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  األحداث العالقة بني التعرض لإلساءة يف مرحلة الطفولة وجنوح
Correlation of child abuse with Juvenile Delinquency 

  فهمي حسان فاضل سعيدد. 
 المقدمت:

ا يف خشعَة اًفرد إىل مراحي مذلدمة  املضالكتثـد اإلساءة ًألظفال من  اًيفس َة والاحامتؾَة اًيت ثضي آاثُر

ة ااملَحة اًيت ثخعَة من لك مؤسسات اًرؿ املضالكتذما جيـَِا من من اًـمر،  ًة الاحامتؾَة واملؤسسات اًرتتًو

ا يف  ا يف خشعَة اًعفي، واحلد من اهدضاُر ا، متَِدا ًـالج آاثُر مواهجهتا، وحتدًد هوع ُذٍ اإلساءة، ومـدل اهدضاُر

  (Poulakou-Rebelakou,4222)املس خلدي.

حساس َة وثأثرا  ٍىوهون أنرث من اًـمر اًس يوات األوىل أن األظفال يف اًؼاُرة ؿىل اًًشء،وذما ًٍزد من خعر ُذٍ 

اًـمر ابالؾخالل اًيفيس واًحدين، الس امي وان أحسارمم ال حزال  اًس يوات األوىل من وحرثحط اإلساءة إٍهيم يف ثسوء املـامةل،

ن اًحدائي اًيت ًدِحِا اًراصدون، تي ملساؿدة من تني ؿدد موثـوزمه اإلماكهَة الخذَار ا كاتةل ٌَىرس، ُضة وؾؼارمم ًَية

 ,.Windham, et al., 4226, Mathoma, et al)زي معدر اإلساءة، ؾن معادر اآلمانإهنم ال ٌس خعَـوا ثػمَ

4228) 

 ٌضمي اإلساءة اًحدهَة )اًـلاب اًلايس أظححوهؼرا ًخـدد معادر اإلساءة ٌَعفي فلد اجسؽ مفِوم اإلساءة  حبَر 

( واإلساءة ةاشلي ًخـرض هل اًعفي تدهَا، والس امي اًرضب اشلي ًرتك آاثرا واحضة يف اجلسم اكجلروح واٍىدمات اًـمَل

اجلًس َة، واإلساءة اًيفس َة )اًيت ثخضمن إُاهة اًعفي واًسخًرة مٌَ ومن إماكهَاثَ، وثـًرضَ ملواكف ال أخالكِة نخـاظي 

(. ًوِذا راصدٍن اكًدسول، أو اًرسكة...اخلَات ثخعَة اختاذ كرار من كدي اًاخملدرات وثدخني اًسجائر، وارحاكب سَوه 

اًسخة أظحح وضؽ ثـًرف مٌاسة ملفِوم اإلساءة ًألظفال وحٌلٍهتم مسأةل حمورًة يف أي وسق مذاكمي ٌس هتدف 

 (.53، 4227اندضاف املضلكة واًوكاًة مهنا، وثلدمي اخلدمة ًألرسة اًيت ثـاين مهنا )دًفد ووًف، 

مؤسسات اًرؿاًة واًحاحثني املِمتني تخحدًد ُذٍ اًؼاُرة وثـًرفِا ًخفلون ؿىل  واجساكاً مؽ ُذا اًخوخَ فإن مـؼم

ظحَـة اإلظاابت اًحدهَة اًيت ختَفِا اإلساءة زلى اًعفي. وؿىل منط اإلساءة املوخَ ضدٍ، حِر ًعيف نثري من 

وخًس َة، دون اٍمتَزي يف الاُامتم تأي من ُذٍ األمناط ؾن كريٍ  اًحاحثني أمناط اإلساءة إىل تدهَة واهفـاًَة ) هفس َة(

(Figueiredo, Bifulco, Paiva, Maia, Fernandes & Matos,4226) فـىل سخِي املثال ثـد اإلساءة .

. وابًرمغ من (Tyler,4224)ٌَعفي واملراُق اجلًس َة من أمناط اإلساءة اًيت ًِا آاثر ؾىس َة ؿىل اًخعور اًيفيس

ن ؿىل أمهَة دراسة اًوحوٍ املخـددة ًإلساءة، مؽ إماكهَة اًرتنزي ثضلك خاص ؿىل اإلساءة اجلًس َة واًحاحث ًؤندذضل، 

(Paolucci,Genuis & Violato, 4223). َا حِر جض ح اإلساءة ٌَعفي اجلرح اًلائر اشلي ال ًيدمي، وثضي آاثُر

ةل من احلَاة، ذما حـي اًحاحث ةل  ًنيثالحق اًعفي إىل فرتة ظًو ؤندون يف نثري من ازلراسات اًـاملَة ؿىل اآلاثر ظًو

املدى اًيت ختَفِا اإلساءة يف خشعَة اًفرد تـد أن وخدوا ؿالكات إحعائَة داةل تني لك من اضعراابت الانخئاب، 

رض ، واًضخعَة املضادة ٌَمجمتؽ، من هجة، واترخي اًخـاأللك تواًلَق، واضعراب ما تـد اًضلوط اًعدمِة، واضعرااب

 .(Rodgers, Lang, Laffaye, Satz, Dresselhaus & Stein,4226)ة أخرى.ػِػ ًإلساءة يف مرحةل اًعفوةل من ح 

مٌحئان ابًخـرض ًالضعراابت  ؿامالن وأند ابحثون آخرون أن الًك من اإلساءة اًحدهَة واإلساءة اجلًس َة ثـدان 

 ,Kaplan, Pelcovitz) اكتَن وزمالؤٍفلد وخد  (MacMillan, et al., 4223) .اًيفس َة مدى احلَاة
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Salzinger, et al., 3;;:) اشلٍن ثـرضوا يف مرحةل اًعفوةل ًإلساءة اًحدهَة دون أن ًخـرضوا ًإلساءة  أن املراُلني

ًخـرضوا ًإلساءة اًحدهَة  اكهوا أنرث ؾرضة ًإلظاتة ابالنخئاب يف مرحةل املراُلة، ملارهة ابملراُلني اشلٍن مل اجلًس َة،

اًـالكة اجلوًُرة تني اًخـرض ًإلساءة اجلًس َة يف مرحةل  جلًس َة يف مرحةل اًعفوةل. و أصارت دراسات أخرى إىلوا

وثـاظي  اًيفيس والاحامتؾي، واًلَق، والانخئاب و حماوالت الاهخحار والاضعراابت اجلًس َة، اًعفوةل و سوء اًخوافق

سَحا ؿىل املس خوى األاكدميي حِر  ذما ًؤثر . (Hiebert -Murphy,Woytkiw, 4222) اخملدرات يف مرحةل املراُلة

ثلِمي املـرفة واًخحعَي األاكدميي واشلاهرة ملارهة ابشلٍن مل ًخـرضوا  ًؼِر ُؤالء األفراد ضـفاً يف األداء ؿىل اخذحارات

 . .(Buckle,Lancaster, Powell & Higgins, 4227) اجلًس َة ساتلا ًإلساءة

اًعفوةل  ؿالكة داةل تني منط اإلساءة يف مرحةل (Moran, Vuchinich & Hall, 4226) ٍوزمالؤ نٌل وخد موران

ة احملؼورة(. يف مرحةل املراُلة )اًخحف اإلساءة اًحدهَة والاهفـاًَة واجلًس َة( و هوع املواد اًيت ٌساء اس خـٌلًِا) ، ارلور واألدًو

ذا ما ًـين أن سوء اًسَعة، سواء اكهت  تذاثَ وابآلخٍرن وجلك املؼاُر اًيت حرمز إىلاملـامةل جتـي اًعفي ًفلد اُامتمَ  ُو

ثسخة اإلساءة اًيت  اًلواهني واملـاًري اًيافذة يف اجملمتؽ، سَعة األب واألرسة أو سَعة ازلوةل واًلاهون، إذ ال هيمت مبراكدة

 .رة اًلاهون حللوكَأحوج ما ٍىون فهيا إىل اًرؿاًة واًـياًة والاُامتم، ومؤاز  ثـرض ًِا يف مرحةل ُو

كري انجضة إذا كُست تخـحريات اًحاًف اًسوي،  فاًعفي حيمي يف هفسَ ما حيمهل اًحاًف من دوافؽ، ٍىٌَ ًـرب ؾهنا ثـحريات

 اًعفي إمنا حناول أن حنمهل ؿىل اًخخًل ؾن ُذٍ اًخـحريات كري اًياجضة وثـمل ثـحريات وحنن ؾيدما منارس فـي اًرتتَة حنو ُذا

خعَة ثيفِذ ذضل تذل هجد ةحماًوني هتذًة سَونَ وثوحهيَ اًوهج أرىق مهنا هحري من كدي اًعفي ألهَ سٌُىر ذاثَ  احلس ية، ًو

ثلدٍر، ٍويك ًفـي ذضل التد أن ًخحلق هل تـغ الاس خلرار اًـاظفي من  يف اًحداًة وس َؤخي إص حاع تـغ حاخاثَ، ؿىل أكي

واحلاةل ُذٍ جتـي من (. ;5، 4222مععفى سوًف ًلِام مبا ًعَة إًََ )ٍمتىن من ااًلامئني ؿىل صؤوهَ حىت  كدي اًحاًلني

ن يف و هؼرا ًالحزان يف حواهة األسَوب اشلي ًددـَ اًراصد اٍمنو اًيفيس والاهفـايل والاحامتؾي ٌَعفي ًخجَ اجتاُا ظائحا

َلودة.  اب كري حصي، وهل ؾواكة كرياًلسوة واًـلاب واًسخًرة يف اًخـامي مؽ اًعفي فِـد أسَو حرتَة اًعفي، أما اٌَجوء إىل

ظوًةل األمد وذات ؿالكة ابرثفاع  ُياك ثأزريات سَحَة حلِلة أن ؿىل مرحَيت اًعفوةل واملراُلة سوء املـامةل يف إذ ثؤند دراسات

 ,Egami, Fond, Greenfield & Crum, 3;;8; Kessler) .اًيفس َة زلى اًراصدٍن مـدالت اهدضار الاضعراابت

Davis, & kendler, 3;;9;Peters & Range, 3;;7; MacMillan, Jamieson, & Walsh, 4223)  

اوسنو فلد   اجلًس َة ًألظفال يه  أن اإلساءة (Cronch, Viljoen, Hansen, 4228)خد هرووش وفِجَون ُو

ظفال ثـرضوا ( ::3.:9واكالت حٌلًة اًعفي أن ) من املضبلك اًضائـة يف اًوالايت املخحدة األمٍرىِة، حِر أصارت

ظفي، وال ميثي ُذا اًرمق سوى حاالت اإلساءة املسجةل 3222من لك  3.4ومبـدل  (4225ًإلساءة اجلًس َة خالل ؿام )

ًرتدد األظفال نثريا كدي  من ُذا املـدل جىثري. إذ أنرثتُامن ًفرتض ثضلك ؿام أن حىون مـدالت اإلساءة اجلًس َة  فلط ،

اندضاف حاالت اًخـرض ٌَخحرش أو اإلساءة اجلًس َة، و ثؼِر  س َة، ذما ًٍزد من ظـوتةاإلفعاح ؾن ثـرضِم ًإلساءة اجلً 

رحؽ اًسخة يف ذضل ؿىل األظفال ؿالمات اخلجي صـور  إىل والارثحاك، وال ًفضي نثري مهنم اًخحدث حول ُذا املوضوع. ٍو

