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 إساءة معاملة الطفل يف مدينة عدن وعالقتها بالسمات االبتكارية 
 التفكري االبتكاري ومستىي

  عبدانىاحد عبدانسحمه أحمدد. 
 زودة محمد ببممببم

 :انممدمت
ًندلي أن شلا  ،األدشة اًوحسة األساس َة ٌَمجمتؽ واًحُئة اًعحَـَة ٍمنو ورفاىَة مجَؽ أفصادىا وخباضة األظفالثـخرب 

 ثشلك ة أظفاًيايك ثرتؾص  خشطَوذلاًة واسمااؿسة اًزازتذ ن ًخمتى  ت  ضالطعزا  اٍماتي سماؤوًَااها داذي اتجممتؽ اب ؼىحت

ًَحَا  اكتي إؿسادت ًَحؼى واحملحة واًخفامه يف حو ت  اًاـادةو يف تُئة ؿائََة اًعفي ًندلي أن ًنشأحِر  ،وتذناسق تذماتي

 .واإلذاء واًدااتح واحلًصة واسمااواة اًامل واٍىصاتة ودطوضا جصوح ثي اًـََاـ جصوح اسمم  رتىبًفصدًة يف اتجممتؽ و  حِاة

وال ثخأىت ثطل اًطورة اسمثاًَة إالّ إذا وطـت اتجممتـات احلس ٌَىثري ت  اًؼواىص اًيت ختي تأتان اًعفي ودتار تَئذو 

ومتثي إساءة تـاتةل اًعفي ذربة فًصسة ٍلك  .يًوـي أمه ثطل اًؼواىص يه ػاىصة إساءة تـاتةل اًعف ،اًيت ًـُش فهيا

ودطائص اًعفي اًنفا َة  ،وثـمتس دعورة نخاجئ ىشه اًؼاىصة ؿىل شسة وتـسل حىصار اإلساءة ،ظفي ؿىل حسة

 .إطافة إىل ؿسم ثوفص اخلستات اسماانسة واًصؿاًة سمثي ثطل احلاالت ،ونوؾَة اًـزاكة ت ن اًعفي وتصحىيب اإلساءة ،واًاَوهَة

 :بط إسبءة معبمهت انطفمأوم
 :إالّ أن اًـسًس ت  ازلراسات واألحباث اثفلت ؿىل األمناط اآلثَة ،ىناك أمناط ؿسًسة إلساءة تـاتةل اًعفي

 Emotional Abuse (:ضالنفـاًَة)اإلساءة اًـاظفِة -1

اًعفي ٍمنو واًيت حيخاهجا  ،ويه منط سَويك تا متص ًخطف هبسم اسميسء ٌَـزاكة اًـاظفِة اًعحَـَة تؽ اًعفي

 .اإلساءة اًنفا َة –اإلساءة اًـلََة  –اإلساءة اٍالكتِة  –ؾزل اًعفي  –ضالزدراء  :ٌوشمي ىشا اٍمنط ،خشطَخو

  Physical Abuse  :اإلساءة اجلاسًة -2

وكس حىون  (،أي ال حىون انجتة ؾ  حوادث)ويه منط سَويك ٍمتثي تإحساث اسميسء إلضاابت كري ؾصطَة ابًعفي

أو إحساث "تذزازتة اًعفي  ،أو انفجار اسميسء ًخرصًف زورة قضة ،أو اًـلاب اجلاسي ،دًةتلطس فصط اًخأ

أهنا إًلا  األذى أو اإلضاابت اخلعصة ابألظفال مما توثوضف ىشه اسمخزازتة  ،Battered Child Syndromeاسمـشب" 

 .ًؤدي إىل جعز تا خسمي أو حسوث وفاه

  Sexual Abuse  :اإلساءة اجلنا َة -3

واس خزسام اًعفي  ،ط سَويك ًـرب ؾ  كِام اسميسء تأي ثرصف خنيس أو ثرصف تثري ٌَصقحة اجلنا َةوىو من

 .أو إحدار األظفال ؿىل اسمٌلرسات اجلنا َة اخملخَفة ،ألخي أقصاض خنا َة اكالقخطاب واًخحصش اجلنيس

 Neglect  :اإلىٌلل -4

ة ت  تألك أو تَخس أو تاى  أو ثأذري ويه منط سَويك ًخطف جصفظ اسميسء ًخلسمي احذَاخات اًعفي األساس َ

ة  .ثلسمي اًصؿاًة اًطحَة أو اًرتتًو

 :ثبز أو وخبئج إسبءة معبمهت انطفمآ

                                                 
 جبمعت عدن –انخسبيت  كهيت – زئيس لسم عهم انىفس –أسخبذ مشبزن عهم انىفس انخسبىي  

 جبمعت عدن –انخسبيت  كهيت –مبجسخيس مىبهج وطسائك حدزيس 
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كستت ازلراسات واألحباث اًيت اىمتت ابندشاف اًخأزريات اًاَحَة إلساءة تـاتةل األظفال اًـسًس ت  اًنخاجئ 

واسمشبلك  ،اًلَق ،اًـسوان واًلاوة ،، اًشـور ابإلحداطاإلساءة يف خشطَة اًعفي وضـف اًثلة ابًنفس ىلاسمرتثحة ؿ

إالّ أن األثص اًضار إلساءة تـاتةل اًعفي كس ال ًؼيص يف تـظ احلاالت اًيت ٍىون ثأزري اإلساءة اًضار  .اًنفا َة واًاَوهَة

ري اشلي حيخاخو اًعفي أو وحود فصد راشس ًلسم اسمااؿسة وازلمع اًرضو ،اكًخـصض ًإلساءة سمصة واحسة فلط ،فهيا حمسوداً 

 .ًُشـص ابألت  واذلاًة

ةل ناخِاً  فـىل سخِي اسمثال فإن حضااي اإلساءة اجلنا َة كدي تصحةل  ،وكس ثؼيص ثأزريات اإلساءة تـس تسة زتنَة ظًو

ٍ  ؿزاكات اسمصاىلة ال ثؼيص ؿَهيم ثأزريات ىشه اإلساءة إالّ يف تصحةل اسمصاىلة أو اًصشس ؾنستا جا َعص ؿَهيم اًصقحة يف حىو 

 .تؽ اجلنس اآلدص

متي أن ًـاين األظفال اًناحون ت  اإلساءة إىل اٍىثري ت  اًخأزريات اخلعرية فلس حيسث ثأدص حاد يف منو  ،نٌل حيم

طاتون تأتصاض  ،مه اًلشاء اسمناسة ٌَمنو اجلاميؤاألظفال اشلٍ  ال ًوفص هلم آاب نٌل أن حضااي اإلساءة اجلنا َة كس ًـم

أتا األظفال حضااي اإلىٌلل فلس ًـانون ت   ،حضااي اإلساءة اجلاسًة إىل اًـسوان واًـنف جتاه اآلدٍص  خنا َة، وكس ميَي

 .نٌل كس ًواهجون ضـوتة يف اندااب اسميارات واًـزاكات ضالحامتؾَة ،اًثلة ابآلدٍص  ؿىلؿسم كسراهم 

فِخأثص  ،ثنـىس ردود أفـاهل داذََاً  فاًحـظ : كام نؿىلوميى  ثلا مي ردود األفـال ًألظفال اسمـصطون ًإلساءة 

