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 وعالقته ببعض املتغرياث  إساءة معاملت األم لطفل الروضت
للعام  جاهعح تعز –كل٘ح الترت٘ح  –تمضن رٗاض األطفال طالثاخ الوضتْٓ الراتعإعذاد:

 م6002/6002
 همذهح :  

و أذاثَ اًفاػٍك وإوضاء أحِال مبس خوى ظموحٌا ٌس خوحة ػََيا أن هؼعي  ،اًعفي ُو ظاهع املس خلدي املًضوذ ُو

واألخالكِة ض حع هلم احذَاخاهتم اًيفس َةو فال ما ٌس خحلوهَ من اًرػاًة واًخأَُي املؼريف واًثلايف واًوخداين وأن األظ

وثؼخرب زػاًة اًعفي وحٌلًخَ من  .(23،ض3002َلوذ وظاجر،)واًسَوهَة اخملخَفة ًَىوهوا مبس خوى اصلوز اطلي ًؼدون هل

ؽ)،غَةواحداً من اًواحداث اصلًًِة والاحامت اإلساءت من ثأزري  وإٌُلهلمؼامٍك اًعفي  إلساءتملا ( 32، ض3002 ،اًعًو

 .(00، ض3002،ثوفِق)وحصخَ اًيفس َة خشعَخَابًؽ ػىل 

وثياىم ُذا الاُامتم  ،(02،ض3000مٌعوز،)وكد تدأ الاُامتم اًؼاملي تلضااي اًعفوٌك مٌذ أوااي اًلرن اًؼرشٍن

احبلوق اًعفي  َة وجرشًؼ وإكراُز اًححوج واصلزاساث ػىل  وإحراء ،(32، ض3002 ،اًعوًؽ)اث كاهوهَةيف واثاق ذًو

 .واًيت من أجرسُا كضَة إساءت املؼامٍك اًواصلًة اًيت انًت اُامتم اًؼدًد من اًحاحثني ،كضااي اًعفوٌك اخملخَفة

 هشكلح الثذج :   
ًَ  ابُامتممؼامٍك اًعفي اًواصلًة  إساءتموضوغ  حظي ِاث اًلرن املايض وحىت ًومٌا اًؼدًد من اًحاحثني مٌذ س حؼ

ت ُذا املوضوغ يف نثري من اجملمتؼاث. وجضري ذزاساث إساءت املؼامٍك اًواصلًة  ،ُذا حِر ثؼدذث اصلزاساث اًيت ثياًو

 .(30،ض3000املؼامٍك واإلٌُلل يف ازثفاغ مس متر)مٌعوز، إلساءتاًؼاملَة واًؼرتَة إىل أن ػدذ األظفال اطلٍن ًخؼرضون 

ت إساءت املؼامٍك اًواصلًة يف اًحُئة اٍمييَة فِيي حمدوذت خداً حِر مل جتد اًحاحثاث  أما اصلزاساث يف حدوذ ما  -اًيت ثياًو

وحوذ اًؼدًد من  إىلأصازات ( 3002)وآخرونوذزاسة ٌظلحباين ( 3002)سوى ذزاس خني ذزاسة صلومك –ظَؼن ػَََ ا

. ومل ثؼرث واإلٌُللالاهفؼاًَة  واإلساءتادلسدًة  اإلساءت ثخفاوث تني ،املٌلزسة ضد أظفال سن املدزسة اإلساءتأصاكل 

ت إساءت املؼامٍك اًواصلًة ًعفي اًروضة اًحاحثاث من خالل مالحظاهتن  ثصؼر  حِر ،اًحاحثاث ػىل ذزاسة مييَة ثياًو

ػىل  ،واًض مت ةاكًض  اإلساءتحضوزاً واحضاً ًحؼغ أصاكل  مرحٍك اًروضة يف مع أظفاًِن األهماثملٌلزساث تؼغ  اًواكؼَة

أرسثَ يف  أحضان يف ًخَلاُا اًعفي اًيت فارلرباث ،املس خلدي خشعَة اًفرذ يف غعة وثخين من أن ُذٍ املرحٍك جضلك اًرمغ

خَ اخملخَفة وا وكد  ،(22،ض3002اًؼُسوي،)ومس متر يف حِاثَ امللدٍك ًس يواث األوىل خاظة ًِا ذوز زاُسس ين ظفًو

واصلي ًألم واألة يف معََة اًخًض ئة الاحامتغَة وبندساة اًعفي ألمناظ سَونَ وسٌلثَ أظحح من املسٌَلث أمهَة اصلوز اً

خـري هوغ وصدت  ،اًضخعَة لك أسَوة من أساًَة املؼامٍك اًواصلًة اهؼاكساثَ ػىل األظفال وػىل حواهة خشعَاهتم ًو ٍو

من تؼغ املٌلزساث ارلاظئة اًيت  َةاألساً وال ختَو ُذٍ  ،(03،ض3002ثوفِق، )ثحؼاً ملخـرياث ػدًدت األساًَةُذٍ 

ِذٍ املٌلزساث ارلاظئة  ،واإلٌُللن حبجة حرتَة األظفال وثأذٍهبم اكإلساءت ادلسدًة واإلساءت الاهفؼاًَة اكد ًلوم هبا اًواصل ًو

                                                 
  

 صادق هٌصْر عفاف -        هذوذ هذوذ ًْال - الشرعثٖ فرداى هرٗن -      هذوذ خالذ دالل -
 الزع٘وٖ علٖ لٌ٘ا - خالذ الْاصع عثذ ًِٔ- هذوذ عثذالْارث الثال- هذوذ صالخ اهاًٖ -
   عثذالذك دوْد اه٘رٍ - الوخالفٖ صلطاى عث٘ر-  الْادذ عثذ أرّٓ - لذطاى هذوذ صثاح -
 الثارٕ عثذ ّد٘ذٍ - لائذ لاصن عثذٍ صذر-   عثذاهلل هذفْظ صِام - العرٗمٖ راشذ الرا -
  دداى أدوذ لٌ٘ا - صع٘ذ هذوذ ارصال -   الردوي عثذ أرّٓ -

(.جاهعح تعز –كل٘ح الترت٘ح –)أصتار الم٘اس ّالتمْٗن الوضاعذ رئ٘ش لضن رٗاض األطفالالرد٘ن هذوذد.ًجاح عثذ إشراف:
 ( جاهعح تعز –كل٘ح الترت٘ح  –لضن رٗاض األطفال  –هذرس هضاعذ )ل٘لٔ ْٗصف كرٗن
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ا اًسَحَة ػىل ثعوز خشعََ اًعف رتَة يف ح أسايسوػىل اًرمغ من أن ذوز األة  ي وحصخَ اًيفس َة نٌل رهران سَفاً،آاثُز

ة املحىرت إالوثًضئهتم الاحامتغَة،  األتياء الغامتذ اًعفي ػَهيا يف  ،أن ثأزريٍ أكي من ثأزري األم خاظة يف املراحي اًؼمًر

وحِة واًيفس َة، وظحَؼة اصلوز اطلي ثؤذًَ يف معََة اًخًض ئة. إص حاغ  حاخاثَ اخملخَفة اًحًَو

  اآلثَة:األس ئٍك  نغ ةاإلخاتربس مضلكة اًححر اذلايل املمتثٍك يف ثما س حق 

 ُي ًخؼرط أظفال اًرايط إلساءت املؼامٍك من كدي األم ؟ -0

 ،ػدذ األخوت واألخواث ،ُي ثوخد فروق يف مس خوى إساءت مؼامٍك األم ًعفي اًروضة ثحؼاً ملخـرياث :اًيوغ -3

 حرثُة اًعفي ؟

    الثذج:أُو٘ح 
ِا اًعفوٌك يه اصلػامة واًرنزيت األساس َة ملراحي اٍمنو اًالحلة مفرحٍك  ،ثربس أمهَة اًححر من أمهَة املرحٍك اًيت ثدٌاًو

ومِوهل وكميَ  اجتاُاثٌََفرذ خاظة اشلس اًس يواث األوىل هظراً ملا ثؤذًَ ُذٍ اًس يواث من ذوز حامس يف حىوٍن 

في يف س َاق وجضىِي مالمح خشعَخَ واألساش األول ًسَونَ وهظرثَ إىل اذلَات، فارلرباث املحىرت اًيت ًخؼرط ًِا اًع

ا ػىل خشعَخَ يف مراحي حِاثَ  أرسثَ وما ٍىدس حَ خالًِا من مؼازف وهمازاث وػاذاث وسٌلث خشعَة ثيؼىس آاثُز

تخأمني مٌاد أرسي سَمي ًعفي اًَوم ًُؼد يف حوُرٍ ضٌلاًن  الاُامتمامللدٍك تي وثظي مالسمة هل ظوال معرٍ، ومن مث فإن 

خوافلني واملمتخؼني ابًعةة اًيفس َة اًسَمية واًلاذٍزن ػىل اًؼعاء وػىل محمي إلخراح أحِال من اًض حاة واًراصدٍن امل 

َاهتم جىفاءت يف املس خلدي عي،()030، ض0221معَح،)مس ئًو   .(223 -221،ض0221اًلًر

حِر جضري  أظفاهلمنٌل ثربس أمهَة اًححر من أمهَة األساًَة واملٌلزساث اًيت ًددؼِا اًواصلان يف حرتَة وثًض ئة  

ة تني ظرق اًخًض ئة تؼغ  وحِة إىل أن ُياك ػالكة كًو اًيت ًؼُضِا اًعفي وسَوهَاثَ  الاحامتغَةاصلزاساث اًس َىًو

وم، )واس خجاابثَ اخملخَفة طلا ثؼد األساًَة واًعرق اًيت ًددؼِا اًواصلان يف مؼامٍك ( 30-01، ض0221كعايم وجُر

حِر ثدداٍن  ،ة ٌَخىوٍن اًيفيس ٌَعفي وثوافلَ وحصخَ اًيفس َةمن أمه اًؼوامي األرسًة اذلبمك الاحامتغَةاًعفي وثًضئذَ 

ة حمحذت ومرؾوتة ثؤثر  ا يف ثًض ئة األتياء مفهنا أساًَة وممازساث سًو ُذٍ األساًَة واملٌلزساث من حِر هوغَهتا وآاثُز

ة ثؤثر ثضلك سَيب ،ثضلك اجيايب ػىل تياء خشعَة اًعفي  ( 320، ض0221 ،أتو ضَف)وأخرى ال سًو

عفي اًروضة خاظة إساءتمن أمهَة موضوغ  أًضاس أمهَة اًححر وثرب  حِر ثؼخرب  ،مؼامٍك األم ٌَعفي ػامة ًو