خحسسون نثريا اإلفع إجياد مواكف ثخضمن كدرا اكفِا من اًرسًة واًدضجَؽ ؿىل األظفال تعـوتة اح ؾن ثـرضِم ًإلساءة، ًو

اآلخٍرن كد ٌسُئوا فِمِم، وابًخايل ال ٍىضف األظفال ؾن ُذٍ اخلربات إال إذا  من ردود األفـال جتاٍ ذضل، فضال ؾن أن

احلدًر ؾن ُذٍ املضلكة إىل  موضوع اًيلاش مؽ األظفال اآلخٍرن ًخـَق خبربات اإلساءة. تي أن تـغ األظفال ًؤخي اكن

حىت إذا وخدت أدةل مادًة اكفِة ثثخت وكوع فـي الاؾخداء  وات ؿدًدة، واًحـغ اآلخر ًيىر ثـرضَ ًالؾخداء اجلًيسس ي

وشلضل فإن الاؾامتد ؿىل  (Paine & Hansen, 4224;Jensen, Gulbrandsen .& Mossige, 4227) .ؿَََ

ر أساًَة ثدخي ال -اًيت كاًحا ما حىون سخدا يف اإلساءة ٌَعفي -املـروفة  اًـوامي فـاةل حتمي األظفال من  ٍىفي ًخعٍو
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ذا ما ٌس خدؾي حتدًد اًـوامي املخـددة اًيت ثؤدي إىل اإلساءة ٌَعفي مبا فهيا اًـوامي املرثحعة ابًعفي هفسَ، و  اإلساءة، ُو

األظفال مضن  ؤالءثلِمي األصخاص املِددٍن ابًخـرض ًِا يف اًحُئات الاحامتؾَة اًفلرية ووضؽ ُ اًيت جساؿد يف حتدًد و

 .(Windham,et al., 4222) أًووايت أُداف جرامج اًخدخي املحىر

اإلساءة ٌَعفي، نٌل أحًرت نثري من  وشلضل اندى ؿدد من اًحاحثني ترضورة اًلِام تدراسات تَئِة ًخحدًد أس حاب

امي اذلاًة ومدى اًخفاؿي تني ُذٍ وابًـائالت واجملمتؽ، و تـو  أهفسِم ازلراسات اًيت ثياًوت األس حاب املرثحعة ابألفراد

 .(:;;Brown, Cohen, Johnson & Salzinge, 3) ألس حاب اإلساءة أفضيمن اخي ثوفري فٍِم  اًـوامي جممتـة

ؾَيات احامتؾَة ثـرضت ًإلساءة، أو  إن اًـةء املرثحط ابإلساءة ٌَعفي ًـزى إىل اًخلِمي اًسائد اشلي ًـمتد ؿىل 

و  ِا املوػفون اخملخعون،مـدالت احلدوث اًيت ٌسجَ  هدِجة ًالهدداٍ املحارش  ما ٌضري إىل أن ُذٍ اًًسة مل ثأتُو

احلاالت املحَف ؾهنا،  ٌَخلاٍرر اًواردة ؾن هدِجة ما خاءت ًإلساءة، واًـمي اًِادف إىل حٌلٍهتم تلدر ًألظفال اشلي ًخـرضون

ذا ما ا الاحامتؾَة  حِةواإلظال ثخحمي املؤسسات الاحامتؾَة أن رضورة ًًدَ إىل ُو ومؤسسات رؿاًة وحٌلًة األظفال أدواُر

 .(MacMillan, Jamieson, Walsh, 4225) واإلٌُلل حٌلًة األظفال من اًوكوع حضَة ًإلساءة واًعحَة واًلاهوهَة يف

ري يف يه حدث دراماثَيك مذواظي اًخأز فاإلساءة ٌَعفي ًُست ابآلمر اًِني اشلي ثًهتيي آاثرٍ ابىهتاء اًفـي، وإمنا

دراسة اًـالكة تني اإلساءة املحىرة ٌَعفي وسَونَ يف وكت الحق من  خشعَة اًفرد، وشلضل حاول نثري من اًحاحثني

اًوازلٍن أو  ووخد نثري مهنم ؿالكة داةل تني ثـرض اًعفي ًإلساءة اًحدهَة واًيفس َة من كدي أحد مرحةل اًعفوةل،

واًامتدي يف ارحاكب األخعاء اًيت ًـاكة ؿَهيا اًلاهون.  ة اكًسَوك اًـدواينالكٌُل، وتني ػِور نثري من املضبلك الاهفـاًَ

 ؾن اًـالكة تني اًخـرض املزمن ًسوء (Ethier, Lemelin & Lacharite,4226) وزمالؤٍ ففي دراسة أحراُا اًرث

إحعائَة  اً ثون فروكاًحاح  واملضالكت اًسَوهَة والاهفـاًَة زلى األظفال، وخد (Chronic Maltreatment) املـامةل

األظفال اشلٍن ثـرضوا ًسوء املـامةل ثضلك مزمن ملارهة ابألظفال  اةل يف املضالكت الاهفـاًَة) اًلَق والانخئاب( تنيد

نٌل اػِر  وابجتاٍ أظفال اجملموؿة األوىل، (Transitory maltreatment) املـامةل ؿىل حنو ؿاجر اشلٍن ثـرضوا ًسوء

الاحامتؾي، واكهت اًفروق يف اًخـرض  سَوهَة أخرى اكًسَوك اًـدواين، والاوسحاب تضالكأظفال ُذٍ اجملموؿة م 

اجملموؾخني تـد مرور زالث س يوات ؾن اًخلِمي األول وابجتاٍ اجملموؿة  ٌَمضالكت اًسَوهَة أؿىل يف مس خوى ازلالةل تني

 .(Ethier, et al., 4226) األوىل

األظفال اشلٍن ثـرضوا ًإلساءة أنرث  اسات أخرى نثرية، أصار تـضِا إىل أنوثَخلي هخاجئ ُذٍ ازلراسة مؽ هخاجئ در 

اًسَوهَة والاخذالالت الاهفـاًَة ملارهة مبن مل ًخـرضوا ًإلساءة يف  تٌَمضالك احامتال ذمن مل ًخـرضوا ًإلساءة يف اًخـرض

 . (Crouch &Milner, 3;;5; Egeland, Yates, Appeyard, & van Dulmen,4224) اًعفوةل مرحةل

ًإلساءة اكهت اصد من ثطل املضالكت اًيت  فاملضالكت اًسَوهَة والاهفـاًَة اًيت وخدت زلى األظفال اشلٍن ثـرضوا

 Jungmeen & Cicchetti, 4225; Lamphear,3;:7; Maughan) وخدت زلى األظفال اشلٍن مل ٌساء إٍهيم

& Cicchetti, 4223). ات واآلخٍرنوػِر زلهيم سَوك ؿدواين جتاٍ اشل (de Paul & arruabarrena, 3;;7) 

 & Kendall- Tackett) ومضالكت سَوهَة يف املدرسة أنرث من األظفال اشلٍن مل ًخـرضوا ًسوء املـامةل

Eckenrode, 3;;8). أنرث اوسحااب من اجملمتؽ نٌل اكهوا أنرث ؿدواهَة جتاٍ أكراهنم أو (Ethier, et al., 4226). 

تُامن  .(Levendosky, Okun & Parker,3;;7) أكراهنم اشلٍن مل ًخـرضوا ًإلساءة حامتؾَة اكي منوزلهيم رمارات ا

اًسَوك اجلاحن تني  ابحثون آخرون ؿالكة داةل تني سوء املـامةل وحٌوح األحداث، ووخدوا أن مـدالت ارحاكب وخد

 & widom, 3;:;; Smith)  %;4و% ;األظفال اشلٍن ثـرضوا ًإلساءة يف مرحةل ساتلة ثرتاوح تني)

(Thornberry,3;;7; Kelly, Smith & Thornberry,3;;9).  4227ووخد راين واتس خا (Ryan, & 
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Testa, 4227) ( ملارهة69اجليوح زلى األظفال اشلٍن ثـرضوا ًسوء املـامةل أو اإلٌُلل تَف ) زايدة يف مذوسط% 

ثلًرحا مت ثلَري ماكن إكامهتم وهلَوا إىل  %( من ُؤالء األظفال38) ابألظفال اشلٍن مل ًخـرضوا ًإلساءة أو اإلٌُلل، نٌل أن

%( من األظفال اشلٍن ثـرضوا ًإلساءة 9ارحاكهبم حٌحة واحدة ؿىل األكي، ملاتي ) إحدى دور اًرؿاًة الاحامتؾَة ثسخة

اًسَوك اجلاحن زلى  ليف إظار أرسمه ، وكد أند اًحاحثان أن ؿدم الاس خلرار يف اإلكامة ًؤدي إىل زايدة مـد وتلوا

 .((Ryan, & Testa, 4227 األظفال اشلهور ملارهة ابإلانث

من كدي أحد  -ًإلساءة اًحدهَة  وتياًء ؿىل ما ثلدم ميىن حتدًد مضلكة اًححر احلايل تخلِمي درخة اًخـرض    

 -تني األحداث اجلاحنني اشلهوراًعفوةل من خالل اخذحار دالةل اًفروق  واإلساءة اجلًس َة يف مرحةل -اًوازلٍن أو لكهيٌل

مذلريات اًـمر  و ؾَية ضاتعة من األظفال كري اجلاحنني املاكفئني هلم يف -رؿاًة األحداث ابحلدًدة  امللميني يف دار

واجلًس َة،تني األحداث اجلاحنني، واألظفال كري اجلاحنني.  واجلًس. ونذضل دراسة مـدالت اهدضار أمناط اإلساءة اًحدهَة،

 :في التساؤالث اآلتيت حديد مشكلت الدراستويمكه ت
واإلسػاءة اجلًسػ َة ) ظورة األب و ظػورة األم ( ُي ثوخد فروق إحعائَة داةل يف درخة اإلساءة اًحدهَة  -3

 زلى األحداث اجلاحنني ملارهة تـَية ضاتعة من كري اجلاحنني؟

اجلًس َة تػني األحػداث اجلػاحنني ما مـدالت اهدضار اإلساءة اًحدهَة )ظورة األب وظورة األم( و اإلساءة  -4

 واألظفال كري اجلاحنني؟

ُي ثوخد فروق إحعائَة داةل يف ثـرض األحداث اجلاحنني ًإلساءة اًحدهَة من كدي آابهئم ملارهة تخـرضِم  -5

 من كدي أرماهتم؟ ضلشل

اًرؿاًػة  ُي ثوخد ؿالكة إحعائَة داةل تني اإلساءة ٌَعفي و مذلريات هوع اجليحة، ومرات اإلًػداع يف دور -6

 ؟ عفيالاحامتؾَة، ومدة اإلكامة اًراُية، وإكامة األب مؽ أتياءٍ يف مزنل واحد، واملس خوى اًخـَميي ٌَ

 أهداف الدراست:
 ثخحدد أُداف ازلراسة اًراُية مبا ًأيت:

واإلسػاءة اجلًسػ َة تػني ظورة األب و ظػورة األم( )اٍىضف ؾن دالةل اًفروق  يف درخة اإلساءة اًحدهَة  -3

 ث اجلاحنني ملارهة تـَية ضاتعة من كري اجلاحنني.األحدا

 حتدًد مـدالت اهدضار اإلساءة اًحدهَة واجلًس َة تني األحداث اجلاحنني واألظفال كري اجلاحنني . -4

 ثـرف دالةل اًفروق تني درخة إساءة اآلابء ألتياهئم ملارهة تدرخة إساءة األرمات هلم. -5

ذلػػريات هػػوع اجليحػػة، ومػػرات اإلًػػداع يف دور اًرؿاًػػة اإلسػػاءة ٌَعفػػي، وم  اًـالكػػة تػػنياٍىضػػف ؾػػن  -6