طاب ابإلحداط وضالنخئاب واطعصاابت اًنوم واأللك وكس ًطي احلال  ،وكس ًَجأ إىل اخملسرات أو اٍىحول ،ت  ازلاذي ًو

واًحـظ اآلدص ثنـىس ردود أفـاهل ذارحِاً حنو اًحُئة فميَي ًزاشرتاك يف اًـسوان ؿىل اآلدٍص  و  .تو إىل ضالنخحار

   .جلصامئ تأي شلك ت  األشمالارحماب ا

 :وخبئج مسح انخمبزيس انراحيت حىل حمىق انطفم في انيمه
نؼصاً حملسودًة نرش اًخلاٍرص واإلحطائَات احلىوتِة حول ثعحَق اثفاكِات حلوق اًعفي واإلناان ثحلى طـَفة 

وت  اإلحطائَات اًيت مت  ،ثفاكِاتشلا ال ثخوفص إالّ ثلاٍرص اسمؤساات واسمنؼٌلت اسمسنَة حول ثعحَق ثطل ضال ،األثص

 :تا ًًل ،م 2005احلطول ؿَهيا ًـام 

فلط تهنم يف  (% 68.5)إىل مخاة تزاً ن (س نة 15 – 6)ًلرتب ؿسد األظفال يف س  اًخـَمي األسايس -

امل وفلاً واًحايق ال حيؼون ابًخـَمي ندِجة ٌَوطؽ ضالكذطادي اًا ئي حِر ثـمـس اٍمي  ت  أفلص دول اًـ ،اًخـَمي األسايس

وابجاا  تنعلة اًفلص ثندرش ؾٌلةل األظفال يف اسمي  اخملخَفة واجلزء األسوأ  ،م 1998ًخطنَف اًحنم ازلويل ؿام 

 (. نتََون)حِر جشري اإلحطاءات كري اًصمسَة أن أظفال اًشوار  ًطي ؿسدمه إىل (اًداول)تهنا

ذاضة  ،ى اسمواظن ن تأمهَة جاجَي اًحَاانتًطـة تـصفة نا حة وفِات األظفال يف اٍمي  ًوحود كطور هحري زل -

 .ابًنا حة ألظفال اًفئات اسميمشة اكألذسام أو األكََات اكٍهيود أو اًزاحئ ن

األتص اشلي  ،ن اكن رب األدشة أو هحريىاإال ثوخس كوان ن ذاضة ثخـَق سماأةل ؾلاب اسميسء ٌَعفي ذاضة  -

وأن  ،س اًعفي يف ػي اًخطور سمَىِة اآلابء اسمعَلة ألتناهئمًخحّول يف تـظ احلاالت إىل اس خزسام اًـلاب اًوحيش ط

 .ونؤ هلم احلق يف أن ًطنـوا هبم تا ٌشا

 ،نٌلً وهَفاً ت  حشة اإلتمانَات وثسين تا خوى نفاءة اًـاتَ ن اً تا خوى اًصؿاًة اًطحَة يف اٍمي  تا ٍزال تذسنَ -

حىت أن ىناك أتصاض تازاًت  ،حي وثنلِة اسمَاهواندشار اًفلص وسوء اًخلشًة وؿسم وحود تنشآت اكفِة ٌَرصف اًط

 .ثفذم ابألظفال تثي اسمزاراي واإلسيال
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م ًليض تـسم ممارسة 2002حِر مت إضسار كصار ت  وزٍص اًطحة ؿام  ،تازاًت ػاىصة دذان اًحنات تذفش َة -

ًرتثة ؿََو زايدة دعورة شلا مت اٌَجوء إىل اسمؤساات كري اًصمسَة واخلاضة مما  ،دذان اًحنات يف اسمؤساات اًصمسَة

 .ىشه اًـمََة

تا زاًت اًزناؿات اسماَحة ت ن اًلدائي ثؤثص يف حِاة اسمواظن ن ال س امي األظفال وتا جاخدو هلم ت  ثَدمي وفلص  -

 .وؿسم اس خلصار نفيس

 ،ذاضة أظفال اًشوار  ،ًخـصض اٍىثري ت  األظفال ًزاس خلزال اجلنيس سواء يف إظار األدشة أو ذارهجا -

حِر ال ثوخس هجات ًَجأ إٍهيا األظفال  ،فال اشلٍ  ًمت اهٍصهبم ؿرب احلسود ٌَـمي يف اًحسلان اتجماورة ًخحا ن دذَيمواألظ

 .ًخلسمي اًشىوى وحٌلٍهتم ت  ىشه ضالنهتباكت

   :دزاسبث سببمت
ىل إطافة إ ،ىسفت ازلراسة إىل ؾصض تـظ حاالت األظفال اسممااء إٍهيم (Herman , 2007)دراسة ىريتان

وأشارت ازلراسة إىل  .ومنوه ضالحامتؾي ،وسَونو ،تـصفة أمهَة اًثزاث اًا نوات األوىل ت  حِاة اًعفي يف ثـَمو اًزاحق

 .وأمهَة اًخسذي اسمحىص يف ؿزاج تثي ثطل احلاالت (،USA)أمهَة جصاتج اخلستات ضالحامتؾَة يف اًوالايت اسمخحسة

ىسفت ازلراسة إىل تـصفة اخلستات اًيت ثوفص  (Rogers & Stuart , 2007)دراسة روحصز وسدِوارت

ًألظفال اشلٍ  ًخـصطون ًإلساءة واإلىٌلل حصاء ثناول األم احلاتي ٌَىحول يف اًوالايت اسمخحسة وحتََي نلسي ٌَوسائي 

ور اًخـَمي ابإلطافة إىل ثوطَح د ،نٌل كستت ازلراسة مناذج خلستات احامتؾَة تلستة ،واألدوات اًفـاةل ٌَزستات اًخـاونَة

ااء إٍهيم  .اخلاص ًألظفال اسمـم

زت وآدصون ىسفت إىل تـصفة سَوك األظفال اشلٍ  مت اإلساءة  ( Hershkowitz et.al , 2007)دراسة ىريشًو

وزايدة احلااس َة واخلجي  ،وأػيصت اًنخاجئ ثلَري يف سَوك األظفال ،إٍهيم خنا َاً ت  ِكـحي أشزاص ًُاوا ت  اًـائةل

  .فـال وازلهيمذاضة ت  ردود أ

ىسفت إىل تـصفة دطائص ضالؾخساء ؿىل األظفال يف اًـائزات  ( Chang et.al , 2006)دراسة شاجن وآدصون

وكس أػيصت اًنخاجئ زايدة نا حة اإلساءة اجلاسًة تلصض  ،اٍىورًة اسمياحصة إىل ًوس أجنَوس يف اًوالايت اسمخحسة

 .يف اًـائزات اسمياحصةاٍهتشًة واإلساءة ضالنفـاًَة واإلىٌلل ًألظفال 

ىسفت إىل تـصفة دور اٍىآتة واٍمتَزي يف اًـزاكة زلى ش حاب  (Gerke et.al, 2006)دراسة حصجي وآدصون