 والاضعراابثاًؼدًد من املضالكث اًسَوهَة  إىلثؤذي  ألهنا، األرسًةٌَعفي من أخعر ممازساث اًخًض ئة  اإلساءت

 ،امليحرفة اكًرسكة وػدم األمان واًـش...إخل اكضعراة اًضخعَة وأغراط اًخفىم ابإلضافة إىل اٍىثري من اًسَوهَاث

ُذا ويدِجة غن اآلاثز اًسَحَة اًيت ثرتثة ػىل اإلساءت ٌَعفي واًيت ثؼد ثؼوًضاً زمزاًي غن اذلرمان اًؼاظفي وثدغاميً ًخلدٍر 

هَة وملاومة اطلاث امليخفضة ٌَعفي املُساء إًََ فضاًل غن سايذت اًضؼوز ابًوحدت وابًخايل سايذت اًسَوهَاث اًؼدوا

 .(22 -21، ض3002َلوذ وظاجر،)اًسَعة

يف  مؼامٍك األم ًعفي اًروضة يف اجملمتع اٍميين إساءتنٌل ثربس أمهَة اًححر من هوهَ من أوااي اصلزاساث اًيت ثدٌاول  

  .حدوذ ػمل اًحاحثاث
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   الثذج:أُذاف 
  إىل:هيدف اًححر اذلايل 

 .ي اًروضةاًخؼرف ػىل مس خوى إساءت مؼامٍك األم ًعف -0

 اًخؼرف ػىل اًفروق يف مس خوى إساءت مؼامٍك األم ًعفي اًروضة ثحؼاً ملخـرياث :  -3

 .ح. حرثُة اًعفي       .ة.ػدذ األخوت واألخواث    .أ. اًيوغ

 .ة يف مدًية ثؼـــزًََُلذرص اًححر اذلايل ػىل أظفال اًرايط األ  الثذج:دذّد 

 اآلثَة:ًدٌاول اًححر املععَةاث   الثذج:هصطلذاخ 
 اًعفي:إساءت مؼامٍك  -0

واطلي ًخجسد يف أصاكل اًضز  واإلٌُللادلسدًة واًيفس َة  ًإلساءتتأهنا ثؼرط اًعفي ( 3002غرفِا أتوضَف)

وغرفِا  ،(3، ض0221اتوضَف، )حاخاث اًعفي األساس َة إص حاغاًيفيس واذلرمان من  األمل وإاثزتادلسدي 

أو اإلٌُلل واس خخدام اًعفي ألؾراط  الاهفؼايلجبسم اًعفي أو األمل  تأهنا أي هوغ من إًلاغ األرى( 3000)مٌعوز

 .(03ض ،3000مٌعوز، )خًس َة كد ثدسخة يف حدوج ػاُة أو إظاتة هفس َة ٌَعفي

ًألظفال تأهنا اإلًذاء  اإلساءتثؼًرف اًلاهون اًفدزايل األمٍرًك ًوكاًة وػالح ( 3000اًضلرياث واملرصي) وأوزذ 

ادلًيس أو اإلٌُلل يف اًؼالح وسوء اًخـذًة ًألظفال من كدي اًضخط املسؤول غن زػاًة اًعفي  ادلسدي أو اًؼلًل أو

( 3002)َلوذ وظاجر اتُامن غرفِ ،(2ض  ،3000 ،اًضلرياث واملرصي)وسالمذَ مما ًؼرط سالمة اًعفي ومنوٍ ٌَخعر

يف  املساواتؤذي إىل حرمان اًعفي من أو أي خشٍط ما أو مؤسسة أو غن اجملمتع ولك ً اآلابءتأهنا أي فؼي من هجة 

ة نـريٍ من أفراذ اجملمتع أو ًؤذي إىل غركٍك اًعفي وإتؼاذٍ غن محلِق أفضي ثعوز ومنو إلماكانثَ ابًلِر  اذللوق واذلًر

 .(22ض ،3002 ،َلوذ وظاجر)واًلوت

( 0210دت األمٍرىِة)ثؼًرف إذازت اًعةة وارلدماث اإلوساهَة ابًوالايث املخة( 3002)يف حني أوزذث ادلَيب

سوء املؼامٍك ٌَعفي ورعل تواسعة خشط  ت ادلًس َة أو املؼامٍك اًلامئة ػىل اإلٌُلل أوءاإلسا تأهنا اإلًذاء ادلسدي أو

نٌل  ،اًل غن زػاًة اًعفي وزفاَُخَ محت ظروف ثخؼرط فهيا حصة اًعفي أو زفاَُخَ ًألرى أو اٍهتدًدئووٍىون مس  

فضي يف  سلاًة واًؼالح ًسوء املؼامٍك واإلٌُلل تأهَ يف حدٍ األذىن ُو أي فؼي حدًر أوأوزذث ادلَيب ثؼًرف كاهون ا

فؼي من خاهة أحد اًواصلٍن أو ملدم اًرػاًة ثًذج غيَ وفاٍ أو إًذاء حسمي أو اهفؼايل خعري أو إساءت خًس َة أو 

 (.3002)ادلَيب، اس خـالل خًيس أو أي فؼي أو فضي يف فؼي ًًذج غيَ خعر وص َم اذلدوج ألرى خعري

ف مازحوزي تأهنا أي ثرصف حيدج يف حمَط اًعفي واطلي ًؼوق هجوذٍ يف أن ( 3002)وأصازث ذومك  إىل ثؼًر

خضمن ُذا املفِوم ظوزاً إلساءت مؼامٍك اًعفي مثي اإلٌُلل واًخؼدي ادلسدي واًيفيس والاغخداء إًعحح  وسااًن ًو

تأهنا لك أصاكل اًسَوك اٌَفظي ( 3001)وغرفِا غحداسلَد ،(331، ض3002 ،ذومك)ادلًيس واًخحرص والاس خـالل

وؿري اٌَفظي واًيت ثؤري اًعفي وجسخة هل هوػان من األمل اًيفيس أو ادلسمي نٌل ثخضمن لك أصاكل اإلٌُلل ابإلضافة إىل 

 (.3001،غحداسلَد)ػدم ثَحَة احذَاخاثَ

حصة  اًرػاًة ًؼرطدي أحد اًواصلٍن أو ملدم تأهَ أي ثرصف من ك  وًؼرف اًححر اذلايل إساءت مؼامٍك اًعفي

خضمن ُذا املفِوم  ،اًعفي وسالمذَ ومنوٍ ًألرى وارلعر  .اًعفي وإٌُلل والاهفؼاًَةاملؼامٍك ادلسدًة  إساءتًو

 .س يواث ومَخحق تأحد زايط األظفال( 1و)( 2)ُو اًعفي اطلي ًرتاوخ معرٍ تنيظفي اًروضة :  -3



 

 حبث حمكم                                                                لث  ثامؤمتر الطفولة الوطني ال

 

 
191 

 : إساءت مؼامٍك األم ًعفي اًروضة -2

فاث اًساتلة تأهَ  : أي ثرصف من كدي األم ًؼرط حصة ظفي اًروضة ًؼرفَ اًححر اذلايل هظراًي يف إظاز اًخؼًر

خضمن ،وسالمذَ ومنوٍ ًألرى وارلعر  .اًعفي وإٌُلل والاهفؼاًَةاملؼامٍك ادلسدًة  إساءتُذا املفِوم  ًو

ً فِؼرف اًححر اذلايل إساءت مؼامٍك األم ًعفي اًر  اصلزخة اًيت حيعي ػَهيا املس خجَة يف  وضة تأهَ :أما إحرااَا

 أذات اًححر اًيت ثلُس إساءت مؼامٍك األم ًعفي اًروضة. 

 الخلف٘ح الٌظرٗح :
 تارٗخ٘ح:لوذح 

فاألظفال يف اًخازخي اًلدمي اكن ًيظر إٍهيم ػىل أهنم مغل ألرسمه  ،ٍلك جممتع زلافذَ ارلاظة جىِفِة مؼامٍك اًعفي

وحيمكِم اآلابء وأغمتد األظفال ػىل أابهئم من اٌَحظاث األوىل يف حِاهتم وكد اكن ًألة اذلق يف ويف اًؼاذت ٍرأسِم 

ُس ُذا حفسة تي  لة اًيت ًخؼامي هبا اًعفي ًو وكد ظِر موضوغ  ،هَ ًلرز نذعل موث اًعفي أو حِاثَامحدًد اًعًر

ونذعل يف  ،ة اًسَعة املعَلة يف كذي أو تَع ظفه.. ففي زوما اًلدمية اكن ًأل.كذي األظفال مٌذ فرتاث تؼَدت يف اًخازخي

ة ٌَمجمتع  حزز ُاواي واًعني واًَاابن اكهوا ًخخَعون من األظفال اإلانج واملؼاكني حىت حيافظوا ػىل سالٌك وتًِة كًو

 ،ش واذلَاتتدون سايذت يف اًساكن واكهوا يف أملاهَا ًضؼون اًعـاز يف ماء صدًد اًربوذت حىت خيخربوا ملدزهتم ػىل اًؼُ

سعح  ظفا ػىلاصلًين اكهت متازسَ كدااي من ساكن أمٍراك األظََني وٍىون اًعفي ظاحل ٌَحَات فلط إرا  الاغخلاذومثي ُذا 

ا من اجملمتؼاث اًلدمية  ،أحِاءذ اًحياث وأاملاء وجىك ورصد. ونذا يف اجملمتع اًؼريب يف ادلاََُة اكهت ث ويف إجنَرتا اًلدمية وؿرُي

وأول حماوٌك مٌظمة سلاًة األظفال ُو كاهون  ،عفي ُو وس ٍَك األهماث ٌَخخَط من األتياء ؿري اًرشغَنياكن كذي اً

ىن ٌَمجمتع واٍىِفِة اًيت ًخؼامي هبا مع  "إًزياتُر" ٌَفلر ورعل يف اًلرن اًساتع غرش ومل ٌسن ُذا اًلاهون فلط ًألظفال ٍو

كد أزسي واكن ذٍىزن ،ٌلًة األظفال احملرومني من اًرػاًة األرسًة اًسَميةوانذى جضاًزز ذٍىزن حب ،اًواصلٍن املسَويب اًلوت

و يف معر س يَ واكن واصلٍ يف اًسجن وأمَ زفضخَ واكن ًِذا ثأزري هحري يف حِاثَ ونخاابثَ ( 03)ًحُت اًؼمي يف ًيدن ُو

