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 :مدخل تمهيدي -1

 إلى( 7002) األطفالالمتحدة حول  العنف ضد  لألممالعام  األمينتقرير دراسة  أشار    

 اإلساءة، ووالمهينة، واإلهمال والتخلي سية، والمعاقبة القااألطفالعن قتل اإلفادات  أن

الحضارات  إلىتعود بتاريخها  األطفال، وجميع األشكال األخرى للعنف ضد الجنسية

بوضوح أن هناك  األطفالره على وفي اآلونة األخيرة أظهر توثيق حجم العنف وأث ،القديمة

كاالً مختلفة ويحدث العنف في كل بلدان العالم ويأخذ أش ،وخطيرة مهمةمشكلة عالمية 

، وعادة ما يكون متأصالً في الممارسات الثقافية واالقتصادية ويحدث في أوساط عدة

 .واالجتماعية

وال  ،شديد في منازلهملمجتمعات من عنف في جميع ا األطفالوتعاني نسبة كبيرة من      

في جميع المواقع  األطفالدولة جميع أشكال عقوبة اإليذاء البدني ضد  61ر سوى ظتح

دة تقيهم من دون حماية قانونية عالغالبية العظمى من أطفال العالم واألوساط مما يترك ا

 .مدة في منازلهمعتالضرب واإلهانة الم

قبل المسؤولين عن رعايتهم في المدارس  للعنف من األطفالذلك تعرض  إلىيضاف        

لهم فيها قانونياً أم غير وفي أماكن العمل سواء كان عم ،وفي نظم الرعاية والنظم القضائية

 من الضرب أو من التهديد بالضرب  بلد يعاني أطفال المدارس 600وفي أكثر من  ،قانوني

بالسياط أو  األطفالوال تزال عقوبة ضرب  ،ولةالمشروع والمسموح به من قبل الد

، كما يسمح عدد أكبر من بلداً في ظل نظمها العقابية 00ن ال يقل ع يماتحدث ف بالعصي

 .الرعاية واإلصالحيات دول بالعقوبات العنيفة في مؤسساتال

وشدت انتباه ، م6721صة مارى إلين التراجيدية، وانتشرت في شتاء عام لقد ذاعت ق 

وانات تحصل على الحماية من إساءة المعاملة، وهو ما ال المواطنين كي يكتشفوا أن الحي

كلة ، وبرغم ذلك، فقد مضت مائة عام تقريباً قبل أن تستحوذ مشاألطفاليحصل عليه 

، وكان ذلك عقب المقالة السنوية لألطفال على اهتمام  وانتباه العلماء والممارسين اإلساءة

" لة الطفل المصدوميزم"وزمالئه عن  H. Kempeهنرى كيمب  األطفاللطبيب 

Battered child syndrome في أوائل الستينات من القرن العشرين( .Kempe, 

Silverman, Steele, Droegmueller & silver, 1962)  .باشرةوقد بدأ بعد ذلك م 
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د لألطفال وإهمالهم، وانطلقت الجهو اإلساءةوتتابع بوضوح  إصدار التشريعات التي تحدد

 .ومساعدتهم في أمريكا الشمالية لإلساءة، والمعرضين المهملين األطفالمن أجل تحديد 

طفل تقريباً  6000ومن الالفت للنظر أن كيمب وزمالءه قد قدروا بداية أن أقل من 

، وذلك في ضوء عدم وجود أرقام دنية كل عام في الواليات المتحدةالب لإلساءةيتعرضون 

 اإلساءة( حدوث)وفي بداية الثمانينيات انطلقت أولى الجهود لدراسة انتشار . ددةمح

، ومن ثم أصبح واضحاً أن ما سمح لحكومات الواليات المتحدة، وهو لألطفال وإهمالهم

، وأنها تقع هم تقترب من حدود األزمة الوطنيةلألطفال وإهمال اإلساءةمعدالت حدوث 

 U.S.Advisory Board on)تم وضعه للتعامل معها خارج نطاق إمكانات النظام الذي 

(child Abuse and Neglect, 1993. 

 العنف أنواع أحد ،األطفالضد  والجنسية، الجسدية اإلساءةو اإلهمال ممارسات إن    

 Knowledge) االهتمام من درجة أعلى استقطبت التي العديدة األسري

Object(Evocative (EKOS) 2002. الجهود أهمية على اإلجماع بعض ويوجد 

 وإهمال اإلساءةو األسري بالعنف المتعلقة القضايا في المجتمع لزيادة إشراك الموجهة

 برامج نجاح ولضمان المعلومات،  ومستوى واالتجاهات اآلراء معرفة أثناء من ،األطفال

 ممارسات العنف  بخطر المنذرة المواقف عن المبكر والكشف واإلهمال، العنف من الوقاية

(Dhooper, Royes and Wolfe, 1991)  . 

 خطيرة، اجتماعية وإهمالهم مشكلة معاملتهم وإساءة األطفال مع العنف استخدام وُيًعد     

 تستقطب زالت ما التي المشكالت إحدى أنها البشري كما التاريخ أوائل إلى جذورها تعود

 برامج لتطور واستجابة اإلنسان حقوق لحركة نتيجة الوقت الحاضر في عالمياً  اهتماماً 

 Chase, 1975-1976; as cited in Orton, 1997) .بأكمله العالم في رعاية الطفولة

مددن المشددكالت االجتماعيددة  األطفددالضددد النسدداء و صددبح العنددف واإليددذاء األسددريلقددد أ      

يسدتدعي التصددي لهدذه مجتمعدات الناميدة والمتقدمدة علدى حدد سدواء، ممدا الالتي تعاني منها 

 وبدددأت ظددواهر العنددف واإليددذاء واإلهمددال لدددى. الظدداهرة بالتدددابير الكافيددة للوقايددة والحمايددة

تتزايددد فددي المجتمعددات اإلنسددانية مددع التحددوالت السددريعة فددي األوضدداع االقتصددادية  األطفددال

وشدمال  واالجتماعية والثقافية والديموغرافية التي تشدهدها معظدم مجتمعدات الشدرق األوسدط
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أفريقيددا، ومددا صدداحب ذلددك مددن تدددن فددي مسددتويات المعيشددة، وازديدداد فددي معدددالت الفقددر 

وتأخدذ مشدكلة اإلهمدال . والبطالة، وما أفرزته تلك التحدوالت مدن أمدراض اجتماعيدة متعدددة

مختلفددة كثيددرة تتددراوح مددن ترهيددب لألطفددال عددن طريددق  أشددكاالوظدداهرة واإليددذاء لألطفددال 

الجنسدية، أو هدز الطفدل لكدي يكدف عدن  اإلسداءةل شدديدة االعتدداء أو أفعدا إلدىالصياح فيهم 

فإنده يسدبب للطفدل  ،أياً كان الشكل الذي يأخذه العندفو.صفعه وضربه إلىاالنتحاب واألنين 

 . إيالماً جسديا وضرراً نفسيا

وعلددى الددرغم مددن تخلددي األسددرة عددن بعددض وظائفهددا لصددالح المؤسسددات األخددرى فددي     

نحدددو المسدددتقبل  األطفدددال مسدددارا مدددا زالدددت تقدددوم بوظدددائف أساسدددية تحددددد المجتمدددع،إال أنهددد

الفسدديولوجية والنفسددية  ،وبخاصددة وظيفددة التنشددئة االجتماعيددة ،وإشددباع الحاجددات األساسددية

ممدا  ؛وظدائف قدد يحددث خلدالً فدي تماسدكها، ولكن عجز األسرة عدن القيدام بهدذه الوالعاطفية

 . (7007رطروط،)التعنيف إلىاألقل قوة فيها  األطفاليولد العنف فيها ،ويعرض 

الفقدر  :ينجم عن مجموعة من العوامل، مثدل األطفاللقد تبين أن العنف األسري ضد 

 أنمدداطوالضددغوط الحياتيددة، والعزلددة االجتماعيددة، واإلدمددان علددى الكحددول والمخدددرات ،و

طني لشددؤون المجلددس الددو)التنشددئة االجتماعيددة فددي الصددغر وغيرهددا مددن العوامددل األخددرى 

 (.7001، 60 -9األسرة ص

له عواقب وخيمة تترك ظاللها على ضحاياه وأسرهم  األطفالإن العنف األسري ضد     

المعنفين العافية البدنية والنفسية  األطفال، فقد يحرم معاتهم التي يعيشون فيهاومجت

 .ينهي حياتهماض العضوية وغير العضوية ،وربما بالموت الذي األمرإلصابتهم باإلعاقة و

وتجعل من  ،ترافقهم طول حياتهمنه يعرضهم لالنتكاسات النفسية التي يمكن أن أكما 

، فقد ينتابها المعنفين األطفالأما أسر . مستقبل أدواراً عاجزة وغير فاعلةأدوارهم في ال

وبالتالي عدم مقدرتها على تأمين  ،رة المشاكل والتفكك الذي يعتريهاوكث ،ضعف االستقرار

 (. 7007رطروط،)لبات أطفالها حول الشعور باألمانتطم

ويجعل من  إن مبعث القلق يكمن في أن العنف أصبح يهدد األفراد في أمنهم وآمالهم،     

خطر ما في العنف أنه يأتي من أقرب الناس أولعل .مغامرة غير مضمونة المخاطر عيشهم 

 أحيانانه يرتبط أ، واألطفالضد  األسريوأشدهم صلة ببعضهم ضمن ما يعرف بالعنف 
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مسوغاً لمن يقوم به  األطفالتجاهات نفسية وسلوكية خاطئة تجعل ارتكاب العنف ضد اب

 (.7002منظمة الصحة العالمية ،)

 :والمصطلحات المرتبطة به  اإليذاءدالالت مفهوم  -2

حيدداة األسددر  ديدددهاته تبددي ن مدددى االجتماعيددة التددي يتسددم اإليددذاء بأندده أحددد الظددواهر        

ووضددع  ،ممددا جعددل هددذه المجتمعددات تسددعى لفهمهددا ،ومسددتقبلهم فددي المجتمعددات المتحضددرة

إال أنده فدي مجتمعاتندا العربيدة والمجتمدع . السبل الكفيلة بالوقاية منهدا وعالجهدا عندد حددوثها

 تشخيصدها بوضددوح، إلدىالسدعودي تحديدداً لدم تدتم دراسدة هدذه الظدداهرة وتناولهدا بمدا يدؤدي 

طبيعة ثقافدة المجتمدع، ولكونده مدا زال ناميداً، ومدا يدرتبط  إلى، وقد يعود ذلك عالجهال تمهيًدا

وتتطلدب دراسدة وتحليدل أي ظداهرة كاإليدذاء المعرفدة بعددة . بذلك من عوامل أخرى متعدددة

جوانب من قبل المتعامل معها، ومن الصعوبة بمكدان الوصدول لدذلك مدا لدم يدتم أوالً التحديدد 

 .وتصنيفاتها العلمية الدقيق لمفاهيمها

 :Family Violence Definitionsمفاهيم العنف األسري 

ددة،  مفدداهيم عدددة للعنددف األسددري        اختالفددات حددول تحديددد مفهددوم العنددف األسددري  وثم 

family violence  ( الدددذي يحددددث داخدددل المندددزل)أو العندددف المنزلددديdomestic 

violence ويرى كل من فورمان ،Foreman  ودالوسDallos  صدعوبة تحديدد مفداهيم

لدذا  ،اتالتهديدد واألذى ضدد الغيدر وغيرهدا مدن السدلوك :، مثدللدبعض أندواع السدلوك قاطعة

للمفهددوم المددرتبط بالمدددى الددذي " subjectiveذاتددي "فإنهمددا اقترحددا أن يكددون هندداك تحديددد 

ة التدي تدربط شكالً للسلوك المقبول في العالقد يعد  يمكن أن يوافق عليه كال الزوجين على ما 

 (.Foreman & Dallos, 1993 : 11)بينهما 

بشكل عام بأنده اسدتخدام قداسش وشدديد للقدوة والسدلطة، ممدا  violenceويعرف العنف       

 crimesجرائم العندف "ويرتبط مفهوم . حدوث إصابات أو التسبب في اإلتالف إلىيؤدي 

of violence "ي أو يمدارس فيهدا المعتددي بالجرائم التي تتسبب فدي حددوث أي أذى جسدد

 ,Barker)التهديددد، مثددل االعتددداءات الخطيددرة، والضددرب أو االغتصدداب أو االنتحددار 

2003:457.) 



7 

 

ومن األهمية أن نوضدح بدأن المصدطلحات فدي مجدال اإليدذاء قلقدة وغيدر مسدتقرة، فهنداك    

ونحدن مدن ... مسميات مختلفة كالعنف، واإليدذاء، والعندف األسدري، وغيرهدا مدن المسدميات

سنحاول أن نطرح جميع وجهات النظر في التعبير عدن مفهدوم موحدد لهدذه  السياقهذه  أثناء

ود هددذا االخددتالف فددي تسددمية هددذه الظدداهرة بددين الدارسددين وقددد يعدد. المصددطلحات المختلفددة

طبيعددة ونوعيددة هددذه الظدداهرة أو المشددكلة، وأيضدداً لحداثددة  إلددىوالمهتمددين والعدداملين معهددا 

وسدنطرح فدي هدذا السدياق بعدض المفداهيم . التعامل معها، وعدم وجود نمط وشكل واحد لهدا

 :وهي  ،المرتبطة بمفهوم اإليذاء

 :Family Violenceألسري مفهوم العنف ا (أ) 

بغرض الداللة  domestic violenceالسبعينات استخدم مصطلح العنف المنزلي  في    

أشدكال  عدن، ومنذ ذلك الوقت عبر هدذا المفهدوم wife abuseعلى مشكلة إيذاء الزوجات 

أخددرى لإليددذاء التددي تحدددث داخددل األسددرة، حيددث انحصددر هددذا المصددطلح علددى اإليددذاء بددين 

 (.Davis, 1995:780)الشريكين مع التركيز على المرأة كضحية في العالقة بينهما 

أنده اإليدذاء الموجده لألطفدال، أو ب  domestic violenceويعرف العندف المنزلدي        

أحد اآلخرين الموجودين في المنزل، عن طريق أفراد آخدرين مدن  المسنين، أو الزوجين، أو

المشددكلة االجتماعيددة  إلددىكمددا يشددير هددذا المصددطلح أيضدداً . األسددرة، أو أحددد المقيمددين معهددا

الخاصددة بتعددرض ملكيددة، أو صددحة، أو حيدداة أحددد أفددراد األسددرة للخطددر، أو لددألذى، كنتيجددة 

 .(Barker, 2003:128)للسلوك المتعمد من قبل فرد آخر فيها 

فيعدرف بأنده سددلوك عددواني وعددائي بددين  family violenceأمدا العندف األسدري        

حدد  إلىأو أذى وإذالل، وفي بعض األحيان يصل  ،األسرة يتسبب في إحداث إصابات أفراد

ات مددن حدددوث إيددذاء جسدددي، أو اغتصدداب، أو إتددالف ومددا يصدداحب هددذه السددلوك. الوفدداة

ى (. Barker, 2003:158)الحرمدان مدن االحتياجدات األساسدية للممتلكدات، أو  دز  كمدا ُيعز

أو الجنسدي، علدى  ،أو الجسددي( العداطفي)اء النفسدي ارتكداب اإليدذ إلدىهذا العنف األسدري 

 ,Saraga)أحد أفراد األسرة أو عليها جميعها، إما بطريقة متعمدة أو عن طريق اإلهمدال 

1993: 464-465). 
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 :Abuseمفهوم اإليذاء  (ب)

أو مدادي  ،أو نفسدي ،يعرف اإليذاء بأنه سدلوك خداطي يتسدبب فدي إحدداث إيدذاء جسددي     

، وهو ناتج عن أعمال متعمدة، أو ال مباليدة، تدؤدي (Barker, 2003 :2)لفرد أو جماعـة 

 (.Thomas & Pierson, 1995 : 2)أو يقتل  ،أو يؤذى ،أن يتضرر الشخص إلى

 : العنف وبعض المفاهيم المرتبطة به 

ُتعد ظاهرة العنف من الظواهر االجتماعيدة العالميدة التدي الزمدت وجدود هدذا اإلنسدان        

على األرض، وهو سلوك متعلم ومكتسب، ويتشدكل تبعداً لتدداخل الظدروف البيئيدة والداخليدة 

 (.6991قناوي، )للفرد

وقلددة الرفددق بدده، وهددو ضددد الرفددق، وأعنددف  مراألبدد رقُ الُخدديعددرف العنددف لغددة بأندده         

 (. 6922ابن منظور، )الشيء أخذه، والتعنيف هو التقريع واللوم

كددل سددلوك يتضددمن معدداني الشدددة والقسددوة  إلددىوتشددير كلمددة عنددف فددي اللغددة العربيددة       

والتدددددوبيخ والتقريدددددع، وعلدددددى هدددددذا األسددددداس فدددددإن العندددددف قدددددد يكدددددون سدددددلوكاً فعليددددداً أو 

أنه سلوك عدواني من شدخص بالعنف ( 6999)من هنا يعرف حلمي(. 7000الزغير،)قولياً 

ويعدرف العندف أيضداً بأنده أحدد . ما موجه ضد أشخاص وممتلكات بقصد اإليدذاء والتخريدب

لسلوكات العدوانية، الذي ينتج عن وجود عالقات قوة غير متكافئدة بدين طدرف قدوي وآخدر ا

أندده فددرض شدديء بددالقوة لددم يسددتطع فرضدده بالعنددف فددي تعريددف آخددر  إلددىويشددار . ضددعيف