واػيصت اًنخاجئ ارثحاط اٍىآتة ابإلساءة  ،اجلاتـة اشلٍ  ؿانوا ت  إساءات حاسًة وانفـاًَة وخنا َة وإىٌلل يف ظفٍوهتم

 .زلى ىؤالء اًش حاب ضالنفـاًَة وػيور ؾوارض سوء األلك

ىسفت ازلراسة إىل تـصفة أثص اإلساءة اجلنا َة يف اًخحطَي  ( Buckle , et.al, 2005)دراسة ابلك وآدصون

وأػيصت نخاجئ ثسين تا خوايت حتطَي  ،يف أسرتاًَا (س نة 18 – 12)معص ازلرايس زلى ؾَنة ت  اسمصاىل ن ت 

 .نرثاسمصاىل ن اشلٍ  ثـصطوا إلساءة خنا َة يف تادة أوأ

ىسفت إىل وضف ذستات اًعفي اًوكائَة اًصمسَة  ( Dubowitz et.al , 2005)دراسة دووًدس وآدصون

وكسم اًحاحثون ثـًصفات ًإلىٌلل  ،ظفي ت  اًوالايت اسمخحسة (740)  ويه دراسة ظًوَة ؿىل ؾَنة كسرىا ،ًإلىٌلل

  .ووطؽ أمه اًعصائق ٌَمـاجلة ،ووضف ألنوا  اإلىٌلل

ىسفت ازلراسة إىل تـصفة تا خوى وشسة سوء تـاتةل اًعفي سمسًنة أتسرتان يف  (2003 ،ونؿًل وآدص )دراسة

وأػيصت اًنخاجئ وحود فصوق ت ن اشلهور واإلانث يف منط  ،وحفص تذلري اجلنس وتا خوى ثـَمي اًوازلٍ  ،اًاودان

 .زلٍ اوتا خوى ثـَمي اًو  ،اإلساءة
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ة إىل اًخـّصف ؿىل أفضي اًوسائي ًـزاج إساءة تـاتةل ىسفت ازلراس (Macfie , et.al, 1999)دراسة تبنفي

ااء   حسًثة يه كصاءة اًلطص اًيت ثـىىا وس َةلؤ واكرتحت اًحاحثة وزتزا ،األظفال ثشلك وضفي جصفؽ تـنوايت اسمـم

 (.USA)وكس أحًصت ازلراسة يف اًوالايت اسمخحسة ،إٍهيم

 :مب يهي ،ومه اندزاسبث انخي اهخمج ببنخفكيس االبخكبزي
اًيت ىسفت إىل اًخـّصف ؿىل اخلطائص واًاٌلت اًشرطَة ًألفصاد  (Thompson , 1980)دراسة ثوتاون

اًفصدًة وضالؾامتد ؿىل  ،ضالس خلزاًَة ،احلااس َة ٌَجٌلل ،اخلَال ،وأػيصت ازلراسة ؿسة سٌلت أمهيا اسمصونة ،اسمحسؿ ن

نٌل اس خـصطت ازلراسة اًاٌلت  .وحة اًفضول ،األفمارواًلسرة ؿىل إنخاج  ،إطافة إىل دطائص اًخفىري اسمخحاؿس .اشلات

   .اخملخَفة اًيت أػيصاها دراسات أدصى

 ،اًيت ىسفت إىل حبر ؿزاكة تذلريات اجلنس واًخرطص واسما خوى ازلرايس (1996 ،سـادة و كعايم)دراسة

صت اًنخاجئ وحود فصوق وأػي .تسرخات اًخفىري اإلتساؾي ؾنس ؾَنة ت  ظَحة خاتـة اًاَعان كاتوس يف سَعنة ؾٌلن

   .واجلنس ًطاحل اشلهور ،ذات دالةل إحطائَة ت ن تذلريي اًخرطص ًطاحل اًخرططات اًـَمَة

وتا خوى  ،إىل حبر دور لك ت  تذلريات اجلنس واًخرطص األاكدميي ىسفتاًيت  ( 1999)دراسة أتو ًزـس

اًخفىري اإلتساؾي زلى ظَحة خاتـة اًنجاح  وتمان اًاى  ازلامئ يف تا خوى ،واسمـسل اًرتامكي ،اًخحطَي ازلرايس

وأػيصت اًنخاجئ أنو ال ثوخس فصوق ذات دالةل إحطائَة يف اًخفىري اإلتساؾي زلى ظَحة  .فَاع ن –اًوظنَة يف انتَس 

 تا ؿسا اسمصونة ًطاحل)واًخرطص األاكدميي (،تا ؿسا يف جمال اًعزاكة ًطاحل اإلانث)خاتـة اًنجاح ثـمـزى سمخلرّي اجلنس

 .وتمان اإلكاتة ،واسمـسل اًرتامكي (،اٍلكَات اًـَمَة

إىل اٍىشف ؾ  وحود اًلسرات اإلتساؾَة وؾواتي منوىا ؾنس ظزاب اسمصحةل  ىسفتاًيت  (2002)دراسة تنـيس

تذوسط أؾٌلرمه ت ن  اً ظاًح (230)وكس متثَت ؾَنة ازلراسة يف .اسمخوسعة يف حمافؼة اًصس يف اسممَىة اًـصتَة اًاـودًة

 .وكس اس خزسم اًحاحر ادذحار ثورانس ٌَخفىري اإلتساؾي .س نة توزؿ ن ؿىل اًثزاث اسمصاحي ازلراس َة اسمخوسعة15–11

 .-أي اًطف اًثاًر مث اًثاين فاألول –أػيصت اًنخاجئ فصوكاً داةل إحطائَاً يف منو اًلسرة اإلتساؾَة ًطاحل اًطف األؿىل 

 :مشكهت انبحث
ونؼصاً سما كس جاخدو اإلساءة  ،  اشلي ًححر فِو وىو إساءة تـاتةل اًعفيحمتثي تشلكة اًححر يف اسموطو 

اسما خزستة تأي منط ت  أمناظيا إىل اًخأزري يف اًشرطَة اسما خلدََة ٌَعفي إطافة إىل اندشار ىشه اًؼاىصة تؽ ؿسم 

كَة حاالت اإلساءة ال ًمت فأ ،إتمانَة اًخلسٍص اإلحطايئ الندشارىا يف اًـامل اًـصيب ثشلك ؿام ويف اٍمي  ثشلك ذاص

نٌل أن  ،ويف حال اًخحََف ؾهنا فإنو ال ًمت تـاجلهتا ،اًخحََف ؾهنا ؿىل اًصمغ ت  وحود كوان ن حتؼص إساءة تـاتةل األظفال

 .ؾواكة اإلساءة كري تـصوفة يف نثري ت  اتجممتـات مما ًوزل ؿسم إدراك احلاخة ٌَوكاًة واًخسذي

الكت اسمـلسة فإنو ت  األمهَة تـصفة اسمخلريات اًيت حتسث يف ؿامل اًعفوةل حىت ٌايي وألن حِاة اًعفي تََئة ابسمش

اتجممتؽ إال أنو  أفصادفاًعفي واحس ت   ،خماظحهتم حاة احذَاخااهم اًنفا َة وضالحامتؾَة وسما ًدناسة واسمصاحي اًـمًصة