 . عفيالاحامتؾَة، ومدة اإلكامة اًراُية، وإكامة األب مؽ أتياءٍ يف مزنل واحد، واملس خوى اًخـَميي ٌَ

 مصطلحاث الدراست: 
  Child abuseاإلساءة ٌَعفي:  -3 

ؾن  لإساءة خًس َة أو إٌُلل خشط مسؤو "حرح حسدي أو ؾلًل أو ؾرف املرنز اًلويم األمٍريك اإلساءة تأهنا:

 .(;:;See: Klark & Klark,3)رؿاًخَ حتت ػروف هتدد أو ثرض تعحة اًعفي وسـادثَ

فذؤند أن إساءة مـامةل األظفال ثلؽ مضن ما ٌسمى ابألظفال يف اًؼروف اًعـحة، ومه   أما مٌؼمة اًَوهُس َف

وثـوق منومه اًعحَـي ، وجضمي ُذٍ اًؼروف ؾٌلةل األظفال، اشلٍن ًخـرضوا ًؼروف ثرضمه حصَا، أو حسداي أو هفس َا 

و إساءة مـامةل األظفال، وأظفال اًضوارع، واًخخًل ؾن اًعفي أو إٌُلهل، واًخحرش اجلًيس، ودخول األظفال يف 

 (.49، 4222اًرصاؿات املسَحة.) ؾن: إميان إسٌلؾَي، 
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" لك ما من صأهَ أن ًـَق منو اًعفي منوا مذاكمال،  ا( تأهن9;;3وًـرفِا ) ؾحد اًسالم ؾحد اًلفار، وزمالؤٍ، 

خضمن ذضل اإلثَان تـمي ًرتثة ؿَََ إًلاع  سواء أاكن تعورة مذـمدة أم كري مذـمدة من كدي اًلامئني ؿىل أمر ثًضئذَ، ًو

أن حتول دون اًحدين، أو اًـٌلةل املحىرة، أو ذمارسة سَوك، أو اختاذ إحراءات من صأهنا  ءرضر مدارش ابًعفي اكإلًذا

ة واًيفس َة واجلسمَة والاهفـاًَة والاحامتؾَة  –إص حاع حاخات اًعفي املخيوؿة  وثوفري اًفرص املياس حة ٍمنوٍ منوا  –اًرتتًو

 (.62، ص9;;3سَامي. ) ؾحد اًسالم ؾحد اًلفار، وآخرون، 

لؽ حتت هتدًد اًوازلٍن اًعفي اشلي ثـرض ًإلساءة تأهَ "اًعفي اشلي مل ًحَف اًراتـة  وثـرف إميان إسٌلؾَي ؾرش ًو

أو اًلامئني ؿىل رؿاًخَ أو ٌسمحون أو ًدسخدون ؾن معد يف إحلاق األذى اجلسمي أو اًـلًل تَ، أو إٌُلل رؿاًخَ أو سوء 

دمات يف اجلسل اس خلالهل  يف اًـمي"  فذؼِر ؿالمات اإلساءة ؿىل اًعفي مثي سوء اًخلذًة، وهلط اًعحة اًـامة، واٍى

ة، سَوهَة، وثحدو ؿَََ اضعراابتسور..اخل.واجلروح واٍى  عحح معدر  أو اهفـاًَة، كًو واإلحرايم، هؼرا  امليحرف ٌَسَوك اً ًو

و  (.49، 4222وؿدم اًثلة)إميان إسٌلؾَي، واًخوحر حاةل من اًلَق واخلوف يف ألهَ ًخـاظى مؽ اًحُئة الاحامتؾَة واملادًة ُو

اإلساءة اًحدهَة اًيت  اإلساءة ٌَعفي إىل زالزة جماالت يه جماالت (4226ظيف ؾٌلد خممير وؾٌلد ؾحد اًرازق)كد و 

جضري إىل لك ما ًَحق ابًعفي من أذى حسمي من اًلامئني ؿىل رؿاًخَ مثي اجلروح واحلروق واٍيك ابًيار واًرضب 

 ... اخل(.منيابًلد

ؤثر يف تيائَ اًيفيس ) اكًخلََي من اًيت جضري إىل اخلربات اًيت ًخـرض ًِا اًعفي وث  واإلساءة اًيفس َة والاهفـاًَة

 صأهَ واًسخًرة مٌَ وجتاُهل وؿدم اٍالكم مـَ... اخل(. 

اًيت جضري إىل ثـرض األظفال واملراُلني كري اًياجضني إىل أوضعة خًس َة ال ًفِموهنا، ذما كد  واإلساءة اجلًس َة

 (.32 -;، ص4226ميثي اىهتباك حلرمة اًعفي.) ؾٌلد خممير وؾٌلد ؾحد اًرازق،

ًإلساءة اًحدهَة واإلساءة اجلًس َة، وذضل ثسخة  (4226وًخفق اًحاحر مؽ ثـًرف ؾٌلد خممير وؾٌلد ؾحد اًرزاق )

ما ثضميَ ُذا اًخـًرف من ثفاظَي ثوحض مـىن وظحَـة لك منط من أمناط اإلساءة، فضال ؾن اؾامتد ازلراسة احلاًَة ؿىل 

 ( ذما ًوفق تني اًخوهجات اًيؼًرة واإلحرائَة يف ازلراسة اًراُية.4226) اس خخِان خربات اإلساءة اشلي أؿدٍ اًحاحثان يف

 Juvenile Delinquencyحٌوح األحداث:  -4

ذا اًوظف إذا أظَق ؿىل إوسان فإهَ ًـين  ًفِد ًفغ احلدث يف مدياٍ خاهحا من مـياٍ، فِو ًـين احلدازة واجلدة، ُو

ا، وذضل ًـين اهَ ظلري اًـمر مل مي ي ؿىل والدثَ إال زمن كعري فىأهَ إوسان حدًر اًـِد ابحلَاة. فِو خدًد اًوحود فهي

 إوسان حادث حدواث كًرحا.

ياك حتدًد ؿام  و مثاين  –ٍاكد ٍىون  حمي إحٌلع  -ُو ٌَزمن اًـمري اشلي إذا تَلَ اًضخط فإهَ ًعحح رص َدا  ُو

 (. 5ؾرشة س ية يف اًلاًة األمع )ؿًل اًرشيف ، ب د ، ص

ذهرٍ ال ٌضري إىل أي فرق تني اًعفي واحلدث ، فاًعفي ُو ذضل اإلوسان اشلي مل ًحَف مرحةل  كري أن ما س حق

ذا ًـين اهَ " حدث" ابؾخحارٍ حدًر ؾِد ابحلَاة إال أن نثري من اًلواهني ثفرق تني اًعفي واحلدث فذجـي  اًرصد ُو

 ٍلك ًفغ مـىن اظعالحِا خاظا كري املـىن اٌَلوي اًـام.

ادة األوىل من كاهون حلوق اًعفي ثـًرف حمدد ٌَعفي مفادٍ أن اًعفي ُو" لك إوسان مل ًخجاوز وكد خاء يف امل

مثاين ؾرشة س ية من معرٍ ما مل ًحَف سن اًرصد كدي ذضل
(3)

واكهت اثفاكِة حلوق اًعفي اًعادرة ؾن ادلـَة اًـامة ًألدم  

                                                 
 .4224هومفرب  ;3اًعادر ؾن ادلـَة اًـامة ًألدم املخحدة يف  4224( ًس ية 67اًلاهون رمق ) - (3)
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املخحدة 
(4)

ثفاكِة ًـين اًعفي لك إوسان مل ًخجاوز اًثامٌة ؾرش ، كد هعت يف مادهتا األوىل  ؿىل اهَ " ألقراض ُذٍ الا 

ما مل ًحَف سن اًرصد كدي ذضل مبوحة اًلاهون امليعحق ؿَََ" .أما املادة اًثاهَة من كاهون حلوق اًعفي فدضري إىل أن 

 احلدث  " لك ظفي تَف اًساتـة من معرٍ ومل ًحَف سن اًرصد" .

كري أن كاهون رؿاًة األحداث 
(5)

ن كد حـي ٌَحدث وظفا خمخَفا ؾن اًوظف اًساتق ذهرٍ حِر أصارت يف اٍمي 

املادة األوىل مٌَ إىل أن احلدث ُو " لك خشط مل ًخجاوز سن مخس ؾرشة س ية اكمةل وكت ارحاكتَ فـال جمرما كاهوان، 

 أو ؾيد وحودٍ يف حاالت اًخـرض ًالحنراف".

دي تَوغ سن اًرصد اًيت حددُا اًلاهون ابخلامسة ؾرش ومن ُيا اظحح ًفغ احلدث ٌضري إىل ارحاكب فـال جمرما ك 

 من اًـمر.

ـرف اًحاحر احلدث اجلاحن ثـًرفا إحرائَا تأهَ أي خشط مل ًحَف  لمي  :3ًو س ية  وزخت ارحاكتَ فـال جمرما كاهوان، ًو

 ثسخة ذضل يف دار رؿاًة األحداث اجلاحنني مبدًية احلدًدة .

 الدراساث السابقت:
دراسػة فَِػُس وزمالهئػا  اًيفس تـػدد مػن ازلراسػات ؾػن أثػر اإلسػاءة يف حٌػوح األحػداث مهنػاحزخر أدتَات ؿمل 

(Phyllis,Wordski,& Gandin, 3;;2) ." خربات اًعفوةل وحٌوح األحداث: الارثحاظات الامرًبلِة واًيؼًرة " 

 نفاًة اًرؿاًة اًوازلًة و ( من األحداث اجلاحنني، واس خخدم اًحاحثون اسدداهة ًخلِمي4:حىوهت ؾَية ازلراسة من )

ثوظَت ازلراسة إىل أن ؿدم و اسدداهة اًضلوط اًيفس َة واسدداهة ًخلِمي مؼاُر اجليوح واسدداهة اًخـرض خلربات اإلساءة.

نفاًة اًرؿاًة اًوازلًة جسِم يف صـور األتياء تـدم اًلمية ذما ٌضلك ؿامال ٌَخًدؤ ابالحنراف . نٌل أن اًخـرض ًإلساءة يف 

ًزد من اًسَوك اًـدواين زلهيم وجيـي خعائط خشعَهتم  مرحةل  أنرثاًعفوةل  ًؤدي إىل صـور األتياء ابإلحداط  ٍو

 (Phyllis,Wordski,& Gandin, 3;;2)  .سَحَة ملارهة ابألظفال اشلٍن مل ًخـرضوا ًإلساءة املحىرة

خـرض ًِػا األفػراد يف مػرحةل اًعفػوةل "خربات اإلساءة اًيت ً  املوسومة تػ( ;;;3دراسة خممير، وؾحد اًرزاق)ويف 

( ظفػال مػن 72حىوهػت ؾَيػة ازلراسػة مػن ) وؿالكهتا خبعائط اًضخعَة: دراسة ملارهة تني اجلػاحنني وكػري اجلػاحنني.

اجلاحنني وكري اجلاحنني مبدًية )أتو حٌلد( يف حمافؼة اًرشكِة مبرص. واس خخدم اًحاحثان اسػ خخِان ثلػدٍر اًضخعػَة )حر ػة 

 ( واس خخِان خربات اإلساءة يف مرحةل اًعفوةل، من إؿداد اًحاحثني.8:;3مة، ذمدوحة سال

ؾرضًة ًإلساءة اجلسمَة واًيفس َة سواء من كدي األب أو من كدي أالم،  أنرثمن هخاجئ ازلراسة أن اجلاحنني  واثضح

اًسَيب ٌصلات، هلط اٍىفاءة نٌل ػِرت فروق داةل تني اجملموؾخني يف أتـاد ثلدٍر اًضخعَة )اًـداء/اًـدوان، اًخلدٍر 

 اًضخعَة، هلط اًثحات الاهفـايل، هلط اًخجاوب الاهفـايل واًيؼرة اًسَحَة ٌَحَاة( وابجتاٍ األحداث اجلاحنني. 