جدز مرتكبدوه عدن الوصدول إليده لتحقيدق هددف ع ؛بغيرها، بمعنى استخدام القوة بشكل فعلدي

 (. 6992بدر، )القوة بغير

ويرتبط مفهوم العنف بمفاهيم أخرى تتداخل معه، كمفهوم القدوة الدذي لده دور بدارز فدي      

إحداث العنف، فالقوة هي فدرض إرادة شدخص مدا علدى آخدر للدتحكم والسديطرة عليده سدواء 

أكان ذلك شرعياً أو غير شرعي، وذلك تبعاً لما لدى هذا الفدرد مدن مصدادر جسددية ونفسدية 

تبط مفهدوم العندف بمفهدوم العددوان الدذي يعندي أنده نمدط مدن كذلك ير(.6999حلمي،)ومادية

السلوك الناتج من حالة إحباط مصحوب بتوتر يحتدوي علدى نيدة مبيتدة إللحداق ضدرر  أنماط

كما يتداخل مفهوم العنف مع مفهوم السلطة الدذي (. 6991التير،)مادي أو معنوي بكائن حي

، وبددذلك ال إيجابيددةطياتهددا ناحيددة هددو أسددبق مددن مفهددوم العنددف، ولكددن قددد تحمددل السددلطة فددي 
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أن كددل عنددف سددلطة، بمعنددى أن  إلددىأن كددل سددلطة عنددف، فددي حددين يمكددن اإلشددارة بدديجددزم  

فإنهددا تجلدب الخيددر والهنداء لقاعدددة وقمدة هرمهددا؛ ألن جددوهر  ،السدلطة إذا أحسددن اسدتخدامها

وقدد يحيدد مالدك السدلطة ليتشدكل . السلطة الحقيقي هو المرجعية والتنظيم والشرعية والقناعة

وجددددده السدددددلطة السدددددلبي المتمثدددددل بالسددددديطرة وفدددددرض اإلرادة الذاتيدددددة علدددددى سدددددلوكات 

 (.6997هنا،)اآلخرين

بدرجدة كبيدرة، وتكمدن ( Problematic)ع إشدكاليمما سبق يالحظ أن العنف موضو      

شكاليته في وقوعه فدي حددود مشدتركة بدين العديدد مدن المفداهيم األخدرى المرتبطدة  كمدا تدم إ

توضدديحه، وكددذلك لوقوعدده فددي حدددود مشددتركة بددين العديددد مددن العلددوم التددي تبحددث عالقاتدده 

ولددذا فالموضددوع قابددل للمناقشددة مددن أكثددر مددن  ،تدده المعقدددة بكددل الددنظم االجتماعيددةوارتباطا

فعلددى سددبيل المثددال . زاويددة، أو وجهددة نظددر، فضددالً عددن أندده قابددل للتندداول بددأكثر مددن مددنهج

يتناوله علماء السياسة باعتباره موضوعاً مرتبطاً بالقوة والسلطة والنفوذ حدين يالحظدون أن 

ويتناولدده . ن مسدداراتها السددويةهددذه المفدداهيم الثالثددة قددد أخددذت تتحددول عددن الواقددع الفعلددي عدد

القددانونيون والفقهدداء والمشددرعون باعتبدداره خرقدداً لمنظومددات قانونيددة قددد تددم إقرارهددا فددي 

ويراه التربويون خرقاً للعالقدات التربويدة السدوية علدى مسدتوى األسدرة والمدرسدة . المجتمع

ندف باعتبدداره بولوجيددا الدذين يدرسدون موضددوع العرثوكدذا علمدداء االجتمداع واألن. جتمدعوالم

التفكدك والتددهور  إلدىظاهرة اجتماعية غير سوية، قد يدؤدي انتشدارها ونموهدا بدأي مجتمدع 

 (.7000الزغير،)والسقوط

سدلوك  أنمداط:" يقصدد بده فدي هدذا المجدال األطفدالن  العنف ضد إ :وأخيراً يمكن القول     

اسدتخدام القدوة لفدرض إرادة شدخص علدى  إلدىتنتج من حالة إحبداط مصدحوبة بتدوتر تدؤدي 

آخر بشدكل فعلدي فدي ظدل عددم تكدافؤ القدوى، ممدا يندتج عنده إلحداق وإيقداع ضدرر مدادي أو 

 ".  معنوي أو كليهما معاً، وذلك تبعاً لما لهذا الفرد من خصائص جسمية ونفسية ومادية

 :الذين يتعرضون للعنف األطفالعدد -3

د األطفالال شك أن التعريف المتعلق بالعنف الممارس على      ن البداحثين مدن تحديدد قد يمك 

، ومدع ذلدك فدإن المهمدة ليسدت األطفدالمعدالت انتشار مشكلة العنف الممدارس علدى هدؤالء 

باليسيرة فيما يتعلق بمعرفة وجه الدقة والحجم الحقيقي لهذه الظاهرة رغم المحاوالت الجدادة 
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هدذه وكذلك الجهود التدي يبدذلها البداحثون المهتمدون بدارسدة  ،مؤسسات المهتمةالتي تبذلها ال

 (.  Sedlak,1996)الظاهرة

وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات ما زال من المحتم أن نحددد بدقدة معددالت انتشدار       

وعددادة يسددتخدم مصددطلحان أساسدديان فددي مجددال تحديددد معدددل . األطفددالمشددكلة العنددف  ضددد 

، Prevalenceمعدددل االنتشددار اإلحصددائي : ه المشددكلة فددي أي مجتمددع وهمدداانتشددار هددذ

وفدددق تقدددارير مسدددجلة ومثبتدددة لحددداالت تعرضدددت فعدددالً للعندددف  ،ومعددددل الحدددوادث الفعلدددي

Incidence عددد  إلدىبشدكل عدام  ويشدير مصدطلح معددل االنتشدار.زمنية محدددة في مدة

حيداتهم السدابقة ، وقدد  أثنداءفعدل عندف أو إهمدال  إلدى  -علدى األقدل -الناس الدذين تعرضدوا 

،أمدا مصدطلح معددل  األطفدالتكون هذه الحاالت مسدجلة أو غيدر مسدجلة لددى هيئدات وقايدة 

عدد حاالت التعرض للعندف المسدجلة بالفعدل لددى هيئدات وقايدة وحمايدة  إلىالحدوث فيشير 

ض للعنددف المسددجلة فددي كددل عددام ،بمعندى أن معدددل الحدددوث يتضددمن حداالت التعددر األطفدال

 (. Sedlak,1996) بالفعل والمثبتة رسمياً 

ومنهدا نتدائج  ،األطفدالوهناك كثير من الطرق التي يقاس بها حجم ظاهرة العندف ضدد       

إذ تركددز المسددوح االجتماعيددة التددي تسددتهدف تحديددد معدددل انتشددار  ،مسددوح التقريددر الددذاتي

ضدحايا  األطفدالء واألمهدات وعلدى التقدارير المجمعدة مدن اآلبدا األطفدالظاهرة العنف ضدد 

نتشار أعلى من المعدالت التي يمكدن االكشف نتائج هذه المسوح عن معدالت ، حيث تالعنف

 (. Lewit,1994)التوصل إليها من تقارير الهيئات الرسمية 

عينتده مدن وندت والدذي تك 6921ولقد أشدير فدي المسدح الدوطني للعددوان األسدري سدنة      

أسددرة ممثلددة  04007تكونددت مددن  علددى عينددة 6972جددري سددنة أوالمسددح الددذي  74611

سدئلة للمسدتجيبين تتعلدق برصدد يكي حيث وجه القائمون على هذين المسحين أاألمرللمجتمع 

فعالً  61-61وجد أن من ف شهراً الماضية ، ثني عشراإل فياتهم الخاصة تجاه أطفالهم سلوك

الركل،العض،اللكم،الضددددرب،رمي الطفددددل بددددأداة : )، مثددددللمرتكددددباتمثددددل العنددددف البدددددني 

ضرب  ةما،الجلد،الحرق،وضع الطفل في ماء ساخن،أو سكب ماء ساخن على الطفل،محاول

مقابلتهم بأنهم ارتكبوا على األقدل  تتم 6000من كل  والًدا 70وقد اعترف (. الطفل بآلة ما

وبإسدقاط هدذه النتدائج . السدنة الماضدية فديواحداً من األفعال العدوانية السدابقة بحدق أطفدالهم 
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ن هنداك إ :على المجتمع الكلي الذي تمثلده عيندة الدراسدة فدي المسدحين أعداله ، يمكدن القدول

بددل اآلبدداء ومقدددمي مليددون طفددل قددد عددايض أو تعددرض ألفعددال عدوانيددة مددن ق 642حددوالي 

منهم قد تدأذى أو جدرح  1204000ن حوالي إيكية، واألمري الواليات المتحدة الرعاية لهم ف

وفدي مسدح آخدر أجدراه معهدد (.  Lewit,1994)المعتددين  األشدخاصبدنياً على يدد هدؤالء 

مليدون طفدل مدن إجمدالي  0أن  أثبدتعلدى عينده كبيدرة جدداً مدن اآلبداء ، 6992جالوب سدنة 

رفي الواليات المتحدة  طفالاألعدد  ونمليدون طفدل  12في السنة أعاله بـ  المقد  ا ضدحاي يعدد 

 Gallup) طفل 6000من كل  طفال 11يمثل تقريباً  ؛ أي ماللعنف البدني على أيدي آبائهم

,1997 .) 

البيانات المتعلقدة بالتقدارير الرسدمية فتمثدل المصددر الثداني مدن مصدادر  إلىأما بالنسبة      

، وهدذه األطفدالالحصول على المعلومات المتعلقة بميدان تحديد معدالت شديوع العندف ضدد 

وتعتمد في تقاريرهدا  ،األطفالالتقارير تشمل تقارير الهيئات العاملة في مجال خدمات وقاية 

:  ومدددنهم ،األصددددقاء واألسدددر والمهنيدددين العددداملين:  مثدددل علدددى بالغدددات أفدددراد المجتمدددع ، 

 . لخ إ.... ن ون االجتماعيوطباء،األخصائين،األوالمعلم

اآلن أية أرقام إحصائية ثابتدة ومتدوفرة عدن حجدم  إلىفال يوجد  السعودية إلىأما بالنسبة     

 األسدري ألمانابعض المحاوالت الموجودة لدى برنامج  باستثناء األطفالمشكلة العنف ضد 

لجدان  عدن طريدقالتي توثق في القطداع الصدحي  األطفالمعاملة  إساءةحاالت  أعدادوتمثل 

فاإلحصداءات العامدة كإحددى . (7066العيسدى ،)الحماية المشكلة في المستشدفيات الحكوميدة

اآلن عدن تطدوير نظدام إحصدائي  إلدىاألجهزة المعنية برصد هدذه الظداهرة وغيرهدا عداجزة 

الحداالت التدي تصدل  رصددبعدض الجهدات التدي تحداول  باسدتثناء، دقيق لتتبع حجم الظاهرة 

 . هذه الظاهرة لغير معبرة عن الحجم الحقيقي  اإلحصاءاتوبالتالي تبقى تلك  إليها؛

 

 :  األطفال إليهالذي يتعرض  اإليذاء أنواع -4

 :الممارس أنواع اإليذاء حسب نوعية األذى

تميددز أغلددب التعريفددات حاليدداً بددين اإليددذاء الجسدددي والنفسددي والجنسددي بأشددكال مختلفددة      

ومستقلة عن اإليذاء الدذي قدد يتدداخل أو يتفاعدل فيده عددة أندواع بعضدها مدع الدبعض، إال أن 
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اإليددذاء الجسدددي يصدداحب فددي أغلددب األحيددان اإليددذاء النفسددي، كمددا يمكددن أن يحدددث اإليددذاء 

ونجدد أنده . (Thomas & Pierson, 1995 : 2)مستقالً عن الندوعين اآلخدرين  النفسي

ال يمكن فصل أندواع اإليدذاء بعضدها عدن بعدض بشدكل تدام، حيدث إن هنداك تدداخالً واضدحاً 

وإن )بينهمددا، ومددع ذلددك تتفددق معظددم التعريفددات والتصددنيفات علددى وجددود ثالثددة أنددواع مهمددة 

إمكددان حدددوث أكثددر مددن نددوع علددى نفددس الشددخص  لإليددذاء، وذلددك ال يمنددع( كانددت متداخلددة

 .باألسرة في نفس الوقت، أو حدوث أنواع مختلفة على أكثر من شخص في األسرة

حيث إنه على الرغم من وجود ثالثة أنواع رئيسة متعارف عليها كأشكال لإليدذاء، وهدي     

المسدن أو الطفدل اإلهمال المؤدي إلصدابة  إلىاإليذاء الجسدي والنفسي والجنسي، باإلضافة 

باألذى، إال أن هناك اختالفاً في تصنيف أنواع اإليذاء بدين الدارسدين والمهتمدين، فهنداك مدن 

باإلضدافة   ،مدال الجسددي، واإلهمدال العداطفيصنَّف هذه األنواع بشدكل أكثدر تفصديالً كاإله

أن هناك من اعتبر اإلهمال التعليمي أو الطبي تصنيفات ألحد أشكال اإليذاء مستقلة عن  إلى

 .ة المعاملةءاألنواع السابقة، كما أن هناك من أطلق عليه مسمى إسا

  Physical Abuse:العنف البدني

أو مقدددمي الرعايددة للطفددل داخددل األسددرة بصددورة " اإلخددوة"أي فعددل يصدددر عددن اآلبدداء أو 

نتج عنده أذى أو ضدرر بددني بمدا فدي ذلدك مدوت الطفدل، ومدن أمثلدة األفعدال الدالدة متعمدة ي

على العنف البدني الركل، العض، الضرب المبرح، التقييد، الدفع، الهدز أو الرجدف، الطعدن 

العدوان والضرب والدفع واالنتهاك الجسدي بجميدع  إلىويقصد به تعرض الطفل . بآلة حادة

أبدو )أشكاله، والعقاب البدني مهما كان مع استسالم الطفل وعدم قدرته على الدفاع عن نفسده

 (.7001رياض وآخرون، 

العنددف البدددني مددن أكثددر أنددواع العنددف شدديوعاً، وذلددك بسددبب سددهولة اكتشدداف  يعددد  و      

رضددوض بسدديطة، أو شددديدة، أو جددروح بمسددتويات أعراضدده، كإصددابة الطفددل بكدددمات أو 

مختلفددة، أو كسددور، أو حددروق، أو المددوت، وتظهددر عندددما يقددوم الراشددد بهددز أو رج الطفددل 

بشدددة أو ضددربه ضددرباً قاسددياً، أو رميدده علددى الحددائط أو علددى األرض أو حرقدده بأعقدداب 

 األمدورك بعدض وفي أحيان كثيرة هندا. السجائر أو غير هذا أو الخدوض، أو التجمع الدموي

التددي تحدددد العنددف نتيجددة للعنددف الواقددع علددى الطفددل منهددا الموقددع، والعدددد، والددنمط، وعمددر 
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أما بخصوص اآلثار التدي يمكدن االسدتدالل عليهدا للتعدرف علدى حددوث هدذا األذى .اإلصابة

البدددني ،فددديالحظ كدددمات أو نددددب فددي الجبهدددة تحدددت الددذقن، وبدددروز فددي العمدددود الفقدددري، 

راعين، عظددم السدداق األكبددر، الرقبددة، الجددذع، الفخدددين، جددانبي الوجدده، الحددوض، طددرف الددذ

نقطدددة ارتكددداز العظدددم، الدددردفين، األعضددداء التناسدددلية، العدددين، تسددداقط الشدددعر مدددن كثدددرة 

 (7007رطروط،)الشد

 إلدى األطفدالقسم العنف البدني ضد ( 7002)األطفالوفي التقرير العالمي بشأن العنف ضد 

يتعلدق بدالعنف البددني غيدر  والثداني(  الموت إلىالعنف المؤدي )األول يتعلق بالقتل : قسمين

 :المميت

وتتمثددل أسددباب الوفدداة األكثددر تكددراراً فددي إصددابات الددرأس أو األجهددزة : القتددل ( أ

، وبدرجدة (الهدز)أما األسباب األخرى فتشمل الخنق العمد، أو النفض. الداخلية

 إلدىوتشير تقديرات منظمة الصحة العالميدة . لمبرحأقل االختناق أو الضرب ا

دون سددن الخامسددة، تقددع فددي البلدددان األفريقيددة  األطفددالأن أعلددى معدددالت قتددل 

الواقعة جنوب الصحراء وفي أمريكدا الشدمالية، وأن أقدل تلدك المعددالت توجدد 

 .في البلدان المرتفعة الدخل في أوروبا، وفي شرق وغرب آسيا

أنه عقوبة تستخدم فيهدا بوتعرفه لجنة حقوق الطفل : لمميتالعنف البدني غير ا ( ب

حتدى ولدو كاندت خفيفدة، القوة البدنية بقصد إحداث درجة مدن األلدم أو المعانداة 

مل أيضاً كل عقاب يحقر الطفل، أو يذله، أو يشوه سمعته، أو يجعله كدبض ويش

 .فداء، أو يهدده، أو يخيفه أو يسخر منه

، األطفدالوتلعب العوامل االجتماعية والديمغرافيدة دوراً فدي ازديداد العندف البددني ضدد      

فاألسرة الفاقدة ألحد الوالدين وتدني مستوى المعيشة، واألب أو األم الذي يدرى طفلده وحيدداً 

السدند والنمدوذج المناسدب التخداذ  إلدىقد يشعر بالعزلة وتتزايد عليه ضدغوط التربيدة ويفتقدر 

التربوية الصحيحة البعيددة عدن العندف، ولعدل مدا يفسدر ميدل رب األسدرة فدي هدذه  الخيارات

تربويدددة أكثدددر قسدددوة هدددو اقتدددران حالتددده بضدددعف دخدددل األسدددرة،  أسددداليبالحالدددة السدددتخدام 

 (.7001عبد الجواد و الطراونة، )وتضاعف المسؤولية
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 physical abuse  أخدرىالجسددي فدي دراسددات  اإليدذاءعلدى صدعيد متصدل عددرف    

أو توجيددددـه أذى مددددادي ( بـإمسددددـاك الددددـدواء، أو الطعددددـام)بأنددددـه إهمددددـال جسدددددي متعمددددـد 

شدددـات الجنسيدددـة، أو القطـدددـع، أو الحدددـرق، أو الكدددـبت ) كالضدددـرب، أو الكددددمات، أو التحـر 

 physical (FallCreek & Hooyman,1981: 49)والحـرمددـان المددـادي 

restraint . ف أيضاً بأنه أي أذى متعمد، وقد يشمل أيضاً الضدرب ، أو (المتكدرر)كما يعر 

الخنددـق، أو الحددـرق، أو العددالج غيددـر المالئددـم، أو الددربط، أو الحددبس، أو االعتددداء الجنسددي 

(Barrow, 1996: 292) . 