ٍويك  ،ًة هل ت  احللوق تا ًألؾضاء اآلدٍص اكتي اًـضو  اً إناان طـَف ًَج إىل اتجممتؽ وىو يف انخؼار أن ًطحح ؾضو 

ـوتي تـاتةل حا نة أ سُئة ثؼيص ؿََو يف اسما خلدي  مًنشأ اًعفي سَاميً تـاىف ال تس ت   ثنشئذو ثنش ئة سَمية وسواء ؾم

       وسُذـمل هَف ًثور ؿىل اتجممتؽ حماواًل ضالنخلام سما حصسة يف نفاو ت  تـاتةل سُئة ،ت  ذزال ثـاتهل تؽ اتجممتؽ

 (.11ص:  ،2005 ،أمحس)
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وتؽ لك اًنخاجئ واآلاثر اسمرتثحة ت  إساءة تـاتةل اًعفي ثنخثق إحسى أمه ىشه اًنخاجئ ويه تسى اًرضر اشلي جاخدو 

وظًصلة ثفىريه ال س امي اًخفىري ضالتخماري واًاٌلت  ،ثطل اإلساءة ؿىل اسمسى اًلًصة أو اًحـَس يف منو اًعفي اسمخماتي

ًرة اًيت أضححت أحس أمه تذعَحات اًـرص احلايل فاًفصد يف ؾرصان ىشا حيخاج إىل ؾلهل أنرث مما احذاج اًشرطَة ضالتخما

وثحلى أحس أمه وسائي  .أضحح ت  اًرضوري تناكشة تثي ىشه اًلضااي اًياتة أال ويه إساءة تـاتةل اًعفي ،إًَو يف تاطَو

اً ىو ثوفري اًحُئة اسمزامئة ٍمنوه تـَساً ؾ  أي إساءة تأي شلك ت  حصتَة اًعفي ثشلك تذماتي ؾلََاً حاساًي وحصتواًي ونفا َ

 .ًَطحح فصداً انفـاً ًنفاو وتجممتـو ،األشمال

 :أسئهت انبحث
 :ميى  ثَرَص تشلكة اًححر ابألس ئةل اآلثَة

ة )ىي ثوخس فصوق ذات دالةل إحطائَة -1 يف أمناط إساءة تــاتةل اًعفـي  (α=    0.05ؾنس تا خوى تـنًو

 ف تسٍصايت تسًنة ؿسن ؟يف خمخَ

ة )ىي ثوخس فصوق ذات دالةل إحطائَة -2 يف أمناط إساءة تــاتةل اًعفـي  (α=    0.05ؾنس تا خوى تـنًو

 يف اًاٌلت ضالتخماًرة زلًو ؟

ة )ىي ثوخس فصوق ذات دالةل إحطائَة -3 يف أمناط إساءة تــاتةل اًعفـي  (α=    0.05ؾنس تا خوى تـنًو

 و ؟يف تا خوى اًخفىري ضالتخماري زلً

ة )ىي ثوخس فصوق ذات دالةل إحطائَة -4 يف أمناط إساءة تــاتةل اًعفـي  (α=    0.05ؾنس تا خوى تـنًو

ـزى سمخلري اجلنس ؟  ًـم

 :أهداف انبحث
 :هيسف اًححر إىل تـصفة

 .أمناط إساءة تـاتةل اًعفي يف خمخَف تسٍصايت تسًنة ؿسن -1

 .أثص أمناط إساءة تـاتةل اًعفي يف اًاٌلت ضالتخماًرة زلًو -2

 .أثص أمناط إساءة تـاتةل اًعفي يف تا خوى اًخفىري ضالتخماري زلًو -3

 .أثص تذلري اجلنس يف اًخـّصض ألمناط إساءة تـاتةل اًعفي -4

 أهميت انبحث 
سما يف ذضل حٌلًة كانونَة  ،حيخاج إىل إحصاءات وكاًة ورؿاًة ذاضة ،ن اًعفي ثاخة ؿسم نضجو اًحسين واًـلًلأ

صثفؽ شأنو،  ،فاألظفال مه تا خلدي اًوظ  اًواؿس ،اتناس حة كدي اًوالدة وتـسى مه اسموارد اًخرشًة وهبم ًمت تناء اتجممتؽ ٍو

واهة رهة اًخعّور أو حضااي  ،ًوُس ت  اًايوةل سممان رفؽ شأن اتجممتؽ تأفصاد طـاف كري تىمتَ ن حاساًي أو نفا َاً  ،ًو

وتا ثداخة  ،نخاجئ اإلىٌلل ألهنا ثنذلي ت  حِي إىل حِيوت  ىنا ثنخثق أمهَة اًححر مف  اًايي تـصفة  .إلساءات ساتلة

اخة هل اًـسًس ٌ تو اإلساءة ت  ثأزريات كًصحة اسمسى وثأزريات تـَسة اسمسى ميى  أن ثحلى تؽ اًعفي ظوال فرتات منوه مما 

تو األتص وكس ًطي  ،طـف يف ثلسٍص اشلاتو  ،طـف اًثلة ابآلدٍص و  ،حااس ابًـزةلواإل ،حداطواإل،تطعصاابت  ضال

 .أو ضالنستاج يف أذًة اآلدٍص  وارحماب اجلصامئ ،إىل أذًة نفاو

إطافة إىل أمهَة اًححر يف اًاٌلت ضالتخماًرة ًألظفال وتا خوى ثفىريمه ضالتخماري فىٌل ًؤنس اًحاحر حون 

 ،اً تذجسداً ( أن احلَول اًلسمية ًُات اكفِة ٌَمشبلك احلسًثة اًيت ثخعَـّة ثفىري Almon , 1992 , p:71 )أسمون
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ة أنرث يف اًفىص اإلنااين ًوُس ىناك نلعة تساًة أفضي شلضل اًخجسد ت   ،فاحلَاة احلسًثة حتخاج إىل إتسا  واتخمار وحًِو

  .يف تصاحَيم اسمحىصة ةً ذاض ،ثـَمي األظفال

 :حدود انبحث
 ًحَف أؾٌلرمه ت  اشلٍ  (اًطف اخلاتس واًاادس األسايس)ًلذرص اًححر ؿىل ظَحة تصحةل اًخـَمي األسايس

تسٍصايت ت  تسٍصايت  (6)نٌل ًلذرص اًححر ؿىل ،م 2007 – 2006يف تسًنة ؿسن ٌَـام ازلرايس  (س نة12–11)

 .اًخوايه -اسمـزا  –دار سـس  –اسمنطورة  –اًش َخ ؾامثن  –ضرية  :تسًنة ؿسن، ويه

 :مت ادذَار اسمطعَحات اآلثَة ًخـًصفيا إحصائَاً  :مصطهحبث انبحث

 :ـاتةل اًعفيإساءة ت -

"األذى أو اجلصح اًحسين  :اكانون وكاًة وؿزاج اًعفي ت  اإلساءة ابًوالايت اسمخحسة األتٍصىِة تأهن اًـصفي

واإلىٌلل أو إساءة اًعفي كدي وضوهل ًا  اًثاتنة ؾرشة ت  اًـمص ؿىل ًس خشص  ،واإلساءة اجلنا َة ،واًنفيس

