالل ه وقي دة بفضل توجي ة الحكومية آانت مؤسسة نهر األردن هي الرائ

  .رانيا المعظمة المدير العام لمجلس األمناء فيها  

  في مجال الوقاية األولية والثانوية مؤسسة نهر األردن إنجازات
ل ام تعم ذ ع ر األردن من ي  ١٩٩٧ مؤسسة نه اءة ف ل من اإلس ة الطف امج حماي  برن

ال جسديًا                   والحدواإلهمال   ة العنف الموجه لألطف ى مواجه ،  من العنف األسري عل

ا ًا ، ًالوإهم ة     ، وعاطفي ون فعال ى تك ن منحى حت أآثر م ستويات وب دة م سيًا بع وجن

ة      و ، الظاهرة بهدف المساهمة في القضاء      هذهوناجحة في إضعاف     امج حماي ع برن يق

ة        الذي، األردنالطفل ضمن مشروع أطفال نهر       ة والوقاي يتعامل مع نشاطات الحماي
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ال  ” أال وهو  من أجل تحقيق الهدف العام     ة         تعزيز أس ة لحماي ل اإليجابي ة الطف يب تربي
ال  ا عن   ،األطف ضاء عليه ا والق اءة ومعالجته واع اإلس كال وأن ى أش رف عل وللتع

  :ومن أهم هذه البرامج ،  ” طريق برامج مختصة بنشر الوعي والوقاية والتأهيل

 ).بيت صغير ( البرنامج التلفزيوني .١

  .”  أجيالنا ” حمالت وطنية .٢

  ).توعية وتدريب ( مرآز الوقاية .٣

  .برنامج الفنون في حماية الطفل في المدارس .٤

  .مرآز إنماء وتدريب األسرة والطفل اإلقليمي.٥

  .المشارآة في آتابة قانون حقوق الطفل . ٦

  ).بيت صغير ( البرنامج التلفزيوني .١

ترآز المرحلة األولي ، ويتضمن ثالثة مراحل ، وهو برنامج إعالمي تربوي وقائي 

 والممارسات اإليجابية لألمهات واآلباء قبل مولد أطفالهم وبعد على التربية األبوية

المواضيع  أما المرحلتين الثانية والثالثة ترآزان على،والدتهم حتى سن الثامنة

األطفال بشتى أعمارهم منذ  المستقاة من متطلبات وتفاعالت الجمهور وحاجات

للتوعية في مجال التفاعل الصحي السوي  الوالدة وحتى الثامنة عشرة وألسرهم

  ..وأسرهم  المتناغم مع نماء األطفال

  حمالت وطنية .٢
وعربي لتوفير  تهدف الحمالت اإلعالمية إلى الوصول إلى آل راشد وطفل أردني

  .بها  نماذج وممارسات صحية للعالقات الوالدية ليحتذى

  ) ي طفًال تبني وطنًااحم(  تحت شعار ٢٠٠٠ الحملة األولى نفذت عام -أ•

  ولمدة عام آامًال تحت ٢٠٠٤ من عام انطلقت بشهر حزيران الحملة الثانية -ب•

/  آتابة في اإلعالم المطبوع ،رسائل تلفزيونية وإذاعة (بعدة وسائل) أجيالنا ( شعار 

 آرفان يجوب المحافظات، إعالنات في الشوارع ، ملصقات ، الصحف والمجالت 

   ) توعية مختلفة للطفل والراشدينيحمل معه وسائل
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  ).توعية وتدريب ( مرآز الوقاية .٣
 بهدف توفير البرامج الوقائية ١٩٩٨تأسس مرآز الوقاية في جبل النصر في شباط 

 ، آخذة بعين االعتبار األسرة معتمدة على علوم التنشئة وعلوم إنماء وتطور

تأسيس العناصر  تعتمد علىتربية الطفل التي  الممارسات النمائية الصحيحة في

 .متوازنة  فرديا وعالقات أسريةالمؤآدة والتي تحقق إنماًء والعالقات الصحية

 واألطفالالوالدين  صممت خدمات المرآز في الوقت الحاضر لتلبي حاجات

واآلن نحن ، وحقيبة توعية ، وقد تم تحضير أربعة حقائب تدريبية ، والمهنيين

وسوف نورد بعض الخدمات ، ة وعشرة مطويات بصدد تحضير الحقيبة الخامس

  :التي تنفذ في المرآز

   . وتدريبية أساسية في مجاالت الكفايات الوالديةإرشاديةمات خد* 

  محاضرات توعية على نطاق محافظات المملكة لألهالي والعاملين مع األطفال * 

  . محاضرات وبرامج تدريبية للوعاظ وأئمة المساجد والقضاة الشرعيين * 

  .  داخل مؤسساتهماألطفالورش عمل توعية وتدريب للمهنيين العاملين مع * 

  . اإلساءةخدمات تعليمية لألطفال في مجاالت تقوية الذات للوقاية من * 

  . جبل النصر  سنة في منطقة١٤ -٤برامج صيفية ترفيهية وتعليمية لألطفال * 

) خدم العنصر الثالث وأنشطة مدروسة تست، آمسرحيات الدمى( تصميم وسائل* 

 األطفال ألنفسهم تستخدم في الحضانات ورياض األطفالتوعية حول حماية لل

  . األطفالوالمدارس االبتدائية والمؤسسات التي تعمل مع 

  .برنامج الفنون في حماية الطفل في المدارس .٤
، حماية األسرة  ينفذ هذا المشروع بالشراآة مع وزارة التربية والتعليم ومشروع

ويهدف إلى إدخال مفاهيم وقاية األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة إلى  المناهج 