ًألظفال من خالل إحدارمه ؿػىل اًدسػول، ثضػميت ؾَيػة ساءة تدراسة ػاُرة اإل (4222إميان إسٌلؾَي)نٌل كامت 

س ية ، واس خخدمت اًحاحثة أسَوب امللاتةل مؽ األظفال، واخذحار اًلَػق  35-;رمه تني ( ظفال، ثرتاوح أؾٌل;6ازلراسة )

ًألظفال واس خخِاهة من إؿداد اًحاحثة جس خفرس ؾن تـغ اًيوايح اًيفس َة واًعحَة والاحامتؾَة واألسػ حاب اًػيت دفـػت 

 املىوهة زلًَ ؾن هفسَ.  اشلُيَةاًعفي إىل اًدسول، واًعورة 

  اًيخاجئ اآلثَة:وثوظَت اًحاحثة إىل

ثخـرض ٌَرضب اًضدًد  إن اًلاًحَة اًـؼمى من األظفال املضرتنني يف ؾَية ازلراسة ثلوم تـمََة اًدسول حىت ال -

أو احلرمان ذما زلى  %(97اًضدًد )%( ونذضل ثسخة إحساس اًعفي ابًفلر  2:أو اًعرد من املزنل وتًس حة )

                                                 
ا رمق ) - (4)  .;6مبوحة املادة  2;;3، وتدأ هفاذٍ  يف أًَول / سخمترب  ;:;3ًس خة  47( 66اثفاكِة حلوق اًعفي اؾمتدهتا ادلـَة اًـمومِة ًألدم املخحدة تلراُر

 دون اًخـرض ًخـًرف احلدث. 9;;3ًس ية  48ومت ثـدًي تـغ أحاكم ُذا اًلرار ابًلاهون رمق   4;;3ار ادلِوري اًعادر ؾن ادلِورًة اٍمييَة تخارخي اًلر  -(5) 
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 إهنم%( من األظفال 59.7نٌل أند )%(.72املعاًرف )ثوفري %( أو مساؿدة األرسة يف 92) اآلخٍرناألظفال 

%(  47( مهنم اكن ثسخة اًرقحة يف رشاء ما ًٍردٍ، تُامن كرر )54.7اخنرظوا يف اًدسول تدضجَؽ من أظدكاهئم، وان  )

اًدسول، ( من األظفال اًرقحة يف إص حاع اجلوع نأحد أس حاب 44.7ثدفؽ األظفال إىل اًدسول. واخذار ) بأن أوامر األ

%( هؼرا 32( ثسخة مرض األب، و)34.7%( ًـدم وحود األب إما ثسخة وفاثَ أو اهفعاهل ؾن األرسة و)37و)

%( ثسخة 7%( ثسخة رقحة أكارب اًعفي يف أن ًـمي ابًدسول و)32ألن اًعفي ُو انرب إخواهَ وؿَََ أن ًـََِم و)

 حرمان اًعفي من املرصوف اًَويم.

اق واًخـة اشلي 84.7ى األظفال املدسًوني تًس حة )ارثفاع األمراض اجلسمَة زل - %(. فضال ؾن اًضـور ابإلُر

 %( من اس خجاابت األظفال. 322حعي ؿىل )

 %( من أفراد اًـَية.92اهدضار اًخحول اًالإرادي تني األظفال املدسًوني تًس حة ) -

 ؿَهيم. ةم ازلًًِة املفروضازلراسة أندوا اهنم ًؤدون واحداهت وخدت اًحاحثة أن لك األظفال املضرتنني يف -

%( وال ثوخد مـامةل حِدة إظالكا، تُامن مل 47وخدت اًحاحثة أن املـامةل اًسُئة يف األرسة ًألظفال متثي ) -

  %(.82)%( و املـامةل اًلاس َة 37ثخجاوز املـامةل اًـادًة )

 خمخَفة. %( من األظفال ؿدم الاُامتم هبم و ألس حاب7;أما فامي ًخـَق ابإلٌُلل فلد أند ) -

( 9.7;%( من األظفال ثـرضِم ٌَرضب ، اشلي ٍمتزي تأهَ صدًد ومس متر يف اكَة األحِان وتًس حة )9;أند ) -

%( 2;املزجعة. وأند ) م%( من األظفال إىل اهنم ًـاهون من حىرار األحال2;%(. وأصار )4.7واًرضب كري ازلامئ )

ضون هل من ثـََق وخسًرَ من كدي اآلخٍرن. و مل ثوخد فروق أن زلهيم رقحة يف حتعمي األص َاء واًضجار ثسخة ما ًخـر 

إحعائَة داةل تني األظفال املدسًوني و وكريمه من األظفال اًحاؿة املخجًوني يف درخة اًلَق، مؽ ارثفاع واحض يف درخة 

 (4222)اسٌلؾَي، اًلَق زلى اجملموؾخني.

يف مرحةل اًعفوةل زلى اآلابء  اسة اترخي اإلساءةتدر  (Figueiredo,et al., 4226) نٌل كام فِجَورًدو وزمالؤٍ

اجلًس َة واًحدهَة يف مرحةل اًعفوةل زلى اآلابء يف اًربثلال.  يف اًربثلال وذضل هبدف ثـرف مـدالت اهدضار اإلساءة

 ؿىل  َؽ أفراد اًـَية اإلخاتة وأمكيمن اآلابء.  ( من األرمات و اًحلِة728فرد مهنم ) (3222حىوهت اًـَية من )

اهدضار مرثفؽ ًسوء املـامةل اًحدهَة تني  إىل وحود مـدل اًًسخة اًربثلاًَة من اس خخِان اترخي اًعفوةل . وأصارت اًيخاجئ

% ( كري أن وس حة سوء املـامةل ذات اًـالكة  95مرحةل اًعفوةل ) أفراد اًـَية حِر تَف مس خوى الاهدضار يف

ن أن واملضرته وكرر %( من أفراد اًـَية.7.;ر تَف مـدل الاهدضار)وهسور اًـؼام اكهت ضـَفة حِ ابإلظاابت احلادة

تُامن اكن مـدل اإلساءة  تني اجلًسني، ( س ية ومل ثوخد فروق يف سوء املـامةل35اإلساءة اًحدهَة تدأت كدي معر )

اءة وقَاب اًـَية. و وخدت ؿالكة إحعائَة داةل تني صدة اإلس %( من ٍلوع4.8اخنفاضا وتًس حة )  أنرثاجلًس َة 

املـدالت  يف مرحةل املراُلة، واس خًذج اًحاحثون أن مـدل سوء املـامةل يف اًربثلال أدىن من اًخدؾمي من كدي اًراصدٍن

 .(Figueiredo,et al., 4226) وأس حاهَا اًيت وخدهتا ازلراسات اًيت اس خخدمت اس خخِان اترخي اًعفوةل يف أمٍراك

خماظر إساءة األرمات ًألظفال  تدراسة ثددـَة هبدف ثلِمي (Windham, et al., 4226) وهدام وزمالؤٍ نٌل كام 

خالل إرسال اسدداهَ إىل األرمات اًاليت رزكن مبًوود خدًد،  املًوودٍن حدًثا ومذاتـهتن ؿرب زالث س يوات الحلة من

 .ثسجالت املرانز واملسدضفِات اًعحَة وذضل ؾن ظًرق الاس خـاهة

ٌَمساهدة الاحامتؾَة، وإظاتة أالم  األم املخلريات ازلميوقرافِة وؾن اًخاكفؤ يف ثَلي اس خفرس اًحاحثون ؾن ؿدد من 

ومعر اًعفي وخًسَ، واخنفاض وزن املًوود،  هفس َا، وؾيف األب وكسوثَ ابالنخئاب، وسوء اس خـٌلًِا ٌَمواد اًفاؿةل

أػِرت هخاجئ ازلراسة  ات ثسوء مـامةل اًعفيأزياء اذلي، وإدراك أالم حلاخات ظفَِا، وؿالكة ُذٍ املخلري  وظلر معر أالم
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خعائط اًعفي، من انخئاب أالم، وكسوة األب( و  )وحود ؿالكة داةل تني اٍهتجم اجلسدي من هجة وخعائط اًوازلٍن

ة احملرمة كاهوان، هجة أخرى، وؿالكة إحعائَة داةل تني  اٍهتجم ؿىل ثلدٍر اًعفي شلاثَ ولك من انخئاب أالم وثـاظهيا ًألدًو

أندت ازلراسة ؿىل اًـالكة تني اٍهتجم  وؿدواهَة أو كسوة األب، و إدراك أالم حلاخات ظفَِا، ملارهة ابًـَية اًضاتعة. نٌل

اًعفي، ومل ثؼِر ؿالكة داةل تني خماظر اإلساءة ًألظفال ومذلريات معر  ؿىل ثلدٍر اًعفي شلاثَ وإدراك أالم حلاخات

 (Windham, et al., 4226) . اًخدؾمي الاحامتؾي ًالماًخـَميي، واًخاكفؤ يف واملس خوى أالم

أمناط من أمناط  إىل حتدًد مدى إسِام مخسة (Rodgers, et al., 4226) نٌل ُدفت دراسة رودحرز وآخٍرن

اإلٌُلل اًحدين، اإلٌُلل اًـاظفي( يف اًسَوك اًعحي  اإلساءة ) اإلساءة اجلًس َة، اإلساءة اًحدهَة، اإلساءة الاهفـاًَة،

 ( امرأة من مرانز443اًخـرض ًـدد من ُذٍ األمناط خالل فرتة اًعفوةل، وذضل زلى ) زلى اًراصدٍن، من خالل ثلِمي

اًخـرض ًإلساءة يف فرتة اًعفوةل،  ًخلدٍر ظدمة اًعفوةل اًعحة األًوَة يف سان دجيو تأمٍراك. واس خـان اًحاحثون مبلِاس

ملِاس ًخلِمي اًسَوك اًسوي. وكد وخد اًحاحثون أن اإلساءة  ر وواس امترة مـَومات ًالس خفسار ؾن ثـاظي ارلو 

املـامةل.  ثًدأت ابملآل اًس ئي ًـدد من األمراض ؾيدما مت ضحط أثر األمناط األخرى من سوء اجلًس َة واإلساءة اًحدهَة

ظفي يف مرحةل اًعفوةل، من والاهفـاًَة واإلٌُلل اًـا نٌل ػِرت ؿالكة إحعائَة داةل تني لك من اإلساءة اًحدهَة واجلًس َة

اًعحي زلى اًراصدٍن من هجة أخرى. ووخد اًحاحثون أن اًًساء اًاليت ثـرضن إىل  هجة، وأمناط مذحاًية من اًسَوك

ذمارسة سَوك خًيس  مذـددة من اإلساءة يف مرحةل اًعفوةل هن انرث ؾرضة ٌَخـود ؿىل ثـاظي اٍىحًوَات أو أمناط

 .(Rodgers, et al., 4226) مٌحرف يف مرحةل اًرصد

اًـالكة تني اًخـرض املزمن ًسوء  فلد ُدفت إىل اندضاف (Ethier, et al ., 4226) أما دراسة أًرث وآخٍرن