 (.English , 1998 , p:42؛  2ص: ،2003 ،اجلَيب)ورؿاًخو "  ؾ  حصتُذو ل  وتا ئو 

ممـا ًـرتك يف  ،إىـٌلالً  مأ اً انفـاًَـ مأ اً نفاـ َ مأ " اًداخة تـأذى ٌَعفـي سـواء اكن ىـشا األذى حاـسايً :اًخـًصف اإلحصايئ

.اًعفي ثأزريات داذََة ثؤثص يف نفاُذو وتا خوى ثفىريه أو ذارحِة ثؤثص يف ؿزاكاثو وتَئذو "

 :اًاٌلت ضالتخماًرة -

ضفة أو ذاضَة ذات دوام نا يب ٍمتزّي هبا األفصاد اسمحخىصون تسرخة " :ًامة ضالتخماًرة تأهناًـصف ؾحادة ا

ؿسم  ،ضالس خلزاًَة ،اًـلي اًنافش ،اسمصونة ،وحة اًخجسًس ،اًثلة ابًنفس :وت  ىشه اًطفات ،ثفوق األفصاد اًـادً ن

 (.315ص: ،1992 ،ؾحادة)حة ضالس خعزا  " ،اسمااٍصة

وكـس ثخـأثص  ،" ضفات أو دطائص ًيا دوام نا يب ٍمتِـّز هبا اسمحخىصون تسرخـة أؿـىل تـ  تلِـة أكـصاهنم:اًخـًصف اإلحصايئ

.ابًحُئة احملَعة وتا ًخـّصض هل اًعفي ت  إساءة أزناء فرتات منوه "

 :اًخفىري ضالتخماري -

و سَوك ذَق أو اتخمار يشء خسًس ًأذش شلك إنخاج تَموس أ" :" تأنو Guilfordًـصفو حَِفورد "   -

دام اًخفىري اسمؤدي إىل ىشا اإلنخاج  ،تمتزّي   ،اسمصونة ،اًعزاكة :أو اًاَوك تطفات يه  -اًخفىري ضالتخماري  –ًو

 (.Guilford , 1975 , p:159)واألضاةل "

 –"اًلسرة ؿىل إنخاج معي ًخطف ابجلسة  :"  تأنو Lubartًووابرت "Sternberg" نٌل ًـصفو سرتنربج "  -

ىون تناس حاً وتفِساً أو ًزامئ اسمواكف ضالطعصاًرة" –ذوكؽأضَي و كري ت   ,Sternberg& Lubart, 1996)ٍو

p:677). 

ـّصفو لك ت  سـادة و كعايم تأنو   - معََة ذىنَة ًخفاؿي فهيا اسمخـمل تؽ اخلربات اًـسًسة اًيت ًواهجيا " :ًو

أو اندشاف  ،سًس حيلق حزًا أضَزًا سمشلكخوهبسف اسدِـاب ؾنارص اسموكف ت  أخي اًوضول إىل فيم خسًس أو إنخاج خ

 (.16ص: ،1996 ،سـادة و كعايم)ًـُش فِو " يشء خسًس ذي كمية ابًنا حة هل أو ٌَمجمتؽ اشلي

ٍلوؿة كسرات ودطائص خشطَة إذا وخست يف تُئة تناس حة تـَسا ؾـ  أي منـط تـ  أمنـاط اإلسـاءة :اًخـًصف اإلحصايئ

 .َةل وتفِسةميى  أن حصثلي وثؤدي إىل نخاجئ أض 
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 :إجساءاث انبحث
 :تهنجَة اًححر

 .مت اس خزسام اسمهنج اًوضفي اًخحًََل نؼصاً سمزاءتذو ًخحلِق أىساف اًححر

 :جممتؽ اًححر

حِر ثحَف  ،ميثي جممتؽ اًححر ظَحة تصحةل اًخـَمي األسايس يف تسًنة ؿسن ت  اًطف اخلاتس واًاادس األسايس

 (9664)إانث و (9956)متؽ حاة آدص إحطائَات ًوزارة اًرتتَة واًخـَميحِر تَف ؿسد اتجم  (،س نة12–11)أؾٌلرمه

 .ذهور

 :ؾَنة اًححر

 ،إانث (105)ذهور و (105)م ن إىل لاّ ت  ،ظاًحاً وظاًحة ت  تصحةل اًخـَمي األسايس (210)اكذرص اًححر ؿىل

 .تسًٍصةظاًحاً وظاًحة ت  لك  (35)وتوزؿ ن ابًدااوي ؿىل ست تسٍصايت ت  تسًنة ؿسن سملسار

 :مت اس خزسام األدوات اآلثَة :أدوات اًححر

 (:م 1995 ،دًفِس جصنش خ ن)تلِاس إساءة تـاتةل اًعفي -1

الدذَار ضالس خجاتة  (أتساً  ،اندراً  ،أحِاانً  ،كاًحاً  ،دامئاً )فلصة تؽ تلِاس ًَىصت ارلايس (41)ًخىّون اسملِاس ت 

إىل ضالس خجاتة  (5)حِر جشري ازلرخة (1 – 5)خات ت فامي خيخص تخطحَح اسملِاس فلس مت حااب ازلر  .اسمناس حة

 .اًيت متثي ضالس خجاتة أتساً  (1)وىىشا إىل أن نطي إىل ازلرخة ،إىل ضالس خجاتة كاًحاً  (4)وازلرخة ،دامئاً 

  :ضسق اسملِاس -

تـس ثلَري مت إؿادة اًخأنس ت  ضسق اسملِاس تـصطو ؿىل ٍلوؿة ت  اخلرباء واحملمك ن اخملخط ن يف خاتـة ؿسن وذضل 

 .تـظ اٍلكٌلت ًخزامئ اًحُئة اٍمينَة

 :زحات اسملِاس -

 ،ززازة أساتَؽ هتفارق زت  كسر اً ظاًح (50)مت حااب زحات اسملِاس األضًل تعًصلة إؿادة اًخعحَق ؿىل ؾَنة كسرىا

 .ويه نا حة ميى  اًوزوق هبا (0.80)واكن تـاتي اًثحات ت ن اًخعحَل ن

 (:م 1981 ،ذري ظل إؿساد)تلِاس اًاٌلت ضالتخماًرة -2

ولك فلصة متثي مسة اتخماًرة مت ضَاقهتا تطورة توحدة تؽ اس خزسام تلِاس ًَىصت  ،فلصة (37)ًخىّون اسملِاس ت 

أتا فامي خيخص تخطحَح اسملِاس فلس مت حااب  .الدذَار ضالس خجاتة اسمناس حة (ال ثوخس ،اندراً  ،أحِاانً  ،كاًحاً  ،دامئاً )ارلايس

وىىشا إىل ،إىل وحود اًامة كاًحاً  (4)وازلرخة  ،إىل وحود اًامة دامئاً  (5)حِر جشري ازلرخة (1 – 5)ازلرخات ت 

 .اًيت ثح ّن انـسام وحود اًامة (1)أن نطي إىل ازلرخة

  :ضسق اسملِاس -

نٌل مت ثعحَق اسملِاس ؿىل اًحُئة  ،مت اًخأنس ت  ضسق اسملِاس األضًل تـصطو ؿىل ؿسد ت  األساثشة اجلاتـَ ن