تدأ ذٍىزن  حبمالثَ ( 0121)ػام ويف مٌخعف اًلرن اًثامن غرش أخذث أغٌلل ذٍىزن ثيدرش يف أحناء أمٍراك ويف ،األخريت

 .(022 - 022، ض0222اًؼُىس، )سلاًة األظفال تإكامة احملارضاث ًخأًَد مسدضفى "أوزمرهدا اًؼظمي" ًألظفال يف ًيدن

 اس خلدَتظِرث مجؼَة مٌع اًلسوت تني ظحلاث اجملمتع اإلجنَزيي سلاًة األظفال املسحوكني وكد ( 0112)ويف ػام

ًؼاهون من اإلساءت اًحدهَة واإلٌُلل اًضدًد وكد مت زػاٍهتم ظحَاً واملعاًحة حبلوكِم واس مترث ازلؼَة  ظفالً ( 313)ازلؼَة

فاثَ اًضِريت محت غيوانؤظِر همية وسمال( 0213)ويف ػام ،يف ثلدمي خدماهتا ًِؤالء األظفال اًضةااي اًعفي )ٍ مبًؤ

اصلول املخلدمة هبذٍ اًظاُرت  اُامتموكد ثواىل  ،ر ػدًدت ًخغل اًظاُرتمكظاُ( تدهَاً وهفس َاً وخًس َاً  املِمي واملُساء مؼامَخَ

ا َة غن ظِوز اًدرشًؼاث اًلاهوهَة مليع اهدضاُز ثغل اصلول تلدز موفوز من اًوغي  عحمتخحِر  ،وأمثرث هجوذ املؤمتراث اصلًو

ًيامِة فإهنا جسؼى إىل اٌَةاق جرهة اصلول أما اصلول ا ،اًرتتوي ومتثي لك ادلِوذ سلاًة األظفال من اإلٌُلل وسوء املؼامٍك

ابًعفوٌك وزػاٍهتا حصَاً وحرتواًي واحامتغَاً وهفس َاً إميااًن مهنا تأن أظفال  الاُامتماملخلدمة يف ص ىت اجملاالث خعوظاً يف جمال 

 .(0221أتو ضَف، )اًَوم مه ذػامة اًخلدم واًريق يف املس خلدي

ػل ػَََ وسمل املثي األػىل يف ثوضَح أساًَة اًخًض ئة اًواصلًة ارلاًَة من رضة اًييب ظىل  اإلساليمويف اجملمتع 

واًرأفة واًؼعف واًرمحة ومؼرفة اًحواغر اًيت  اًضفلةجروخ  أخعاهئماملٌلزساث ارلاظئة حِر انذى ابًرفق ابألظفال وػالح 

يف  واًـَظةواًؼيف  اًضدتييب ظىل ػل ػَََ وسمل هدِجهتا، نٌل مل ًلر اً  األظفال وإفِامُفواهتم واًؼمي ػىل ثدازوِا  إىلأذث 

ا هوػاً من فلد اًرمحة يف اًلَة   .(30، ض3002 ،اًياصف()30، ض3002اًرشتُين وظاذق، )مؼامٍك األظفال واغخرُب

  األطفال:أصال٘ة إصاءج هعاهلح 
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 ثمت إساءت مؼامٍك األظفال تؼدذ من األساًَة يه :

ُذٍ اإلساءت أصاكاًل مؼروفة وؿري مؼروفة من املٌلزساث اًؼيَفة مثي اًضة ػىل  ثأخذ املؼامٍك ادلسدًة: إساءت -0

نٌل جضمي إغعاء اًعفي مكَاث هحريت أش واًؼَيني وحىسري األس يان و..من حسم اًعفي اكًضة ػىل اًر  حساسةمٌاظق 

ة واملِدااث ًٍك  ٍك واس خ ًحلىمن األذًو جضري اًؼدًد من و ، روجي اخملدزاثخدامَ ٌَرسكة وحانمئاً وحخس اًعفي فرتاث ظًو

 .اهدضازاً رعل أهنا كاتٍك ٌَمالحظة والاندضاف اإلساءتأهواغ  أنرثاًحدهَة من  اإلساءتأن  إىلاصلزاساث 

مالسم ٌَعفي ظوال اًوكت وأنرث من  اإلساءتيف  األسَوةزمبا ٍىون ُذا  :( اًؼاظفِة)إساءت املؼامٍك اًيفس َة  - 3

ؼخرب ُذا اًي  اإلساءتاًيت ًخؼرط ًِا األظفال ومن أظؼهبا محدًداً وثؼرف تأهنا  اإلساءتوغ من أخعر أهواغ اًؼاذت، ًو

ة وامللازهة واًرصاد واًض مت إظِازاملس مترت ًيفس َة اًعفي من خالل  ف واًسخًر ا من .اًرفغ واًؼزل واًخخًو ..وؿرُي

ػىل األظفال  اإلساءتوكد ًؤثر ُذا اًيوغ من ، َفةواًؼاظفِة يف مراحي معرٍ اخملخ حصة اًعفي اًيفس َة إىل اإلساءت لأصاك

رتك صلهيم اٍىثري من اآلاثز اًيفس َة اًضازت نخدين مس خوى فِم اطلاث و إحدى أهواغ  ،ًو ومضالكث سَوهََ اكًؼدواهَة ُو

 .اإلساءت اًيت كد ثرتك آاثزاً خعريت ػىل هظرت اًعفي ٌَحَات

خخذ اإلٌُلل  ،حزوًد اًعفي ابذلاخاث األساس َة اًالسمة ٍمنوًٍؼرف اإلٌُلل ػىل أهَ اًفضي يف  اإلٌُلل:  - 2 ًو

أصاكل خمخَفة مهنا اإلٌُلل ادلسدي واًرتتوي واًؼاظفي فاإلٌُلل ادلسدي ًخضمن ػدم حزوًد اًعفي ابًـذاء املياسة أو 

أما اإلٌُلل  ،ذٍ مٌَاٌَحاش وإٌُلل اًرػاًة اًعحَة ٌَعفي وغزهل يف اًحُت أو ػدم اًسٌلخ هل ابرلروح من اًحُت أو ظر 

اًرتتوي فِخضمن حرمان اًعفي من اًخؼَمي واًفضي يف وضؼَ يف مدزسة مٌاس حة واًسٌلخ هل ابٍهترة من أذاء اًواحداث 

أما اإلٌُلل اًؼاظفي فِوظف تأهَ اًفضي يف حزوًد اًعفي ابًرػاًة اًيفس َة  ،املدزس َة وػدم ثَحَة احذَاخاثَ اًخؼَميَة

 .يان األتويوحرماهَ من اًؼعف واذل 

 زفضِم أوويه انجتة غن إحداز األظفال ػىل ممازسة اًًضاظاث ادلًس َة ذون فِم مهنم إساءت املؼامٍك ادلًس َة: - 2

 ابألغضاء اًؼحر أوأماهمم  اًخؼري أوػَهيا وجضمي أًضاً مضاُدت اًؼالكاث ادلًس َة واألفالم اإلابحِة  موافلهتم أوًِا 

ؽ،()00-2ض،3000واملرصي، اًضلرياث()01-02،ض0221أتوضَف،)اًخياسََة.  ( 21-23،ض3002اًعًو

  األطفال:هعاهلح  إصاءجأصثاب 
  يه: األظفالاًؼٌَلء زالج منارح ًفِم وثفسري أس حاة إساءت مؼامٍك  أكرتخ

وخدث اصلزاساث املحىرت أن سوء مؼامٍك اًعفي انمج غن وحوذ سٌلث اًسٌلث اًضخعَة ٌَواصلٍن: -اٍمنورح األول 

فرتط ُذا اٍمنورح أن اًواصل امليُسء صلًَ ٍلوػة خعااط متزيٍ غن ؿريٍ من اآلابء ،ٌَواصلمرضَة  حِر ثحني أن اآلابء  ،ًو

سُئ خعفون تؼدم اًيضج الاهفؼايل والاحامتغي واطلٍن هيمَون ٌو هتم ًو ن مؼامٍك أظفاهلم كد مروا تيفس اًظروف يف ظفٍو

وػدم وغهيم مبفاُمي األتوت واألمومة  ،دزت ػىل الاس متخاغ ابذلَات من حوهلموالاوسةاة من اًواكع وثفضَي اًؼزٌك وػدم اًل

ة زاخسة مٌذ اًلدماًرص َدت وضؼف واخنفاط ثلدٍر اطلاث والاغخلاذ اًضدًد يف كمية اًؼلا   .ة هوس ٍَك حرتًو

دوز هحري يف ٍرى تؼغ اًحاحثون أن اًعفي ٌضازك ت اًسٌلث اًضخعَة ٌَعفي املساء مؼامَخَ : -اٍمنورح اًثاين 

معََة إساءت مؼامَخَ حِر أهَ غيرص مسامه وسخة يف اإلساءت وال ًًدـي اًيظر من وهجة هظر أحاذًة ابًرتنزي ػىل 

ىن التد من وضع اًعفي يف  اًحاحثني تدزاسة سٌلث  اُامتمووفلاً طلعل خاء  الاغخحازاًسٌلث اًضخعَة صلى اًواصلٍن ٍو

ا وخعااط األظفال اًيت جتؼَِم أنرث غر  ضًة ًإلساءت فلد وخد "ُاًزوذ مازحن" أن ُياك تؼغ اًسَوهَاث اًيت ًظُِر

يف مؼامَخَ ثظِر سَوهَاث  اإلساءتاًعفي أزياء ثفاػه مع واصلًَ وزفاكَ وإخواهَ جتؼه ُدفاً حممتاًل ًإلساءت وهدِجًة ًِذٍ 

داً من اإلساءت من اًواصلٍن نٌل جسِم اذلاٌك املزاحِة ٌَ  ،عفي يف معََة اإلساءت نذعل اًعفي اٍىسولأخرى كد جسخة مًز

من ( %2املفرظ ًٌَضاظ كد ٌضجع ػىل سوء مؼامَخَ، وكد أظِرث اصلزاساث اإللكًَِىِة أن)و  ،واألكي إظاػة ًألوامر
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رى  ،وظؼوابث يف اًخؼَمي ،واٍمنو اذلريك واإلذزبيك ،األظفال اطلٍن ُأيسء مؼامَهتم صلهيم كعوز يف اذلدًر واٌَـة ٍو

" أن ػدم هضج اًخرصفاث اًسَوهَة من أمه ماميزي األظفال اطلٍن ًخؼرضون إىل اإلساءت يف املؼامٍك أنرث من ؿريمه "موٍر

خؼرضون ثسخهبا إىل اكفة أهواغ اإلساءت مثي مط األظاتع، اًعَاخ، نرثت  رضواًب من اًسَوك اًيت ٌسَىِا األظفال ًو