( ظفال ذمن ثـرضوا ًإلساءة ثضلك 54األظفال. وحىوهت اًـَية من ) املـامةل واملضالكت اًسَوهَة والاهفـاًَة زلى

أفراد اًـَية  ضوا إلساءة ؿاجرة، ابإلضافة إىل أرمات ُؤالء األظفال. وأمكي  َؽ( ظفال ثـر 39و ) (مس متر ) إساءة مزمٌة

فروكا ذات دالةل إحعائَة يف املضالكت الاهفـاًَة  األداء ؿىل زالث أدوات ٌَخلِمي الاهفـايل واًسَويك. ووخد اًحاحثون

 ملارهة ابألظفال اشلٍن ثـرضوا ًسوء املـامةل اشلٍن ثـرضوا ًسوء املـامةل ثضلك مزمن ) اًلَق و الانخئاب ( تني األظفال

سَوهَة أخرى اكًسَوك اًـدواين،  تؿىل حنو ؿاجر وابجتاٍ أظفال اجملموؿة األوىل. نٌل أػِر أظفال ُذٍ اجملموؿة مضالك

ـد ٌَمضالكت اًسَوهَة، أنرث دالةل ؾيد امللارهة تني اجملموؾخني ت والاوسحاب الاحامتؾي، واكهت اًفروق يف اًخـرض

 (Ethier, et al., 4226) .اًخلِمي األول م ي زالث س يوات ؾن
مـدالت اهدضار اإلساءة  إىل اٍىضف ؾن (Chen, Dunne & Han, 4228) وُدفت دراسة صان وآخٍرن 

ا ؿىل ػِور الاضعراابت اًـلََة واًسَوك اجلاحن زلى اًفذَات يف اًعني. حىوهت ؾَية ازلراسة  اجلًس َة ًألظفال و أثُر
ة يف ملاظـة َُيان. واس خـان اًحاحثون ابسدداهة جس خفرس تعًرلة ( ظاًحة من ظاًحات576من )  املدرسة اًعحَة اًثاهًو

وؾن الانخئاب،  كري مدارشة ؾن اًخـرض ملواكف أو خربات خًس َة كري مرقوتة كدي اًسادسة ؾرش من اًـمر،
ازلراسة أن واحدة من لك مخس فذَات  هخاجئ واًسَوك الاهخحاري، والاضعراابت اًسَوهَة اخلعرية. وكد ثحني من

من اًـمر إىل هوع واحد ؿىل األكي من أهواع اإلساءة  %( أندت ؿىل أهنا كد ثـرضت كدي اًسادسة ؾرش;.43)
 كري اًحدين(. تُامن أندت اًحدين واًخحرش جماًني ٌُل اًخحرش هوع مضن (34اجلًيس إىل) اجلًس َة)ظيف اًحاحثون اًخحرش

ومل جيد اًحاحثون ؿالكة داةل تني  .ن لك س حؽ فذَات أهنا ثـرضت ًإلساءة اجلًس َة، مبا فهيا اًخحرش اًحدينفذاة واحدة م
ٌَوازلٍن، و وحود الاخوة، واإلكامة يف اًًرف أو املدًية يف مرحةل  اًخـرض ًإلساءة اجلًس َة ومذلريات املس خوى اًخـَميي

اكالنخئاب، واًخفىري  ًإلساءة اجلًس َة وتـغ الاضعراابت اًـلََة، ؿالكة إحعائَة داةل تني اًخـرض اًعفوةل. و ػِرت
 . (Chen, Dunne & Han,4228) اًـدواين الاهخحاري واًخخعَط ًالهخحار، ورشب ارلور، واًخدخني واًسَوك

خضح من ؾرضيا   :ٌسلراسة اًساتلة ما ًأيت ًو
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  .اًسَوك اجلاحن  ىزوؾِم حنوأن اإلساءة ًألظفال ًِا آاثر سَحَة ؿىل سَووِم ثضلك ؿام، وؿىل -3
 ( ودراسػة4222إسػٌلؾَي  ) وحود مـدالت اهدضار ؿاًَة ًسوء املـػامةل تػني األظفػال، نػٌل ورد يف دراسػة -4

(Chen, Dunne & Han,4228) و دراسة (Figueiredo,et al., 4226) ( 3دراسة خممير وؾحد اًرزاق;;;) 
اًالحلػة، ونػٌل ورد ذضل يف  ابت اًسَوهَة يف مراحي اٍمنوحرثحط اإلساءة ٌَعفي تؼِور الاحنرافات والاضعرا -5
 ,.Ethier, et al) ودراسػة (Chen, Dunne & Han,4228) ودراسػة (Moran, et al., 4226) دراسػة

4226).  

 فروض البحث:
 - : ظَاكة اًفروض اآلثَة تياء ؿىل اإلظار اًيؼري ٌسلراسة اًراُية وهخاجئ اًححوث وازلراسات اًساتلة ميىن

اإلساءة اًحدهَة)ظورة األب وظورة أالم( واإلساءة  تني األحداث واًـَية اًضاتعة يفثوخد فروق إحعائَة داةل  -
 األحداث اجلاحنني.، وابجتاٍ اجلًس َة
اجلًس َة تني األحداث  ة( واإلساءاألمثوخد مـدالت اهدضار مرثفـة ًإلساءة اًحدهَة )ظورة األب وظورة  -

 ًضاتعة.اجلاحنني ملارهة ابًـَية ا
ثـرض األحداث اجلاحنني ًإلساءة اًحدهَة من كدي آابهئم ملارهة تخـرضِم ًِا  تنيال ثوخد فروق إحعائَة داةل  -

 من كدي أرماهتم.
 ثوخد ؿالكة إحعائَة داةل تني منط اإلساءة ٌَعفي، واملخلريات اآلثَة: -

 هوع اجليحة. - أ
 ؿدد مرات اإلًداع يف دار اًرؿاًة الاحامتؾَة. - ب
 اإلكامة اًراُية.مدة  -حػ 
 إكامة األب مؽ أتياءٍ يف مزنل واحد. -د 
 املس خوى اًخـَميي ٌَحدث. -ُػ 

 إجراءاث البحث:
 أداة ازلراسة: 

( تـد 4226س خخِان خربات اإلساءة يف مرحةل اًعفوةل)خممير ،وؾحد اًرازقاًراُية ابيف ازلراسة اًحاحر  ـاناس خ
من زالث  ًخىون الاس خخِان األظًلإذ ات أخرى. ـة اجملمتؽ اٍميين، وثـدًي فلر حذف ؿدد من اًفلرات اًيت ال ثخالءم مؽ ظحَ

 ( فلرات.32( فلرة واإلساءة اجلًس َة )54( فلرة وظورة األم)54ظورة األب) –جماالت يه اإلساءة اًحدهَة
رات أخرى، مثي مؽ فل اوتـد مراحـة الاسدداهة كام اًحاحر ابسددـاد اًفلرات املىررة أو اًيت ثدضاتَ يف حمخواُ

س هتزأ يب" ًدضاهبِا مؽ اًفلرة رمق )34اًفلرة رمق ) ( " ثـريين تـَويب أو ثلعريي" 6( يف الاسدداهة األظََة "ٌسخر مين ٌو
( ثلَي من صأين وهراميت" ؿىل سخِي املثال، فضال ؾن حذف اًفلرات اًيت ال ًخفق حمخواُا مؽ اًسائد 32واًفلرة رمق )

اخملدرات. نٌل مت ثـدًي ظَاكة تـغ اًفلرات حبَر ثخفق  إحدار اًعفي ؿىل ثـاظيفلرات اًيت ثدٌاول احامتؾَا يف اٍمين، اكً
 من فىرة واحدة. أنرث، فضال ؾن ثـدًي اًفلرات حبَر ال ثخضمن اًفلرة حمََاً واًس َاق اٌَلوي املخداول واٌَِجة 
ساءة اًحدهَة واإل( فلرة، 48)ظورة األب( ) ضل حىوهت الاسدداهة من زالزة جماالت يه اإلساءة اًحدهَةوفلاً شلو 

 ( فلرات.32( فلرة واإلساءة اجلًس َة،)48)ظورة أالم( )
 ظدق وزحات الاسدداهة :

 اًعدق: 
( تـرضِا ؿىل ازيني من ;;;3ثوافر يف الاسدداهة اًعدق اًؼاُري، حِر كام ؾٌلد خممير وؾٌلد ؾحد اًرزاق )

ؾحد ظل ؾسىر واألس خاذ ازلنخور َلد اًس َد ؾحد اًرمحن، وتذضل ٍىون كد  األساثذة احملمكني ومه األس خاذ ازلنخور
ثوافر ُذا اًيوع من اًعدق يف أداة اًححر، وال ثوخد حاخة ٌَخأند مٌَ مرة أخرى، خاظة وأهَ ظدق سعحي، ال ًـول 

نٌل كام مـدا الاسدداهة أًضا حبساب اًعدق اًخالزيم ُذٍ األداة من  (.4226ؿَََ نثريا. )ؾٌلد خممير وؾٌلد ؾحد اًرزاق،
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اًحاحثان األداثني  (. ظحق8:;3خالل حساب ؿالكهتا مؽ حمم خاريج ُو اسدداهة اًلدي/اًرفغ اًوازلي)ذمدوح سالمة،
حاط دالاً ؾيد ( واكن الارث :2.8ظاًحا وظاًحة، وتَف مـامي الارثحاط تني األداثني ) 62ؿىل ؾَية مرصًة مىوهة من

 (.2.23مس خوى دالةل )
( من األحداث اجلاحنني 32ويف ازلراسة اًراُية كام اًحاحر تدراسة اًـالكة تني درخات ؾرشٍن ظفال مهنم )

( من كري اجلاحنني يف اجملاالت اًثالزة الاسدداهة مؽ درخاهتم اٍلكَة يف الاسدداهة معوما ) ظدق اًحياء( واكهت 32و)
( 2.23تني ازلرخة اٍلكَة ولك من ظورة األب وظورة أالم، داةل إحعائَا ؾيد مس خوى دالةل )  مـامالت الارثحاط
( ونٌل ًخضح ذضل 2.27(  تُامن اكهت اًـالكة تني ازلرخة اٍلكَة واإلساءة اجلًس َة داةل ؾيد مس خوى ):3ودرخة حًرة )
 ( اآليت : 3يف اجلدول رمق )

 اجملال وازلرخة اٍلكَة يف اسدداهة خربات اإلساءة.( دالةل اًـالكة تني درخة 3خدول رمق ) 

 مس خوى ازلالةل مـامي الارثحاط أتـاد الاسدداهة

 2.23 85;.2 ظورة األب

 2.23 79:.2 ظورة أالم

ة  2.27 2.87 اإلساءة اجلًسَ 

 اًثحات :

ظاًحا، (62)ًة كوارما ؿىل ؾَية مرص  ثعحَلِا خالل من الاسدداهة من زحات (;;;3اًحاحثان)خممير وؾحداًرزاق، حتلق

( تإؿادة حساب ظدق وزحات 4225ابس خخدام مـامي اًفا وإؿادة اًخعحَق تـد أس حوؿني. نٌل كام)خمري، واًؼفريي ،

دِة، و   ( اآليت :4هخاجئ ُذٍ اإلحراءات يف اجلدول رمق ) ثخضحالاسدداهة من تَاانت اًخعحَق ؿىل ؾَية هًو
 ََة من تَاانت ؾَية مرصًة وأخرى هوًدِة.( ًحني زحات الاسدداهة األظ 4خدول رمق )