واكن تـاتي اًطسق ٌَخعحَق  ،ًوتاً  (20)مث إؿادة ثعحَق اسملِاس تفارق زتين كسره ،ظاًة (90)رصًة ًـَنة كسرىااسم

ومجَؽ اًلمي داةل ؾنس  (0.607)  أتا اسمخوسط ت ن اًخعحَل ن فلس تَف (،0.578)ٌوَخعحَق اًثاين (،0.569)األول 

 (.0.01)تا خوى

حُئة اٍمينَة فلس مت إؿادة اًخأنس ت  ضسق اسملِاس تـصطو ؿىل ٍلوؿة ت  ونؼصاً ًـسم اس خزسام ىشا اسملِاس يف اً 

 .اخلرباء واحملمك ن اخملخط ن يف خاتـة ؿسن وذضل تـس ثلَري تـظ اٍلكٌلت ًخزامئ اًحُئة اٍمينَة

 :زحات اسملِاس -
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 (20)كسرةظاًة تفارق زت   (100)مت حااب زحات اسملِاس األضًل تعًصلة إؿادة اًخعحَق ؿىل ؾَنة كسرىا

وكس مت إؿادة حااب زحات اسملِاس  (.0.01)وىو دال ؾنس تا خوى (0.83)واكن تـاتي اًثحات ت ن اًخعحَل ن ،ًوتاً 

ويه نا حة  (0.85)  ٌَحُئة اٍمينَة ؾ  ظًصق إؿادة اًخعحَق واس خزسام تـادةل " أًفا هصونحاخ " حِر تَف تـاتي اًثحات

 .ميى  اًوزوق هبا

 (:م 1962)اإلتساؾي ادذحار ثورانس ٌَخفىري -3

وكس مت ثـًصة  ،ًلُس ادذحار ثورانس اًعزاكة واسمصونة واألضاةل وإدراك اًخفاضَي نلسرات تىّونة ٌَخفىري اإلتساؾي

شلا انخفى اًحاحثان تأذش اًنازة اسمـصتة تؽ  .ىشا ضالدذحار واهَئذو سمزامئة اًـسًس ت  اًحُئات اًـصتَة تثي األردن واًاـودًة

نٌل انخفى اًحاحثان ابًطورة اٌَفؼَة ت  ضالدذحار ًخحلِق أىساف  ،سًزات ٍهتَئذو سمزامئة اًحُئة اٍمينَةوطؽ تـظ اًخـ

  .اًححر

  :ضسق ضالدذحار -

مت اًخحلق ت  دالالت ضسق اًحناء واًطسق اًخزازيم ت  دالالت ضسق ضالدذحار األضًل واشلي ٍمتزي تسالةل 

ا ت  اس خزسام ضالدذحار يف دراسااهم وأحباهثم ًلِاس تا خوى اًخفىري ضسق تصثفـة متى  اًـسًس ت  اًحاحث ن إثصى

  .اإلتساؾي

 :زحات ضالدذحار -

ظاًحاً وظاًحة  (50)حلااب زحات ضالدذحار فلس مت اًخحلق تنو تعًصلة إؿادة ضالدذحار ؿىل ؾَنة اس خعزاؾَة تَلت

أتا تـاتي  (،0.90 – 0.81)د ضالدذحار ت نوكس حصاوحت تـاتزات اًثحات ؿىل تنو  ،تـس فاضي زتين تَف ززازة أساتَؽ

 (.0.85)اًثحات اٍلكي فلس تَف

 :اًوسائي اإلحطائَة

حِر مت اس خزسام  ،سمـاجلة اًحَاانت واإلخاتة ؿىل أس ئةل اًححر SPSSمت اس خزسام جصانتج احلزم اإلحطائَة 

 :اًـمََات اآليت

 .اسمخوسعات احلااتَة وضالحنصافات اسمـَاًرة -1

 .ٌَملارنة ت ن اتجمموؿات اسما خلةل t-testادذحار " ت "  -2

 . one-way ANOVAحتََي اًخحاٍ  األحادي  -3

 .ادذحار ش َفِو سمـصفة دالةل اًفصوق ت ن اتجمموؿات -4

 :عسض انىخبئج ومىبلشخهب

ة )ىي ثوخس فصوق ذات دالةل إحطائَة :ًإلخاتة ؿىل سؤال اًححر األول يف  (α=    0.05ؾنس تا خوى تـنًو

ةل اًعفي يف خمخَف تسٍصايت تسًنة ؿسن ؟ مت اس خزسام حتََي اًخحاٍ  األحادي سمـاجلة نخاجئ تلِاس أمناط إساءة تـات

يف  ،حِر مت حتََي اًخحاٍ  األحادي ٍلك منط ؿىل حسة يف اسمسٍصايت ،سوء اسمـاتةل يف خمخَف تسٍصايت تسًنة ؿسن

واجلسول اآليت ًوحض نخاجئ اًفصوق ت ن  ،اط اإلساءةحماوةل سمـصفة دالةل اًفصوق ت ن اسمسٍصايت اًا خة يف لك منط ت  أمن

 اسمسٍصايت يف أمناط اإلساءة.

 (: ًوحض نخاجئ حتََي اًخحاٍ  األحادي ألمناط اإلساءة ت ن اسمسٍصايت1خسول)
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 منط

 اإلساءة

 تطسر

 اًخحاٍ 

 درخات

 احلًصة

 ٍلو 

 اسمصتـات

 تذوسط

 اسمصتـات

 كمية

 " ف "

 تا خوى

 ازلالةل

 ـاظفِةاإلساءة اً
 59.58 297.9 5 ت ن اتجمموؿات

3.50 
 ال ثوخس فصوق

 17.02 3472.4 204 داذي اتجمموؿات داةل

 اإلساءة اجلاسًة
 173.83 869.1 5 ت ن اتجمموؿات

6.53 
 ثوخس فصوق

 26.62 5430.3 204 داذي اتجمموؿات داةل

 اإلساءة اجلنا َة
 65.66 328.3 5 ت ن اتجمموؿات

5.70 
 ثوخس فصوق

 11.52 2350.8 204 داذي اتجمموؿات داةل

 اإلىٌلل
 73.06 365.3 5 ت ن اتجمموؿات

3.27 
 ال ثوخس فصوق

 22.37 4563.9 204 داذي اتجمموؿات داةل

ؿسم وحود فصوق داةل ت ن تسٍصايت تسًنة ؿسن يف لك ت  منعي اإلساءة ضالنفـاًَة  (1)ًخضح ت  اجلسول

خست اًفص  ،واإلىٌلل  ،وق ازلاةل ت ن تسٍصايت تسًنة ؿسن يف لك ت  منعي اإلساءة اجلاسًة واإلساءة اجلنا َةتُامن وم

وسمـصفة دالةل اًفصوق ت ن اسمسٍصايت يف اإلساءة اجلاسًة واجلنا َة مت اس خزسام ادذحار ش َفِو اشلي أػيص وحود فصوق 

 ،ًش َخ ؾامثن ودار سـس يف اسمصثحة األوىلداةل إحطائَاً يف منط اإلساءة اجلاسًة ت ن اسمسٍصايت حِر وكـت تسًٍصيت ا