المدرسية والصفوف بمواد موجهة األطفال أنفسهم ولمعلماتهم بدءًا بمرحلة الروضة 

يتفاعل األطفال مع المواد الفنية التعبيرية المصممة ، وحتى الصفوف الثالثة األولى 

فاعلين في القرن الحادي والعشرين ،لنماء آأفراد خصيصًا لهم لتساعدهم على ا
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معبرين عن أنفسهم بوضوح وقادرين على حماية أنفسهم أو طلب الحماية من 

  أسرهم والمؤسسات المسؤولة عن حمايتهم 

  مرآز إنماء وتدريب األسرة والطفل اإلقليمي.٥
لمعظمة  ليحقق  برعاية جاللة الملكة رانيا ا٢٠٠٤تم افتتاحه في شهر أيلول من عام 

آخذين ، منطلقين من اتفاقية حقوق الطفل ،هدفا رئيسيًا وهو إنماء الطفل واألسرة 

  :ومن أهم برامجه ، بعين االعتبار القيم الثقافية السائدة 

 برنامج الطفولة المبكرة والذي يعمل بهدف تدريب الوالدين والمربين على -

  .المهارات الوالدية 

دريب والذي يهدف إلى توعية الوالدين والمهنيين  برنامج التوعية والت-

والممارسات النمائية الصحيحة مع األطفال في آل ،باإلساءة والوقاية منها 

  .المراحل العمرية 

،  برنامج األوساط التفاعلية حيث تستخدم وسائل آثيرة لتقوية ذات األطفال -

رامج تعليمية تثقيفية وب، والتعامل مع مهارات الطبخ ، منها الفنون التعبيرية 

  .ومختبر الكمبيوتر ، من خالل مكتبة تفاعلية 

 برنامج إرشاد الطفل واألسرة ويهدف إلى تخليص األطفال من المشاآل -

باالضافة إلى اإلرشاد األسري سواء ، التي قد يواجهونها وتؤثر على حياتهم 

اآل في عالقة أو التي تواجه مش، األسرة التي تواجه مشاآل في تربية أبناءها

  .أفرادها مع بعضهم

  .  سوف تستحدث برامج لتلبية أي احتياج يظهر أثناء العمل -

وهي ، حيث مر بمراحل عدة ،  المشارآة في آتابة قانون حقوق الطفل األردني -٦

تعديل الصياغة من قبل ، صياغة مواد القانون من قبل مجموعة من  الفنيين 

االتفاق على الصياغة النهائية من قبل ، ين مجموعة من المستشارين القانوني

واآلن ، عرض القانون على مجلس الوزراء ومناقشته وتعديله ، المجموعتين 

  .  القانون في مجلس النواب لنقاشه وإقراره 
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  ) التدخل والعالج وضبط المشكلة  ( المستوى الثالث -٣

اءة    دد أن اإلس دما ُيح ستوى عن ذا الم ى ه ل عل ون العم ت ،  يك د وقع ل ق ى الطف  عل

اءة وتأسيس العنف                 وبدون العمل في التدخل الثاني ، وتكون بعد تكرار حوادث اإلس

وقد أسست مؤسسة نهر األردن دار أسمتها دار للتصدي لعالج             ، في النظام العائلي    

  .األطفال المساء إليهم أسمتها دار األمان

التنمية  تي أبرمت مع وزارة وفقا لالتفاقية ال١٩٩٨ عام  دار األمانتأسس مرآز

النموذجي األول في الوطن   وهو المرآز١٩٩٨في تشرين ثاني ، االجتماعية 

وهو بالعمل  العربي المتخصص في توفير الحماية والتأهيل لألطفال ضحايا اإلساءة

  مع آل من 

  . المقيمين وأسرهم األطفال  -  

    األطفال غير المقيمين وأسرهم -  

  مانخدمات دار األ
  . خدمات المأوى الصحي المؤقت•

  )فردية،جماعية( التقييم والمعالجة النفسية الكاملة لألطفال •

  . جميع الخدمات الطبية الضرورية لألطفال•

  . المناسب خدمات التعليم والترفيه•

   خدمات المعونة االجتماعية عبر التشبيك مع مؤسسات أخرى•

 لسوء المعاملة مع خدمات إيجاد  لوالدي األطفال الذين تعرضوااإلرشادخدمات •

  . أسر بديلة

فيما يلي سنعرض اإلجراءات التي تتبع في دار األمان للتعامل مع حاالت األطفال 

  :ضحايا اإلساءة 

 .  الطفل دخولعند :  األولى الخطوة
 نفسي ، أخصائي اجتماعي ، أخصائي قبل من لحظة دخوله يتم استقبال الطفل -

  . المدير بأعمالالقائم 
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 الطفل وتأآيدنا على ةنأ ، يتم طمواألشخاص على المكان تعريفه عند استقباله يتم -

  .  بعد ذلك ل معلومات عن ماذا سيحصوإعطاءه بهاتفهم الظروف التي مر 

 ساعة من وصوله الدار مراعاة ٤٨ -٢٤ إال بعد مرور ا يتم تقييمه نفسيال -

آالتحقيق وفحص الطب (  اإلجراءات القانونية التي مر بها وخاصةلظروفه 

  ) .الشرعي 

 وتعريفه بالمكان ودمجه مع باألمان الترآيز أوال على شعوره  يكون  -

   .األطفال

العمر ، الجنس ، (  تكون مناسبة له ويأخذ بعين االعتبار شقة وضع الطفل داخل -

  ) .نوع اإلساءة 

 األخصائيينفتح ملف من قبل /  النفسيين لألخصائيين األولية تعبئة النماذج -

  .االجتماعيين 

  . للطفل الصحية األمور متابعة -

  . على صحته دائم بشكل االطمئنان -

   .األولي التقييم:  الثانية الخطوة
  . نفسي أخصائي للطفل من قبل األولي يتم التقييم -