ه، حدوث إصابة جسدية للمعتدى علي إلىويتألف اإليذاء الجسدي من أفعال متعددة تؤدي     

وذلك مثل الصفع أو الضرب أو العض أو القدرص أو الدرفس أو أي سدلوكيات أخدرى أكثدر 

 ,Wiehe)عنفدداً قددد تتطلددب اسددتخدام أداة كالعصددا أو المضددرب أو المسدددس أو السددكين 

تختلدف ( الضدحية)وجود إصابة ظاهرة على جسم المعتدى عليه  إلىوتؤدي . (14 :1998

 .ب قوتها ومدى تكرارهاشدتها ودرجة الضرر الناتج عنها حس

د لإليذاء الجسدي،  إلىونالحظ أنه لم يتم التوصل حتى اآلن      إجماع حول تعريف موحَّ

فعلى سبيل المثال نجد في الوقت الحالي أن كثيراً من الوثائق القضائية التابعة للواليات 

النوع من اإليذاء يكية، تؤكد االختالفات حول تحديد هذا األمرالمحلية في الواليات المتحدة 

للفرد، فبعض هذه الواليات يصادق على التقرير فقط في حالة إثبات وجود أذى ظاهر، في 

أي عندما )حين بعض الواليات األخرى تقر التقرير في حالة العلم بتعرض الفرد للخطر 

 .Brissett- Chapman, 1995: 357)( يكون الفرد في خطر من وقوع أذى عليه

 

 Neglect Abuse:اإلهمال

: تقديم احتياجات الطفل الجسدية والعاطفية مثلفي نمط سلوكي يتصف بإخفاق األسرة       

. الجسددي،والتربوي، والعداطفي: ولإلهمال ثالثة أشكال. الطعام،والمأوى،والملبس،والرعاية

ففددي اإلهمددال الجسدددي هندداك إخفدداق بتقددديم الطعددام واللبدداس الكددافيين، وعدددم تقددديم الرعايددة 

قدس، وقدد يصدل اإلهمدال الجسدددي الطبيدة الضدرورية، وعددم تدوفير الحمايدة مدن تقلبدات الط

لمرحلة التخلي الكامل عن الطفل وطرده خارج المسكن، وفي اإلهمال التربوي يكون هنداك 
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 إلددىممددا يددؤدي  ؛إخفدداق بتددوفير الدراسددة األساسددية للطفددل واالحتياجددات التربويددة إلتمامهددا

والحدب تقدديم الحندان فدي وفدي اإلهمدال العداطفي هنداك إخفداق تسرب الطفدل مدن المدرسدة، 

والدعم للطفدل، أو حددوث عندف منزلدي بحضدوره، أو اإلدمدان علدى الكحدول أو المخددرات 

 (.7007رطروط ،)من قبل البالغين ومشاركته في ممارسات هذا اإلدمان

أنده مدن الصدعب تفسدير  إلدى( 7002)األطفدالويشير التقرير العالمي بشأن العنف ضد      

حاالت اإلهمال في ظروف سوء مستوى الصحة العامة ونقص التغذية، وفدي بعدض البلددان 

التددي تبلدد   األطفددالالصددناعية يشددكل اإلهمددال النسددبة العظمددى مددن حدداالت سددوء معاملددة 

للسلطات، وتؤكد الدراسات التي أجريت في تلك البلدان أن أشدكال العندف واإلهمدال يتدداخل 

التسدول،  :وبتحليل المؤشدرات السدلوكية لضدحايا اإلهمدال فقدد كاندت تشدمل.ع بعضبعضه م

والسرقات، والتغيب عن المنزل، واالعتداءات الجنسية عليهم، واإلرهداق المسدتمر، وتنداول 

ت عالمددات سددريرية لضددحايا الكحددول، واسددتخدام المددواد والعقدداقير، ويرافددق هددذه المؤشددرا

قلددة النظافددة الشخصددية، والمالبددس غيددر المالئمددة، وعدددم الجددوع المسددتمر، و: مثددلاإلهمددال 

توفير الرعاية الطبية، والتخلي عن الطفدل لفتدرات طويلدة، ومعانداة الطفدل مدن إخفداق النمدو 

 (.7001عبد الجواد و الطراونة، )العقلي والجسدي

  Emotional Abuse(:العاطفي)العنف النفسي

أي سلوك أو عمل متعمد يصدر من قبل أحد الوالددين، أو كليهمدا أو اآلخدرين ويقصد به     

فدي األسدرة، ويتسدبب  األطفدالالمحيطين بالطفل أو من غرباء عدن الطفدل تجداه أحدد أو كدل 

 فددددددددددي إحددددددددددداث أي نددددددددددوع مددددددددددن أنددددددددددواع الضددددددددددرر أو األذى النفسددددددددددي للطفددددددددددل

 أوالسددخرية مندده، أو إهمالدده، أو نبددذه، :  مثددل ،المسددببة ألمدداً للطفددل سدداليباأل بإتبدداعوذلددك 

فرقدة تهديده، أو تخويفده، أو توجيده العبدارات الجارحدة لده، أو معاملتده معاملدة عنيفدة، أو الت

غير ذلك من أعمال يمكدن أن  إلىخوته، أو حرمانه من العطف والمحبة والحنان إبينه وبين 

 (.7002آل سعود، )يترتب عليها إحداث أذى نفسي للطفل كنتيجة لها

وجود تدالزم قدوي بدين العندف ( 7002)األطفالويشير التقرير العالمي بشأن العنف ضد     

فدي األسدر التدي يسدودها العندف، ففدي تلدك األسدر يوجدد خدوف  األطفالالنفسي والبدني ضد 

وقلددق دائمددان بسددبب توقددع العنددف، وشددعور بدداأللم واإلذالل والخددوف أثندداء حدوثدده، وفددي 
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ألكبددر يكددون هندداك شددعور بالوحدددة نتيجددة للنبددذ وسددوء الظددن مددن قبددل المجموعددات العمريددة ا

ومدن الصدعب التأكدد مدن صددق هدذا الشدكل مدن  ،ين وازدراء الذات في بعض األحيداناألبو

ال ينمدون بالطريقدة المناسدبة ألعمدارهم  األطفدالأشكال العنف ألنه غير ملموس، لكن بعض 

التددي تحدددث للطفددل ال بددد أن تتضددمن عنفدداً التددوتر مددع أن جميددع أنددواع العنددف / مددع التلعددثم 

، حيددث يشددكل اآلبدداء والقددائمون علددى الطفددل المصدددر األول للحددب والعطددف (عاطفيدداً )نفسددياً 

الحدب،  األطفدالوالحنان، وتعتمد سالمة نمو الطفل االنفعالي على قدرة الوالدين على مبادلة 

 (.7006الشريف،)وإشعارهم باألمن وتعزيز شعورهم باالنتماء لألسرة

مثدل شدتم الطفدل،  األطفدالقاسدية فدي التعامدل مدع  أسداليبالعنف العاطفي  يصاحبكما      

وتحقيره، وإذالله، وحبسه ، وتعليقه وربطه بالسالسل، والبصدق علدى وجهده ، وحلدق شدعر 

 أو الفتيددات وتغييددر مالمحهددن، وإسددكات الطفددل أثندداء التعبيددر عددن رأيدده أمددام أفددراد األسددرة

باإلضدافة . كما أن التهديد بالتعذيب واللوم واإلهانة جميعهدا مظداهر للعندف النفسدي. الزمالء

التددليل المفدرط ومدا لده مدن آثدار سدلبية علدى عواطدف الطفدل، ومدا ينطبدق علدى الطفدل  إلى

ينطبددق علددى المددرأة الزوجددة أو األخددت داخددل األسددرة، سدديما وأن االعتددداء الجسدددي علددى 

عبددد الجددواد و الطراونددة، )داخددل األسددرة األطفددالداء عدداطفي علددى الزوجددة األم هددو اعتدد

7001.) 

من أخطر أندواع العندف انتشداراً فدي المجتمعدات العربيدة هدو العندف اللفظدي متمدثالً إن      

فدي البيدت عندد  يبدرز هدذا السدلوك المشدينتده وإنسدانيته، وبتجاهل الرأي والرأي اآلخر وقيم

وقد انتشرت هدذه الظداهرة عدن . ة الخارجية المحيطة بالطفلالوالدين وفي الشارع وفي البيئ

طريددق القدددوة السدديئة سددواء تمثلددت بالوالدددين أو مددن هددم أكبددر مددنهم سددناً كدداإلخوة واألقددارب 

من التعبير عن آرائهم أو إكمدال حدديثهم بالسدخرية والتدوبيخ  األطفالوغيرهم، وتجلت بمنع 

وعلدى الدرغم مدن هدذا التصدرف مدن . األطفدالالذي يؤدي سدلباً فدي نفسدية  األمروالتجاهل، 

قبل المحيطين لم يكن القصدد مندع تعنيدف الطفدل أحيانداً، إال أنده يسدبب مشداكل نفسدية كثيدرة 

خددوة واألخددوات اتدده بكلمددات نابيددة وقبيحددة أمددام اإللددذلك مددن مظدداهر تحقيددر  الطفددل مناد

أبدو ريداض )أن ال قيمة له وال اعتبار له بدين أسدرتهواألقارب والجيران، بحيث يشعر الطفل 

 (.7001وآخرون، 
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 :Sexual Abuseاإليذاء الجنسي 

ف  األطفالتتعدد أشكال اإليذاء الجنسي الذي قد يمارس على       أو النساء، ويمكدن أن يعدر 

لألطفال بأنه أي اتصال قسـري، أو حيلدـي، أو متالعدب  sexual abuseاإليذاء الجنسي 

، بغدـرض (أي أكبر منـه بخمس سندـوات فدأكثر)شخص أكبر منـه سناً عن طريق مع طفل، 

كمدا يعدرف بأنده .  (Conte, 1995: 402)تحقيق اإلشباع الجنسـي للشخص األكبدر سدناً 

 ,Bamford & Roberts)إلشددباع الرغبددات الجنسددية لدددى الكبددار  األطفددالاسددتخدام 

ويشمل اإليذاء الجنسي هنا ممارسة أي نوع من األعمال الجنسدية مدع الطفدل . (38 :1997

أي اتصدال أو احتكداك  إلدىبحيث ال تكون لديه القدرة على إعطاء الموافقة عليها، باإلضدافة 

اسددتخدام العنددف أو التخويددف مددن قبددل المعتدددي، دون األخددـذ بعددين ب يحدددثجنسددي بالطفددل 

، ودون االهتمام ما إذا كدان هنداك خدعدة، (وهو الطفل)ار عمر المشترك بهذه العملية االعتب

 ,Berliner & Elliott)أو أن الطفل من الممكن أن يفهم الطبيعة الجنسية للعمل الممارس 

1996 : 51) . 

أفدراداً آخدرين أنهدم يتعرضدون لإليدذاء الجنسدي،  األطفدالوفي بعدض الحداالت قدد يخبدر     

ثيراً منهم يهددون من قبل المعتدي بعدم إبالغ الغير، أو قد يحاول المعتدي إعطداءهم ولكن ك

وال ينحصدر هدذا اإليدذاء علدى . (Bamford & Roberts, 1997: 38)مكافأة أو هديدة 

، بددل يعددد أيضدداً االتصددال أو االحتكدداك الجنسددي بددين األطفددالممارسددته مددن قبددل الكبددار ضددد 

إيذاًء إذا كان هناك تفاوت بينهما في العمر، وفدي النمدو، وفدي المراهق والطفل األصغر سناً 

حجددم األداء، بحيددث يكددون الطفددل األصددغر سددناً عدداجزاً عددن إعطدداء موافقددة للطددرف اآلخددر 

 .(Berliner & Elliott, 1996 : 51)وكذلك عن مقاومته 

معاملدة ويمكن تعريف اإليذاء الجنسي بشدكل عدام بأنده أي ندوع مدن االسدتغالل وسدوء ال     

أو الكبار بطريقة تحقق إشباع شهواني لدى الشدخص المعتددي، حيدث يعداني /و األطفالتجاه 

اضدطرابات فدي : مثدل)هذا الشخص المعتدي عادًة مدن وجدود مشدكالت نفسدية خطيدرة لديده 

كمددا ال يسددتطيع المعتدددى عليدده (. الشخصددية، أو االضددطرابات الجنسددية أو إصددابته بالددذهان

ومدن . أو ال يفهم كيفيدة إيقداف المعتددي عدن تنفيدذه/عتداء الواقع عليه ومقاومة اال( الضحية)
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هددذا النددوع مددن اإليددذاء علددى عدددة أشددكال مختلفددة، منهددا االتصددال الجنسددي  يشددملالممكددن أن 

، أو (أو عندما يكون الضحية أصغر سناً من أن يعطي الموافقة)بدون موافقة الطرف اآلخر 

ومداعبتده جنسدياً بددون ( المعتددى عليده)احتضدان الضدحية  التالعب باألعضاء التناسلية، أو

، أو أخذ صدور إباحيدة أو إطالعده عليهدا، كمدا يضديف بعدض frotteurismاتصال مباشر 

االغتصداب، أو : األخصائيين االجتماعيين مجموعة من التصنيفات ألشكال هذا اإليذاء، مثدل

ض أو اإلكدراه seductionاإلغواء  صدور  إلدىلجنسدي، باإلضدافة ا coercion، أو التحر 

 (.Barker, 2003: 393)األشكال األخرى لإليذاء الجنسي 

ض الجنسددي       Sexualومددن المفدداهيم المرتبطددة باإليدددذاء الجنسددي هددو مفهددوم التحدددر 

harassment   ويعرف بأنه يتمثَّل في معاملة مؤذية وغير لفظية تتخذ أحد صور التمييدز

للشدخص بسدبب جنسدده وغالبداً مدا يددرتبط ذلدك بمجددال  sex discriminationالعنصدري 

مدراودة  أوالعمل، حيث يتضمن مثل هذا النوع معاملة المدرأة بإيمداءات إباحيدة مدن الرجدل، 

المددرأة عددن نفسددها، أو محاولددة تبددادل أي ممارسددات جنسددية فددي مقابددل مددنح المددرأة فرصدداً 

 (.Barker, 2003: 394)وظيفية 

 

 : األطفالالممارس على  العنف العوامل المساهمة في حدوث-5

هو أمر  األطفالإن فهم طبيعة وأسباب العوامل المؤدية للعنف الممارس على     

وإذا كان هناك . كان ومال زال تحدياً كبيراً للمهنيين واألكاديميين األمرضروري، وهذا 

على هي أن حدوث العنف يعتمد  ،وات الماضيةالسن فيحقيقة وحيدة تم التوصل إليها 

وعليه فإن .وهذه العوامل تتفاعل وتعزز بعضها البعض ،عوامل متعددة تصادم العائلة

 األطفاليتولد نتيجة تفاعل عوامل خطورة تتراوح بين  األطفالالعنف الممارس على 

 . أنفسهم وعائالتهم والمحيط الذي يسكنون فيه

قة بموضوع العنف ضد المتعلقة والمتعم األبحاثلقد أجمعت كثير من الدراسات و

نه يمكن تقسيم هذه العوامل ضمن منظومة محددة تنطلق من عوامل الخطورة أ إلى األطفال

 :اآلتيةوذويهم وبيئاتهم االجتماعية واالقتصادية، وفق المعطيات  األطفالالمحيطة بكل من 
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 7000،العقرباوي،7002،األطفالالتقرير العالمي بشأن العنف ضد )

 (:7006،آخروناس،،الي7006،جهشان،

 

 :عوامل الخطورة المرتبطة بالوالدين

أطفاله، في األعم األغلب يكون قد المتفق عليها، أن الشخص المِعنف الحقائق  ىحدإ     

أسيء له جسديا، عاطفيا، جنسيا، أو يكون قد أهمل وهو طفل، ويجب هنا عدم التعميم 

 .لمستقبلاواالفتراض أن كل شخص أسيء له وهو طفل سيكون والداً  معِنفاً في 

أطفالهم يعانون من اضطرابات المعِنفين  األشخاصن كثيراً  من وعلى الرغم من أ   

اض النفسية تلعب دورا ضئيال في حصول العنف األمرعاطفية أو سلوكية، إال أن 

ن أإال  تميزها عن غيرها،واإلهمال، وال يوجد نمط معين تتصف به شخصية المعِنف أو 

االندفاع وعدم ضبط النفس، وتدني الذكاء، ونفسه، المعِنف قد يتصف بعدم احترامه 

عدم تحمل والقسوة والصرامة، والالمباالة، والكآبة، والتوتر، واالنعزالية، وئية، العداو