ؿسن واسمـزا واًخوايه يف درخة  تت  تسٍصاي ثوخس فصوق داةل إحطائَاً ت ن لك  تُامن مل  ،وتسًٍصة اسمنطورة يف اسمصنز اًثاين

جلنا َة حِر وادذَف اًوطؽ يف منط اإلساءة ا .اسمصثحة اًثاًثة تلارنة تحلِة اسمسٍصايت ا احذَتاإلساءة اجلاسًة إالّ أهن

ومل ثؼيص أي فصوق داةل ت ن لك ت   ،احذَت تسًٍصة دار سـس اسمصثحة األوىل ًَهيا تسًٍصة اًش َخ ؾامثن فاسمنطورة

  .تسٍصايت ؿسن واسمـزا واًخوايه

 .ونؼصاً ًـسم وحود دراسات أو إحطائَات رمسَة سمـسل اإلساءة يف حمافؼات ادليورًة مت ضالنخفاء هبشه اًندِجة

ـمزاحغ أن تسًٍصة دار سـس ثخطسر اسمصثحة األوىل يف منعي اإلساءة اجلاسًة واجلنا َة تؽ ادذزاف تا خوى وت  اسم

 ،كس ًـود ثفاري ذضل إىل اؾخحارىا ت  اسمناظق اًشـحَة ذات اسما خوى ضالكذطادي اسمخسين ،وشسة اإلساءة يف لك منط

تُامن ال  .ممارسة اإلساءة ؿىل األظفال سمرخَف أمناظيا ن ي توىشا ًـَسان إىل ضالرثحاط ت ن اسما خوى ضالكذطادي وضالحامتؾ

 .ت ن تسٍصايت تثي ؿسن واسمـزا واًخوايه وكس ًـود ذضل ًدشاتو اسما خوى اًحُيئ يف ثطل اسمناظق اً جنس فصوك

ة )ىي ثوخس فصوق ذات دالةل إحطائَة :ًإلخاتة ؿىل سؤال اًححر اًثاين يف  (α=    0.05ؾنس تا خوى تـنًو

إساءة تـاتةل اًعفي يف اًاٌلت ضالتخماًرة زلًو ؟ مت اس خزسام حتََي اًخحاٍ  األحادي سمـاجلة نخاجئ تلِاس اًاٌلت  أمناط

يف حماوةل سمـصفة دالةل اًفصوق يف اًاٌلت ضالتخماًرة  ،ضالتخماًرة ًألظفال يف ػي أمناط اإلساءة األرتـة اًيت ًخـصطون ًيا

 .ت ن لك منط ت  أمناط اإلساءة

 (: ًوحض نخاجئ حتََي اًخحاٍ  األحادي ٌَاٌلت ضالتخماًرة يف ػي أمناط اإلساءة2ل)خسو 

 نو 

 اسملِاس

 تطسر

 اًخحاٍ 

 درخات

 احلًصة

 ٍلو 

 اسمصتـات

 تذوسط

 اسمصتـات

 كمية

 " ف "

 تا خوى

 ازلالةل

 اًاٌلت

 ضالتخماًرة

 113.6 340.7 3 ت ن اتجمموؿات
5.53 

 ثوخس فصوق

 20.54 4230.6 206 داذي اتجمموؿات داةل

وحود فصوق داةل إحطائَاً يف تلِاس اًاٌلت ضالتخماًرة ًألظفال ثحـاً ٍمنط اإلساءة اًيت  (2)ًخضح ت  اجلسول

وسمـصفة دالةل اًفصوق ت ن أمناط اإلساءة يف اًاٌلت ضالتخماًرة مت اس خزسام ادذحار ش َفِو اشلي أػيص  ،ًخـصض ًيا األظفال
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ًَهيا األظفال اشلٍ   ،ًرة ؾنس األظفال اشلٍ  ثـصطوا ًإلساءة ضالنفـاًَة تلارنة تحلِة األظفالثسين تا خوى اًاٌلت ضالتخما

 .وثأيت اإلساءة اجلنا َة يف آدص اسملام اسمؤثص يف اًاٌلت ضالتخماًرة ،مث اإلساءة اجلاسًة ،ًخـصطون ًإلىٌلل

ىل تـامل خشطَة اًفصد وتا ًخأثص تو اًفصد ت  تَئذو وكس ًـود ثفاري ذضل إىل ظحَـة اًاٌلت ضالتخماًرة واكرتاهبا أنرث إ

وابًخايل فإن اإلساءة ضالنفـاًَة واإلىٌلل مه األكصب ثأزرياً يف خشطَة اًفصد وإطـاف زلذو تنفاو وابًخايل ًحُت  ،احملَعة

وحمنو ت  اًحُئة احملَعة  وثخضاءل سٌلثو ضالتخماًرة اًيت ثخلشى ،إناااًن همزوزاً طـَفاً ال ميطل أدىن تلوتات اًثلة ابًنفس

   .ازلامعة واسمشجـة

ة )ىي ثوخس فصوق ذات دالةل إحطائَة :ًإلخاتة ؿىل سؤال اًححر اًثاًر يف  (α=    0.05ؾنس تا خوى تـنًو

أمناط إساءة تـاتةل اًعفي يف تا خوى اًخفىري ضالتخماري زلًو ؟ مت اس خزسام حتََي اًخحاٍ  األحادي سمـاجلة نخاجئ تلِاس 

يف حماوةل سمـصفة دالةل اًفصوق يف تا خوى  ،ري ضالتخماري ًألظفال يف ػي أمناط اإلساءة األرتـة اًيت ًخـصطون ًيااًخفى

 .اًخفىري ضالتخماري ت ن لك منط ت  أمناط اإلساءة

 (: ًوحض نخاجئ حتََي اًخحاٍ  األحادي سما خوى اًخفىري ضالتخماري يف ػي أمناط اإلساءة3خسول)

 نو 

 اسملِاس

 رتطس

 اًخحاٍ 

 درخات

 احلًصة

 ٍلو 

 اسمصتـات

 تذوسط

 اسمصتـات

 كمية

 " ف "

 تا خوى

 ازلالةل

 اًخفىري

 ضالتخماري

 138.4 415.3 3 ت ن اتجمموؿات
6.31 

 ثوخس فصوق

 21.94 4520.3 206 داذي اتجمموؿات داةل

ال ثحـاً ٍمنط اإلساءة اًيت وحود فصوق داةل إحطائَاً يف تا خوى اًخفىري ضالتخماري ًألظف (3)ًخضح ت  اجلسول

وسمـصفة دالةل اًفصوق ت ن أمناط اإلساءة يف اًخفىري ضالتخماري مت اس خزسام ادذحار ش َفِو اشلي أػيص ثسين  ،ًخـصطون ًيا

ًَهيا األظفال اشلٍ   ،تا خوى اًخفىري ضالتخماري ؾنس األظفال اشلٍ  ثـصطوا ًإلساءة اجلاسًة تلارنة تحلِة األظفال

مث اإلىٌلل وثأيت اإلساءة اجلنا َة أًضاً يف آدص اسملام اسمؤثص يف اًخفىري ضالتخماري نٌل خاءت  ،ساءة اًـاظفِةًخـصطون ًإل

 .يف اًاٌلت ضالتخماًرة

وكس ًـود ثفاري ثسين تا خوى اًخفىري ضالتخماري زلى األظفال اسمااء إٍهيم حاساًي إىل األرضار اجلاسًة اًيت 