 .ػىل اًـري ذالاغامت، الاهؼزاًَةإسػاح اًواصلٍن، اًؼدواهَة، 

ٍرى أحصاة ُذا اٍمنورح أهَ ًًدـي اًرتنزي ػىل اًحُئة  ًألرست : والاحامتغي الاكذعاذياًيظام  -اٍمنورح اًثاًر 

فرتط أن اإلساءت انمجة غن اإلحداظاث اًيت ًلاتَِا اًواصلان يف حماوالهتم اًَومِة ٌَخؼامي مع اًحُئة فلد  الاحامتغَة ًو

امليخفضة متزي اًًس حة اٍىدريت من اآلابء اطلٍن ٌسُئون مؼامٍك أظفاهلم  والاحامتغَة كذعاذًةالاوخدث األحباج أن املاكهة 

رى اًحؼغ أن سوء املؼامٍك  ،ثؼَمي اآلابء ابخنفاطألرست املسُئة كد ٍرثحط ً والاحامتغَة الاكذعاذًةفاخنفاط املاكهة  ٍو

مؼامٍك اًعفي  إساءتفلد وخدث تؼغ اصلزاساث أن وس حة  ،ٍرثحط حبجم األرست اطلي ًؼد من األس حاة املؤذًة ًإلساءت

د فهيا ػدذ األظفال ملا جسخدَ ُذٍ اًزايذت من ضـوظ هفس َة واحامتغَة وماًَة نٌل أن  ،وإٌُلهل حرثفع صلى األرس اًيت ًٍز

ِر ثفذلر ثغل اًؼالكاث األرسًة تني األفراذ ثخأثر حبجم األرست فِىرث ارلالف تني اًزوخني أوتني اًواصلٍن واًعفي ح 

  .ٍلك األفراذ والاحامتغياطلي حيلق اًخوافق اًيفيس  ئاألرست إىل اذلواز اًِاذ

 ( 312-312،ض 3000 ،غحد املؼعي وكٌاوي()02-01،ض0221،)أتوضَف

 اٙحار الوترتثح عي إصاءج هعاهلح األطفال علٔ شخص٘اتِن الوضتمثل٘ح :
حة وجساء مؼامَخَ ًؤثر رعل سَحاً ػىل منو خشعَخَ وثوافلَ وكد ًؤذي املياس   األرسًةاًرػاًة  إىلاًعفي غيدما ًفذلر 

راث اًؼالكة  واألذتَاثًخؼرضَ إىل اًؼدًد من الاضعراابث اًسَوهَة مس خلداًل نٌل جضري طلعل اًؼدًد من اصلزاساث 

عي( 3002)وذزاسة ثوفِق( 0221)ندزاسة أتوضَف غل ؼغ ثوفامي ًًل ثوضَح ًح ،(3001وادلَيب)( 0221)واًلًر

 :  اآلاثز ػىل مس خلدي حِات اًعفي

إن زلة اًفرذ تيفسَ وكدزاثَ ػامي همم ًؤثر يف خشعَخَ ويف محعَه وإجناساثَ وكد  ضؼف اًثلة يف اًيفس: -0

تني مفِوم اطلاث وتني اًخحعَي اصلزايس فاًعفي اطلي مل ثمن صلًَ  اً هحري  اً أصازث نثري من اصلزاساث إىل أن ُياك ازثحاظ

طلا حراٍ مرتذذاً يف  ،إجناس، خياف اًفضي وخياف اًخأهُة يف هفسَ وكدزاثَ وخياف من املحاذزت يف اًلِام تأي معي أواًثلة 

ن ػىل ػاثق اًعفي واًخيافس الاحامتغي ماتني اُذا ارلوف مذؼمل هدِجة اًؼةء اًثلِي اطلي ًرتنَ اًواصلو  ،اًلِام تأي معي

 أفراذ األرست اًواحدت.

رى ماسَو أن اإلحداظ اًياصئ غن  إلحداظ :اًضؼوز اب - 3  إن اًعفي ٌضؼر ابإلحداظ مما هيدذ أمٌَ وسالمذَ ٍو

وحِة ًؤثر ثأزرياً هحرياً  اٍهتدًد واس خخدام لكٌلث اًخحلري أمام سمالء اًعفي والاس هتزاء تلدزاثَ وػدم إص حاغ حاخاثَ اًفس ًَو

 .ػىل سَونَ

ن يف اًعفي ًثري من ػدواهَة اًعفي ورشاس خَ وكد اوكؼَ اًواصلإن صدت اًؼلاة واإلٌُلل اطلي ً اًؼدوان: - 2

 .ٍىون زذ فؼي اًعفي اإلمؼان يف سَوك اًؼدوان ػىل اآلخٍرن

اًيفيس واًخوحر  الاس خلرازإن سوء مؼامٍك اًعفي وإٌُلهل ًؤذي إىل صؼوز اًفرذ ابًلَق اصلامئ وػدم  اًلَق: - 2

ز ابطلهة وارلوف من اًؼلاة فضاًل غن اًضؼوز ابًؼجز واًيلط واألسماث واملخاغة واًعدماث اًيفس َة واًضؼو 

 .واًرصاغ اصلاخًل

ٍك  املضالكث - 2 إن املضالكث اًيفس َة واًسَوهَة اًياجتة غن ظدمة اإلساءت ثظي  األمد:اًيفس َة واًسَوهَة ظًو

فلد وضفت هخاجئ  ،ي ًؼُش مؼِاكامئة ووضعة اًخأزري ػىل اًعةة اًيفس َة ٌَعفي ألهنا ثحلى وخربت ثؼُش مع اًعفي، واًعف

ت ػىل األظفال حضااي سوء املؼامٍك واإلٌُلل غن ظوزت إلكًَِىِة واحضة املؼامل حمكن تؤزهتا يف  اصلزاساث اًيت أحًر
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ا فامي ًؼرف ابضعراة ضـوظ ماتؼد اًعدمة غيد األظفال ،اإلساءتظدمة  و  ،اًيت كد ثدددى آاثُز ًظِر يف  اضعراةُو

ووحوذ ظوزت رُيَة وأفاكز  ،واًسَوك املضعرة أوؿري املس خلر ،ارلوف اًضدًد واًَِع :مثي مذالسمة من األغراط

 ،واًسَوك اإلوسةايب ،أزياء اًيوميف ( اٍىواتُس)واألحالم املزجعة ،وإذزباكث أو رهرايث مذىرزت ومَةَ غن اًعدمة

  .وظؼوابث اًيوم ،وظؼوتة اًرتنزي ،والاسدثازت اًزاادت

حة:سَوهَاث صارت  - 1 حة يف األلك واًرشة واًيوم واًسَوك  وؾًر واضعراة يف  ،الاحامتغيوجضمي ػاذاث ؾًر

 ،ثخضمن اًـضة اهفؼاًَةنٌل ًظِر صلى ُؤالء األظفال أغراط  ،ٌَميهباث املؤملة الاس خجاتةواًؼجز غن  ،اٍمنو اطلُين

 .واًضؼوز ابطلهة واًحالذت ،لدٍر اطلاثواخنفاط ث ،واًضؼوز ابًؼجز ،واًضم ،وًوم اطلاث ،وارلوف ،واٍىدت ،واإلىاكز

 الذراصاخ الضاتمح : 
 والاضعراابثُدفت اصلزاسة إىل اًخؼرف ػىل اًؼالكة تني سوء مؼامٍك األظفال  :(0221ذزاسة أتو ضَف) - 0

ر  املىوهة غَية اًحح وملِاش تريهس ػىل مت اس خخدام ملِاش سوء املؼامٍك ٌَعفي وكد ،األظفال رهوزاً وإاناثً  اًسَوهَة صلى

وحوذ فروق ذاهل  إىلاًيخاجئ  وأصازثمرص. -سوُاح مبةافظة الاتخدايئثَمَذ وثَمَذت يف اًعف ارلامس ( 200من)

ذزخاث األهماث ابًًس حة ًسوء مؼامٍك اًعفي نٌل ًدزوِا األظفال ًعاحل  ذزخاث اآلابء ومذوسعاث مذوسعاث إحعااَاً تني

ًدزوِا األظفال ًعاحل  املؼامٍك نٌل ًسوء ابًًس حة واإلانج اطلهوز ذزخاث مذوسعاث ذاهل إحعااَاً تني فروق ووحوذ األهماث،

 .(0221 ،أتو ضَف)اًسَوهَة الاضعراابثاطلهوز، ووحوذ ػالكة إزثحاظَة موحدة وذاهل تني سوء مؼامٍك اًعفي وتؼغ 

امٍك اًعفي من كدي ُدفت اصلزاسة إىل اًخؼرف ػىل أصاكل إساءت مؼ :( 3000ذزاسة سواكد واًعراوهة) - 3

ًألظفال نٌل ًدزوِا  م ملِاش ممازسة اإلساءت اًواصلًةألزذن وػالكهتا تحؼغ املخـرياث، واس خخدابواصلًَ يف حمافظة اٍىرك 

( 2113)حىوهت غَية اًححر من ،(0223وملِاش اًخوحر اًيفيس اطلي أػدثَ سواوي) ،األتياء من إػداذ اًحاحثني

محََي اًخحاٍن  ،واس خخدمت اًوسااي اإلحعااَة اآلثَة : الاخذحاز اًخايئ ،اًؼارش األسايسظاًحاً وظاًحة من ظَحة اًعف 

واكن من هخاجئ اًححر أن أفراذ اًؼَية ًخؼرضون ًإلساءت اًيفس َة تدزخة  .اًوسط اذلسايب والاحنراف املؼَازي ،األحاذي

املؼامٍك  إساءتؼوامي اصلميوؾرافِة اثر ػىل مس خوى وأن ًحؼغ اً ،أنرب ًَهيا ثؼرضِم ًإلٌُلل مث ثؼرضِم ًإلساءت ادلسدًة

مس خوى ثؼَمي  أخنفغًألظفال حزذاذ لكٌل  اإلساءتوان ذزخة  ،تدزخة أنرب من اإلانج ًإلساءتاًواصلًة فاطلهوز ًخؼرضون 

 .(3000،سواكد واًعراوهَ)واألهماث واخنفغ ذخي األرست اآلابء

ة إىل مؼرفة األساًَة اًضااؼة إلساءت مؼامٍك ظفي ماكدي ُدفت اصلزاس :( 3000ذزاسة ايسني وآخرون) - 2