 بين الفريق يتم من خالله عرض المعلومات الهامة التي تم صغير يتم عقد اجتماع -

   المكلفين بالعناية بالطفل  لألشخاص يتم توزيع المهام الوقتها وبنفس الحصول علي

 و جمع المعلومات األسرةزيارة (  االجتماعي األخصائي قبل من األمور متابعة -

  ) .وتقييم وضعها

 إلىول مرة ، أل من قبل آل مهني يتعامل مع الطفل األولية النماذج استمرار تعبئة -

  .النفسي المسؤول  األخصائي يتم تحديد أن

  . النفسي المسؤولاألخصائي تحديد:  الثالثة الخطوة
 بأعمال األآثر يتم عقد اجتماع للفريق النفسي والقائم على واحد أسبوع خالل -

 النفسي األخصائيلتحديد ) األخرى األقسام مشرفيمن الممكن دعوة ( المدير 

  .المسؤول 
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  .لطفل وأسرته  الخطة العالجية لتحديد:  الرابعة الخطوة
  . النفسي المسؤول األخصائي مقابلة الطفل وأسرته من قبل يتم -

  . االجتماعيين األخصائيين الخطة العالجية للطفل و أسرته بالتنسيق مع تعد -

الممرضة ، المربيات ، (  تحقيق بنود الخطة من قبل الفريق الصغير يتم -

  .عالجية الرئيسية وتدون المعلومات في الخطة ال)  االجتماعيين،المعلمة 

 استكمال الخطة خالل شهر على األآثر وتعدل حسب التغييرات يتم -

  .واالحتياجات 

  . التخطيط للجلسات اجتماعات:  الخامسة الخطوة
   ) األطفالحسب حدة وضع  (أسبوعين أو أسبوع فريق صغير يجتمع آل آل -

  . تبادل المعلومات حول تطور الطفل يتم -

  . المهمات تحديد -

   .األمر لزم إذا على الخطط أمور يأ تعدل -

أو  األسرجلسات مع /  الفردية والجلسات الجماعية في الشقق الجلسات -

  . البديلة األسر

  . عدا عن التدخل النفسي األسرة عوامل خطورة في بيئة أي مع التعامل -

   .وأسرته زمن هذه الخطوة تعتمد على تحسن وضع الطفل مدى -

  . للخروج لالطفتهيئة :  السادسة الخطوة
 ، زيارات لعدة  من قبل األسرة التي سترعاه مكثفة في المرآززيارات -

  . يوم بدون مرافق لقضاء مع مرافق ، زيارة األسرةساعات في منزل 

زيارة / االطمئنان على الطفل هاتفيا  ( األسرة مع األسبوعية العطلة قضاء -

  ) .مفاجئة 

   .األعياد فترة قضاء -

 لفريق بعد آل زيارة وطرحها في اجتماع واألسرة معلومات من الطفل جمع -

 التعامل معه لمساندة تحسين وضعه وتعديل الخطة أساليب ختيار الالصغير

   .األمر لزم إن
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  . في اختيار مدرسة مناسبة للطفل األهل مساعدة -

  .  الطفل والمتابعة حسب خطط المتابعة خروج -

   اإلشراف اجتماعات
  . ألقصى حد أسبوعين / أسبوعل  بين آل مهني ومشرفة مرة آتتم -

  . المقبل لألسبوع السابق وتحديد المهمات األسبوع مهمات مراجعة -

  : المشرف دور
  . اآلراء المهنية مراجعة -

  . وتحديد االحتياجات التدريبية تعريف -

  . المساندة والتشجيع تقديم -

  ) .نوعية وزمنية  ( اءة من مهمات الخطة منفذة بكفالتأآد -

  ) .منسقة دوريا ( مالحظة والتغذية الراجعة  جلسات للتحديد -

   :  الوحداتاجتماعات

  . الوحدة ومشرفهم أعضاء بين تتم -

 وجو العمل ، النظام ، تحديد أدوارهم وطرح معلومات عامة عن تبادل -

  .االحتياجات 

   التدخل النفسيخطوات
  :  المبدئية التشخيصية المقابلة

 االستشارية للعالج   واألخصائيةسي   الطبيب النف  قبل من    : مقابلة الطفل  يتم -١

ل     والمدربين النفسيين المؤهلين    واألخصائيينالنفسي    بهدف تشخيص الطف

ا         دة عالمي صات المعتم ى التشخي اءا عل شخيص  ( بن ل ت اب دلي آت

ل    لمعرفةICD-10 وآتاب ( (DSM-IVاالضطرابات العقلية     مدى الخل

اءة  أحدثته الذيالنفسي   م        اإلس ل ومن ث ى الطف ة        عل  وضع الخطة العالجي

دة  د الم بة و لتحدي ةالمناس الج الزمني ة للع دى .  التقريبي د م تم تحدي ا ي آم

   .الحالة العالج الدوائي حسب إلىحاجة الطفل 



  ٤١

ل    مقابلةيتم  :  األهل   مقابالت  اعيين في   ناألخصائيي  األهل من قب  االجتم

د موعد مع             تم تحدي ة وي  عن    المسؤول  النفسي  األخصائي زيارات ميداني

سيين    األخصائيين  المرآز لمقابلة    إلىالطفل لحضور العائلة      وخالل .  النف

ة     األسرة حاجات نفسية لدى     أيةهذه المقابلة يتم تحديد       لوضع خطة عالجي

  .  توازي التدخل مع الطفل األسرة معللتدخل 

ة -٢ ل  الخط ع الطف ة م شمل العالجي ة    : ت ردي ، خط سي الف دخل النف الت

  .  الحاجات التعليمية والصحية ورعائية  الحاجات التربوية ال

  