 أو على الكحولباآلخرين، والتعود  االرتيابو النضوج،وعدم  األنانية،و اإلحباط،

 (.7007رطروط،) إساءة استخدام المواد، أو السلوك الجرميوالمخدرات، 

دي غياب المعرفة والمهارات لدى الوالدين، تؤهناك العديد من المشاكل الناتجة عن    

افتقار المهارة األبوية مثل فرط التأديب أو العقاب  :، وتشملواإلهمالالعنف  إلى

مشاكل الصعوبات الزوجية، ومشاكل عدم القدرة على السيطرة على النفس، والجسدي، 

الوالدين مشكلة غياب المعرفة لدى وغياب مهارات التواصل الشخصي مع اآلخرين، و

 أوبنمو وتطور الطفل، القناعة بأن الطفل ما هو إال ملكية خاصة للوالد أو الوالدة، 

 .(7060الخطيب،)القناعة بأن العنف هو السبيل األمثل لحل أي مشكلة

زيادة في خطورة حدوث العنف، قد   دانتوفر ظروف محددة يمر بها الوالوقد       

عدم قدرة وحدوث مرض جسدي لدى الوالد أو الوالدة، ووالدة غير مرغوب بها،  :تشمل

عند تعاضد هذه الظروف مع  السيما ،على التعاطف مع الطفل المريض جسديا أحدهما

ن الزواج المبكر، أو الوالدة أكما . زلة اجتماعية لدى العائلةوجود ضغط اجتماعي أو ع
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بسبب الضغط  ؛إلساءةلتزيد من احتمال تعرض الطفل ( لقة أو األرملةالمط)الوحيدة 

 ،املعدم الربط بين وجود هذه العو تأكيد مالحظة االجتماعي وانخفاض الدخل، ويجب

 (.7006رطروط،)لإلساءةالحدوث المباشر و

 :عوامل الخطورة المرتبطة بالطفل

لل من حصانتهم الجسدية والعاطفية تق األطفالمما ال ريب فيه أن صفات بعض    

االجتماعي، والعاطفي قد والعقلي، وعمر الطفل ونموه الجسدي،  ن  إلسلوك العنف، حيث 

يزيد أو ينقص احتمال تعرضه للعنف، اعتمادا على تفاعل هذه الصفات مع عوامل 

بسبب صغر حجمهم ومرحلة  األطفالويكون بعض . الخطورة الموجودة لدى الوالدين

إخفاق "، أو "فل المهتزمتالزمة الط"، "لمتالزمة الطفل المعذب"نموهم المبكرة عرضة 

الذين يعانون من انخفاض الوزن عند الوالدة لديهم  األطفال، و"النمو غير العضوي

وعدم الطفل الذي يتصف سلوكه بالبكاء الشديد،  أن  كما . احتمال أكبر للتعرض للعنف

غير ( المعِنف)إذا كان أحد الوالدين  وتحديدااالستجابة، يزيد احتمال تعرضه للعنف، 

 . قادر على التعاطف مع الطفل أو على السيطرة على عواطفه

الذين يعانون من مرض دائم، أو إعاقة دائمة ال يجدون الرعاية  األطفالبعض ولعل    

 .عاطفي اضطرابعانين من تعرضون للعنف من األمهات اللواتي قد يتو ،الكافية

يتوفر لديهم عامل  االجتماعيالذين يعانون من االنعزال  األطفال أن   إلى اإلشارةوتجدر 

مة الطفل الذي ليس له عالقة حميفخطورة لتعرضهم للعنف واإلهمال أكثر من غيرهم، 

 .أكثر الشواهد توضيًحا لهذه المعاناة مع أمه أو الذي ليس له أصدقاء

 :عوامل الخطورة المرتبطة بالعائلة

 لإلساءة األطفالتعرض  الت لها صفات محددة تزيد احتمالالعائإن بعض          

النزاعات الزوجية داخل األسرة النووية، النزاعات داخل األسرة : ، مثلواإلهمال

هذه . االجتماعيالممتدة، العنف األسري، الضغوطات المالية والوظيفية، واالنعزال 

 .وتتفاعل مع عوامل الخطورة األخرىتفاقم تبشكل مباشر بل  اإلساءةالعوامل ال تسبب 
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 :عوامل الخطورة المرتبطة بالمحيط الذي يسكن به الطفل

ف على تعريف العن يرتكزمنتشر في بعض المجتمعات أكثر من غيرها، الإن العنف    

ياً سلوكاً طبيع تعد  عنفاً  في مجتمع ما قد  تعد  التي  تالسلوكيافي ذلك المجتمع، فبعض 

التعريف يعتمد على الحالة االقتصادية العامة في في مجتمع آخر، وهذا التفاوت 

المفهوم السائد للعقاب الجسدي، والرعاية المقدمة فمفهوم لدور األسرة، وبالمجتمع، 

 .لألسرة

 :  األطفال علىعواقب العنف الممارس -6

راحل الطفولة وضرراً في مثاراً شخصية مباشرة آ األطفالعواقب العنف ضد  تترك    

في محيط المنزل واألسرة أن  األطفالويمكن للعنف الذي يتعرض له . لوغوالمراهقة والب

فقد يفقدون الثقة  .ئهمونما األطفالعواقب تستمر مدى الحياة تضر بصحة  إلىيؤدي 

باآلخرين ثقة إن تعلم ال. ضرورياً لنماء اإلنسان وتطوره الطبيعي أمراالتي تعد باآلخرين، 

االرتباط باألسرة مهمة ضرورية في مرحلة الطفولة، وهي ترتبط بشدة  عبر منذ الطفولة

 . بالمقدرة على الحب، والتعاطف وإقامة العالقات المستقبلية

إمكانية النمو الشخصي وتحقيق  وعلى مستوى أكثر اتساعاً يمكن للعنف أن يعيق     

التقرير العالمي بشأن العنف ضد )ع ككل نجازات ،وهو ذو تكلفة باهظة للمجتماإل

 (. 10،ص  7002،األطفال

تتمثل في اإلصابات  األطفالإن العواقب الفورية األكثر وضوحاً للعنف الممارس ضد     

المميتة وغير المميتة، واالختالل المعرفي وفشل النماء، والعواقب النفسية والعاطفية عند 

ن فهمها أو قد ال يملكون تعرضهم أو مشاهدتهم لمعاملة قاسية وأليمة ومهينة ال يستطيعو

ن ومنبوذون بأنهم مهمشو األطفالتشمل تلك العواقب شعور كما  .منعها وإيقافهاعلى القدرة 

فعندما يتعمد اآلباء إيالم وإيذاء أطفالهم، إما بفرض . وشعورهم بتخلي اآلخرين عنهم

هو أن و ،من الدرس الذي يتعلمه الطفل االعقاب عليهم، أو ألي غرض آخر، يكون جزء

 (. International Save the children ,2005)الوالد مصدر لأللم يجب تجنبه 

 صادر عن األطفالواقب قد تزداد تعقيداً حينما يكون العنف ضد ولعل اآلثار والع     

وفي األماكن التي يفترض أن يشعروا فيها  ،عالقات حب وثقة األطفالأشخاص تربطهم ب
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أن التعرض للعنف أو الصدمة يؤثر  إلىوتشير مجموعة من الدالئل .باألمان واالطمئنان

أن  إلىالنمو العصبي الطبيعية،إضافة  على المخ في مرحلة النمو عن طريق عرقلة عمليات

 توالسلوكيامخاطر متزايدة من األفكار التعرض للعنف البدني والجنسي قد تصاحبه 

 (.  Perry,2001  ،Evans ,2005)المرتبطة باالنتحار

 يؤثر تأثيراً  األطفالأن العنف وإهمال  إلى( 7007المطوع،)وعلى صعيد آخر أشار      

الشعور و ضعف الثقة بالنفس،) :اآلتيةمالحظة النتائج ب المستقبليةكبيراً في شخصياتهم 

ات النفسية والسلوكية المشكالت واالضطراب ، والمعاناة منالقلق، والعدوانية باإلحباط،

العواقب االقتصادية واالجتماعية التي يخلفها  إلى نشير وة على ما سبق،عال(.المختلفة

تكاليف  :فهناك تكاليف مباشرة لهذا العنف مثل.في أي مجتمع األطفالالعنف الممارس على 

ووضع الضحايا في دور  ،والخدمات القانونية واالجتماعية الرعاية الطبية للضحايا،

اإلصابات الدائمة والمحتملة أو حدوث  :أما التكاليف غير المباشرة فتتمثل في.للرعاية

 المهمةففي أحد التقارير . ليم، وقلة اإلنتاجيةاإلعاقة، واألعباء النفسية، واالنقطاع عن التع

في الواليات  األطفالحول هذا الموضوع قدرت التكاليف المالية المصاحبة للعنف ضد 

بما في ذلك المكاسب المفقودة وتكاليف الرعاية الصحية  7006يكية عام األمرالمتحدة 

 (. Fromm,2001)مليار دوالر أمريكي  91النفسية بحوالي 

ويمكن القول بعد استعراض جملة من الحقائق المتعلقة بالعواقب المترتبة على ممارسة    

هذه الظاهرة لها تأثيراتها السلبية على كل مقومات وأنظمة أي  ن  إ :األطفالالعنف ضد 

مجتمع، فالخسارة ال تتوقف لدى األفراد الذين وقعوا ضحية للممارسات العنيفة ،بل تمتد 

الذين كبروا  األشخاصولعل الخطورة تكمن هنا في أن . لتشمل مكونات المجتمع ككل

وها من قبل ذويهم أو خارج إطار أسرهم ومعهم تبعات تلك الممارسات العنيفة التي تلق

بأناس آخرين  األشخاصستكون لها ردات عنيفة في المستقبل خاصة عندما يرتبط هؤالء 

أن حلقة العنف قد تستمر  على،إذ دلت كثير من الدراسات  أطفاالوينجبون  أسراويكونون 

ن لديهم في صغرهم وهو ما يصطلح على  ضد اآلخرين كجزء من االنتقام والحقد الذي تكو 

 (. 7002ديفيد وولف،)  Cycle Of Violenceدورة العنف "تسميته 
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 : األطفالبعض النظريات االجتماعية المفسرة للعنف الممارس على -7

من المواضيع  – األطفالومنها العنف الممارس على -دراسة االنحراف والجريمة  تعد      

عالم االجتماع الفرنسي إميل  :التي اهتم بدراستها رواد علماء االجتماع األوائل أمثال

دوركايم الذي دأب في مؤلفه قواعد المنهج في علم االجتماع على اعتبار االنحراف 

تالكوت بارسونز  :وقد سلك كٌل من. والجريمة ضرباً من ضروب السلوك غير المقبول 

هم وروبرتي دبن وغيرهم من علماء االجتماع المعاصرين مسيرت ،تونوروبرت مير

الذي ساعد على تهيئة  األمرلظاهرة االنحرافية والجريمة والعنف ل التفسيرية والتحليلية

لتفسير الظاهرة اإلجرامية من  ؛المناخ المناسب لتبيان المالمح واألسس النظرية والمنهجية

 (. 6992 ، 2شتا ،ص )منظور علم االجتماع 

لظاهرة االنحرافية وظاهرة الجريمة يعطينا تصوراً أوضح لعالقة علم اإن فهمنا     

فكما هو معلوم يهتم علم االجتماع بتناول الظواهر . وميدان االنحراف والجريمة  ،االجتماع

حد أ األطفالعنف األسري الممارس على االجتماعية بالدراسة والتحليل، وطالما أن ال

ريمة واالنحراف فإن ذلك يسهل علينا تناول بعض النظريات االجتماعية التي أشكال الج

 .استطاعت تفسير هذه الظاهرة

يمثل التغير االجتماعي إطاراً واسعاً ومرجعياً لكثير من المشكالت التي تحدث داخل     

مكونات المجتمعات عموماً بسبب االختالالت التي تنشأ عن عدم انسجام التغيرات المادية 

فاألسرة وما أصابها من تغيرات . والمعنوية، أو كما اسماها وليام اوجبرن بالتخلف الثقافي 

إفراز بعض الممارسات العنيفة من  إلىصعيد االجتماعي واالقتصادي أدى كبيرة على ال

، 79عمر،ص ) المحتاجين لهذه الرعاية األطفالالقائمين على الرعاية ضد  األشخاص

7002   .) 

في (  Scientific Paradigms)ومما ال شك فيه أن استخدام النماذج العلمية       

نسب المداخل المنهجية أداخل إطار األسرة يعد  األطفالد تفسير سلوك العنف المنحرف ض

تحليل العالقة أو االرتباط بين  إلىالمعاصرة التي يمكن أن تقدم إضافات جديدة للوصول 

 األطفالالخلل في عناصر منظومة المعتقدات االجتماعية والجريمة المتمثلة في العنف ضد 

 ( . 7006، 16الطراح، ص)
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ت طبيعة الخلل في العناصر ف نتناول عدة نظريات اجتماعية فسروبناء على ذلك سو    

ة لمنظومة البناء االجتماعي للمجتمع وعالقته بإنتاج إحدى الظواهر االجتماعية الرئيس

برز النظريات أإذ تعد النظريات االجتماعية من  ؛األطفاللى كالعنف األسري الممارس ع

كالها ،وتنطلق هذه النظريات برمتها من أن التي حاولت تفسير ظاهرة الجريمة بمختلف أش

شكل تكاملي  إلىالكثير من التعمق والتحليل للوصول  إلىالسلوك اإلنساني المعقد يحتاج 

 .نظري قادر على تفسير الظاهرة أو السلوك 

 : االيكولوجيا االجتماعية والتفكك االجتماعي:2-6

الناشئة ما بين الكائنات الحية وبيئتها يقصد بااليكولوجيا حسب فوس وبترسون تلك العالقة 

،وتعد هذه النظرية إحدى اإلسهامات البارزة لمدرسة شيكاغو في علم االجتماع وخاصة في 

الحي والمجتمع بمنظور  إلىة وتنظر النظري .ال الجريمة واالنحراف االجتماعيمج

لمميزة عن ة اة عموماً من بعض المكونات الرئيس، بحيث تتألف المنطقة البيئيعضوي

فاألفراد يجهلون بعضهم البعض  ،هذه الميزات العالقات االجتماعيةغيرها وعلى رأس 

التفكك االجتماعي  عن طريقه الذي ينشأ األمر ،قاتهم مجهولة وضعيفة وغير مستقرةوعال

 إلى، مع أهمية اإلشارة لمسؤولة عن حدوث السلوك اإلجراميحد األسباب اأالذي قد يكون 

أربع مكونات رئيسة  6979ا في سنة رت سامبسون وبايرون جروفز قد حددأن كالً من روب

 ،الجماعات العرقية المختلفةو ،المكانة االقتصادية المتدنية)يوه ،للتفكك االجتماعي

البيوت المفككة و ،منها أو القادمين نيالمغادر حيالالحراك االجتماعي المرتفع للمنطقة و

 . (7002، 606-679الوريكات ، ص )بة والعالقات المضطر

يتميز بأنه  األطفالالعنف األسري الممارس على  ن  إ :ووفق هذه النظرية يمكن القول    

كثير من الضوابط  إلىالتي تفتقد تفع فيها نسبة الحراك االجتماعي يقع في البيئات التي تر

بسبب عدم وجود اتفاقات وضوابط تنظم العالقات  ،العنف تلسلوكيااالجتماعية الرادعة 

مما يساعد األفراد  ،القادمين إليها والخارجين منها األشخاص ؛ نظرا لكثرةفي هذه البيئات

المعايير والقواعد  في ظل غيابطر أسرهم أعنيفة داخل  تسلوكياارتكاب  إلىا هن

 .األطفالبحق  مرتكبةعية على تلك الممارسات الجتمااالرقابة وال
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 : نظريات البناء االجتماعي :2-7

تعد التفسيرات التي قدمتها نظريات البناء االجتماعي من أكثر النظريات شيوعاً في      

وانخفاض  ،والبطالة ر،الفق :فالمشاكل االجتماعية مثل. تصديها لتفسير السلوك االجتماعي

 أنماطوضعف الضوابط االجتماعية كلها من المتغيرات الكفيلة بإنتاج  ،مستوى التعليم والدخل

 .هذه األزمات والكروب االجتماعيةمن اإلجرام والعنف في مختلف المجتمعات التي تعاني 

تحاول نظريات البناء االجتماعي تناول الظواهر اإلجرامية عموما بالتحليل والتفسير وفق و

 . (7002، 617ات ، ص الوريك)لظاهرة المستوى الكلي ل

سلوك اإلجرامي كما يعد إميل دوركايم من العلماء الذين وضعوا إسهامات جيدة لتفسير ال     

ففي المجتمعات التعاقدية تنشأ العالقات " تقسيم العمل في المجتمع " كتابه  في أو المنحرف

وبالتالي فإن هذه الروابط ، بل على روابط تعاقدية بين األفراد ليس على أساس الدم أو القرابة

وجود  إلىمما يؤدي  ،قد ال تحترم بسبب التغيرات المستمرة التي تصاحب هذه المرحلة

اضطرابات ذات تأثير قوي مما خلق حالة االنوميا أو الالمعيارية بين األفراد فتقل نسب 

أن تزداد ، ويمكن لضوابط السلوكيةالتكيف االجتماعي وتكثر نسب االنحراف واالنفالت من ا

العالم روبرت ميرتون فقد  إلىأما بالنسبة  .ين األفراد داخل األسرة وخارجهاوتيرة العنف ب