يت، أػد  املدزسة وػالكهتا ابًسٌلث وارلعااط اًيفس َة ٌَعفي ورعل من مٌظوز األم يف لك من اجملمتع املرصي واٍىًو

ملؼامٍك، ن اسدداهخني األوىل ًدضخَط إساءت املؼامٍك واًثاهَة ًلِاش ارلعااط اًيفس َة اًيت حرثحط تإساءت اواًحاحث

دِة وكد مت ( 13أم مرصًة و)( 020)وحىوهت غَية اًححر من ُذٍ اًؼَياث غضوااَاً، واس خخدمت  اخذَازأم هًو

واكن من هخاجئ اًححر أن ، اًخةََي اًؼامًل.الازثحاظاًخايئ، محََي اًخحاٍن، مؼامالث  الاخذحازاًوسااي اإلحعااَة اآلثَة: 

املدزسة ثدداٍن تدداٍن اًؼوامي اصلميوؾرافِة اآلثَة: معر اًعفي)حِر حىون أنرث  إساءت املؼامٍك اًيفس َة صلى ظفي ماكدي

حمافظة )اًثلافة اًفرغَة واًعحلة الاحامتغَة أو (،وخًس اًعفي)حِر حىون أنرث ًألظفال اطلهوز (،ٌَعفي األنرب س ياً 

 (.3000 ،ايسني وآخرون)اًيت ًًمتي ًِا، ونذعل مس خوى ثؼَمي األم( ومذحرزت

ُدفت اصلزاسة إىل مسح ًألًفاع اًيت جس خؼمي من كدي اًواصلٍن يف  :( 3000ذزاسة اًضلرياث واملرصي) - 2

اإلساءت اٌَفظَة ضد األظفال وػالكذَ تحؼغ املخـرياث اصلميـرافِة املخؼَلة ابًواصلٍن يف حمافظة اٍىرك، واس خخدمت 

( 0132صلٍن ضد األظفال، اص متَت غَية اصلزاسة ػىل)فئة من األًفاع املس خؼمٍك من كدي اًوا( 01)اسدداهة محخوي ػىل

 ،(3اك)اكي مرتع اًخايئ، الاخذحاز اآلثَة اإلحعااَة اًوسااي واس خخدمت س ية،(01–02)تني أغٌلزمه حراوحت وظاًحة ظاًة
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ً ًخىراز اإلساءت اٌَفظَة  .تريسون ازثحاظمحََي اًخحاٍن، مؼامي  من اإلانج واكن من هخاجئ اًححر أن اطلهوز أنرث ثؼرضا

 .(3000)اًضلرياث واملرصي،األرستاٌَفظَة حزذاذ ابسذايذ ػدذ أفراذ  اإلساءتوإن اكهت اإلانج أنرث ثأثراً هبا وأن 

ُدفت اصلزاسة إىل حفط أساًَة اًؼلاة ادلسدي املٌلزسة ػىل اًعفي يف اًوسط  :( 3002ذزاسة غضوي) - 2

دزش أساًَة اًؼلاة ادلسدي املٌلزسة ػىل األظفال يف اًوسط ثن األوىل اواس خخدمت اسدداهخ ،األرسي يف اًسؼوذًة

حنو اس خخدام اًؼلاة ادلسدي يف معََة ثأذًة األظفال ابًوسط األرسي  الاجتاُاثمت تدزاسة هت ةاألرسي، تُامن اًثاهَ

ومن إػداذ املرنز اًوظين صلزاسة اًؼلاة ادلسدي واًحدااي ابًوالايث املخةدت األمٍرىِة ثأًفت غَية اًححر  ،ُو

نظاًحة خامؼَة حراوحت ( 030)من س يَ، واس خخدمت اًوسااي اإلحعااَة اًخاًَة : مؼامي ازثحاظ ( 32-01)تني أغٌلُز

اًؼلاة ادلسدي ًخأذًة األظفال يف  اهدضازس حريمان، مرتع اكي. واكن من هخاجئ اًححر  ازثحاظتريسون، مؼامي 

وأن  ،س ية أنرث غرضة ٌَؼلاة ادلسدي من ابيق فئاث اًؼمر األخرى( 03 – 1)اًسؼوذًة وأن فئة اًؼمر املمخدت تني

اًحًت ًلي غلاهبا حسداًي يف اًوسط األرسي لكٌل نربث، وأن غلاة اًعفي اًيفيس أنرث إًالماً وإًذاًء ٌَعفي من اًؼلاة 

 .(3002غضوى،)ادلسدي من وهجة هظر غَية اًححر

اًخؼرف ػىل أنرث أساًَة إساءت املؼامٍك اًواصلًة ًألظفال اهدضازاً  من أُداف اصلزاسة :( 3002)ذزاسة ذومك - 1

حىوهت غَية اصلزاسة  ،واس خخدمت اسدداهة إلساءت مؼامٍك اًعفي من كدي اًواصلٍن من إػداذ اًحاحثة ،يف اًحُئة اٍمييَة

لة اًعدفةظفاًل وظفٍك ممن ًدزسون يف أحد اًعفوف اًس خة من اًخؼَمي األسايس مت اخذَازمه ( 330)من  ،تعًر

ة،  واكن من هخاجئ اًححر أن  .اًخايئ ًؼَيُذني مس خلَخني الاخذحازواس خخدمت اًوسااي اإلحعااَة اًخاًَة: اًًس حة املئًو

 ،واًضة ابًؼعا ،وإاثزت ارلوف من األم ،واٍهتدًد ابًضة ،اًضة :إلساءت ص َوػاً من كدي األهماث يهاأنرث أصاكل 

ص َوػاً من كدي اآلابء فِيي إاثزت  إلساءتاأما أنرث أصاكل  ،حِواانث يف مٌاذات اًعفيوسة اًعفي واس خخدام أسٌلء 

اًيخاجئ أًضاً  وأصازث ،واس خخدام اًؼعا ،يف حاٌك املرط الاُامتموػدم  ،واٍهتدًد ابًضة ،واًضة ،ارلوف من األة

 .(3002 ،ذومك)ةيف مس خوى ثؼرضِم ًإلساءت اًواصلً واإلانجإىل أهَ ال ثوخد فروق تني اطلهوز 

من أُداف اصلزاسة اًخؼرف ػىل ظاُرت اًؼيف ضد األظفال يف اٍمين من  :( 3002ذزاسة اطلحباين وآخرون) - 3

ا وأس حاهباحِر أصاكًِا  ثأًفت غَية  ،ًخحلِق أُداف اًححر إػداذمهاس خخدم اًحاحثون زالج اسدداانث من  ،وآاثُز

يف  األحداجظفاًل وظفٍك من األظفال ( 22أة وأم و)( 223زش و)ظفاًل وظفٍك من أظفال املدا( 211اصلزاسة من)

ذوز اًخوحَِ الاحامتغي. واكن من هخاجئ اًححر أن ُياك اًؼدًد من أصاكل اًؼيف املٌلزش ضد األظفال ثخفاوث تني 

ف ـًرواً واإلانجواًيت ختخَف ػىل حنو وس يب تني اطلهوز  ،واًخحرص ادلًيس ،واإلٌُلل ،اًؼلاة ادلسدي واًيفيس

ػىل ظحَؼة أساًَة زػاًة األظفال  ،وجحم األرست ،وهوغ اًؼمي ،ملخـرياث املس خوى اًخؼَميي اً نٌل أن ُياك ثأزري  ،واذلض

 .(3002،اطلحباين وآخرون)واألهماث اآلابءمن كدي اًلامئني ػىل زػاٍهتم من 

 أّجَ الشثَ ّاالختالف ت٘ي الذراصاخ الضاتمح : 
املؼامٍك اًواصلًَ ًألظفال  إساءتزاساث اًساتلة مفهنا ماُدف إىل اًخؼرف ػىل ثيوغت أُداف اصل األُداف: -

(  3000وذزاسة ايسني وآخرون) (3000سواكد واًعراوهة) وذزاسة (0221ضَف)أتو  ندزاسة املخـرياث تحؼغ كهتاوػال

ػىل اًعفي يف حفط أساًَة اًؼلاة ادلسدي املٌلزسة  إىلومهنا ما ُدف  ،(3000وذزاسة اًضلرياث واملرصي)

اًخؼرف ػىل أنرث أصاكل أساًَة إساءت املؼامٍك اًواصلًة ًألظفال  إىلومهنا ما ُدف ( 3002اًسؼوذًة ندزاسة غضوي)

اًخؼرف ػىل ظاُرت اًؼيف ضد األظفال)أصاكًِا  إىلومهنا ماُدف ،(3002اهدضازاً يف اًحُئة اٍمييَة ندزاسة ذومك)

ا وأس حاهبا مؼامٍك األم  إساءتاًخؼرف ػىل  إىلاصلزاسة اذلاًَة فِدفت  أما ،(3002)آخرونندزاسة اطلحباين و ( وآاثُز

 .ًألظفال وػالكهتا تحؼغ املخـرياث اصلميوؾرافِة
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ظاًة وظاًحَ يف ذزاسة سواكد ( 2113)ثحاًًت اصلزاساث اًساتلة يف جحم غَياهتا واكن أنرب جحم اًؼَية: -

 ؽفلد تَأما اصلزاسة اذلاًَة  ،(3002غضوي) ذزاسة يف ََخامؼ  ظاًحَ (030جحم) وأظـر ،(3000واًعراوهة)

ػىل غَياث خمخَفة يف اًخعحَق فدؼضِا اكهت غَياهتا من ظَحة  اًساتلةنٌل اغمتدث اصلزاساث  ،وظفه ظفالً ( 020جحمِا)

وذزاسة ( 3000وذزاسة اًضلرياث واملرصي)( 3000وذزاسة سواكد واًعراوهة) ( 0221)املدازش ندزاسة أتو ضَف

األظفال  من غَياهتا اكهت وتؼضِا ،(3000وآخرون) ايسني ندزاسة األظفال أهماث من غَياهتا اكهت وتؼضِا ،(3002ذومك)

 .اًرايطأما غَية اًححر اذلايل فاكهت غًَهتا من أظفال  ،(3002ندزاسة اطلحباين وآخرون) واألهماث واآلابء

 ،(3000واًعراوهة) سواكد وذزاسة (0221)َفض أتو  زاسةند امللاًُس اًساتلة ساثاصلزا تؼغ اس خخدمت األذات: -

وذزاسة  ( 3000)وذزاسة اًضلرياث واملرصي ( 3000)الاسدداانث ندزاسة ايسني وآخرون واس خخدم تؼضِا اآلخر

ونذا اصلزاسة اذلاًَة فلد اس خخدمت  ( 3002وذزاسة اطلحباين وآخرون) ( 3002)وذزاسة ذومك ( 3002)غضوي