ات        يتم -٣ اء مع المربي شرح        والمعلمات  االتق شكل أسبوعي ل  تطبيق   أسس  ب

ون      ك تك د ذل م وبع ة به ة الخاص ة العالجي اءاتالخط ة  اللق دف متابع  به

ل بهدف           ديالت    إجراء تطبيق الخطط ومدى التحسن على الطف  بالخطة  تع

   . األمر لزم إذا

 بهدف التخفيف من أعراض اضطراب ما       الطفلي مع    التدخل الفرد  يكون -٤

اب  صدمة ، االآتئ د ال اربع ة واألفك سلكية ، ، االنتحاري  االضطرابات الم

 أخرى   اضطراباتآما ويتم التعامل مع أية      ، وضع برامج تعديل السلوك     

  .عند الطفل 

تم -٥ ة   ي ط العالجي ه الخط بوعيا مراجع ي    أس ة ف وات الالحق د الخط  وتحدي

  . جي مع الطفل وأسرتهالتدخل العال

  :   التشخيص خطوات
تم   شكل أساسي   ي د   أعراض  عن  البحث ب ا بع اب واضطراب م  االآتئ

ين               شارا ب ر انت ا اآث ال الصدمة ، هذين االضطرابين هم  المساء   األطف

يهم االت  . إل ي ح رىف ن  أخ ث ع تم البح راض ي طراب أع  االض

سلكي  ةالم صاأخرى الضطرابات أعراض وأي ى التشخي اءا عل ت  بن

ا     ل تشخيص       ( المعتمدة عالمي اب دلي ة  االضطرابات آت -DSM العقلي

IV) ) اب ةICD-10 وآت ذي لمعرف سي ال ل النف دى الخل ه م  أحدثت



  ٤٢

د            اإلساءة ة المناسبة و لتحدي  على الطفل ومن ثم وضع الخطة العالجي

ل           .  للعالج   التقريبيةالمدة الزمنية    د مدى حاجة الطف ى آما يتم تحدي  إل

  .سب الحالةالعالج الدوائي ح

   المساء اليهماألطفال التشخيص البرز االضطرابات انتشارا عند معايير

  : ما بعد الحدث اضطراب •
 وخبرات صادمة بحيث يكون آال        أحداث يكون الشخص قد واجه      أن – أ

  :  موجودين التاليينالبندين 

د    أحداث    واجه    أو شاهد    أو الفرد   عرضت .١ تضمنت تهدي

الموت   ي ب رة  أوفعل روح خطي سالمة  أو ج د لل  تهدي

  . لآلخرين أو لذاتهالجسدية 

ام .٢ تجابة ق شخص باالس ي ال ديد الت وف ش ضمنت خ  ت

العجز  عور ب ب أووش ة  الرع ر :  مالحظ د تظه ق

نظم         ى األطفال  لد االستجابة ر م  أو على شكل سلوك غي

  متهيج

  :  اآثر من الطرق التالية أو الخبرات الصادمة بشكل ملح في واحد عارج يتم است-ب

ار  شكل  على األحداث ظهور   إعادة.١ ة  أفك  أو اقتحامي

ر    شكل مباش ذآرها ب نعكست االت  وي ي الخي ك ف  ذل

   .واإلدراك واألفكار

د تظهر بعض            أثناءالصغار   :  مالحظة ار  اللعب المستمر ق اد  أو األفك  األبع

ا    ن خالله ر م ي يعب صغار الت ال ال ن األطف رة ع صادمةالخب ب   ال اء اللع  أثن

   . لمستمرالمستمر اللعب ا

  . بالحادث مرتبطة مؤلمة ومستمرة أحالم وجود. ٢

  .  دون تواجد محتوى واضح  عند األطفال مرعبةأحالمقد تكون  : مالحظة

 الصادمة تظهر من    الخبرة الشعور بان    أو التصرف -٣

 يعود ليعيش الخبرة الصادمة من       بأنه اإلحساس( جديد  



  ٤٣

 وتظهر   ) والصور االقتحامية  وأوهام هالوس   مثلجديد  

  . على مستوى الوعي 

ر -٤ سي   يظه البؤس النف عور ب شديد ش د  ال اد عن  والح

ة      شابه        أوالتعرض لمؤشرات داخلي ة ترمز أو ت  خارجي

  . الحدث الصادم 

ر   ردود -٥ سدية تظه ل ج د فع رات  عن رض لمثي  التع

  .  تشابه الحدث الصادم أو خارجية ترمز أوداخلية 

ل     ( الصادمتبطة بالحادث    تجنب ملح ومستمر للمثيرات المر     -  ج لم تكن موجودة قب

   : اآلتي أآثر من أووتظهر بثالث ) التعرض للصدمة

اوالت -١ ب مح ار  لتجن شاعر األفك ث والم  واألحادي

  . المرتبطة بالحدث الصادم 

 الذين  األفراد أو النشاطات وجهود لتجنب    محاوالت -٢

  .يثيرون تذآر األحداث الصادم 

ة      أحداث ستعادة   المقدرة على ا   عدم -٣ ة ذات عالق  هام

  . بالحدث الصادم 

   . اآلخرين عن النفسي بالعزلة واالغتراب شعور -٤

درة عدم   (  عاطفة محددة     وجود -٥ ى    المق  يكون   أن عل

  ) .لديه مشاعر حب نحو الغير 

شعور -٦ ستقبل ال ان الم صير ب ع  ( ق ون أنال يتوق  يك

  )  طبيعية  يعيش حياة أن أوالد أو أو زواج أولديه مهنة 

ادة  أعراض شديدة من     -د ارة  زي سيولوجية    اإلث صدمة           (  الف ل ال م تكن موجودة قب ) ل