ن المجتمع إ :حيث قالمي  بشكل عام اجرعالج موضوع االنحراف االجتماعي والسلوك اإل

ومن جهة أخرى يضع الوسائل المقبولة والمشروعة  ،يؤكد على أهداف ثقافية بنائية من جهة

لتحقيق أهداف المجتمع وهذا ما ينتج لدى ميرتون التكيف واالستجابة ، وفي حال تعارض 

ه ما وجود ضغوط اجتماعية مختلفة قد ينحى األفراد منحى انحرافياً أو انسحابياً مما يشكل مع

 . نومي يسمى بالتفكك االجتماعي واأل

أن السلوك العنيف داخل األسرة يحدث  إلىاإلشارة  ناقاً من الحديث أعاله يمكنوانطال     

بسبب كثرة ضغوط  ؛بسبب فقدان األفراد القدرة على تحقيق أهدافهم ورغباتهم في المجتمع

إصابتهم باإلحباط والكره وبالتالي  ،المشاكل االجتماعية التي يعانون منها وتمنعهم من تحقيقها

 .  الذي ال مناص من تفريغه إال بالعنف بمختلف أشكاله
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 : نظرية االنحراف الثقافي:2-0

 ،تللسلوكياالمستويات المعيارية  هاأن الثقافة تعني في عموم إلىرد يشير مارشال كلينا     

والثقافات  ،الثقافة العامةوبالتالي دراسة العالقة بين المعايير المتصارعة وما تنطوي عليه 

المجتمعات الحديثة تنطوي على  ن  إإذ  السلوك المنحرف ،بوعالقة ذلك  ،الفرعية من قيم

ومن هذا المنطلق صاغ العالم دونالد سذرالند فرضيته  .من الثقافات الفرعية المتباينة العديد

ي العنيف يكتسب بأن السلوك اإلجرام تضمنتتعلقة بنظرية المخالطة المغايرة التي الم

ن غالبية ألسلوك االجتماعي ، كما بالتعلم شأنه في ذلك شان أي شكل من أشكال وصور ا

هاالعنيفة اإلجرامية التي  نماطاحتكاكه باأل عبر لعنيفة يمكن للشخص تعلمهاا تالسلوكيا  يعد 

الذين  األشخاصمعزولة عن أولئك  ــ بالطبعــ ، والتي تكون ممارسوها مالئمة ومقبولة

وينظر اآلباء الذين يمارسون (. 6992،  600شتا ، ص ) تالسلوكيايرفضون مثل هذه 

شكاالً كانت مقبولة أحدروا منها وتعلموا فيها صوراً والثقافة التي ان إلىالعنف على أطفالهم 

وطرق  ،بحجة محاولتهم تطبيق مفاهيم كالتنشئة االجتماعية األطفاللممارسة العنف مع 

ع أطفالهم وبالتالي فهم عندما يرون آباء آخرين يمارسون هذه الممارسات فإن ذلك التربية م

 . يشكل لهم مسوغاً ثقافياً و اجتماعياً مقبوالً 

العالم ثورستين سلين فقد ركز في تناوله على تفسير الجريمة والعنف  إلىأما بالنسبة      

 عن طريقسلوكية التي يكتسبها الفرد على الصراع الثقافي القائم بين المعايير والقواعد ال

، وبالتالي عهذه المعايير في المجتموبين المعايير والقواعد الرافضة معيشته في الجماعة 

كلما ازداد تعقد المجتمع وجماعاته ازداد تعقد الثقافة وازدادت فرص التعارض والصراع 

سلوكية اتون المشكالت االجتماعية واالنحرافات ال إلىوعدم االتفاق على المعايير والدخول 

 .( 7006، 17-12الطراح، ص )

 

 : نظرية التعلم :2-1

فالسلوك  ،بب التنشئة االجتماعية المتسلطةترى هذه النظرية أن العنف ينتج بس     

 .األخرى تالسلوكياالعدواني أو السلوك العنفي يكونان مكتسبين عن طريق التعلم مثل باقي 

أو الوسطى غالبا ما يستخدمون قوتهم العضلية في صراعاتهم الداخلية فأبناء الطبقة الدنيا 
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أو حتى مع اآلخرين، بمعنى أن ثمة ظروفاً اجتماعية ضاغطة تفرض استخدام هذه 

ذلك نجد أن تربية األفراد في هذه الطبقات تقوم في كثير من  إلىإضافة . تالسلوكيا

، وبالتالي ذا خالفوا أوامر وتعليمات أبويهمبة الجسدية الرادعة إاألحيان على إيقاع العقو

تشرع الستخدام األفراد العنف ضد  توسلوكيايكتسبون على المدى الطويل اتجاهات 

 (.  7002،  676عمر، ص )اآلخرين لحل مشاكلهم أو لتحقيق بعض رغباتهم 

 

 : النظرية الصراعية:2-2

أن العنف الذي يحدث بين طبقات  إلىتنطلق هذه النظرية من مسلمتها الرئيسة التي تشير    

المجتمع المتنوعة هو من نتاج الظلم التاريخي الذي تعاني منه الفئات المحرومة من امتالك 

ومن هذه االنطالقة الثورية نالحظ أن معتنقي هذا االتجاه يختلفون . ى اإلنتاج ووسائلهقو

مفهوم  إلىإذ يشيرون  ؛نظرية الوظيفية في تفسيرها للعنفبه مقوالت العما جاءت 

تبدو  حيثدة ضمن عالقات األقوياء بالضعفاء، الصراع وما يحمله من مستويات ع

في حالة صراع دائم وغير ثابت  –حتى داخل إطار األسرة الواحدة  –العالقات بشكل عام 

حد أيعد دائما ، اقويً  اسالحً  بوصفه العنف إلىوتنظر هذه النظرية (.6991حمدان ،)

هذا  إلىي ينظر الذ ،لفرض السيطرة التي يمتلكها القوي ضد الضعيف المهمةالوسائل 

يستمر على ما شكل عليه في استعمال القوة  األمرلذلك نجد   ،امشروعً  بوصفه االستخدام

جملة  إلىفيالحظ مثالً الزوج الذي يتعرض (. 7006، 72-71رطروط، ص )والسيطرة

من الصراعات في عمله وحياته العامة بكل مستوياتها ويشعر بأنه ال يملك القوة الكافية 

أسرته ومنزله يحاول تحويل  إلىعندما يعود ف ،موره أو في عالقته مع زمالئهللتحكم في أ

قوة داخل أسرته ضد زوجته وأبنائه الذين ال يقوون على  إلىذلك اإلحباط الذي تعرض له 

والنساء على حد  األطفال لهاوتزداد حاالت العنف التي يتعرض .في غالب األحيانمجابهته 

 . سواء مع التقائها وتضافرها مع عوامل أخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية

هذا االتجاه  مسلمات البديهية التي يعزز منظرومن ال أن إلىاحثين لقد أشار بعض الب  

مما يرغب اآلخر الضعيف فيه وما يحصل عليه  ،مقوالتهم فيما يتعلق بالعنف هو الحرمان

الفئات االجتماعية التي تعاني من انخفاض في المستوى  إلىفعالً، وبالتحديد تمت اإلشارة 
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االقتصادي والتوزيع غير العادل للثروات بين طبقات المجتمع المختلفة وما تخلفه هذه 

تالي توليد وبال ،معادلة الجائرة من انتكاسات خطيرة لدى هذه الفئات المهمشة والمحرومةال

عندما ذكر ( 7002،  19عمر،ص )، وهذا بالضبط ما توصل إليه العنف ضد أفراد األسر

أن الحرمان االقتصادي وعدم توزيع مصادر الطاقة بشكل عادل على أبناء المجتمع هو 

 . نحرافات السلوكية اإلجراميةالمصدر الرئيس لمعظم اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 :لألطفال اإلساءةالكشف عن حاالت عامة في مهارات -8

 ساليبأداء مهمة ما أو نشاط معين بصورة مقنعة وباأل أنهايمكن تعريف المهارة على 

التمكن من إنجاز مهمة معينة  إلىوتهدف .واإلجراءات المالئمة وبطريقة صحيحة 

فهي نوع من األداء تعلم المرء أن يقوم .بكيفية محددة ، وبدقة متناهية وسرعة في التنفيذ 

 (.7060الثميري،.)به بسهولة وكفاءة ودقة مع اقتصاد في الوقت والجهد

ـ الحذق ـ) :ذات الصلة المرتبطة بمفهوم المهارة مثل األلفاظوهناك مجموعة من    

(  اعة ـ الخبرة ـ التفوق ـ اإلجادةاإلحكام ـ اإلحسان ـ اإلبداع ـ البرـ  قاناإلت

(http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=4935) 

عن طريق التدريب المقصود، والممارسة المنظمة، للوصول عادة ما تكتسب المهارة ن إ   

ما تدعمه  عملممارسة  أثناءتطويره  طريقة أداء مالئمة، فالمهارة نشاط متعلم يتم إلى

أن يصبح أحد عاداتنا، أي أن كل مهارة يتم التدريب عليها تصبح  إلىالتغذية الراجعة 

لإلرادة والشعور، ومع  األمرشكل من أشكال النشاط يخضع في بادئ : والعادة هي .عادة

عادة ، ومن المحتمل أن  إلىدقة وجودة التعلم لهذا النشاط يصبح تكراره آليا ، ويتحول 

نوع من "تظل تلك العادة مستمرة بعد أن يختفي الهدف من النشاط األصلي، ومن ثم فهي

تي سيتم أوفيما ي(.7060الثميري،")لمتشابهةمواقف اأنواع السلوك المكتسب يتكرر في ال

التطرق لمجموعة من المهارات التي يحتاجها المتدخلون المهنييون في المدارس حيال 

 .واإلهمالالمعرضين لخطر سوء المعاملة  األطفالماية ح

 :مهارة المشاهدة:8-1

 النتائج األهمية المهارة

 :المشاهدة

هي نظرة 

واعية 

متفحصة 

 ومنتبهة

أولى خطوات المالحظة واكتشاف 

الطفل وإدراك  إلىالحالة، بالنظر 

احتياجه للمساعدة ومن ثم إعداد خطة 

 .للبدء بالمالحظة

لدوره التربوي  المعلمة /استشعار المعلمإن   

الذين يقوم  األطفال إلىواإلنساني بالنظر 

بتدريسهم على أنهم أفراد يستحقون االهتمام 

واالنتباه لما قد يظهر عليهم من مؤشرات 

 اإلساءة أثناءتدل على تعرضهم ألذى من 
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 .بكافة أنواعها

والمعلم الكفء هو الذي يستطيع استشعار 

وجوده في الصف الدراسي ومن  أثناءذلك 

هذه نقطة  تعد  ثم البدء بمالحظة الطفل و

 .اكتشاف المشكلة

  

 كيف تطبق مهارة المشاهدة؟

أهمية ونتائج مهارة المشاهدة في الجدول السابق فإننا ندرك أنها نقطة  إلىإذا نظرنا     

 :ويمكن تعريفها كما يلي اإلساءةاكتشاف حاالت 

، وتعني النظر لكل طفل في إطار الصف أو خارجه األطفالنقطة االنطالق للعمل مع " 

وتفحص المظهر الخارجي، وسلوك وأداء الطفل، الكتشاف أي مظاهر غير طبيعية أو 

 "وتكون دليالً لوجود مؤثر يجب االنتباه له األطفالتغيرات يمر بها 

الداخلية للمعلم والتركيز وقوة االنتباه، وتتم وتعتمد هذه المهارة على الحرص والرغبة     

 :في عدة مواقع

 .قاعة الصف الدراسي -

 .غرفة التربية الفنية -

 .الساحة الخارجية -

 .المعامل -

 :أهداف المشاهدة

المتابعة اليومية الواعية لألطفال واكتشاف التغيرات التي قد تطرأ عليهم داخل الصف  -6

 .وخارجه

 .ين المشاهدات المتشابهة في المواقع المختلفةعقد المقارنات والربط ب -7

 .متابعته اليومية أثناءحل المشكالت الطارئة التي يشاهدها المعلم  -0

 .التدخل وتحويل بعض الحاالت المرئية للمرشد الطالبي أو إلدارة المدرسة -1

 .واندماجهم مع أقرانهم ومدى نشاطهم وتفاعلهم األطفالمتابعة أداء  -2
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 :المالحظة مهارة:8-2

 النتائج األهمية المهارة

 :المالحظة

مالحظة  هي       

صودة تستهدف مق

    رصد أي تفسيرات 

 على تحدث

موضوع المالحظة 

سواء كانت ظاهرة 

 . طبيعية أو إنسانية 

 إلىنها عملية مقصودة تهدف إ    

التأكد من أن الطفل لديه مشكلة 

تحتاج للمتابعة وتتبع ما يطرأ 

من تغيرات والربط  لعلى الطف

مالحظة األحداث التي يمر ب بينها

بها الطفل وطريقة تفاعله معها 

والسلوك الذي يستجيب به 

للمواقف المختلفة في أوقات 

 .وأماكن مختلفة

 توالسلوكياالمواقف  عبرجمع الحقائق 

التي تظهر على الطفل وردود األفعال 

عملية  أثناءة /التي تؤكد ما شعر به المعلم

المشاهدة وربط المواقف المختلفة وتفسير 

نتائجها تمهيداً لتحديد التدخل المناسب أو 

هذه المرحلة مرحلة  وتعد   ،إحالة الحالة

 .تقدير الحالة وجمع البيانات والمعلومات

 

تشكل المالحظة المنهجية إحدى أدوات جمع المعلومات والتشخيص، فعن طريق    

 أن يرصد الكثير من المواقف، ويصل لحقائق تمكنه من فهمالمالحظة يمكن للمعلم 

فإن القدرة على توجيه المالحظة وتوظيفها التوظيف األمثل، واالستفادة مما تمت  المشكلة، 

مالحظته، وأسلوب رصده، ومالحظة ما يفيد فعالً وله أهمية لفهم المشكلة والعميل في آن 

واحد يتطلب مهارة يجب على المعلم أن يتحلى بها، وتكون لديه القدرة على 

والمالحظة . مالحظة العابرة التي نمارسها بشكل يوميال: فالمالحظة تأخذ شكلين.تطبيقها

العلمية التي تحتاج لقدرات وإمكانيات وتتم وفق خطوات وإجراءات محددة، وهي ما نشير 

له عند الحديث عن المالحظة على اعتبارها إحدى مهارات التشخيص، فالمهارة في 

ثم الوصول لحقائق  التركيز على جوانب معينة من شخصية الطفل ومواقف محددة، ومن

منها تساعد في عملية التشخيص للوصول للعالج والتدخل المالئم تشكل قدرة تحتاج من 

األخصائي وقتاً وممارسة حتى يتسنى له إتقانها وتطبيقها وفق أسسها العلمية التي تخدم 

المالحظة من مهارات جمع المعلومات، حيث ُتمثل المعلومات أهم  تعد  و.أغراضه المهنية

صدر يساعد على تحديد المشكلة وبالتالي الوصول للعالج المناسب، والنقص في م
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قصور في الفهم السليم، كما أن جمع معلومات أكثر مما يتطلبه  إلىالمعلومات سيؤدي 

. ُيعد مشكلة، فسيجد المعلم أمامه كماً من المعلومات التي ال تفيده في عملية التشخيص األمر

ه في االستفادة من هذه المعلومات وتوظيفها، لذا فإن على المعلم وستجعله في حيرة من أمر

 .(7006عبد الخالق،)أن يمتلك مهارة عالية في تحديد المعلومات التي يحتاجها

         

 :(2114فهمي،)المهارة في المالحظة أهمية

 استخدام الحواس المختلفة في عملية المالحظة لألطفال. 

  والمعلوماتالحصول على الحقائق. 

  المالحظة إحدى أدوات البحث العلمي في جمع المعلومات وإذا تم تطبيقها من قبل

 .المعلمين بكفاءة فإن نتائجها يمكن أن تدعم أي تدخالت مستقبلية في حالة الطفل

  مهارة المعلم في استخدام المالحظة تدل على تفاعله مع طالبه وإحساسه بهم

لى ظروفهم ومشكالتهم وتقديم الدعم المناسب لهم عند وإمكانية التأثير عليهم أو ع

 .الحاجة

  قبل تفاقمها  اإلساءةمهارة المعلم في عملية المالحظة تساعد على اكتشاف حاالت

 .كونه أقرب الناس للطفل داخل غرفة الصف الدراسي

 

 :(7000عويس،)، أبرزهارةلهذه المها أساليبو أنماطهناك مجموعة  :المالحظة أساليب

 وهي المالحظة اليومية الواعية للطالب داخل الصف  :المالحظة العامة البسيطة

واالهتمام بهم كأفراد والتنبه ألي تغيرات أو مظاهر قد تطرأ عليهم، ووضع خانة مالحظات 

في سجل المتابعة اليومي وتدوين تلك المالحظة عن أي طالب حتى ال ينساها وليضعها 

 .موضع االهتمام

  هناك بعض المواقف تتكرر أمام المعلم بالصدفة دون تخطيط  :الصدفةمالحظة

طفل أومتقاربة،  مددن تعرضا لحوادث متشابهة وفي أخوي :وتكون لها مؤشرات معينة، مثل

ال تمر تلك المالحظات دون أن أكانت هناك كدمة في عينه، وبعد يومين كسرت يده، يجب 

 . يربط بينها المعلم ويبحث في أسبابها
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 وترتبط مهارة المعلم هنا بتحديد موضوعات معينة مرتبطة  :موضوعيةالمالحظة لا

ومالحظتها في مواقف ومواقع مختلفة وتحت تأثيرات  ،بالموقف أو الحالة التي انتبه لها

 .، ومدى تأثير المشكلة عليه؟أم ال اإلساءةمتعددة للتأكد هل الطفل يعاني من 

 وهي مالحظة موضوعية دقيقة ومستمرة تبدأ من دخول الطفل  :المالحظة المنظمة

المدرسة ومتابعته في جميع حركاته وفي جميع المواقع للتأكد من تعرض الطفل  إلى

 .، ومدى تأثيرها عليه، للبدء بالتدخل المهني المناسبلإلساءة

 :شروط المالحظة السليمة 

ها، فقد ذكر يمكن االستفادة من نتائجحتى يستطيع المعلم أن يقوم المالحظة بطريقة    

 :وهي ،يجب أن تتوفر في المالحظة اثمة شروطً  ن  أ( 7000شلبي،)

 سالمة الحواس. 