 .هفسَاًعفي اسدداهَ موهجة إىل 

ثحاًًت اصلزاساث اًساتلة يف هخاجئِا الخذالف أُدافِا وظحَؼة غَياهتا، أما اصلزاسة اذلاًَة فس خؼرط  اًيخاجئ: - 

 هخاجئِا الحلاً 

 إجـراءاخ الثذج :
 (م3001/3003)ة يف مدًية ثؼز ٌَؼام اصلزايسألًََُخىون جممتع اًححر من أظفال اًرايط ا جممتع اًححر: -أوالً 

موسػني ػىل مدٍرايث اًرتتَة اًثالج، نٌل ُو  –مىذة اًرتتَة إلحعااَاثوفلاً  –ظفي وظفٍك ( 0220)ًؽ ػدذمهواًحا

 .(0مدني يف خدول)
 ًحني جممتع اًححر ( 0)خدول

 ػدذ اًرايط املدٍرايث
 ػدذ األظفال

 اجملموغ
 إانج رهوز

 222 022 323 زوضة 03 اًلاُرت

 222 022 300 زوضاث 00 املظفر

 111 323 222 زوضة 03 ظاٌك

 0220 212 121 زوضة 22 اجملموغ

 

( 2)ثرتاوخ أغٌلزمه تني ،هىثأ( 22)رهر و( 31)وظفٍك مهنم ( ظفالً 020من)حىوهت اًؼَية  غَية اًححر: -اثهَاً 

لة اًعحلِة اًؼضوااَة( 1و)  .(3ونٌل ُو مدني يف خدول) ،س يواث، مت اخذَازمه ابًعًر
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 ًححرًحني غَية ا ( 3)خدول

 أمس اًروضة املدًٍرة
 ػدذ األظفال

 اجملموغ
 إانج رهوز

 اًلاُرت
 02 2 2 سام

 30 2 02 اإلتداغَة

 املظفر
 03 2 1 اكرأ

 30 1 03 س حأ

 ظاٌك
 23 03 30 تدز

 23 30 03 ارلََج

 020 22 31 اجملموغ

  اًححر:أذات  -اثًثاً 

مت إػداذ إسدداهة اًححر
(0)

 : وفق ارلعواث اآلثَة 

  .محدًد اًِدف من الاسدداهَ -0

راث اًؼالكة تـرط : محدًد اجملاالث اًيت سدذضـمهنا اإلسـدداهة  اًساتلة ثواصلزاسا األذتَاثالاظالغ ػىل  -3

وظـَاؿة فلـراث الاسـدداهَ حِـر ظـَـت ًفظَـاً تعـوزثني  ،واإلٌُلل والاهفؼاًَةاملؼامٍك ادلسدًة  إساءتواًيت متثَت يف 

فلرت ٍـلك ظـوزت ثوسغـت ػـىل جمـاالث ( 02)األخرى خاظة ابطلهوز، وتَؽ إحٌليل ػدذ اًفلراثو  ابإلانجأحداٌُل خاظة 

فلـراث ( 2و) ،فلراث جملـال إسـاءت املؼـامٍك الاهفؼاًَـة( 2و) ،ادلسدًةفلراث جملال إساءت املؼامٍك ( 3) الاسدداهة اكآليت:

ي ُذٍ اًعَاؿاث اٌَفظَة ًفلراث الاسدداه .اإلٌُللجملال  َ إىل زسوماثمث مت محًو
(3 )

 .ًخدٌاسة مع ظفي اًروضة

حممكني( 1): غرضت اإلسدداهة ػىل ظدق اإلسدداهة -2
(2 )

من املخخععـني يف ػـمل اًـيفس وفٌـاهني جضـىََِني 

ويف  ،وكد أتدوا موافلهتم ػىل اًفلراث مع إحراء اًخؼدًالث ػـىل تؼـغ اًرسـوم ًخعـحح أنـرث وضـوحاً  ،الاُامتممن روي 

 .دًالث املعَوتةضوء رعل مت إحراء اًخؼ

هروهحاد نٌل  - أًفامت ثعحَق األذات ػىل غَية اًححر وأوخد اًثحاث ابس خخدام مؼامي زحاث  زحاث اإلسدداهة: -2

 .(2)ُو مدني يف خدول
 مؼامالث زحاث الاسدداهَ( 2)خدول

 اٍلكي اإلٌُلل املؼامٍك الاهفؼاًَة  إساءت املؼامٍك ادلسدًة  إساءت اجملال

 0.10 0.20 0.32 0.32 مؼامي اًثحاث

مٌخفغ كََاًل وكد ًؼزى رعل  اإلٌُللأن مؼامالث اًثحاث مٌاس حة وان مؼامي زحاث جمال ( 2)ًخضح من ادلدول

 .ػدذ فلراثَ اًلٍََك إىل

وتذعل مت اذلعول ػىل أذات ًلِاش إساءت مؼامٍك األم ًعفي اًروضة ثخوافر فهيا خعااط األذات املياس حة ممثٍك يف 

 .اًعدق واًثحاث

                                                 
 كامت تإػداذ إسدداهة اًححر اصلنخوزت / جناخ غحداًرحمي َلد . (0)

 كامت ابًرمس اًعفٍك املحدػة/أمي ملدي ظاًحة يف اًعف اًخاسع األسايس يف مدزسة خدجية اٍىربى تخؼز. (3)

 اذلدا. وذاذ اًرممية فائزٍ .ًَىل ًوسف.  ذ. حِدز اًؼعاز.ذ. هخِي اخملاليف. ذ. أهُسة ذومك.أسٌلء اًساذت احملمكني :  (2)
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  اًخعحَق: -زاتؼاً 

ة اًحاحثاث ػىل ثعحَق األذات من كدي مؼدت األذات ق حبر مِداين ػىل اًرايط  ،مت ثدًز ومت ثوسًع اًحاحثاث نفًر

ومت ثعحَق األذات مِداهَاً ػىل اًيحو اآليت : ثذهر اًحاحثة ٌَعفي أهنا س خَؼة ًؼحة املعَوة مٌَ  ،احملدذت يف اًححر اذلايل

مث ثؼرط اًرسوم ػىل اًعفي  ،خوى اًرسوم اًيت س خؼرط ػَََ وثذهر هل أن ُذٍ اًرسوم ألم وظفَِافهيا اًخؼرف ػىل حم 

ُ  ،ػربث اس خجاتة اًعفي غن حمخوى اًرمسة فإرا ،وجسأل اًعفي مااطلي ٍراٍ يف لك زمسة ،مكثرياث لك ػىل حدٍ سأل ٌ

مل ثؼرب اس خجاتة  وإرا ،ارلاظة هبذا اًـرطوزكة اًاكن حيدج مؼَ ما حيدج يف اًرمسَ وثدون اس خجاتخَ يف  إناًعفي 

اكن حيدج  إنٌَمحخوى ٌسأل  إذزبنَاحملخوى وتؼد اًخأند من  إذزاكاًعفي غن حمخوى اًرمسة جساػد اًحاحثة اًعفي ػىل 

ي ،مؼَ ما حيدج يف اًرمسَ وثدون اس خجاتخَ يف واًركة ارلاظة تذعل   .(3003)ػٌَلً تأن اًخعحَق اكن يف صِر أجًر

ؽ اًحَاانث اًيت مت اذلعول ػَهيا من غَية اًححر ًخةَََِا إحعااَاً ومحلِق أُداف اًححرمث مت   .ثفًر

 اًوسااي اإلحعااَة : -خامساً 

 :( spss)اإلحعايئاس خخدمت اًوسااي اإلحعااَة اًخاًَة ابالس خؼاهة ابًربانمج 

 .مؼامي زحاث أذات اًححر إلجياذهروهحاد  - أًفامؼامي  -0

 .ًؼَية ٌَخؼرف ػىل مس خوى إساءت مؼامٍك األم ًعفي اًروضةاًخايئ  الاخذحاز -3

ة ًخةدًد وسة اس خخدام األم ألساًَة  -2  .مؼامٍك اًعفي إساءتاًًس حة املئًو

اًعفـي، هـوغ  ثحؼـاً ملخــرياث املؼـامٍك إسـاءت مسـ خوى يف اًفـرق ػـىل مس خلَخني ٌَخؼرف ًؼَيدني اًخايئ الاخذحاز -2

 ث.اخو خوت واألاألوػدذ 

 املؼامٍك ثحؼاً ملخـري حرثُة اًعفي. إساءتاألحاذي ٌَخؼرف ػىل اًفروق يف مس خوى  محََي اًخحاٍن -2

 الثذج:ًتائج 
ًخحلِق ُدف اًححر األول املمتثي يف اًخؼرف ػىل مس خوى إساءت مؼامٍك األم ًعفي  هخاجئ اًِدف األول : -أواًل 

 .(2)يه مدَية يف خدولاًخايئ ًؼَية واحدت واكهت اًيخاجئ نٌل  الاخذحازمت اس خخدام  اًروضة
 ومذوسط اجملمتع  اًؼَيةالاخذحاز اًخايئ صلالٌك اًفروق تني مذوسعاث ذزخاث ( 2)خدول

 اجملال
 املخوسط

 اًفريض

املخوسط 

 احملسوة

 الاحنراف

 املؼَازي

ذزخة 

ة  اذلًر

 اًلمية

 اًخااَة

غيد  اصلالٌك

 ( 0.02مس خوى)

 ذاهل 2.202 032 0.233 3.322 2.2 ادلسدًةاملؼامٍك  إساءت

 ؿري ذاهل 0.231 032 0.120 3.201 3.2 الاهفؼاًَةاملؼامٍك  إساءت

 ذاهل 00.211 032 0.112 0.122 0.2 اإلٌُلل

 ذاهل 2.100 032 2.222 2.3 3.2 اٍلكَةالاسدداهَ 

 ادلسدًةاملؼامٍك  إساءتيف جمايل ( 0.02)غيد مس خوى إحعااَةجند أهَ ثوخد فروق راث ذالٌك ( 2)من ادلدول

وأن مس خوى اإلساءت اًيت ًخؼرط ًِا ظفي اًروضة من كدي األم أكي من املخوسط يف ُذٍن  ،والاسدداهَ ولك اإلٌُللو 

وكد ثؼزى ُذٍ اًيدِجة إىل ظـر سن األظفال حِر أوىص اًييب ظىل ػل ػَََ وسمل  ،اجملاًني ويف الاسدداهَ ولك

الاُامتم ابألظفال ومالغحهتم ًس حع وثأذٍهبم ًس حع ومعاحدهتم  إىليف ُذٍ املرحٍك ثسَونَ وذغوثَ  األظفالابًرفق مع 