   : تياآل اآثر من أووتظهر باثنين 

 االستمرار في    أو في النوم    االستغراق في   الصعوبة -١

  . النوم 

  .  ونوبات الغضب التهيج -٢



  ٤٤

  .  في الترآيز صعوبات -٣

  . الشديد الزائد االحتراس -٤

   .فيها الجفول المبالغ استجابات -٥

ور -٦ دة ظه طراب م ك االض ي المح راض ف و ) ب( واألع

 واضحا في     إآلينيكيا يسبب الخلل ضغطا     وتزيد عن شهر    ) د( و  )ج(

   .  الوظيفيةالجوانب االجتماعية والمهنية والمجاالت الهامة في الحياة 

  :  االآتئاب أعراض
 تؤديو متتاليين     أسبوعينظهر خالل   ت التالية     األعراض اآثر من    أو خمسة-

ى              إلى سابقة ، عل رد ال ة الف ل  تغير في وظيف ة  األعراض  واحد من      األق  التالي

  :ظهر ت

ة     أوضاع الواضحة الناتجة عن     األعراض ال تتضمن    األعراضذه  ه -أ  صحية وطبي

   . واألوهام عن الهالوس الناتج المزاج أوعامة 

وم  مكتئب معظم      مزاج -١ و    الي ا آل ي ذاتي      وتقريب ر ال ى التقري اءا عل م بن

رد  شعر ( للف هي الفراغ حزين أو شعور بأن داخلي ب ى )  ال اءا عل أو بن

  ) .  دامع بأنهر هيظ ( اآلخرينمالحظات 

  .  الصغار والمراهقين يظهر على شكل المزاج المتقلب األطفال عند :مالحظة

شاطات        أو االهتمامات  واضح في      انخفاض -٢ ا  ( االستمتاع في الن تقريب

ل ف شطةي آ ب ) األن اتاغل ار أوق ل النه وم وآ ات ( ي حسب مالحظ

  ) . التقرير الذاتي للفرد أوالغير 

اض -٣ ي وزن انخف وظ ف رد ملح ة  أن دون الف ة غذائي ا لحمي ون متبع  يك

وزن         ساب ال أآثر من       ( والفشل في اآت ر ب وزن من   % ٥تغي  خالل   ال

 .  ارتفاع في الشهية تقريبا آل يوم أو انخفاض أو) . شهر 

ةم د  : الحظ العن ر األطف ب     يعتب وزن المناس ى ال صول عل ي الح شل ف  الف

  . المتوقع لعمر الطفل هو المحك 

  .  آل يوم تقريبا أو النوم الزائد األرق -٤



  ٤٥

يج -٥ ول  ته د أو خم ي زائ ي حرآ وم  حرآ ل ي ا آ ه  (  تقريب ا يالحظ آم

ترخاء      ذاتي باالس رد ال عور الف شمل ش ذا ال ي رون وه بطء أواآلخ  ال

  ) . ه عادًةالمتعارف علي

  .  معظم اليوم الطاقة ونقص باإلجهاد الشعور -٦

د    شعور أو بعدم القيمة    الشعور -٧ ا آل           أو زائ ذنب تقريب ر مناسب بال  غي

  .يوم 

اقص -٨ ز  تن ى الترآي درة عل ن   أو الق واء ع وم س ل ي ا آ ر ، تقريب  التفكي

   . الفرد التقرير الذاتي من أو اآلخرينطريق مالحظة 

الموت      أفكار -٩ ة ب يس (  حالي ار ،  )  فقط الخوف من الموت          ل ة   أفك  حالي

ددة ،      ة مح ود خط دم وج ع ع ار م اوالت أوباالنتح ة مح  أو انتحاري

  . وجود خطط محددة لالنتحار 

   . االآتئابي الخاص بالهوس المحك ال تلبي األعراض -ب

غطا   -ج ل ض سبب الخل ا ي ة     إآلينيكي ة والمهني ب االجتماعي ي الجوان حا ف  واض

  .  الحياة الوظيفية والمجاالت الهامة في

   طبية عامة  أوضاع بسبب أو مباشر لتعاطي العقاقير تأثير إلى ال تعود األعراض -د

  . عن الفقدان مثل فقدان شخص محبوب ناتجة ليست األعراض -ـه

ؤدي        أل ملح بشكل   األعراض تظهر -و ى آثر من شهرين وت ل وظيفي ملحوظ       إل  خل

  . خمول حرآيأوربما اعرض ذهانية  وانتحارية أفكاروشعور بالعجز مع وجود 

   : المسلكي االضطراب أعراض
سلوك  مستمر وملح من      نمط اك          ال ذي يتضمن انته وق  ال  أو لآلخرين  األساسية  الحق

ك           ة انتهاك المعايير المجتمعية والقوانين المتبعة مع تل ه  الفئ ة      العمري  أو وتظهر بثالث

ى محك واحد      أو شهر الماضية      ١٢اآثر من المحكات التالية خالل       ل  عل  خالل   األق

  : الستة اشهر الماضية 

راد  نحو    العدوان - ات  األف اآلخرين التحرش المستمر     : والحيوان دهم  ب  ، تهدي