 إؿادة الاخذحار مـامي اًفا هروهحاخ أتـاد الاسدداهة اًـَية

 املرصًة

 2;.2 7:.2 ظورة األب

 ;:.2 ;:.2 ظورة أالم

 7;.2 - اإلساءة اجلًس َة

 اٍىوًدِة

 ::.2 ;2.9 ظورة األب

 4;.2 42:.2 ظورة أالم

 7;.2 - اإلساءة اجلًس َة

خضح ث هرهحاخ و اًثحات ابًخجزئة اًيعفِة ٍلك جمال من جماالت امللِاس، و  أًفامـامي  اس خخرجزلراسة اًراُية ويف ا

 ( اآليت:5يف اجلدول رمق )هخاجئ ذضل 
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 ( ًحني مـامالت اًثحات ابًخجزئة اًيعفِة واًفا هروهحاخ5خدول رمق )

 مـامي اًفا اًخجزئة اًيعفِة أتـاد الاسدداهة

 ::.2 8:.2 ظورة األب

 4;.2 ;:.2 ظورة أالم

ة  5:.2 2.99 اإلساءة اجلًسَ 

خضح من اجلدول رمق )  .زحات ؿاًَة ( أن اجملاالت اًثالزة يف الاسدداهة ثخوفر فهيا مـامالت5ًو
 ؾَية ازلراسة :

ابحلدًدة  رؿاًة األحداث اجلاحنني ( من األحداث اجلاحنني اشلهور امللميني تدار46حىوهت ؾَية ازلراسة من )      
( واحنراف مـَاري 35.85) ( مبخوسط38 -;أؾٌلرمه تني ) ، وحراوحت 4229خالل اًفرتة من ًياٍر إىل ًوهَو 

( ظالب من 32( ظاًحا مدرسة اًثورة و)36) ( من اًعالب اشلهور مهنم46فذضميت ) أما اًـَية اًضاتعة (.3.98)
ومبخوسط كدرٍ  ( س ية ;3 -34ى اًـَية اًضاتعة تني )أسامة جن ًزد ابحلدًدة. وكد حراوح مدى اًـمر زل مدرسة

ا  ٌَمس خوى اًخـَميي )وهـين ( . وابًًس حة;;:.3) واحنراف مـَاًرَ (;36.4) تَ ؿدد اًس يوات ازلراس َة اًيت احذاُز
( س ية 6.55( س يوات، ومبخوسط كدرٍ ):اجلاحنني تني )ظفر و  اًفرد تيجاح ( فلد حراوح مداٍ زلى األحداث

( 4:.9( س يوات ومبخوسط ) ;-8حني حراوح ُذا املدى زلى اجملموؿة اًضاتعة تني ) (. يف4.88ـَاري )واحنراف م 
واًـَية اًضاتعة يف  (. نٌل مل ثؼِر فروق إحعائَة داةل تني األحداث اجلاحنني75:.2واحنراف مـَاري كدرٍ ) س يوات،

و إكامهتا مؽ األتياء يف هفس اًحُت، وؿدد الاخوة.  ممذلريات اًـمر و إكامة األب مؽ أتيائَ يف تُت واحد و وػَفة أال
إحعائَا يف مذلريات املس خوى اًخـَميي، ووػَفة األب )موػف حىويم، موػف يف  واكهت اًفروق تني اجملموؾخني داةل

ظيدكة، ال  وهوع اًسىن )اخار، صلة مطل، تُت مطل، خاص، معي حر، ؿامي ، ؿاظي،ؿاحز، مِت،أخرى( اًلعاع
 .اًـمر واملس خوى اًخـَميي وؿدد الاخوة مذلريات ( ًحني دالةل اًفروق تني اجملموؾخني يف6جلدول رمق )ًوخد(. وا

 ر وؿدد الاخوة واملس خوى اًخـَميي( دالةل اًفروق تني اجملموؾخني يف مذلريات اًـم6خدول رمق )

 املؤرش اإلحعايئ

 املخلري

 كري خاحنني خاحنني
 مس خوى ازلالةل ت

 الاحنراف املـَاري املخوسط راف املـَاريالاحن املخوسط

 كري داةل 3.48 ;;:.3 ;36.4 3.987 35.84 اًـمر

 كري داةل 2.66 5.52 7.85 :4.6 8.27 ؿدد الاخوة

 2.27 8:.7 7:.2 4:.9 4.88 6.55 املس خوى اًخـَمي

خضح من اجلدول رمق )  ملس خوى اًخـَمي حِػر اثضػح أن كميػة ت ( أن اًفروق تني اجملموؾخني مل حىن داةل سوء يف مذلري ا6ًو

فامي ًخـَػق تدراسػة دالةل اًفػروق تػني و (. 65( ودرخة حًرة)2.27( ذات دالةل إحعائَة ؾيد مس خوى دالةل )8:.7اًحاًلة )

 وع اًسىن"  فلد متػت الاسػ خـاهة ابخذحػارو يف اًحُت مؽ أتياهئم وإكامهتٌل أالم و لك من األب  وػَفةاجملموؾخني يف مذلريات "

 ( اآليت:7نٌل ًخضح يف اجلدول رمق )تني اجملموؾخني يف ُذٍ املخلريات و  مرتؽ اكي الخذحار دالةل اًفروق
 .ة( دالةل اًفروق تني األحداث اجلاحنني واًـَية اًضاتعة  يف اًحـغ املخلريات ازلميوقراف7ِخدول رمق )

 املؤرش اإلحعايئ

 املخلري
اك
4

 مس خوى ازلالةل درخة احلًرة 

 كري داةل 3 2.98 ألب يف اًحُتوحود ا

 كري داةل 9 33.299 وػَفة األب

 كري داةل 3 5.4 يف اًحُت األموحود 

 كري داةل 3 2.984 وػَفة األم

 2.27داةل ؾيد  8 34.6 هوع اًسىن
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خخني من اجلدول رمق ) مذلري  املخلريات اًساتلة ما ؿدى ( أن اًفروق تني اجملموؾخني مل حىن داةل إحعائَا يف لك7ًو

 (.2.27)هوع اًسىن اشلي اػِر دالةل إحعائَة ؾيد مس خوى

اإلكامة اًراُية وؿدد مرات ازلخول إىل  وكد اص متَت املخلريات اإللكًَِىِة اخلاظة ابألحداث اجلاحنني ؿىل " مدة

وابحنراف  ( صِرا4.35اجليحة" .حِر تَف مذوسط مدة اإلكامة اًراُية ) أو مؤسسات أخرى، وهوع دار رؿاًة األحداث

( مرة  5 -3( صِر. وحراوح ؿدد مرات اإلًداع يف دار اًرؿاًة تني ):3( ومدى من )صِر( إىل )6:.5) مـَاري كدرٍ

( حداث 42(. وتَف ؿدد اشلٍن دخَوا دار أخرى كري دار رؿاًة األحداث )2.75( واحنراف مـَاري )3.47ومبخوسط ) 

 احنني.%( من اجملموع اٍلكي ًألحداث اجل 5.5:وتًس حة )

اًلذي أو اًسَوك اًـدواين  و واًدرشد أو اًدسول، نٌل مت حرص أرتؽ حٌح رئُس َة ويه اًرسكة، واٌَواط،      

ة ًخوزًؽ األحداث اجلاحنني ؿىل اجلس مي.  :( اآليت8ُذٍ اجليح يف اجلدول رمق ) وثخضح اًًسة املأًو
 ( ثوزًؽ األحداث اجلاحنني ؿىل أهواع اجليح.8خدول رمق )

 اجليحةهوع 
 اًلذي واًسَوك اًـدواين جسول وجرشد ًواط رسكة

 وس حة ؿدد وس حة ؿدد وس حة ؿدد وس حة ؿدد

 %555.: 4 %5:.42 7 %5:.42 7 %72 34 ؿدد األفراد

خضح من اجلدول رمق ) اجليح تني األحداث  اكهت انرب من وس حة اهدضار تلِة ( أن وس حة اهدضار اًرسكة8ًو
%( ٍلك 5:.42املرثحة اًثاهَة من حِر الاهدضار وتواكؽ ) يف و " اًدسول أو اًدرشد" َواط"" اٌ اجلاحنني، وخاء لك من

 .اًسَوك اًـدواين" فلد اكهت اجليحة األكي اهدضارا تني األحداث اجلاحنني مهنٌل، أما حٌحة " اًلذي أو

ضػوء اإلظػار اًيؼػري  ًفػروض ويفس َـرض اًحاحر يف اجلزء اًخايل ًيخاجئ ازلراسة ومٌاكض هتا وفلا ًدسَسي ا الىتائج :
 :وازلراسات اًساتلة اًيت مت ؾرضِا

 اًفرض األول:
ًحدهَة)ظورة األب وظورة أالم( ا ثوخد فروق إحعائَة داةل تني األحداث اجلاحنني واًـَية اًضاتعة يف اإلساءة

 .وابجتاٍ األحداث اجلاحنني اإلساءة اجلًس َةو 
( 9ت( الخذحار دالةل اًفروق تني ؾَيدني مس خلَخني واجلدول رمق )ٌَخأند من حصة ُذا اًفرض اس خخدم اخذحار)

 اآليت ًحني دالةل اًفروق تني مذوسعات اجملموؾخني يف اإلساءة اًحدهَة )ظورة األب( :
 ( دالةل اًفروق يف اإلساءة اًحدهَة ) ظورة األب ( تني األحداث اجلاحنني واًـَية اًضاتعة.9خدول رمق )

 املؤرش اإلحعايئ

 موؿةاجمل

ة )ظورة األب(  اإلساءة اًحدَه
 مس خوى ازلالةل درخة احلًرة ت

 الاحنراف املـَاري املخوسط

 935;.; 58.597 خاحنون
3.;26 45 2.27 

 8;8.6 53.972 اًـَية اًضاتعة

خضح من اجلدول رمق ) ًيت ثـرضوا ًِا اإلساءة اًحدهَة ا ( وحود فروق داةل إحعائَا تني اجلاحنني وكري اجلاحنني يف9ًو

  .من كدي األب، وابجتاٍ األحداث اجلاحنني

  :ظورة األم) ( األيت ًحني دالةل اًفروق تني اجملموؾخني يف اإلساءة اًحدهَة:واجلدول رمق )
 ( دالةل اًفروق تني اجملموؾخني يف اإلساءة اًحدهَة )ظورة أالم(.:خدول رمق )

 املؤرش اإلحعايئ     

 اجملموؿة

ة )ظورة أالم(اإلساءة اًح  دَه
 مس خوى ازلالةل درخة احلًرة ت

 الاحنراف املـَاري املخوسط

 6.32 52.347 خاحنون
4.969 45 2.27 

 4.77 49.639 كري خاحنني
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خضح من اجلدول ) داةل إحعائَا ؾيد مس خوى   -ظورة األم -( أن اًفروق تني اجملموؾخني يف اإلساءة اًحدهَة :ًو

 اٍ األحداث اجلاحنني.( وابجت2.27دالةل )

 ( اآليت ًحني دالةل اًفروق تني اجملموؾخني يف مذوسط اًخـرض ًإلساءة اجلًس َة:;واجلدول رمق )
 ( دالةل اًفروق تني اجملموؾخني يف مذوسط اًخـرض ًإلساءة اجلًس َة:;خدول رمق )

 املؤرش اإلحعايئ     

 اجملموؿة
ة  اإلساءة اجلًسَ 

 مس خوى ازلالةل درخة احلًرة ت
 الاحنراف املـَاري املخوسط

 54;.2 32.67 خاحنون
 كري داةل 45 3.43

 99;.2 ;32.9 كري خاحنني

 .اجلًس َة ذات دالةل إحعائَة ( مل حىن اًفروق تني اجملموؾخني يف اإلساءة;ونٌل ُو مدني يف اجلدول رمق )