 اليقظة وسرعة البديهة مع حسن اختيار موقع المالحظة. 

 سالمة التقدير. 

  الخلو من الظروف المرضية و االنفعال أو التوتر أثناء المالحظة. 

 في أول فرصة مناسبة لتسجيل المالحظات التسجيل الدقيق المباشر. 

  الخلو من التحيزات أو من النقد أي تسجيل المالحظات كما هي في الواقع. 

 ن وأهمية ما تدركه هذه الحواس أراك العقلي الستخالص معاني لها شاإلد. 

 :اإلساءةالمالحظة تساعد على اكتشاف 

 ماذا يالحظ المعلم؟ 

اليوم الدراسي وفي جميع المواقع التي يتواجد فيها  أثناءالجوانب التي يجب مالحظتها 

 :الطفل في المدرسة

التي تم  اإلساءةوارتباطها بمظاهر  ،السلوكيات الصادرة من الطفل ومدى تكرارها -

 .التعرف عليها في الجلسات السابقة

يمكن  ئاكل تعبير منها يمكن أن يتضمن شي نإبيرات اللفظية وغير اللفظية حيث التع -

 .أن يستفيد منه المعلم في دراسة الموضوع وتقييم الوضع 
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ت يمكن مشاهدتها لعالقافا، وأقرانه وبينه ومعلميه العالقات االجتماعية بين الطفل -

 .االستفادة من مظاهرها المختلفة في الدراسة وتقدير المشكلةاإلحساس بها وو

 .الحالة الصحية للطفل والمظهر العام -

مران وتدريب بحيث يستطيع المعلم تمييز ما يمكن أن  إلىومهارة المالحظة تحتاج     

يستفيد منه، وما يساعد أكثر من غيره في فهم المشكلة وفي الوصول لحقائق تساعده على 

وحتى . الوصول للتشخيص، فعليه أن يتمتع بالموضوعية الكافية وأن يبتعد عن الذاتية

مالحظاته وأن يكون هناك رصد وتسجيل فوري لمالحظاته يتسنى له ذلك البد أن ينظم 

حتى ال تتعرض للنسيان، وأن يكون لديه قدرة على تنظيم وتصنيف مالحظاته في فئات 

 (.  7006الغول،)محددة ويفيد ذلك األسلوب في مالحظات السلوكيات

 :مهارة التفسير والتقدير للمشكلة:8-3

إن القدرة على تجميع المعلومات وتمييز الصائب من الخاطي منها، واألكثر تأثيراً في    

مهارة عالية في التقويم والفهم، وكذلك القدرة  إلىحدوث المشكلة من األقل تأثيراً يحتاج 

تطلب مقدرة على االستنتاج تعملية ليست سهلة بل  ى تفسير المشكلة تفسيراً منطقياً عل

والربط المتسق والمنطقي لكافة المظاهر والسلوكيات التي تظهر على الطفل، وهذه  ،السليم

المبنية على المعلومات التي تم جمعها العملية مستمرة تبدأ باالفتراضات التشخيصية األولية 

عملية المالحظة، التي تساعد المعلم فيما بعد على الوصول لتحديد دقيق للمشكلة من  أثناء

واألدوات المتاحة للوصول للتشخيص  ساليبتوظيف مهاراته ومعارفه واستخدام األ أثناء

فالقدرة على تحليل وإعادة تركيب المعلومات ُتعد مهارة يجب أن يتمتع بها .السليم للمشكلة

 النتائج األهمية المهارة

التفسير 

وربط 

 الحقائق

تعتمد نتائج المالحظة على تفسير 

ة لها من حيث قدرته على ربط /المعلم

 .السلوك بالمشكلة المتوقعة والتحقق منها

التأكد من الحقائق التي تم اكتشافها وتحديد 

السلوك أو االنفعال  إلىالعوامل التي أدت 

الذي يظهر على الطفل تحت مؤثرات 

مختلفة وربطه بالواقع الذي يعيشه واألذى 

 .الذي يمكن أن يكون تعرض له
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كذلك القدرة على . المعلم ألنها ستمكنه من الوصول للفهم السليم للمشكلة التي يتعامل معها

 اإلساءةالمشكلة وتحديد نوع  عملية التفسير ستساعد في تصنيف أثناءاستنتاج النتائج من 

وتتضمن مهارة تحليل المعلومات وتفسيرها تحديد وترتيب المعلومات حسب أهميتها .مبدئياً 

 ( : 7000منقريوس ،اخرون ، )اآلتيةويتم ذلك وفق خطوات محددة تتمثل في الخطوات 

ث األهمية فعلى المعلم أن يرتب المعلومات تبعاً الرتباطها بالمشكلة من حي :الترتيب. أ

 .فيضع األكثر أهمية ثم األقل أهمية

تفسير العالقات بين المعلومات وربطها بين العوامل المختلفة ومن ثم تحديد أثرها في . ب

 .حدوث المشكلة

بعد أن يقوم المعلم بترتيب معلوماته، وتفسيرها عليه أن يمتلك القدرة : تحديد المشكلة. ج

مشكلة، ويتطلب ذلك أن يكون لدى المعلم معرفة ودراية على االستفادة من ذلك في تحديد ال

 .تحديد دقيق للمشكلة إلى ليصل ؛تصنيفها ومظاهرهالألطفال و اإلساءةبطبيعة مشكالت 

 أثناءذلك  هوعلى المعلم أن يتأكد من صدق التحليل والتفسير الذي توصل له، ويمكن  

وترتبط بالمظاهر واآلثار التي تبدو على ستخلصها، فكلما كانت تعكس الواقع ا يجة التيالنت

الطفل فإنها ستكون صحيحة، بينما إذا كانت ال تتسق مع معطيات الواقع فالبد أن هناك 

 .إشكالية متعلقة بعملية تحليل وتفسير واستخالص النتائج من المعلومات المتحصل عليها
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 :  المعرضين إلساءة المعاملة األطفالمهارات متخصصة مع -9

 ؟األولىكيف نبدأ المقابلة 

ماذا لو أحضرت الطفل وأجلسته أمامك وبدأت تسأله عن أسباب مشكلته ، وأنه يجب أن    

يتكلم، وأنك ستساعده على التخلص من مشكلته ، هل تعتقد أنه يمكن أن يثق بك ويتحدث 

 إليك مباشرة؟

للطفل ُيعتمد عليها كثيراً في بناء العالقة معه وكسب ثقته وزرع  األولىإن المقابلة       

خل التي سيتم طرحها في وتطبيق جميع مهارات التد االطمئنان في فؤاده، وتهدئة روعه،

 .لذا على المعلم أن ينتبه لتلك المقابلة وأن يخطط لها جيداً  ؛هذا الجزء

 :مهارة المقابلة:9-1

 النتائج األهمية المهارة

التعرف على  إلىتهدف هذه المهارة  المقابلة

المشكلة وأبعادها وجوانبها والبدء 

ببناء العالقة المهنية مع الطفل 

وتدعيمه وتحديد المساعدة المناسبة 

له وتزويده بمهارات وقدرات 

لمواجهة المشكلة من حيث الخبرات 

وطريقة التفكير ومساعدته على 

 ويعتمد إيجابيةالتعامل مع مشكلته ب

نجاح هذه المهارة على عدة مهارات 

 .مترابطة

الوقوف على أسباب المشكلة والنتائج 

التي أدت إليها تمهيداً لتشخيصها 

وتحديد خطة العالج المناسبة أو 

إحالة الطفل للشخص أو الجهة التي 

 . يمكن أن تقدم له المساعدة المناسبة
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       ما المقابلة وكيف نخطط لها؟: أوالا 

المقابلة هي إحدى مهارات الممارسة في التدخل المهني لدراسة الحاالت الفردية، والطفل 

وتقديم  ،المعنف هو حالة تتطلب المساعدة والتدخل من أجل مساعدته على تجاوز محنته

الحلول المناسبة لحالته أو مساعدته على التكيف مع بيئته ومحاولة تبصيره وتدعيمه 

 .؟أين يلجأ في حال تعرضه للعنف إلىه ولمواجهة ما قد يتعرض ل

وهي وسيلة جمع المعلومات والتعرف على المشكلة وإحدى وسائل العالج من حيث تقديم   

الدعم النفسي والمعنوي والتأثير على تفكير الطفل ومساعدته على التعبير عن مشاعره، فال 

ليتمكن من االستفادة من  ؛المقابلة أساليببد أن تكون لدى المعلم معرفة كافية عن مهارات و

 .جلساته مع الطفل ويكون له تأثير جيد ومناسب لكل حالة على حده

 : تعريف المقابلة -1

حد أمهني هادف بين المعلم والطفل أو المقابلة عصب عملية المساعدة وهي لقاء   

 .المحيطين به، وتعتمد على العلم والفن والمهارة واالستعداد

 :  األولىبلة أهداف المقا

 بداية تكوين العالقة المهنية وكسب الثقة. 

 التعرف على شخصية الطفل وسماته. 

 التعرف على جوانب المشكلة. 

األبحاث في مجال العمل تؤكد نتائج : األولىأهم الجوانب المتعلقة بالمقابلة  -

عناية فائقة لدى التدخل  ن تولىأاألمور التي يجب هناك مجموعة من  ن  أاالجتماعي 

واالجتماعية التي  األسريةالمتعرضين لخطر التحديات  األشخاصمع ه حداثإالمراد 

 (:7000منقرويوس،اخرون،)يعيشونها 

 :موعد المقابلة -1 

ويطلب منه ذلك بطريقة مريحة  ،من الضروري أن يحدد المعلم موعدا لمقابلة الطالب    

االنطباع األول لدى الطالب له دور فوال تسبب له التوتر والخوف ،  ،تظهر االهتمام والحب

 . كبير في نجاح العالقة بينه وبين المعلم وكسب ثقته

 :مكان المقابلة -2
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لذا ال بد أن يختار المعلم المكان المناسب  ها؛مكان المقابلة دورا كبيرا في نجاحيلعب    

ناً هادئاً يوفر االطمئنان واألمان، كما ينبغي أال  بحيث يكون مكا ؛لاللتقاء بالطالب ألول مرة

فإن ذلك يشتت ذهن الطفل  ،الغرفة إلىتكون هناك مقاطعة أثناء المقابلة بدخول أشخاص 

التنبه لعدم إقفال الباب أثناء المقابلة حيث  إلىوال يشعره بالخصوصية، وال بد أن نشير هنا 

مما يعزز شعور الخوف داخلهم  ؛المعنفين بالخوف من إقفال األبواب األطفاليشعر أكثر 

المسافة التي يجلس فيها  إلى، كما يجدر التنبيه األولىمن شخص المعلم خاصة في المقابلة 

المعلم مع الطفل حيث يراعى في ذلك أن تكون الجلسة غير رسمية فال يجلس على مكتب 

مما يشعر  ؛ون المسافة بعيدة بينهما وال قريبة جداً والطفل على كرسي أمام المكتب، وال تك

الطفل بعدم االرتياح، وعلى المعلم االبتعاد عن لمس الطفل حتى يعرف مشكلته جيداً ونوع 

الذين تعرضوا للعنف الجسدي أو الجنسي من  األطفالالعنف الذي تعرض له، حيث يخشى 

 . معلم وتدخلهاللمس أو االقتراب باليد وقد يؤثر ذلك في تقبلهم لل

 :التحضير للمقابلة-3

ومن المهم تحديد هدف للمقابلة والتركيز عليه، واالستعداد لها بجمع معلومات عن      

ملفه والتعرف على حالته االجتماعية، ومع من يعيض، والمستوى المادي  أثناءالطفل من 

 . لألسرة، وقد يظهر له من ملف الطفل معلومات تفيد في عملية التدخل

 :  استقبال الطفل  -4

يجب التركيز عند استقبال الطفل على تحيته والترحيب به بكلمات وعبارات ودية،     

وإبداء االهتمام وعدم االنشغال أو التشاغل بأي شيء عند االستقبال واالبتسام له واالهتمام 

 .بحضوره ودعوته للجلوس في المكان المعد ويجلس أمامه مباشرة أي مواجها له

في الطفل  إيجابيةبعبارات استهاللية والثناء على جوانب  األمربعد ذلك يبدأ المعلم هذا 

يكون قد حددها قبل المقابلة على أن يكون صادقاً في ذلك بحيث يدرك الطفل حين يسمعها 

ومن األفضل أن يتحدث المعلم مع .  أنها تتوفر فيه فعالً لتشعره باالرتياح والثقة بالنفس

موضوع جانبي لمدة خمس دقائق تقريبا لتخفيض التوتر لديه، ومن ثم يحدد من الطفل في 

ما ، فالطفل إذا كسبنا ثقته استطعنا حثه على التحدث ب؟أين يبدأ بناء على تقديره للموقف
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 لإلساءةن تعطى للطفل المتعرض أالسرية التي يجب  نريد أن نعرفه عنه وهنا يجب تأكيد

 . إيجابية سيس عالقةأتعلى ذلك يعمل ف

 :مدة المقابلة  -5

( العمر)تتوقف مدة المقابلة على مجموعة من االعتبارات ، إال  أن أهم هذه االعتبارات    

دقيقة ، وتزداد المدة مع ازدياد العمر (  70) دون السابعة تكون المقابلة في حدود  األطفالف

انية عشرة، ويستحسن أن بالنسبة لمن هم في أعمار أكبر من الث( ساعة ) لتصبح حوالي 

وعدم إخراجه  ،الطفل في صفه واستيفاء دروسه وجودنحدد وقت المقابلة بما ال يؤثر على 

حالة الطفل  إلىدون لفت النظر  معلم زميل آخر في الصف وجودمن وسط الدرس أثناء 

في بداية متابعتها حتى ال تتأثر نفسيته نتيجة متابعته باألسئلة من زمالئه الطالب أو 

 .المعلمين

 :األولىالمقابلة  إنهاء-6

يعقد المعلم اتفاقاً مع الطفل على استمرار العالقة والثقة بينهما  األولىفي نهاية المقابلة   

الجلسة  نهاءوأنه سيساعده في مشكلته وأن عليه أن يثق به ويلجأ إليه عند الحاجة ويهيئه إل

ويمكن أن ينهي الجلسة  .ويتفق معه على موعد جلسة أخرى يكمالن فيها مناقشة المشكلة

شاعره ومعاناته وأنه على استعداد لمناقشته في أي شيء بتلخيص ما دار فيها معترفاً بم

 . اآلن ومن ثم االتفاق على مقابلته في موعد مقترح يتناسب مع كليهما

 :تسجيل  المقابلة  -7

ما يسجل وتحليله واإلفادة منه فيما بعد حيث ال يمكن  إلىإن عملية التسجيل مهمة للرجوع 

 نقاط تسجيلأثناء مقابلة الطفل  لكن على المعلم لوقت، واالعتماد على الذاكرة مع مضي ا

تكتب و تسجلصغيرة ومالحظات سريعة ال تثير انتباه أو قلق الطفل أو تشعره أن كلماته 

 .يمتنع عن اإلدالء بأي معلومات كي ال

 :ما بعد المقابلة -8

 ف ايقوم المعلم بتقويم ما قام به ومدى ما حققته المقابلة من أهداف، وهل تحققت أهد

 .؟الخطة التي وضعت قبل البدء في المقابلة
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 مباشرة حتى ال ينسى تفاصيلها ئهاالمقابلة تسجيال دقيقا بعد انتهاالمعلم ل سجي 

 .المهمة للعودة إليها الحقاً 

 :أمور مهمة ال بد من مراعاتها عند المقابلة

وإعطائه الفرصة  ،احترام الطفل بمراعاة احتياجاته النفسية وتقديره واالهتمام بمشكلته -6

وعدم مقاطعته باألسئلة المفاجئة أو استنكار ما يقول  ،كاملة للتحدث عن مشاعره ومخاوفه

 .وإبداء االمتعاض منه أو من محيطه

إذا لم يتحدث عنها الطفل  األولىط الحرجة في المقابلة اخفض حدة توتره بعدم إثارة النق -7

 . ث بأسلوب لطيف وبسيطتلقائياً فعلى المعلم استثارة الطفل للحدي

هي مفتاح كسب الثقة فعلى المعلم أن يبدأ باهتمامات  األولىالمقابلة : كسب ثقة الطفل -0

واستدراجه للحديث عن األشياء التي يحبها  ،الطفل سواء في المدرسة أو خارجها

 .النصائح واالبتعاد عن يجابي منها وتدعيمه،اإلعلى  تأكيدوال ،ومشاركته اهتماماته

الطفل عند كسب ثقته يتحدث بتلقائية ومن حديثه : مقابلة الحاجة الملحة المباشرة -1  

 ت الطفلن كلمايستشف مأن فعلى المعلم دفة الحديث تجاهها،  نديرل ،حاجاته نستخلص

على عدد  ويعتمد نجاح المقابلة. حاجاته الملحة للتركيز عليها ومساعدته على تخطي أزمته