ااء إًَو  ،نفا َة ثؤثص ؿىل اًلسرات اًـلََة ًألظفال وثؤثص يف ظًصلة ثفىريمه ثَحق هبم وتا ًددـيا ت  نسوب فاًعفي اسمـم

إطافة إىل ظحَـة اًخفىري ضالتخماري اسمصثحط حمنَخو ابًحُئة  ،ًـُش يف ػي ػصوف كاس َة ال ثدناسة وظحَـخو اًضـَفة

  .حمنَخو إالّ يف ػي تُئة تزامئة وحمفزة سمَمات اًعفياسمشجـة فلس أزحدت اًـسًس ت  ازلراسات أن اًخفىري ضالتخماري ال ًمت 

ة )ىي ثوخس فصوق ذات دالةل إحطائَة :ًإلخاتة ؿىل سؤال اًححر اًصاتؽ يف  (α=    0.05ؾنس تا خوى تـنًو

ـزى سمخلري اجلنس ؟ مت اس خزسام ادذحار " ت " سمـصفة دالةل اًفصوق ت ن اجلنا ن يف لك  أمناط إساءة تـاتةل اًعفي ًـم

وحض خسول ،ط ت  أمناط اإلساءة األرتـة اًيت ًخـصض ًيا األظفالمن نخاجئ ادذحار " ت " زلالةل اًفصوق ت ن  (4)ًو

 .اجلنا ن ٍلك منط إساءة

 (: ًوحض نخاجئ ادذحار " ت " زلالةل اًفصوق ت ن اجلنا ن يف أمناط اإلساءة4خسول)
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 منط

 اإلساءة

 

 اجلنس

 

 اًـسد

 اسمخوسط

 احلاايب

 ضالحنصاف

 اسمـَاري

 

 كمية " ت "

 تا خوى

 ازلالةل

 اإلساءة اًـاظفِة
 3.9 35.9 105 ذهور

 ثوخس فصوق ًطاحل اإلانث 9.6
 4.3 39.2 105 إانث

 اإلساءة اجلاسًة
 5.2 46.5 105 ذهور

 ثوخس فصوق ًطاحل اشلهور 6.5
 4.8 41.3 105 إانث

 اإلساءة اجلنا َة
 3.6 31.4 105 ذهور

 احل اإلانثثوخس فصوق ًط 7.8
 4.2 33.8 105 إانث

 اإلىٌلل
 5.3 45.2 105 ذهور

 ال ثوخس فصوق 2.1
 4.8 44.6 105 إانث

حِر اكنت  ،وحود فصوق داةل إحطائَاً ت ن اجلنا ن يف لك منط ت  أمناط إساءة اًعفي (4)ًخضح ت  اجلسول

وىشا تا ثؤنسه ازلراسات ت  انحِة  ،واإلساءة اجلنا َةت  اإلساءة اًـاظفِة  ةل إحطائَاً ًطاحل اإلانث يف لك  اًفصوق دا

ٌوشري اجلسول إىل وحود فصوق داةل إحطائَاً يف اإلساءة  .ظحَـة اإلانث وأهن  أنرث ؾصطة سمثي ىشه األنوا  ت  اإلساءة

ًصمغ ت  جاجَي ىشا تُامن ثنـسم اًفصوق ازلاةل إحطائَاً ت ن اشلهور واإلانث يف منط اإلىٌلل ؿىل ا ،اجلاسًة ًطاحل اشلهور

ؿىل  (44.6)و (45.2) حِر ًحَف اسمخوسط احلاايب ٌصلهور واإلانث يف اًخـصض ًإلىٌلل ،اٍمنط ألؿىل اسما خوايت

  .اًخوايل ويه أؿىل اًناة اسماجةل تلارنة تحلِة أمناط اإلساءة

 :انخىصيبث
 :ت  ذزال اًنخاجئ ميى  ثلسمي اًخوضَات اآلثَة

 .ساءة وتسى رضرىا ؿىل منو اًعفي اًاَميثوؾَة األدش حول أمناط اإل -1

 .ثوس َؽ إظار اسمنؼٌلت ًدشمي معََات إًلاف اإلساءة حنو األظفال إطافة إىل تـاجلة حاالت اإلساءة -2

 .ثوؾَة األظفال يف اسمسارس تأمناط اإلساءة وحتصمييا رشؿاً وكانوانً  -3

 .إنشاء اسمؤساات ًصؿاًة وحٌلًة اًعفي ت  اإلساءة -4

ًخسٌرا َة اإلرشادًة اسمـنَة تإساءة تــاتةل اًعفـي وهَفِـة اًــزاج زلور اسمـَمـ ن واَـات اًرتتَـة إطافة اسمواد ا -5

 .وؿمل اًنفس

 :انممخسحبث
 :ميى  اكرتاح اًلِام ابألحباث اآلثَة

 .دراسة واكؽ إساءة تـاتةل اًعفي يف لك حمافؼات ادليورًة -1

 .اًـلََة واًنفا َةدراسة أثص إساءة تـاتةل اًعفي يف تؼاىص منوه اجلامَة و  -2

 .دراسة أثص إساءة تـاتةل اًعفي يف حتطَهل ازلرايس -3

 .دراسة أثص إساءة األظفال يف خمخَف اسمصاحي اًـمًصة -4
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 :انمساجع
رسـاةل تاحاـ خري  ،" تا خوى اًخفىري اإلتساؾي زلى ظَحة خاتـة اًنجـاح اًوظنَـة" (.1999)أتو ًزس، سـَس فؤاد -1
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ترصـ: تصنـز ثعـوٍص  ،اًلـاىصة ،. هَف حىـون تدـسؿاً ؟.همارات اًخفىري ضالتخماري (.2003)ىزال، َلس ؾحس اًلين -6

 .3ط ،األداء واًخمنَة
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 .د/ د ،واًخفوق اًـلًل

ؾنس ظـزاب اسمـصحةل اسمخوسـعة يف حمافؼـة  (اإلتساؾي)"  منو اًخفىري ضالتخماري (.2002)تنيس، حا  معص شبهص -9

 .2اًـسد  ،15اتجمسل  ،جمةل اًححر يف اًرتتَة وؿمل اًنفس .اًصس ابسممَىة اًـصتَة اًاـودًة "

 ،"  كسرة اًخفىري اإلتساؾي زلى ظَحة خاتـة اًاَعان كاتوس " (.1996)ًوسف ،س و كعايمسـادة، حودت أمح -10

ة  .1اتجمسل  ،خاتـة اسمطل كاتوس :سَعنة ؾٌلن ،اَة اًرتتَة ،سَاةل ازلراسات اًنفا َة و اًرتتًو

يف طـوء " دافـؽ حـة ضالسـ خعزا  يف ؿزاكاثـو تلـسرات وسـٌلت ضالتخماًرـة  (.1992)أمحس ؾحس اٌَعَـف ،ؾحادة -11
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  .األول ًـمل اًنفس يف اًرشق األوسط وشٌلل إفًصلِا

ة ونفا َة (.1990)ذري ظل، س َس -13  .دار اٍهنضة اًـصتَة ٌَعحاؿة واًنرش :ًحنان ،تريوت .حبوث حصتًو
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