( فلد وخد ;;;3خممير، واًرزاق،) لي مؽ هخاجئ دراسةومبلارهة ُذٍ اًيخاجئ مؽ هخاجئ ازلراسات اًساتلة ثحني أهنا ثَخ

اجلسمَة واًيفس َة سواء من كدي األب أو من كدي أالم، ملارهة ابًـَية  اًحاحثان أن اجلاحنني اكهوا انرث ؾرضة ًإلساءة

ا ) ازلراسة اًيت أحرهتا اًضاتعة . ويف َة جتـي واًيفس   ( أصار اًحاحثون إىل أن اإلساءة اًحدهَة2;;3فَخس وزمالُؤ

جبيوح األحداث، فاًخـرض ًإلساءة يف  مٌحئا األظفال ٌضـرون ابخنفاض اًلمية اشلاثَة، وان ُذا اًضـور ٌضلك ؿامال

 وزايدة اًسَوك اًـدواين ، وػِور اخلعائط اًسَحَة يف اًضخعَة، ابإلحداط ًؤدي إىل اًضـور مرحةل اًعفوةل

 (Phyllis, Wordski, & Gandin, 3;;2) .ابألظفال اشلٍن مل ًخـرضوا ًإلساءة ملارهة

اكد جيزم تـغ اًحاحثني ابن اًخـرض ًإلساءة يف مرحةل اًعفوةل ًـد ؿامال مٌحئا ابًسَوك اجلاحن اشلي ًؼِر زلى  ٍو

األظفال كدي أن ًعَوا إىل سن اًيضج أو زلى املراُلني كري اًياجضني، وؿامال مٌحئا ابإلظاتة تـدد من األمراض اًيفس َة 

الانخئاب اًيت ميىن أن ثدفؽ اًعفي إىل إػِار سَوك اًخذمر واًفوىض واخلروج ؾن سَعة اًلاهون واجملمتؽ. فلد اكًلَق و

وخد اكتَن وزمالؤٍ أن املراُلني اشلٍن ثـرضوا يف مرحةل اًعفوةل ًإلساءة اًحدهَة دون اًخـرض ًإلساءة اجلًس َة، اكهوا 

ة، ملارهة ابملراُلني اشلٍن مل ًخـرضوا ًإلساءة اًحدهَة يف مرحةل اًعفوةل أنرث ؾرضة ًإلظاتة ابالنخئاب يف مرحةل املراُل

(Kaplan, et al., 3;;:) . 

اإلساءة اًحدهَة والاهفـاًَة واجلًس َة(  ) وكد وخد موران وزمالؤٍ ؿالكة داةل تني منط اإلساءة يف مرحةل اًعفوةل

الكة داةل تني منط اإلساءة وهوع املواد اًيت ٌساء اس خـٌلًِا وخد اًحاحثون ؿ والاحنرافات اًسَوهَة زلى املراُلني، حِر

ة احملؼورة(. ذما ًدل ؿىل أن سوء املـامةل يف جتـي اًعفي ًفلد اُامتمَ تذاثَ  مرحةل املراُلة )اًخحف، ارلور واألدًو

واًلاهون، فال هيمت  اكهت سَعة األب واألرسة أو سَعة ازلوةل وابآلخٍرن وجلك املؼاُر اًيت حرمز إىل اًسَعة، سواء

إٍهيا، ونأهَ ٍرد اإلساءة اًيت  ابملـاًري الاحامتؾَة، الن ُذٍ اًلواهني واملـاًري مل ثلف جباهحَ ؾيدما احذاج ثسَعة اًلواهني أو

 .ٍىون سَونَ ُذا ردا ؿىل اإلساءة اًساتلة ثـرض إٍهيا مدىرا تإساءة أخرى دون أن ًلعد حتدًدا أن

حِر ثرتك اإلساءة ٌَعفي وثًهتيي آاثرٍ جزوال اًفـي،  اً اًِني اشلي ميىن أن مير رسًـ إن اإلساءة ًُست ابحلدث

ةل املدى يف اًضخعَة، وثؤدي إىل اخنفاض مس خوى ثلدٍر اشلات، واهدضار اضعراابت اًلَق والانخئاب  آاثراً ظًو

وخد  (4225اًؼفريي، راُا )خممير و ففي دراسة ؾرتَة أحنثري من األفراد املساء إٍهيم .  واًسَوك املضاد ٌَمجمتؽ زلى

ة اجلًس َة زلى األتياء يف مرحةل  اًحاحثان أن اإلساءة اًيفس َة من كدي األب ًألتياء اكهت امليئب األول ابضعراب اًًِو

ذا ما ًؤند حصة ما كَياٍ ساتلا ؾن الحلة. ـزز اًيخاجئ اًيت ثوظَيا إٍهيا يف ُذٍاآل ُو ةل املدى ًإلساءة ٌَعفي. ًو  اثر ظًو

يعحق ُذا الاس خًذاج  واًيت ثؼِر جبالء أن اإلساءة ٌَعفي ثخًدأ ابحنرافَ يف مرحةل الحلة من مرحةل ازلراسة اًعفوةل، ًو

فامي ًخـَق ابإلساءة اجلًس َة فمل ثؼِر هخاجئ ازلراسة اًراُية فروق  ؿىل اإلساءة ثضلك ؿام وال س امي اإلساءة اًحدهَة، أما
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أتداٍ نثري من  حنني واجملموؿة اًضاتعة، ورمبا ٍرحؽ اًسخة يف ذضل إىل اًخحفغ اشلياألحداث اجلا إحعائَة داةل تني

اس خجاب مـؼمِم ابًيفي ؿىل ُذٍ اًفلرات، ومل ٍىوهوا  األفراد يف اجملموؾخني جتاٍ اًفلرات املخـَلة ابإلساءة اجلًس َة، فلد

  .اًفلرات األكي إاثرة ًإلحراج واحلساس َة رصحيني إال يف اإلخاتة ؿىل

 اًفرض اًثاين :

اجلًس َة تني األحداث اجلاحنني،  ةثوخد مـدالت اهدضار مرثفـة ًإلساءة اًحدهَة )ظورة األب وظورة أالم( واإلساء

 ملارهة ابًـَية اًضاتعة.

حني اجلدول رمق ) من إلساءة اًحدهَة ) ظورة األب وظورة  ( اآليت املخوسعات والاحنرافات املـَاًرة ٍلك32ًو

 .واًـَية اًضاتعة ساءة اجلًس َة زلى األحداث اجلاحننيواإل أالم(
 ( املخوسعات والاحنرافات املـَاًرة ألمناط اإلساءة  زلى األحداث اجلاحنني و اًـَية اًضاتعة.32خدول رمق )

 املؤرش اإلحعايئ

 اجملموؿة

ة ظورة األم ظورة األب  اإلساءة اجلًسَ 

 ع م ع م ع م

 54;.2 32.68 6.3 52.347 9;.; 58.597 خاحنون

 99;.2 ;32.9 4.77 49.64 ;8.6 53.97 كري خاحنني

واإلساءة اجلًس َة تني  أالم( ( تَلت مـدالت اهدضار اإلساءة اًحدهَة )ظورة األب و ظورة32ووفلا ٌَجدول رمق )

ا تني أفر  %( ؿىل39.;4%( و )47و )  %(38.89األحداث اجلاحنني ) اد اًـَية اًخوايل، تُامن تَلت مـدالت اهدضاُر

خضح من ُذٍ اًيخاجئ ارثفاع مـدالت اهدضار اإلساءة  %( ؿىل اًخوايل.47و)  (%38.89%( و )34.7اًضاتعة ) ًو

اًضاتعة ، وثؤند ُذٍ  تني األحداث اجلاحنني ملارهة ابًـَية ظورة األم( واإلساءة اجلًس َة و )ظورة األب() ٌَعفي

األحداث، فلد ػِرت أؿىل مـدالت الاهدضار زلى  ساءة ٌَعفي وحٌوحاًيخاجئ مرة أخرى اًـالكة الارثحاظَة تني اإل

 مـدل اهدضار اإلساءة اجلًس َة زلى أفراد اًـني اًضاتعة ابمللارهة مؽ مـدل اهدضار األحداث اجلاحنني، وابًرمغ من ارثفاع

  .اجلاحنني ظوريت اإلساءة اًحدهَة، إال أن ُذا املـدل اكن اكي ذما ُو ؿَََ زلى األحداث

حِر وخدت اًحاحر أن اإلساءة  (4222إسٌلؾَي،من اًيخاجئ اًيت وخدهتا إميان) وثلرتب هخاجئ ازلراسة اًراُية

%( 4.7من األظفال أندوا ثـرضِم ٌَرضب اًضدًد، و)%( 9.7;)%( زلى األظفال املرشدٍن، وان 47اًحدهَة متثي )

  .ٌَرضب كري ازلامئ

مرثفؽ ًسوء املـامةل اًحدهَة  وحود مـدل اهدضار إىل (Figueiredo, et al., 4226)نٌل أصار جفَوردوا وزمالؤٍ

واكهت حعَت سوء املـامةل اجلس مية ؿىل وس حة  %( 95اًعفوةل) تني أفراد اًـَية حِر تَف مـدل الاهدضار يف مرحةل

من ٍلوع ( %4.8اخنفاضا وتًس حة) أنرثتني أفراد اًـَية، واكن مـدل اإلساءة اجلًس َة %(7.;) اهدضار ضـَفة ومبـدل

 .اًـَية

أهنا ثـرضت يف  أصارت فذاة واحدة من لك مخس فذَات إىل (Chen,Dunne& Han,4228) ويف دراسة

( حاةل من حاالت اًخحرش اجلًيس 34أدىن مضن ) وحد مرحةل اًعفوةل املحىرة إىل هوع واحد من أهواع اإلساءة خًس َة،

 حدين واًخحرش كري اًحدين. تُامن أندت فذاة واحدة من لك س حؽ فذَات أهنااًخحرش اً  اًيت ظيفِا اًحاحثون إىل جماًني ٌُل

 (Chen,Dunne& Han,4228) .ثـرضت ًإلساءة اجلًس َة، مبا فهيا اًخحرش اًحدين

 اًفرض اًثاًر:

ن من كدي آابهئم ملارهة تخـرضِم ًِا م ال ثوخد فروق إحعائَة داةل تني ثـرض األحداث اجلاحنني ًإلساءة اًحدهَة "

 ."كدي أرماهتم
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)مذاكفئخني( ؾَيدني مذعاتلذني اس خـان اًحاحر ؾيد اخذحار حصة ُذا اًفرض ابخذحار)ت( الخذحار دالةل اًفروق تني

(. 335، ص 4225اًواحدة يف مذلرٍين خمخَفني )اهؼر: أتو ؿالم، من خالل اخذحار اًفرق تني مذوسعات أفراد اجملموؿة

 : ُذٍ اًفروقًحني دالةل ( اآليت33واجلدول رمق )
 ( دالةل اًفروق تني مذوسعات ظورة األب وظورة أالم يف اإلساءة اًحدهَة زلى األحداث اجلاحنني.33خدول رمق )

 املؤرش اإلحعايئ           

 اإلساءة اًحدهَة
 مس خوى ازلالةل درخة احلًرة T الاحنراف املـَاري املخوسط

 95;.; 52.347 ظورة األم
5.768 45 2.27 

 6.322 58.597 األبظورة 

خضح من اجلدول رمق ) نٌل  اإلساءة اًحدهَة ( وحود فروق داةل إحعائَا تني ظورة األب وظورة األم يف33ًو