عملية التدخل، ويقصد بمصطلح  نجاح فيالتي يفيد إلمام المعلم بها بطة من المهارات المترا

والمعلم البد أن . المهارات هنا وصف األفعال والتصرفات التي تتضمنها ممارسة التدخل

يستخدم مهارات الممارسة في كل المقابالت ومن هنا تنبع أهمية أن يكون لديه االستعداد 

حتى تصبح مهارات تلقائية يمارسها في جميع ، مرارللتدريب والتطوير وتدعيمها باست

اعل االجتماعي بينه وبين المواقف المشابهة، وهذه المهارات تعتمد بشكل أساسي على التف

 .الذي يقوم على مهارات واستراتيجيات االتصال، الطفل

التعرف على المشكلة وأبعادها وجوانبها عن طريق بناء  إلىوتهدف هذه المهارات      

عالقة مهنية فعالة مع الطفل، حيث نستخدم مجموعة من المهارات األساسية مع جميع 

وإعطائه شعوراً باألمان وبناء  ،وإزالة مخاوف الطفل ،الحاالت بهدف اكتساب الثقة

فإننا  ؛مجموعة من المهاراتهذه الالمهني معه، وعن طريق استخدامنا االرتباط الشعوري 

 تعرف جوانب المشكلة وأبعادها وجميع الحقائق المرتبطة بها، ومن ثم التأثير علىنستطيع 
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 ،وتعديل الظروف سواء بتنمية قدرات الطفل ،تغيير الموقفو ،تداعياتها على الطفل

في الحالة للتأثير  ؛ومنظومات جديدة للتفكير والتحليلتزويده بمهارات أو  وتطوير خبراته

وتحقيق عملية التغيير، وبشكل عام فإن هذه المهارات تستخدم بطريقة انتقائية بمعنى أن 

نقوم بتطبيق المهارة التي تالئم الموقف، ويرتبط أيضاً استخدام المهارات التأثيرية بطبيعة 

 وظروف الطفل، وتطبيق هذه المهارات يتطلب نمو العالقة بين المعلم والطفل واستقرارها

 .و نمو الثقة بينهما

 :وتتضمن المهارات ما يلي

 .مهارة تكوين العالقة المهنية -6

 .التقبل -7

 .مهارة التواصل الفعال -0
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 ما العالقة المهنية؟

 األولىهي بالدرجة  لإلساءةمما ال شك فيه أن العالقة بين المعلم والطفل المتعرض      

مهارة ومثابرة واهتمام، ويعتمد تكوين العالقة المهنية  إلىعالقة إنسانية تحتاج لنجاحها 

وتتأثر هذه العالقة بأسلوب المعلم في اجتذاب الطفل  ،على نجاح العالقات اإلنسانية

فنية  أساليببواكتشاف حالته وإظهار الرغبة في المساعدة وتكوين الثقة بينه وبين الطفل 

 . اع والتعليق، وقدرة المعلم في السيطرة على مشاعره الخاصةاالستم:مثل 

 :مهارة العالقة المهنية:9-2

 النتائج األهمية المهارة

 مهارة

 العالقة

 المهنية

العالقة هي حالة التوافق واالنسجام 

تسمح بالفهم المشترك والتعاطف 

 .والطفل المعلمة /بين المعلم

والعالقة المهنية هي حالة من 

المؤقت االرتباط العاطفي و العقلي 

 المعلمة /تتم بتفاعل مشاعر المعلم

 ،عملية المساعدة أثناءوالطفل 

 .في الوقت المناسب تنهىو

لنجاح في مساعدة  إلىيعتمد الوصول 

الطفل على النجاح في تكوين العالقة 

المهنية المبنية على الثقة واإلقناع 

واالستجابة ألسئلة  ،بإمكانية المساعدة

واستفسارات الطفل ومشاعره وإبداء 

 .مشاعر التقبل والتعاطف واالهتمام

 

 :مهارة تكوين العالقة المهنية

حالة من االرتباط بين شخصين أو أكثر حول : يمكن تحديد المفهوم العام للعالقة المهنية أنها

 .ي في تقديم الخدمات  للحاالت الفرديةموضوع معين، وهي مفهوم عالجي وأساس مهن

 :لألطفال أنها لإلساءةويمكن تعريف العالقة المهنية في مجال التدخل المهني 

حالة من االرتباط العاطفي و العقلي المؤقت تتم بتفاعل مشاعر كل من المعلم و الطفل )

 (.عملية المساعدة أثناء
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عالقة تبادلية تتسم  أثناءفالتدخل المهني عملية ليست من طرف واحد ، وإنما يجب أن تتم 

يمتلك الخبرات ومهارة وعلم  امدرب امهني اهناك شخصأن وتقوم على أساس  ،بالوضوح

 ( .7002فهمي،)تساعده على تقديم المعونة للطفل في الوقت المناسب 

 :نستخلص من ذلك

 العالقة المهنية هي حالة من االرتباط تنشأ بين المعلم و الطفل ن  إ . 

 الملتزم بتطبيق جهد المعلم الهادف والمقصود و أثناءالعالقة المهنية تنمو من  ن  إ

مبادئ وقيم ومفاهيم المساعدة المهنية للطفل النتشاله من البؤس واأللم واألذى الذي 

 .اإلساءةتسببه 

  لتعبير عن انجاح العالقة المهنية يخفف عن الطفل الشعور باإلحباط واأللم، ويتيح له

 .محيطه واكتساب المعارف و الخبرات و المهارات إلىمشاعره واالنتماء 

 وإعادة توافقه االجتماعي وإزالة  ،نجاح العالقة المهنية يتيح للمعلم مساعدة الطفل

التوافق االجتماعي له مع بيئته وإعادة اتزانه رواسب األحداث التي يمر بها لتحقيق 

 .النفسي واستقراره العاطفي

 :خصائص العالقة المهنية 

وضمان التعاون في ظل عمل  ،العالقة المهنية تقوم على أساس الرغبة في المساعدة .6

 .مخطط والتزام متبادل في ظل عالقة مؤسسية

التقدير للمدى الذي يجب أن العالقة المهنية حالة تنمو وتتحسن باالحترام وحسن  .7

 .تصل إليه

تبدأ العالقة المهنية متأثرة بالمشاعر األولية لكل من المعلم والطفل، ثم تبدأ مرحلة  .0

وحجم المشكلة وتفسير الحقائق حولها ووضع الحلول  اإلساءةالتفكير والتقدير لمدى 

قة بطريقة ال العال نهاءواستنتاجها، ثم العمل على المشاعر واألفكار مرة أخرى إل

 .تؤثر على الطفل

 .في العالقة المهنية مع الطفل المعلم يقود الطفل بتفكيره ومشاعره نحو حل المشكلة .1

 .العالقة المهنية حيادية خالية من كل أنواع التحيزات  .2

 .العالقة المهنية مؤسسية ترتبط بوظيفة المدرسة وال تتجاوزها .1
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 .المعلم مع مشكلة الطفل العالقة المهنية مؤقتة تنتهي بانتهاء دور .2

ما تتضمنه من أفكار  إلىالعالقة المهنية تتضمن جوانب إنسانية وعاطفية إضافة  .7

 .وعمل مهني

تعتمد العالقة المهنية على مهارات االتصال المختلفة وقدرة المعلم على استخدام  .9

  .هاتقديروتفسير و،المشكلة مهارات فهم  اة االتصال بنجاح، وكذأسس وأدوات عملي

، وحالة الطفل موقفوقت لتكوينها يختلف باختالف الإلى تحتاج العالقة المهنية  .60

وظروفه، ومهارات المعلم، إال انه كلما زاد نمو العالقة المهنية أمكن تفسير الكثير 

 .من الجوانب الخافية في الموقف

 :مؤشرات نجاح العالقة المهنية مع الطفل

  المعلمحرص الطفل على الحضور والحديث مع. 

  عليها فقتاُ تنفيذ الطفل لوجيهات المعلم التي. 

  لحديث مع المعلم واستجابته لهاعدم مقاومة الطفل. 

 دون تحفظمعلم وتقديم الحقائق والمعلومات حديث الطفل مع ال. 

 شعور الطفل باالرتياح والثقة تجاه المعلم ورغبته في البقاء معه. 

العالقة المهنية  إنهاء ن  أإلى ( 7000خرون ،وآالمنقريوس،) أورد :العالقة المهنية إنهاء

 :مجموعة من االعتبارات نذكر منها هتحكم

  تكون لدى المعلم  ها، فال بد أنئالقة المهنية ال تقل أهمية عن بدالع إنهاءإن عملية

ألن االنفصال المباشر والمفاجي عن الطفل قد يؤثر عليه ويؤدي  ،المهارة في ذلك

 .انتكاسته، مما قد يسبب له مشكلة جديدة إلى

  النتائج  إلىوتأتي هذه المرحلة عندما تتحقق األهداف من التدخل، والوصول

 :اآلتيةالعالقة في الخطوات  إنهاءالمخطط لها لحل مشكلة الطفل،وتأتي مهارات 

 :فلالعالقة مثالً أن يقول للط إنهاءالتلميح للطفل عن هذه المرحلة وتوضيح أسباب  -

، ويجب التلميح (أعتقد أن مشكلتك انتهت اآلن وأستطيع أن أتركك اآلن وأنا مطمئن عليك)

 .العالقة قبل إنهائها بوقت كاف لتكيف الطفل، وعدم التأثر باالبتعاد المفاجي نهاءإل
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تقبل مشاعر الطفل في حال إبدائها واالعتراف بها، ويوضح المعلم له أنه يمكن االعتماد  -

 .حماية نفسه، واللجوء إليه أو لغيره من المعلمين عند الحاجةعليه في 

للطفل، وشرح ما هو مقدم عليه في حال تحويله ألي مؤسسة  اآلتيةتحديد الخطوات  -

 .أخرى لمساعدته

العالقة المهنية بتقليل المقابالت والتخفيف منها لحين التوقف تماماً، أي التدرج  إنهاءبدء  -

 .في قطع العالقة بالطفل
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 :مهارة التقبل:9-3

 ما التقبل؟

 .التقبل أحد العناصر األساسي ة في عملية المساعدة وتكوين العالقة المهنية يعد   :التقبل

واحترام مظهره ( الطفل)ويقصد به  اإلقرار واالعتراف من جانب المعلم بقيمة الفرد 

وفكره وسلوكه ومشاعره وتقديرها، وال يعنى ذلك بالضرورة التغاضي عن أفعاله 

وية  وسلوكياته غير الس 

 :إلىكما يهدف التقبل 

لبية كالخجل والشك والتردد والخوف و -6  تجنب ما قد تخليص الطفل من مشاعره الس 

 .دفاعية مختلفة يمكن أن تؤثر على سير العملية العالجية أساليبيترتب على ذلك من 

ة التوت رات الش ديدة كالقلق أو الشعور بالنقص أو االضطهاد أو اإلحساس  -7  تخفيف حد 

إظهار استجابات معينة كاالحترام  أثناءبالدونية، ويمكن للمعلم تطبيق هذا المبدأ من 

 والتسامح وتقدير المشاعر وتجنب النقد وعدم التحامل أو التسرع في إصدار األحكام

http://www.ejtemay.com/ms).) 

الوجهة التي يرغب  إلىأي تقبل الطفل كما هو ال كما يجب أن يكون عليه، واالنطالق به 

 .المعلم أن يراه عليهـا

للمعلم فهو يعتمد على تقبل المعلم له، ومنحه األمان والثقة، واحتواء حالته  أما تقبل الطفل  

مهما كانت، وعدم توجيه اللوم إليه أو إشعاره أن وجوده غير مرغوب فيه أو أن مشكلته 

 النتائج األهمية المهارة

 مهارة

 التقبل

المهنية على  يعتمد نجاح العالقة

 ،للطفل كما هو المعلمة /تقبل المعلم

وتقبل مشكلته أياً كانت بهدف 

بالطفل لمرحلة  مساعدته، وصوال

والوثوق به  المعلمة /تقبل المعلم

 .كشخص قادر على مساعدته

التمكن من تكوين عالقة مهنية ناجحة 

تمهيداً الستكمال المقابالت التي 

تستهدف التحقق من المشكلة والتعرف 

على احتياج الطفل وتحديد المساعدة 

 .المناسبة
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تؤثر على غيره، والحرص على عدم إيذاء مشاعره أو توجيه السب أو الشتم ألحد من 

إن كل ذلك يخفف من حدة األذى النفسي لدى الطفل  أفراد أسرته حتى وإن كان يؤذيه،

 .ويجعله يشعر بأن المعلم يرغب مساعدته وأنه مصدر أمان له، ليثق به ويصارحه بما لديه
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 :مهارة التواصل الفعال:9-4

 ما التواصل؟

اإلشارات واإليماءات  :مثل ،ساليبعملية التفاعل بين األفراد بشتى الوسائل واأل هو    

وتعبيرات الوجه وحركات اليدين والتعبيرات االنفعالية واللغة بهدف تبادل المعلومات 

واألفكار والتعبير عن الحاجات والرغبات، ولكي يتم ذلك البد من وجود مرسل للمعلومات 

 .ومستقبل له

 :فالتواصل عملية اتصال تسير في اتجاهين، وهي تشمل

  األفكار والمشاعر التي يعبر عنها اآلخرونمحاولة فهم. 

 االستجابة أو الرد بطريقة نافعة ومساعدة. 

 النتائج األهمية المهارة

 مهارة

 التواصل

 الفعال

تأتي مهارة التواصل مع الطفل 

كمهارة مهمة يجب تعلمها 

للتفاهم مع الطفل وكسب ثقته 

وفهم الرسالة التي يريد أن يعبر 

التعبير عنها و مساعدته على 

الدقيق عن مشاعره وأفكاره 

 .والتنفيس الوجداني عن مشكلته

التأكد من أن الطفل يفهم ما نقول 

وكسب ثقته والتعرف على مشاعره 

وأفكاره ومنحه شعوراً بالراحة 

واالطمئنان، وفهم مشكلته وتاريخها، 

ورصد ما يقول الطفل باإلنصات 

واإلصغاء الواعي وكشف طبيعة 

 . يتعلق بهاالمشكلة وكل ما 

   :مهارة التواصل واالستجابة واالستماع

يرتكز نجاح العالقة المهنية والمقابالت مع الطفل على نجاح التواصل معه وعلى   

أسلوب المعلم في تكوين بيئة مهنية مهيأة للتفاعل اإليجابي، والحوار الذي يساعد على 

 إلىويستخدم المعلم حاسة السمع لكي يستمع . الكشف عن طبيعة المشكلة وكل ما يتعلق بها

اإلنصات واإلصغاء الواعي، أما أشكال االتصال  أثناءالطفل  المشكلة ويرصد ما يقوله

تعبيرات الطفل وإشاراته الجسدية وانفعاالته  أثناءغير اللفظية فيقوم المعلم بمالحظتها من 

 .الداخلية
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وهنا تأتي أهمية استجابة المعلم للغة الطفل وأقواله بطريقة تعمل على تشجيع الطفل     

 .أحاسيسه ومشاعره وأفكاره تجاه المشكلةوتأييده ومشاركة 

اإليحاء بأنه يستطيع مشاركة وعرض كل مشاعره  ؤهفاإلصغاء الواعي للطفل وإعطا    

وانفعاالته وأفكاره من أهم المهارات االفتتاحية للعالقة والمقابلة مع الطفل، وهناك مجموعة 

ستخدمها المعلم والتي تعطي من مهارات االستجابة اللفظية وغير اللفظية التي يمكن أن ي

على المعلم أن تكون لديه مهارة . مقولته إلىللطفل االنطباع بأنه ينصت له ويستمع باهتمام 

ويقصد باإليقاع أسلوب الطفل في الحديث ومعدل تنفسه  ،مالحظة اإليقاع واالستجابة

فإن إيقاعه لجمل، ويركز على تفهم هذه الخواص فإذا كان الطفل خائفاً الوب صياغته وأس

أما إذا كان مكتئباً فسيكون إيقاعه بطيئاً، وعلى كل  ،اللفظي سيكون سريعاً وغير متسق

 .فالمعلم يجب أن يركز على ذلك ويقدره

ويمكن أن نصف مهارات االستجابة أنها اإلنصات للطفل واإليحاء إليه بتفهم مشكلته وما  

ور واألحاسيس الذاتية للمعلم بوصفه يقول باستخدام بعض العبارات التي تنقل للطفل الشع

، (أنا أعرف كم هو مؤلم أن تتعرض للضرب كل يوم: مثل)شريكاً في عملية المساعدة، 

وهناك السلوك التدعيمي غير اللفظي حيث يستخدم المعلم بعض التعبيرات الجسدية مثل هز 

م، وهناك أيضاً ألمام في مواجهة الطفل، واالتصال البصري واالبتساإلى اوالميل  ،الرأس

االهتمام  تأكيدالسلوك اللفظي والذي يظهر عن طريق إصدار المعلم لبعض األصوات ل

تساعده االستمرارية في عرض مشكلته والتحدث بمزيد  ساليبوالمتابعة لكالمه، فهذه األ

 . من التفصيل عن مشاعره واتجاهاته وأحاسيسه

 :(6999نعومي ،) إلىليه يحتاج وهذا يعني أن قيام تواصل جيد مع الطفل المساء إ

  ومراقبتهم، وفهم الرسالة التي يعبرون عنها، اآلخرين إلىمهارات اإلصغاء. 

  أفكاره ومشاعره بطريقة مساعدةإيصال المعلم مهارة. 