ة ؿري اًعحَةة وتأن أساًَة اًؼلاة اًحدين  ،ًس حع أو كد حىون أرس أظفال غَية اًححر أنرث وغَاً ابملٌلزساث اًرتتًو

هون  إىل اًيدِجةؼزى كد ث وأًضاً  ،ال ثؼمي ػىل إظالخ وهتذًة اًعفي وإمنا ثؤثر سَحاً ػىل خشعَخَ يف املس خلدي واإلٌُلل

مذوسعة  اكذعاذًةاطلٍن كد ٍمتخع اؿَهبم مبس خوايث  ََُةغَية األظفال اًيت أحري اًححر ػَهيا من أظفال اًرايط األ
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 اًيدِجةوكد اخذَفت  .أكي وابًخايل كد حىون اإلساءت ٌَعفي أكي الاكذعاذًةأومرثفؼة مما جيؼي ثؼرط األرست ٌَضـوظ 

إىل ثؼرط األظفال يف  أصازوااطلٍن ( 3002)وآخرونوذزاسة اطلحباين ( 3000واًعراوهة)اًساتلة مع ذزاسة سواكد 

 .اخذالف اًؼَياث إىلوكد ًؼزى ُذا الاخذالف  مذفاوثةتدزخاث  واإلٌُللادلسدًة  ًإلساءتغَياث حبوهثم 

املؼامٍك  إساءتجمال يف ( 0.02)غيد مس خوى إحعااَةإىل أهَ ال ثوخد فروق راث ذالٌك  أًضاتُامن أصازث اًيخاجئ 

اغخلاذ األهماث  إىليف ُذا اجملال مذوسعَ وكد ثؼزى ُذٍ اًيدِجة  اًروضةالاهفؼاًَة مبؼىن أن مس خوى إساءت األم ًعفي 

ة أخرى كد ال جسخة أي رضز ٌَعفي واثفلت ُذٍ اًيدِجة مع  ،تأهنا  ماذامت ال ثضة ظفَِا أو هتمه فأي ممازسة حرتًو

ثؼرط األظفال يف غَياث حبوهثم  إىل أصازوااطلٍن ( 3002)وآخرونوذزاسة اطلحباين ( 3000)هةذزاسة سواكد واًعراو 

 .الاهفؼاًَة ًإلساءت

مؼامٍك األم ًعفي اًروضة ًُس مرثفع وان اكن  إساءتأن مس خوى  إىلأن  إىلوػَََ فان اًيخاجئ آهفة اطلهر جضري 

يف  الاس خخدام ووسة ،األساًَةوٌَخؼرف ػىل تؼغ ُذٍ  ،اطلي جس خخدمَ األم األسَوة حبسة مذفاوثة ًظِر تدزخاث

ة ٍلك فلرت من فلراث الاسدداهة فاكهت اًيخاجئ نٌل ُو مدني يف ادلدول أوخدث اذلايل اًححر غَية ضوء  .(2)اًًسة املئًو
  واًًسة املئوًة ًالس خخدام ألظفاًِا اإلساءتاًيت جس خخدهما األم يف  األساًَة( 2)خدول

 % وأصاكًِااملؼامٍك  إساءتأساًَة  % وأصاكًِااملؼامٍك  إساءتأساًَة 

 الاهفؼاًَة:املؼامٍك  إساءتجمال  ادلسدًة:املؼامٍك  إساءتجمال 

 11 ابًضة.( )أوإتًهتااجهنا. أم هتدذ 0 31 أوإتًهتا ابًؼعا اجهنا. أم ثضة 0

 23 ابذلرمان من املرصوف.( ًهتا)أوإت اجهنا.أم هتدذ 3 23 أواذلحيابذلزام( )أوإتًهتااجهنا.أم ثضة 3

 23 ابذلرمان من اٌَؼة مع أظدكااَ( )أوإتًهتااجهنا.أم هتدذ 2 22 تَدُا.( )أوإتًهتااجهنا. أم ثضة 2

 31 .(أوإتًهتا)اجهنا. أم ثرصد أوجسة أوجض مت 2 32 .()أوإتًهتااجهنا. أم حرلك 2

 23 أمام أظدكااَ( إتًهتاأو)اجهنا. أم ثرصد ػىل 2 22 .()أوإتًهتااجهنا. أم ثؼغ 2

 اإلٌُلل:جمال  20 .ثيشء( )أوإتًهتااجهنا. أم حريم 1

 33 .  أتياهئا.أم ثفضي أتياهئا اآلخٍرن ػىل أحد 0 30 .(. أم محرق ظفَِا)أوظفَهتا3

 22 .هممتةخااع وأمَ ؿري ( أوظفه). ظفي3 - -

غ وأمَ 2  -  32 غيَ. مضـوٌك. ظفي مًر

ًً حمتثي يف : اًضة ابًَد  األممؼامٍك  إساءتأنرث أساًَة  أن( 2)ًخضح من ادلدول ادلسدًة ٌَعفي اس خؼٌلاًل

ٌَعفي اس خؼٌلاًل: اٍهتدًد ابًضة،  الاهفؼاًَة األممؼامٍك  إساءتواًضة ابًؼعا واًضة ابذلزام أواذلحي، وأنرث أساًَة 

من ( %20ِر ثؼرط ًِذٍ األساًَة أنرث من)واًرصاد أواًسة أواًض مت،واٍهتدًد ابذلرمان من اٌَؼة مع األظدكاء، ح 

أفراذ غَية اًححر، وكد ًؼزى ازثفاغ وسة اس خخدام ُذٍ األساًَة إىل أن اًضة واإلًذاء ادلسدي والاهفؼايل ُو 

األسَوة اًضااع يف جممتؼاثيا اًؼرتَة هدِجة الاغخلاذ تأهنا ممازساث انحجة ًرتتَة اًعفي، ويه األكرة يف الاس خؼٌلل إىل 

اًؼلاة  إلًلاغكد جس خخدم ًدُا نأرسغ ظًرلة  فإهناهماث خاظة اًضة ابًَد ألن األم غيدما حىون مٌفؼٍك األ

 األساًَةتخغل  ًإلساءت األهماثثؼرط  إىلاًضة كد ًؼزى ازثفاغ وسة اس خخدام  أًضا ،(0221 ،ابًعفي)أتو ضَف

هتن خؼرط أظفال غَية اًححر ،يف ظفٍو ٍىن تًسة أكي حِر ( 2)ى املحٌُة يف خدولاألخر  اإلساءت ألصاكل أًضاًو

املؼامٍك إىل ظـر معر  إساءتوكد ًؼزى اخنفاط وسة الاس خخدام ًخغل األصاكل من  ،مهنم( %20)ًخؼرط ًِا أكي من

 .أفراذ غَية اًححر
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 ً ؼامٍك ًخحلِق ُدف اًححر اًثاين املمتثي يف اًخؼرف ػىل اًفروق يف مس خوى إساءت م هخاجئ اًِدف اًثاين : -اثهَا

األم ًعفي اًروضة وفلاً ملخـرياث: هوغ اًعفي وػدذ أخوثَ وأخواثَ وحرثُدَ مت اس خخدام اًوسااي اإلحعااَة اآلثَة : 

  .(ح -1و)( ة -1و)( أ -1)ومحََي اًخحاٍن األحاذي نٌل ُو مدني يف ادلدول ،اًخايئ ًؼَيدني مس خلَخني الاخذحاز
 واإلانجاًفروق تني مذوسعاث ذزخاث اطلهوز  هخاجئ الاخذحاز اًخايئ صلالٌك( أ -1خدول)

 اًؼدذ اًيوغ اجملال
 املخوسط

 
 املؼَازي الاحنراف

 ذزخة

ة  اذلًر

 اًلمية

 اًخااَة

اصلالٌك غيد 

 ( 0.02مس خوى)

ادلسدًةاملؼامٍك  إساءت  
 3.0230 3.2232 31 رهوز

 ؿري ذاهل 0.231 031
 0.1202 3.2102 22 إانج

 ةالاهفؼاًَاملؼامٍك  إساءت
 0.1000 3.3200 31 رهوز

 ؿري ذاهل 0.230 031
 0.3200 3.2112 22 إانج

 اإلٌُلل

 

 0.1222 0.1223 31 رهوز
 ؿري ذاهل 0.021 031

 0.1323 0.1321 22 إانج

 اٍلكي
 2.2003 2.1230 31 رهوز

 ؿري ذاهل 0.223 031
22 إانج 2.1001 2.2000 

من كدي  ًإلساءتفروق ذاٌك إحعااَاً تني اطلهوز واإلانج يف مس خوى اًخؼرط أهَ الثوخد ( أ-1)ًخضح من ادلدول

وكد ًؼزى رعل إىل أن األم ثؼاكة  واًعفٍكتني اًعفي  اإلساءتثفرق يف أساًَة األم مبجاالهتا اخملخَفة مما ًؼين أن األم ال

ة ظـريت من كام ابرلعأ، ونذعل هون غَية ان ًيوغ ارلعأ اًواكع من اًعفي تـغ اًيظر غ ًححر ماساًوا يف مرحٍك معًر

، (3002دِجة مع ذزاسة ذومك). اثفلت ُذٍ اًي واإلانجثفرق فهيا تني اطلهوز  جس خؼمي فهيا ممازساث مدضاهبة يف اًخًض ئة ال

وذزاسة اًضلرياث ( 3000)وذزاسة ايسني وآخرون( 3000)واخذَفت ُذٍ اًيدِجة مع ذزاسة سواكد واًعراوهة

وحوذ فروق تني اطلهوز واإلانج يف ثؼرضِم  إىل أصازثاًيت ( 3002)سة اطلحباين وآخرونوذزا( 3000)واملرصي

تاخذالف اًحُئاث اًيت  إىلوكد ًؼزى ُذا الاخذالف  ،و أن اطلهوز أنرث ثؼرضاً ًإلساءت من اإلانج ،ًإلساءت فهيا  أحًر

 .اصلزاساث واخذالف اًؼَياث
 ًفروق تني املخوسعاث ثحؼاً ملخـري ػدذ األخوت واألخواث  هخاجئ الاخذحاز اًخايئ صلالٌك ا( ة -1)خدول

 اًؼدذ اًيوغ اجملال
 املخوسط

 

 الاحنراف

 املؼَازي

 ذزخة

ة  اذلًر

 اًلمية

 اًخااَة

اصلالٌك غيد 

 ( 0.02مس خوى)