  .وابتزازهم 



  ٤٦

   . الجسدية ما يبدأ بالمشاجرات عادة -

عصا ، طوب      ( لآلخرين  فعلي جسدي    آذى يسبب أن سالح ممكن    يستخدم -

  .)، زجاجات مكسورة ، سكين ، مسدس 

   . الناس الجسدية مع العدائية -

   .الحيوانات الجسدية مع العدائية -

  ) . ، االبتزاز ، سرقة مسلحة النشل(  وما شابهها السرقة -

  .  جنسية معه أنشطة شخص على ممارسة إرغام -

  :  الممتلكات إتالف -
دماجا*  ي  الن شكل واع ي ب عال ف دف  إش ق به داث الحرائ رر إح  ض

  . حقيقي 

  ) . الحريق إشعالبطرق مختلفة عن  ( اآلخرينملكيات  تدمير* 

  :  السرقة أو الخداع -
  .  سيارة أو بناية أو باقتحام منزل القيام*    

ادة *  صول   ع ذب للح ا يك ى م ة  عل ززات مادي ن  أو مع تخلص م  ال

  . التفاوض 

 أوالسرقة من المحالت دون تكسير      (  دون مواجهة الضحية     السرقة* 

  ) .تخريب

   : للقواعد حقيقي انتهاك -
أخر خارج       عادة*  زل  ما يت ة     المن يال رغم ممانع ذلك األهل  ل دأ  ، ل  ويب

  .  سنة ١٣قبل عمر 

زل     هرب*  ل  قضى    أو من المن ى        اللي زل عل ل  خارج المن رتين   األق  م

ا       أوعندما آان يعيش مع والديه       رة دون      أو(  من يحل محلهم  هرب م

  ) .أطولالعودة لفترة 

  .  سنة ١٣ قبل عمر أ هذا الفعلويبدمدرسة  ما يهرب من الغالبا* 



  ٤٧

ة ل ضغطا :مالحظ سبب الخل ا ي ة إآلينيكي ة والمهني ب االجتماعي ي الجوان  واضحا ف

   . الوظيفيةوالمجاالت الهامة في الحياة 

  : المستخدم العالج أنواع

  :  ويتضمن أمور من مثلجنسي نفسي موجه وتثقيف نفسي تعليم  -١
ل  .أ     ف الطف بتعري ة ابباألس صيالبيئي ري ة والشخ ي أدت واألس ى الت  إل

  .ةساءاإلوقوع 

باب  .ب     ل أس يح للطف راضالتوض سية األع ة النف ه الحالي ة ظوو لدي يفي

ي  ا ودوره ف تخلص منه ةال ة العملي اع العالجي ة اتب ق وأهمي ا يطرح وتطبي  م

  . داخل الجلسات

  .  ومع الغرباءالشارعتعليم الطفل آيفيه التصرف في .ج   

ل الم   . د     ة شرات   ؤتعليم الطف دي    ة والشخصي  البيئي شير     اآلخرين  ل  والتي ت

  .ةساءإ احتمالية وقوع إلى

 الذين يمكن للفرد    واألشخاص واألماآن مستقبلية   إساءات آيفية التعامل مع أية      -د    

  .إلساءة الفعلي في حال وجود تهديد أو التعرض إليهماللجوء 

  : ن ويتضمالسلوآي المعرفي العالج -٢
دي -أ ة تح ار ومواجه ة األفك ة الالمنطقي ة والالعقالني  والمرتبط

ه،       المسيءمثل أن    (باإلساءة تقم من ة         الخوف  قد ين  من الحديث عن أي

أن و مطيع،نه آان غير    أل اإلساءةأنه آان يستحق    و،  مستقبلية إساءات

  )الخ....... مستقبله سوف يكون بائسا، 

ق -ب ل   خل نظم لح ي م ر واع شكال تفكي سلبيات  تالم يم ال  بتقي

ام         واإليجابيات رتب  المحتملة للموقف المشكل وللمواقف بشكل ع  طوالم

  ). بشكل خاصواإلساءة بشكل عام بالحياة

راء -ج ذات    إج ساعدة ال ي لم ديث ذات ى ح ار   عل ن األفك تخلص م  ال

   . باإلساءةالالمنطقية واالقتحامية والمرتبطة 



  ٤٨

ال  األقوال للطفل في نموذجا الدور ، بان يكون المعالج     لعب -د  واألفع

الج في المراحل            أنعلى   د المع ة  يقوم الطفل بتقلي ل     الالحق يم الطف  لتعل

ة  المواقف    يآيفيه التعامل مع أفكاره والتصرف ف        شكل    المختلف ام  ب  ع

  .  بشكل خاصباإلساءةوالمرتبط 

  :  الثنائية األصابع تحريك العالج عن طريق -٣
صدمة عن       طرق العالج المتضمنة ا    إحدى وهي   ق لتخفيف من حدة ال شتيت  طري  ت

صادم بحيث         ة المرتبطة بالحادث ال رات المؤلم رد عن الخب ر الف اه وتفكي تمكنانتب  ي

ي    سية وه سدية أو نف ل ج ور ردود فع صادم دون ظه ادث ال تعادة الح ن اس ل م الطف

  .  تقليل الحساسية التدريجية أشكال منشكل 

   :التدريجي تقليل الحساسية -٤
   : خالل ويتم ذلك من باإلساءة النفسية المرتبطة األعراضللتخفيف من  ويستخدم 