 يحتاج لشخص يتواصل معه ويتحدث إليه ويساعده. 

  شخص يثق به، ويخبره عن معاناته ليخرجه من ضائقته إلىيحتاج. 
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  المساء إليهم عادة يشعرون  األطفالالطفل لشخص يبث الراحة في نفسه، فيحتاج

بالراحة عندما يبوحون ألحد بما في قلوبهم، لتخف وطأة التحمل عندما يشاركه 

 .وربما خوفه ويحاول التخفيف عنه ،شخص أكبر منه حزنه وقلقه

 ندماج في يحتاج للدعم المعنوي من قبل المعلم، واالهتمام به ومساعدته على اال

 .مجموعات الرفاق

 

 (1994حمد ،أ) صل مع الطفل المساء إليه بنجاحكيف تتوا

 

 

 

  التواصل مع الطفل المساء إليه يتطلب الصبر واالهتمام والتفهم، واالبتعاد عن النقد

خاصة، والحرص على استنتاج  األولىواللوم والتوجيه المباشر في المقابالت 

في  المشاركةالحلول من الطفل في حال قدرته على االستنتاج، وتشجيع الطفل على 

 .حلول للمشكلة التي يعاني منهاوضع 

  ًفي تكوين العالقة مع  اكبيرً  ااالهتمام بلغة الجسد، وتعبيرات الوجه، حيث تلعب دور

الطفل، وكسب مودته وثقته، ومساعدته على االسترخاء واالرتياح، مع التركيز على 

تشجيع الطفل على االسترسال في الحديث بإيماءات الرأس أو االبتسام، وإصدار 

 .أصوات التشجيع له لالستمرار في الحديث

  تواصل مع الطفل، ال فياالهتمام والتركيز على نبرة الصوت فهي عامل مؤثر

ال يحبون األصوات الجهورية العالية أثناء الحديث، التي توحي بالغضب  األطفالف

وعدم القبول، فيجب التركيز على رقة الصوت والهدوء أثناء الحديث مع الطفل لبث 

 .االرتياح وإشعاره باألمان

 المستمر االهتمام دون التحديق  ؤهري أثناء الحديث مع الطفل وإعطاالتواصل البص

ال يكون المعلم في مستوى أعلى فمستواه جسدياً،  إلىالذي قد يزعجه، والنزول 

 .تشعره باالهتمام  بطريقةالجلوس على كرسي مقابالً له واالنحناء قليالً ومنه، 
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  استخدام لغة بسيطة ومفهومة للطفل، ومحاولة شرح بعض المفاهيم والكلمات التي

 .نعتقد عدم فهم الطفل لها

  لذا على المعلم أن يبني عالقته مع  ؛أول خطوة لنجاح التواصل مع الطفلالثقة بناء

 .الطفل تدريجياً قبل الخوض في تفاصيل المشكلة، وهذا يتطلب االهتمام والصبر

 تحديد المكان المناسب للمقابلة مع الطفل، بعيداً عما يثير انزعاجه أو خوفه وقلقه. 

  وتعريفه بدور المعلم في مساعدته  ،لهتحديد هدف االتصال بالطفل وتوضيحه

 .وتخليصه من مشكالته قدر اإلمكان

التي تتمثل لب عدداا من المهارات المترابطة كما أن نجاح عملية التواصل مع الطفل تتط

 :في

 مهارة طرح األسئلة. 

 مهارة التعامل مع لحظات صمت الطفل. 

 مهارة االرتداد التعبير. 

 مهارة إعادة الصياغة. 

  التركيز على مشاعر الطفلمهارة. 
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  :مهارة التعامل مع لحظات صمت الطفل:9-5

فال داعي للقلق عندما يصمت أثناء المقابلة، هناك ضرورة لتفهم أهمية لحظات الصمت 

، فهي تساعده على التفكير فيما يمكن أن يقوله، كما أنها تساعده للتكيف مع الحرج الطفل

وهي فرصة للمعلم لترتيب  ،التحدث عن مشاعر مؤلمة ومحرجةة الذي قد يشعر به نتيج

الستثارة الطفل للحديث مرة أخرى بعد  ؛أفكاره والتفكير في األسئلة التي يمكن طرحها

 (.7002خرون،وآسلمان ،)معقولة  لمدةإتاحة الفرصة له للراحة والصمت 

 

 النتائج األهمية المهارة

مهارة التعامل 

مع لحظات 

 صمت الطفل

على  المعلمة /إن قدرة المعلم

تقبل واحترام لحظات صمت 

الطفل يعطي له االطمئنان 

ويحفزه على التفكير فيما يريد 

قوله والتعامل مع المواقف التي 

 .يتذكرها والتي تؤثر عليه

فرصة لمالحظة  المعلمة /تعطي للمعلم

والتفكير في كيفية  ،تعبيرات الطفل

يفترض  استمرار المقابلة، والسؤال الذي

طرحه للحصول على المعلومات التي 

كما أنها تحفز الطفل الستدعاء  ،يريدها

 .األحداث والمواقف والتعبير عنها
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  :مهارة االرتداد التعبيري:9-6

التي تدل على الموقف المشكل أو ترديد وإعادة صياغة كالم الطفل  وهو محاولة المعلم

إن زوجة أبيه تؤذيه أثناء غياب والده عن  :قال الطفلإذا  :مثالالمؤثر عليه أثناء المقابلة، 

إذن والدك ال يعلم عن تعرضك : ) المنزل وأنه ال يعلم عن ذلك، فيعيد له المعلم العبارة

 (. 7002نخرووآ سلمان،( )للضرب من زوجته أثناء غيابه عن المنزل؟

 

 النتائج األهمية المهارة

 مهارة

االرتداد 

 التعبيري

القة المهنية بين الطفل تدعم الع

باهتمامه  هشعرالمعلمة،وت/والمعلم

مما يجعله يستمر في  ؛وأنه يستمع

الحديث من حيث ردد عليه 

ة الكلمة التي توقف عندها /المعلم

ويساعده في التفكير في كلماته 

 .ها أو تفسيرهاتأكيدو

يتفهم  المعلمة /يشعر الطفل أن المعلم

فيستمر في  ،مشاعره ويعرف أفكاره

 .التعبير عن نفسه ومشاعره ومشكلته
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  :مهارة إعادة الصياغة:9-7

هذه المهارة مهمة جداً في تحديد وجهة نظر الطفل عن مشكلته ومشاعره الحقيقية، وال بد 

عباراته فل بكلمات مختلفة في سماع الطفل من إتقانها حيث تفيد إعادة صياغة عبارات الط

الصياغة الجديدة أو عدم  تأكيدأن ما قاله هو ما يسمعه من المعلم فيقوم إما بوالتأكد من 

 .الموافقة عليها فيعيد وصفها بلغة مختلفة

وهذا ما يساعد الطفل في التعرف على مشاعره وأفكاره بدقة وموضوعية، فحين يسمع    

الً التعبير عنه، العبارة مصاغة بطريقة أخرى يستطيع إدراك ما إذا كانت تعني ما يريد فع

 (أنا أعرف أن والدي يضربني ألنه يكرهني : )مثل لو قال الطفل

عندها يمكن أن يفكر (  يبدو أنك تعتقد أن والدك ال يحبك: )فيمكن إعادة صياغة كلماته

في مشاعر والده تجاهه وهل هو يحبه كأب؟ أم أنه يضربه ألنه يزعجه ويثير الفوضى في 

 (.7002،خرون وآسلمان،)المنزل 

 النتائج األهمية المهارة

 مهارة

 إعادة

 الصياغة

تساعد الطفل على سماع عباراته 

والتأكد من أنها تعبر عن مشكلته 

بالموافقة عليها أو نفيها وإعادة 

صياغتها بطريقة توصل المعنى 

 .الذي يقصده

تساعد إعادة صياغة عبارات الطفل 

على التعرف على مشاعره وأفكاره 

 .ودقةبموضوعية 
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  :مهارة طرح األسئلة:9-8

تستخدم مهارة األسئلة للتعرف على الحقائق والمعلومات المتعلقة بالموقف الذي يواجهه 

وتفهم  ،الطفل، ومساعدة الطفل على االستطراد في عرض جوانب المشكلة وأبعادها

وهناك أهمية ألن نتفهم أن األسئلة تستخدم فقط .   مشاعره وأفكاره واتجاهاته تجاه المشكلة

األسئلة  تعد  و.  لجمع المعلومات وتفهم الظروف وال تستخدم كأسلوب استجوابي أو تحقيقي

 .المقابلة أثناءلتقدير المشكلة  مهمةوسيلة 

 

 النتائج األهمية المهارة

 مهارة

 طرح

 األسئلة

تعرف تفاصيل وجوانب المشكلة   

المختلفة وتسلسلها التاريخي وآثارها 

والحصول على  ،على الطفل

وتنظيم  ،المعلومات عن أبعاد المشكلة

 .عملية المقابلة

وين تساعد على نجاح المقابلة وتك

تعرف تفاصيل العالقة المهنية، و

المشكلة وتوضيح جوانبها وأحداثها 

لتكوين صورة  ؛وتحديدالمختلفة بدقة 

متكاملة عن المشكلة وآثارها على 

الطفل والعوامل المؤثرة على تفاقمها 

 .أو التخلص منها

 

 

 :الخصائص األساسية لمهارة األسئلة

 تستخدم مهارة األسئلة هنا كأسلوب استهاللي  :تساعد األسئلة على بدء المقابلة

 .لبداية المقابلة

 هل يمكنك التحدث ) :تفاصيل الموقف وتوضيحه تساعد األسئلة على التعرف على

 (.عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل؟

 تساعد األسئلة في التعرف على المعلومات واألحداث بشيء من الدقة والتحديد: 

 (متى ضربك والدك آخر مرة؟)
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 منذ متى ) :تساعد األسئلة في التعرف على معلومات أساسية ترتبط بعملية التقدير

 (.بهذا الشعور؟وأنت تشعر 

 هل تعتقد أن هناك ) :تساعد األسئلة الطفل على التفكير في أبعاد أخرى للمشكلة

 (آخر يمكنك استخدامه للتفاهم مع والدك؟ اأسلوبً 

 وخاصة عندما يكون لدى الطفل  :تستخدم األسئلة بشكل متغير لضبط إيقاع المقابلة

، بحيث يمكننا أن نستخدم (مثالً والدي يكرهني) أحكام جاهزة ومسبقة عن الموقف

سؤاالً مفتوحاً لنجعل الطفل يعيد النظر في مشكلته من زاوية أخرى، مثال، كيف 

، ولكن عندما يكون (تعتقد أنه يمكن أن تقل عدد المرات التي يضربك فيها والدك؟

حفظاً ومتردداً في عرض آرائه فيمكن استخدام سؤاالً مغلقاً لتشجيعه على الطفل مت

 ( من الشخص الذي تراه قريباً منك ومتفهما لظروفك؟: )الكالم

 (:2115،آخرونسلمان،)األخطاء الشائعة في صياغة ومضمون األسئلة 

  (:المتتالية)األسئلة المتدفقة 

كبيراً ومتتالياً من األسئلة بصورة ال تمنحه حيث يطرح المعلم على الطفل عدداً      

الدفاعية التي تمنعه من  ساليبفيستخدم األ ،ويشعر بحصار المعلم له ،الفرصة للتفكير فيها

والموضوعية في مناقشة الموضوعات المرتبطة بمشكلته وإمكانيات  ،المشاركة الفعالة

 .المقابلة أثناءمواجهتها 

 ولةاألسئلة التي تسبقها عبارة مط: 

فالطفل غير مستعد لالستماع لك طوال الوقت، فحاجته للحديث والتعبير تفوق     

حاجته لالستماع، وربما لم ينتبه للسؤال في آخرها نتيجة تشتت ذهنه من طول العبارة 

 .تنبيهه وإعادة السؤال له مرة أخرى إلىالتي تسبقه، وعند طرح السؤال يحتاج 

 األسئلة اإليحائية: 

التي تدفع الطفل الختيار اإلجابة التي تم اإليحاء بها، وهذا السؤال يعيق عملية    

التواصل مع الطفل، وحرية التفكير والتعبير، ومن األسئلة اإليحائية التي تعيق 
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هل تعتقد أن زوجة والدك هي السبب في : )التعرف على وجهة نظر الطفل الحقيقي

 (قسوة والدك عليك وضربك باستمرار؟

 سؤال لماذا؟ال 

وفيه من اللوم وطلب التفسير والتوضيح المباشر،  ،فهذا السؤال كأنه تحقيق مع الطفل    

 .ويحير الطفل في اإلجابة المتوقعة منه

 السؤال المركب: 

ابة، فهذا يترك الطفل وهو السؤال الذي يحتوي على مقطعين أو أكثر تحتاج إلج  

 .المطلوب منه اإلجابة عليهشتت ذهنه وأفكاره عن يفي حيرة، و
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 :مهارة التركيز على مشاعر الطفل:9-9

 لماذا نهتم بالتعبير عن مشاعر الطفل المساء إليه؟

  أن العواطف والمشاعر صممت أساسا لمساعدة أجسادنا  إلىتشير الدراسات العلمية

أي التعبير عن )  لفعلوإذا قمع هذا ا ،على أن تستعد للفعل المناسب قصير األجل

االستمرار في إفراز الهرمونات المولدة للفعل  إلىالمخ سوف يميل  ن  إف( المشاعر

المناسب لذلك الشعور، وينتج عن ذلك أن الجسم يظل في حالة إثارة فسيولوجية 

 .لمدة طويلة أكثر مما ينبغي

  صحة نفسية وشخصية سليمة،  ينريد أن تتكون لدينا شخصية طفل ذألننا

، وحل مشكالته حتى ال إيجابيةساعدته في التغلب على مشاكله وتكوين خبرات ولم

 .تؤثر على سلوكه في مراحله العمرية القادمة

 النتائج األهمية المهارة

التركيز  مهارة

 .على المشاعر

ة على /تساعد على تركيز المعلم

األحداث والتطورات المرتبطة 

بالمشكلة وآثارها على الطفل وتتبع 

 .مشاعره وأفكاره واتجاهاته ناحيتها

ة لمشاعره /تساعد على انتباه المعلم

الذاتية وأفكاره عن المشكلة وتفاعله 

وتعاطفه معها حتى ال يؤثر ذلك على 

تقييمه للموقف وكيفيه التدخل، كما 

تساعد على تقييم احتياج الطفل 

للخطة العالجية المناسبة له للتخلص 

 . من المشاعر السلبية

 

  :مهارة التركيز على مشاعر الطفل

  عندما نتعامل مع مشكلة إيذاء فإننا ندرك تماماً المشاعر التي يمكن أن تصاحب

واالعتراف بها على أنها مشاعر طبيعية  ،ذلك، لذا يجب تقبل الطفل بجميع مشاعره

 .لمن هو في وضعه
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 التي تتناسب  كما يجب أن نساعد الطفل على التعبير عن مشاعره، باختيار العبارة

 .أعرف أنك تشتاق لوالدتك وتشعر برغبة في زيارتها: مع الشعور الذي نلمسه، مثل

  يجب عدم كبت مشاعر الطفل، مثل طفل تعرض العتداء جنسي، عندما نتعامل مع

ال تخاف أو تفكر في الموضوع، لست الطفل الوحيد الذي : ) حالته، ال نقول له

 ( .غيرك وهم يعيشون بسالم تعرض لالعتداء، هناك أطفال كثير

فنحن هنا نقمع مشاعر الطفل وال نتقبلها ونطالبه ونوحي إليه بعدم الخوف أو التفكير 

إن ما تعرضت : في مشكلته متهاونين بها، وكأنها شيء عادي، وهنا يجب أن نقول

له يا بني شيء مزعج وال يرضي أحداً، أنا أعرف أنك متضايق ومنزعج مما حدث 

أحاول أن أساعدك لتخطي هذه المرحلة وتجاوز أزمتك، وأنا متأكد أنك لك، ولكن س

 (.7009المسلم،)ستساعدني في ذلك

 كيف يمكن أن نساعد الطفل على التعبير عن مشاعره؟

 .االستماع له باهتمام وتعاطف، وعدم انتقاده لمساعدته على االستمرار والتعبير -6

التشجيع التي تناولناها في مهارات التواصل، تشجيعه على الحديث باستخدام وسائل  -7

 .صدار صوت مشجع، والتواصل البصري وعدم االنشغال عنهإو ،واالبتسام ،بهز الرأس

 .تقبل جميع تعبيرات الطفل حتى وإن لم نقبلها، وعدم استنكارها أو الحكم عليه -0

د قوله، ومن الممكن إعادة صياغة المشاعر للتأكد من أنه تم فهمها وأنها تعبر عما يري -1

 .سؤال الطفل إن كان فهمنا له صحيح أو نحتاج منه أن يوضح

ألن سيفكر أنك ال تفهمه وال ( أنت بخير أو ستكون بخير )ال تشجع الطفل وتقول له  -2

ويرى نفسه في خطر أو في مشكلة ال يمكنك  ،تحس بمشاعره ألنه ال يرى نفسه بخير

 .الشعور بها

من العيب أن نتكلم عن آبائنا بهذه الطريقة  :أن نقول للطفل ،م مثلعدم إصدار األحكا -1

حيث يشعر الطفل أنك ال تتفهم مشكلته ومقدار أذى والده له وال !! يجب أن تحترم والدك

 .تشعر بما يمر به

مساعدة الطفل على التعبير وليس حل الموقف، إلى نحن في مرحلة فهم المشكلة نحتاج ف

 (.7001فابير ،مازليض،)الحقيقية والتعبير عنها بحرية وراحةالتعرف على مشاعره و
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