من األرمات يف اٌَجوء إىل اًلسوة اًحدهَة مؽ  أنرث اكهوا اآلابءًخعورُا األحداث اجلاحنني، حِر أػِرت اًحَاانت أن 

 كسوة من اآلخر فامي ًخـَق أنرثاجلاحنني وكري اجلاحنني يف ثلدٍر أي من اًوازلٍن اكن  تنيأتياهئم. وملـرفة مدى اًخلارب 

اًيخاجئ املـروضة يف اجلدول رمق  ابإلساءة اًحدهَة، ظحق اًحاحر املـادةل اًساتلة ؿىل تَاانت اجملموؿة اًضاتعة وػِرت

 : ( اآليت34)
 ب وظورة أالم يف اإلساءة اًحدهَة زلى كري اجلاحنني.( دالةل اًفروق تني مذوسعات ظورة األ34خدول رمق )

 املؤرش اإلحعايئ           

 اإلساءة اًحدهَة
 مس خوى ازلالةل درخة احلًرة T الاحنراف املـَاري املخوسط

 :7;8.6 49.639 ظورة األم
5.:83 45 2.23 

 4.776 53.972 ظورة األب

حدو من اجلدول رمق ) وظورة آالم يف اإلساءة اًحدهَة زلى  عائَا تني ظورة األب( وحود فروق داةل إح34ًو

(. ويه 45( ودرخة حًرة )2.23اًفروق داةل ؾيد مس خوى دالةل ) اجملموؿة اًضاتعة وابجتاٍ ظورة األب، واكهت ُذٍ

واًـيف يف  مِال ٌَلسوة أنرثاألحداث اجلاحنني حِر ًؤند أفراد الك اجملموؾخني ؿىل أن األب  هخاجئ مضاتَ ملا وخد زلى

واملَي إىل اًـيف  متزي اًرخي ابخلضوهة واًلوة ثـامهل مؽ أتيائَ ملارهة ابألم، وكد ٍرحؽ ذضل إىل اًعحَـة اًخرشًة اًيت

زلى املرأة، فضال ؾن احليان اشلي ميزي أالم ؾن األب، وحيول نثريا تني كسوهتا  واًلسوة، ؿىل خالف اًعحَـة اًركِلة

  .أتياهئا ؿىل

 ؽ :اًفرض اًرات

 ثوخد ؿالكة إحعائَة داةل تني منط اإلساءة ٌَعفي و املخلريات اآلثَة:

 هوع اجليحة. –أ

ثحني من خالل حساب مـامالت الارثحاط )ابس خخدام مـادةل س حريمان( وحود ؿالكة داةل إحعائَا ؾيد مس خوى  

ت مـامالت الارثحاط ( تني هوع اجليحة وظورة األب وظورة أالم واإلساءة اجلًس َة، حِر تَل2.27دالةل )

 ( ؿىل اًخوايل .:2.4و 2.54و2.45)

 ؿدد مرات اإلًداع يف دار اًرؿاًة الاحامتؾَة. –ب 

ظورة أالم( ة الاحامتؾَة واإلساءة اًحدهَة )مل ثؼِر ؿالكة داةل إحعائَا تني ؿدد مرات اإلًداع يف دار اًرؿاً

 ( .2.244( و)2.45(  )2.48ط ))ظورة األب( واإلساءة اجلًس َة، حِر تَلت مـامالت الارثحا
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 مدة اإلكامة اًراُية. -حػ 

مل ثوخد ؿالكة داةل إحعائَا تني مدة اإلكامة اًراُية ولك من اإلساءة اًحدهَة )ظورة األب وظورة أالم( واإلساءة 

 (.2.27)دالةلمس خوى  ؾيد داةل كري ولكِا اًخوايل ؿىل (2.35و) (2.52)و (7;2.2الارثحاط) مـامالت َلتت حِر اجلًس َة،

 إكامة األب مؽ أتيائَ يف مزنل واحد: -د 

مزنل واحد واإلساءة اًحدهَة  ( تني إكامة األب مؽ أتيائَ يف2.23ػِرت ؿالكة داةل إحعائَا ؾيد مس خوى دالةل )

 ( تُامن مل حىن2.23دالةل ُذٍ اًلمية ؾيد مس خوى دالةل ) ( وػِرت2.694)ظورة أالم( حِر تَف مـامي الارثحاط ) 

ذا املخلري داةل إحعائَا، حِر تَف مـامي الارثحاط))اًـالكة تني اإلساءة اًحدهَة  ( نٌل ػِرت2.2:4ظورة األب( ُو

واجلدول  (.2.33-) كدرٍ ارثحاط سَحَة كري داةل إحعائَا تني ؿدم وحود األب يف املزنل واإلساءة اجلًس َة ومـامي ؿالكة

 (46اًساتلة وأمناط اإلساءة زلى األحداث اجلاحنني )ن=  ملخلريات( اآليت ًحني دالةل الارثحاط تني ا38رمق )
 (38خدول رمق )

 األب مؽ أتيائَ يف مزنل واحد(. احلاًَة وإكامةدالةل الارثحاط تني أمناط اإلساءة و مذلريات )هوع اجليحة و مرات دخول ازلار ومدة اإلكامة  

 مـامي الارثحاط
ة  اإلساءة اًحدَه

ة  مس خوى ازلالةل خة احلًرةدر  اإلساءة اجلًسَ 
 ظورة أالم ظورة األب

 2.27 45 :2.4 2.54 2.45 هوع اجليحة.

 كري داةل 45 2.244 2.48 2.45 مرات اإلًداع.

 كري داةل 45 2.35 2.52 7;2.2 مدة اإلكامة اًراُية.

 كري داةل 45 2.33 - 2.69 2.2:4 إكامة األب يف املزنل.

أالم حرحىة اإلساءة اًحدهَة يف حق أظفاًِا ثضلك انرث ؾيد افذلاد األرسة إىل األب،  اًساتلة أن وثؤند اًيخاجئ

اًحدهَة ًألظفال يف حاةل وحود األب، واكن صاُد  اسواء اكن ُذا اًلَاب ثسخة موت األب أو اًعالق، ملارهة تإساءهت

َة األتياء، وظـوتة ثوفري لك مذعَحاهتم رؾ  ةاحلال ًلول إن قَاب األب وما ًرتثة ؿَََ من ثحـات نخحمي أالم ملسؤوًَ

فضال ؾن ما كد ًؼِر من إخفاق زلى األم يف اًخـامي مؽ احلاالت املخحاًية واملخـددة زلى األتياء اكألظفال واملراُلني، 

ُو احلال املساملني واًـدواهَني، املضبهسني واملعَـني.. اخل لك ذضل كد جيـي أالم انرث كسوة ومِال ٌَـيف مؽ أتياهئا ؾٌل 

 يف وحود اًراؾي اًرئُيس يف اًحُت. 

 اًخـَميي:املس خوى  -ُػ  

إلساءة اًحدهَة )ظورة األب( وا ملس خوى اًخـَمييؾيد اًخـامي مؽ تَاانت اجملموؾخني مـا مل ثؼِر ؿالكة تني ا

كة داةل تني ( ؿىل اًخوايل. تُامن ػِرت ؿال2.42 -( و )  2.27 -ظورة أالم( حِر تَلت مـامالت الارثحاط ) و)

( 2.27( واكن ُذا املـامي دالا ؾيد مس خوى دالةل )2.47اإلساءة اجلًس َة واملس خوى اًخـَميي، مبـامي ارثحاط كدرٍ )

ومنط اإلساءة من تَاانت األحداث اجلاحنني  ي(.أما ؾيد حساب مـامي الارثحاط تني املس خوى اًخـَمي69ودرخة حًرة )

تني اإلساءة اجلًس َة واملس خوى اًخـَميي 45( ودرخة حًرة 2.27د مس خوى دالةل)فلط، ػِرت مـامالت ارثحاط داةل ؾي

(.ومل 2.66( وظورة أالم من اإلساءة اًحدهَة واملس خوى اًخـَميي، ومبـامي ارثحاط كدرٍ )2.664مبـامي ارثحاط كدرٍ)

 (.2.3:9ثؼِر ؿالكة إحعائَة داةل تني ظورة األب واملس خوى اًخـَمي حِر تَف مـامي الارثحاط )

وهوع اإلساءة من تَاانت اًـَية اًضاتعة فلط،  يومن هجة أخرى، مت حساب مـامي الارثحاط تني املس خوى اًخـَمي

      ( تني املس خوى اًخـَميي وظورة45( ودرخة حًرة)2.23وػِرت ؿالكة سَحَة داةل إحعائَا ؾيد مس خوى دالةل)

    ( تني املس خوى اًخـَميي واإلساءة 2.27)د مس خوى دالةلَة داةل إحعائَا ؾي( ونذضل ؿالكة سَح 2.62 -األم )

 (.:2.37(. ومل ثؼِر ؿالكة داةل إحعائَا تني املس خوى اًخـَميي وظورة األب إذ تَف مـامي الارثحاط )2.75-اجلًس َة) 
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 المصادر:
 المصادر العربيت: -أوال
ؾن األظفال املدسًوني. ؿمل اًيفس، اًـدد ( : إساءة مـامةل األظفال: دراسة اس خعالؾَة 4222إميان إسٌلؾَي )  -

 .74-46(  اًلاُرة، اًَِئة املرصًة اًـامة ٌَىذاب.ص 36اًس ية ) 75

( اإلساءة ٌَعفي: مرتثحاهتا ؿىل منو اًعفي واضعراتَ اًيفيس. حر ة  ـة س َد ًوسف، 4227دًفد ووًف )  -

 . اًلاُرة.9:6د مًضورات اجملَس األؿىل ٌَثلافة / املرشوع اًلويم ٌَرت ة، اًـد

 . اًلاُرة دار اًًرش ٌَجامـات. SPSS( اًخحََي اإلحعايئ ٌَحَاانت ابس خخدام جرانمج 4225رخاء اتو ؿالم ) -

( : مؼاُر إساءة 9;;3ؾحد اًسالم ؾحد اًلفار، ؿادل ؾز ازلٍن الاصول، ؾحد املعَة اًلًرعي، و هخِي حافغ ) -

 دميَة اًححر اًـَمي.مـامةل اًعفي يف اجملمتؽ املرصي. اًلاُرة، أاك

 ؿًل اًرشيف ) تدون اترخي( : حمارضة ؾن حلوق احلدث واذلاًة امللررة ًِا. -

( : خربات اإلساءة اًيت ًخـرض ًِا اًفرد يف مرحةل اًعفوةل وؿالكهتا 4225ؾٌلد خممير ، و ؾٍزز اًؼفريي ) -

ة اجلًس َة . جمةل دراسات هفس َة. اجملسل   اًلاُرة. ، اًـدد اًثاًر.35ابضعراب اًًِو

(: خربات اإلساءة اًيت ًخـرض ًِا األفراد يف مرحةل اًعفوةل وؿالكهتا ;;;3ؾٌلد خممير، و ؾٌلد ؾحد اًرازق ) -

مرنز  –خبعائط اًضخعَة: دراسة ملارهة تني اجلاحنني وكري اجلاحنني: املؤمتر ازلويل اًسادس ًإلرصاد اًيفيس 

 .539 -537خامـة ؿني مشس، ص -اإلرصاد اًيفيس

 (: خربات اإلساءة يف مرحةل اًعفوةل. دًَي اًخـَاميت، اًلاُرة، الاجنَو املرصًة.4226وؾٌلد ؾحد اًرازق) د خممير،ؾٌل -

 ( :ؿمل اًيفس اإللكًَِيك، دراسات هؼًرة وحبوث امرًبلِة.اًلاُرة، ازلار املرصًة اٌَحياهَة. 4222مععفى سًوف ) -
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