صادمة التي         الطفلبحيث يقوم    : الرسم -  برسم الحادث أو الخبرات ال

تم استخدام العالج          ا ي سلوآي تعرض لها وخالله تبدال   ال  المعرفي الس

دة     بأفكار تجاه الصور    واألفكارالمشاعر    مراحل وفي   .  ومشاعر جدي

رات               لبيطالحقة   ك الخب اه تل وة تج  من الطفل رسم نفسه في موضع ق

ة مشاعره              عرضويتم   ة لمعرف سات مختلف  الصور على الطفل في جل

تمرار  ل   . باس ن الطف ب م ا ويطل لآم ع التعام الم م الل  األح ن خ  م

 منها   التخلصتفسيرها للطفل وتفسير ارتباطها بالحدث الصادم وآيفيه        

  . األعلى المذآور في السلوآي طريق العالج المعرفي عن

ة - ب   : الكتاب تم الطل ني ال م رات   األطف اه الخب شاعرهم تج ة م  آتاب

ل  ه الطف سات حسب رغب ارج الجل صادمة داخل أو خ تمال شه وي  مناق

ل وتوضيح              األفكارهذه   سيا وتوضيحها للطف ا نف  بشكل علمي وتحليله

ر في المشاعر عب            .  معها التعاملآيفيه   ر آما ويتم مالحظة مدى التغي

  . مراحل مختلفة من العالج 



  ٤٩

داء جسد              -٥  أو  ي تدريب عملي للدفاع عن الذات في حال التعرض ألي اعت
  . جنسيتحرش 

  .  تعليم الطفل تكنيكات ومهارات ضبط الغضب-٦
أقلم مع           المناسبة  االجتماعية تعليم الطفل المهارات     -٧ ا للت ر له  والتي يفتق

  . المدرسة وداخل اآلخرين
اب المناسب مع            تطبيق برامج    -٨ ززات والعق تعديل السلوك باستخدام المع

ل  ذيالطف دة    وال ن ش د م سيا وأو يزي ا نف سبب ألم راض ال ي سية األع  النف
ام        استخدامال ينبغي   : مثال (اإلساءة عن   الناجمة ان من الطع  آوسيلة  الحرم
  ). للعقاب

  . العالج من خالل اللعب-٩  
  : األهالي النفسي مع التدخل
ة أسري    عالج    جلسات .١ شمل  جماعي ي حل           ت ل وأسرته ترآز عل  الطف

شاآل  ةالم ل القائم رة داخ ة األس باب والمرتبط ي باألس ى أدت الت  إل

  .طرق التعامل معهاو ،اإلساءة

  .  ومهارات ضبط الغضبتكنيكات الوالدين تعليم .٢

  . السليمة التربية الوالدين طرق تعليم .٣

يم .٤ اليب تعل دين أس واب الوال اب الث ة والعق بةو العلمي ائهم المناس ع أبن  م

  . وطرق تطبيق برامج تعديل السلوك

ار  ومواجهة   تحدي .٥ ة  اإلبك ة  الالمنطقي  باإلساءة  والمرتبطة  والالعقالني

  . األسرة عند والموجودة

سي أو       إلى األسرة بعض أفراد    إحالة .٦ ة  إدارة الطبيب النف  األسرة  حماي

   . الدوائيللعالج ةفي حال آان هناك حاجه ألحد أفراد األسر

  : عرض لبعض الحاالت التي تم التعامل معها داخل الدار-

  .جميلة الطفلة حالة •

 .سعيد الطفل حالة •



  ٥٠

   سنة١١ –) إساءة جنسية(حالة الطفلة جميلة  -أوًال
  خصائص الوالدين

  .مسيء جنسيًا:   األب

سيًا ،                 نمسيئة ج :   األم ا جن سيئون له ذين ي ا ال ا من أعمامه دم حمايته سيًا بع

  ائدة، صارمة وغير محبه لألطفال وغير حنونة عليهم،  لديها عصبية ز

ر  ا، تزوجت في عم ا زوجه ذ أن ترآه ة من سية ومالي   تواجه ضغوطات نف

  . وظروف أسرتها صعبة حيث تم تربية اخوتها في دور أيتام،مبكر

  النواحي االجتماعية والتعليمية
 والدتها ظروف اجتماعية صعبه بعد انفصال الوالدين حيث عاشت الطفلة مع -١

والتي لم تكن قادرة على اإلنفاق عليها لذلك قامت بإرسالها إلى منزل الجد 

  . باإلساءة الجنسية لها وألخيهاوا قامالذين ،والذي يسكن به األعمام

 .آانت الطفلة مرفوضة من قبل والدتها واألعمام -٢

  الوضع الصحي والنفسي للطفلة
  .اضطراب ما بعد الصدمة حاد في أعراضه -١

  .ب مع أفكار ومحاوالت انتحار فعلية وخطيرةاآتئا -٢

  .العناد الزائد -٣

  الوضع الصحي والنفسي للطفل عند إدخالها إلى الدار
  .هزال شديد في الجسد -١

  .نقص الثقة بالذات -٢

  .الرغبة في الحصول على االهتمام والحب -٣

  .PICAأآل المواد الضارة وغير النافعة صحيًا  -٤

  .محاوال انتحار خطيرة وشديدة -٥

  ت التي تم تقديمها للطفلةالخدما
   وحدة العالج والتأهيل-أ
   الفريق النفسي-١    



  ٥١

ر والحديث الذاتي ادواال متضمن للعب  : سلوآيمعرفي عالج -

وأعراض ما بعد الصدمة وللتعامل مع  لكيفية السيطرة على األحالم

  . موجهجنسيتثقيف نفسي وعالج باللعب،ومحاوالت االنتحار، 

   عالج دوائي-

  .لالآتئاب -١      

  .ألعراض اضطراب ما بعد الصدمة -٢      

   الفريق االجتماعي-٢

زيارات متكررة لمنزل األم حيث أنها قامت بالزواج من رجل آخر 

ها أن يعيشوا معها ومرتاحة لفكرة أن نشأوا في ئبناألوال تريد 

حاليًا الفريق االجتماعي يبحث عن أسرة بديله من األخوال . مؤسسات

  .والخاالت

   الخدمات الطبية-ب
 فحوصات طبية عامه للدم والبراز الستبعاد وجود فقر دم ولالطمئنان -١

   .على الوضع العام للطفلة 

   الخدمات الرعائية -جـ
  . المربيات داخل الشقق يوفرن خدمات الرعاية وجو داعم للطفلة-

  .م إرسالها إلى المدرسةت المعلمات يقمن بتدريس الطفلة و-

المربيات يقمن بتقديم النشاطات آالفن والموسيقى والرسم، و المتطوعين -

  .ونشاطات تقوية الذات

  . الطفلة ملتحقة بالمدرسة حاليًا):المدرسة( الخدمات التربوية -د

  الوضع الحالي للطفلة
   من النواحي النفسية والسلوآية

  .ثقتها بذاتها أعلى من السابق -١

لى السيطرة على واعية للمرض وأعراضه النفسية وأآثر قدرة ع -٢

  .األعراض



  ٥٢

  .ال تزال لديها نوبات غضب يتم التعامل معها حاليًا -٣

  .يتم البحث عن أسرة بديلة للطفلة -٤

الصدمة ال د  أن أعراض اضطراب ما بعاختفت أعراض االآتئاب إال -٥

  .تزال موجودة

  النواحي التعليمية
  .أدائها في حدود المتوسط -١

  .طه سليمثللديها مشاآل مع المدرسات وآل من  -٢

  الناحية الدوائية
  .تم إيقاف دواء االآتئاب -١

تم زيادة الدواء المخصص للتقليل من حدة أعراض اضطراب ما بعد  -٢

  . الصدمة

   سنوات٨ –) إساءة جسدية(حالة الطفل سعيد 
  خصائص الوالدين

ة محدودة         / مسيء جسديًا    : األب درات عقلي ه ق ر        / لدي ه مع أسرته غي عالقت

  .الديه آافية لتنشئة األبناءارات ومهليس لديه / جيدة

ة األب  ل   : زوج سديًا للطف سيئة ج ر متفهم / م د   ةغي ة عن ات الخاص  للحاج

  .الطفل

  النواحي االجتماعية والتعليمية للطفل
  . من النواحي االقتصادية واالجتماعيةتوسطةاألسرة م -١

  ).صعوبات تعلم(الطفل لديه قدرات عقلية محدودة  -٢

  .ات الطفل الخاصةاألهل آانوا غير متفهمين لحاج -٣

  الوضع الصحي والنفسي للطفل
  .الصدمة ما بعد الضطرابأعراض بسيطة وغير واضحة  -١

  .انعزالية شديدة -٢

  .خوف اجتماعي -٣



  ٥٣

   الدارإلى إدخالهالوضع الصحي والنفسي للطفل عند 
  .جسم هزيل -١

  .انعزالية شديدة -٢

  .معدومةمهارات اجتماعية شبه  -٣

  .لذاتية ومهارات الحياة اليوميةغير قادر على القيام بمهارات العناية ا -٤

  .نقص شديد في الثقة بالذات -٥

  الخدمات التي تم تقديمها للطفل
   وحدة العالج والتأهيل-أ

   الفريق النفسي-١  

ل          – تدريب على المهارات االجتماعية      - امج مكثف للطف  تم عمل برن

  . باآلخرينلالحتكاك

  . رفع الثقة بالذات-

  .ومية تدريب على مهارات الحياة الي-

  . عالج من خالل الرسم واللعب-

إلرادي       - اظ عالج سلوآي يتضمن       و عالج دوائي للتبول ال ل   إيق  الطف

  .ليًال في ساعات معينة

  الفريق االجتماعي -٢   

ل        درات الطف شرح ق ة األب ل د وزوج زل الوال ررة لمن ارات متك زي

  .تعليم األبوين المهارات الوالديةوالمحدودة لألهل 

  :بية الخدمات الط-ب
  .فحوصات طبية عامة لفقر الدم -١

 .فحوصات مخبرية للتبول الالإرادي -٢

  

  

  



  ٥٤

  : الخدمات الرعائية-ج
ن          -١ ل ويقم م للطف و داع ة وج دمات الرعاي وفرن خ شقق ي ل ال ات داخ المربي

ذات و  ة بال ع الثق سي لرف امج النف ق البرن سينبتطبي ل تح ارات التواص  مه

  .اية الذاتيةاالجتماعي وزيادة آفاءة الطفل في مهارات العن

  .المعلمات يقمن بتدريس الطفل تدريس فردي -٢

ل     -٣ ز التواص ون لتعزي ة والفن شطة الترفيهي ل األن ون بعم وعين يقوم المتط

  .االجتماعي ورفع الثقة بالذات

  . تم إلحاق الطفل بمدرسة تربية خاصة):المدرسة(الخدمات التربوية دـ 

  الوضع الحالي للطفل
  من النواحي النفسية السلوآية

  .ثقة الطفل بذاته في تحسن ملحوظ جدًا -١

  .اختفى التبول الالإرادي -٢

  .تحسن آبير في مهاراته االجتماعية -٣

  .مهارات العناية الذاتية أصبحت جيدة جدًا -٤

  النواحي التعليمية
ال داخل     ٥ الطفل ملتحق بمدرسة تربية خاصة وهو األول على صفه ضمن            -١  أطف

  .الصف

  النواحي الدوائية
  .الحديد والذي يعطى لفقر الدم حيث أن دم الطفل تحسنتم إيقاف دواء  -١

ان يأخذ       بتينحاليًا الطفل يأخذ ح    -٢ د أن آ  أسبوعيا من دواء التبول الالإرادي بع

  . يوميًا ولسوف يتم إيقاف الدواء خالل شهرحبة

    

  

  

  



  ٥٥

  

  

 

 

 