ادلسدًةاملؼامٍك  إساءت  
 0.1323 3.2102 12 زالزة فأكي

 ذاهل 3.021 001
 3.0102 2.3302 23 أنرث من زالزة

 الاهفؼاًَةاملؼامٍك  إساءت
 0.2201 3.0122 12 زالزة فأكي

 ذاهل 3.302 001
 0.3203 3.3121 23 أنرث من زالزة

 اإلٌُلل

 

 0.1020 0.1022 12 زالزة فأكي
 ؿري ذاهل 0.230 001

 0.0200 0.3121 23 أنرث من زالزة

 اٍلكي
 2.2010 2.0103 12 زالزة فأكي

 ذاهل 3.202 001
 2.1122 1.1231 23 من زالزةأنرث 

تني املخوسعاث يف جمايل ( 0.02)غيد مس خوى إحعااَةًخخني أهَ ثوخد فروق راث ذالٌك ( ة – 1)من ادلدول

املؼامٍك يف ُذٍ  إساءتمبؼىن أن  ،والاسدداهَ ولك ثحؼاً ملخـري ػدذ األخوت واألخواث والاهفؼاًَة ادلسدًةاملؼامٍك  إساءت

أنرث  وأخواهتم إخوهتمخذالف ػدذ األخوت واألخواث وابًيظر ٌَمخوسعاث جند أن األظفال اطلٍن ػدذ اجملاالث ختخَف اب
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وكد ًؼزى رعل ٌَضـط اطلي ٌضلكَ اًؼدذ  ،زالزة فأكي وأخواهتم إخوهتمهلم أػىل ممن ػدذ  اإلساءتمن زالزة مس خوى 

واثفلت ُذٍ اًيدِجة مع ذزاسة  ،يف ثًضئهتا التياءُااٍىدري ألفراذ األرست ػىل األم مما كد ًؤثر سَحاً ػىل ممازساهتا 

  .مؼامٍك اًعفي إساءتأهَ لكٌل ساذ ػدذ أفراذ األرست اسذاذث  إىل أصازثاًيت ( 3000اًضلرياث واملرصي)

تني ( 0.02)غيد مس خوى إحعااَةأهَ ال ثوخد فروق راث ذالٌك ( ة -1)ًخخني من ادلدول اإلٌُللوابًًس حة جملال 

 إساءتحؼاً ملخـري ػدذ األخوت واألخواث مبؼىن أهَ ال ثأزري ًؼدذ األخوت واألخواث يف ُذا اجملال من جماالث املخوسعاث ث 

طلعل هخاجئ اًِدف اًثاين  أصازثنٌل  إٌُلهلماملؼامٍك وكد ًؼزى رعل إىل اُامتم مؼظم أهماث أظفال غَية اًححر هبم وػدم 

ة ويه ثؼي رعلفاألم يه س يدمه اطلي ًؼمت ،ٌَححر ًعـر معرمه    .دون ػَََ يف ُذٍ املرحٍك اًؼمًر
 صلالٌك اًفروق تني املخوسعاث ثحؼاً ملخـري حرثُة اًعفي  األحاذيهخاجئ محََي اًخحاٍن ( ح-1)خدول

  اجملال
 ٍلوغ

 املرتؼاث
 مذوسط املرتؼاث ذزخة اذلًرة

اًلمية 

 اًفااَة

غيد  اصلالٌك

 ( 0.02مس خوى)

ادلسدًةاملؼامٍك  إساءت  

 0.213 2.232 3 00.120 اجملموػاث تني

 

 

 2.121 030 212.221 ذاخي اجملموػاث ؿري ذاهل

  032 232.023 اجملموغ

املؼامٍك  إساءت

 الاهفؼاًَة

 3.122 3 2.120 تني اجملموػاث

 3.123 030 223.112 ذاخي اجملموػاث ؿري ذاهل 0.002

  032 221.222 اجملموغ

 اإلٌُلل

 0.332 0.221 3 0.203 ػاثتني اجملمو 

 

 

 0.320 030 20.321 ذاخي اجملموػاث ؿري ذاهل

  032 23.112 اجملموغ

 اٍلكي

 0.121 1.222 3 01.211 تني اجملموػاث

 

 

 03.222 030 0211.022 ذاخي اجملموػاث ؿري ذاهل

032 0212.012 اجملموغ  

 ًإلساءتاٌك إحعااَاً ثحؼاً ملخـري حرثُة اًعفي يف مس خوى اًخؼرط أهَ ال ثوخد فروق ذ( ح -1)ًخضح من ادلدول

تني اًعفي األول واألخري واًعفي اطلي ًلع  اإلساءتثفرق يف أساًَة ما ًؼين أن األم ال ،من كدي األم مبجاالهتا اخملخَفة

ة ًِا خعوظَهتا وكد ًؼزى رعل إىل أن أظفال غَية اًححر تـغ اًيظر غن حرثُهبم مه يف مرحٍك  ،يف اًوسط معًر

فضاًل غن أن األم غيدما ثؼاكة فِيي ثؼاكة ًيوغ ارلعأ  ،اكن حرثُهبم أايوابًخايل ًخوكع أال ثفرق األم يف اًخؼامي مؼِم 

 .اًواكع من اًعفي تـغ اًيظر غن حرثُدَ

 التْص٘اخ:
 اسدٌاذاً إىل هخاجئ اًححر ثويص اًحاحثاث ابآليت :

 واألمومة اًعفوٌكواًًرشاث ومربنز  اإلزصاذًةػالم واًيدواث واصلوزاث ثوغَة األرست من خالل وسااي اإل -0

 .وهفسُذَ يف املس خلدي خشعَخَاًسَحَة وارلعريت إلساءت مؼامٍك اًعفي ػىل  ابآلاثز

ـة  -3 ني واًيفس َني ثوخَ ٌَـواصلٍن واألرست ثحـني أسـاًَة املٌلزسـاث اًرتتًو وضع جرامج من كدي اخملخعني اًرتتًو

 .األتياءؼامي مع اًعحَةة يف اًخ

حنو األظفال املساء مؼامَهتم ًخلدمي ارلدمة اإلزصاذًة املياس حة هلم واًيت جساػدمه ػىل  املوهجةإػداذ اًربامج  -2

 .ػىل خشعَهتم ًإلساءتاًسَحَة  اآلاثزجتاوس 

 الومترداخ:
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د من اصلزاساث  إحراءثلرتخ اًحاحثاث   حول ما ًأيت : واألحباجاملًز

ا وأس حاهباساءت ألظفال اًرايط يف اجملمتع اٍميين ذزاسة جحم ظاُرت اإل -0  .وظرق اًوكاًة واًؼالح مهنا وآاثُز

 .مؼامٍك األم ًعفي اًروضة يف حمافظاث ازلِوزًة اٍمييَة األخرى إساءت -3

  .مؼامٍك األة أواملؼَمة ًعفي اًروضة إساءت -2

 .ابًواصلٍن املخؼَلةة واملخـرياث مؼامٍك ظفي اًروضة وػالكذَ تحؼغ املخـرياث اًيفس َة والاحامتغَ إساءت -2

 
  الوراجع:

ذزاسـة جضخَعـَة )اًسـَوهَة الاضـعراابثسوء مؼامٍك اًعفي وػالكهتا تحؼغ : ( 0221)إميان َلد ،أتو ضَف -0

 .سوُاح ،خامؼة حٌوة اًواذي –لكَة اًرتتَة  ،زساٌك ذنخوزات ؿري مًضوزت ،(ػالحِة

 ،مؼـامٍك اًعفـي وتؼـغ املخــرياث اًيفسـ َة والاحامتغَـة إساءت : اًؼالكة تني( 3002)ثوفِق غحد امليؼم ،ثوفِق -3

دِة ًخلدم اًعفوٌك اًؼرتَة  .22 - 2 ،(02)اًؼدذ،(2اجملضل) ،جمٍك اًعفوٌك اًؼرتَة ،ازلؼَة اٍىًو

   يف:آاثز اًؼيف واساءت مؼامٍك األظفال ػىل اًضخعَة املس خلدََة،  ( 3001ادلَيب، سوسن صبهر) -2

(http : // www . rezgar . com /debat  / show. art. Asp ? aid) 

مرنـز اًخأَُـي واًخعـوٍر  ،(ذزاسة ػىل غَية من األظفال اٍمييَـني): إساءت مؼامٍك األظفال( 3002)أهُسة ،ذومك -2

 ،(مـن أخـي خشعـَة مذواسهـة ٌَعفـي وحٌلًخـَ وحمنَـة كدزاثـَ)مؤمتر اًعفـوٌك اًـوظين األول ،خامؼة ثؼز -اًرتتوي 

331- 322. 

ـف )اًؼيف ضد األظفال يف اٍمين: ( 3002)وآخرون ،يناطلحبا -2 ذزاسـة احامتغَـة مِداهَـة مليـاظق خمخـازٍ يف اًًر

 .ظيؼاء ،معاتع حرافِىس اهرتانص يي ،(واذلض

( أصـاكًِا وذزخـة ثؼـرط األظفـال ًِـا): إساءت مؼامٍك اًعفي اًواصلًَ( 3000)فاظمة ،سازي واًعراوهة ،سواكد -1

ـة ،ى ثؼَمي واصلًَ وذخي أرسثَ وذزخة اًخوحر اًيفيس صلًَوػالكة رعل جبًس اًعفي ومس خو   ،جمـٍك اًؼَـوم اًرتتًو

 .222 – 202(،3)اًؼدذ ،(33)اجملضل

، ذاز ثًض ئة اًعفـي وسـ حي اًـواصلٍن يف مؼـامٍك ومواهجـة مضـالكثَ: ( 3002)اًرشتُين، سهراي وظاذق، ٌرسًَ -3

  .اًلاُرٍ ،اًفىر اًؼريب

: اإلساءت اٌَفظَة ضد األظفـال مـن كدـي اًـواصلٍن يف حمافظـة اٍىـرك ( 3000)اًضلرياث، َلد واملرصي، ػامر -1

دِـة ًخلـدم اًعفـوٌك اًؼرتَـة جمـٍك اًعفـوٌك  ،وػالكهتا تحؼغ املخــرياث اٍميوؾرافِـة املخؼَلـة ابًـواصلٍن، ازلؼَـة اٍىًو

 .32 -1 ،اًؼدذ اًساتع ،اًؼرتَة

ؽ، ســِام -2 اجملَــس اًؼــريب  ،(سـة مِداهَــة يف مدًيــة اًـرايطذزا): اإلسـاءت إىل األظفــال وإٌُلهلــم( 3002)اًعـًو

 .30 - 32 ،(2)اًؼدذ،(2، اجملضل)جمٍك اًعفوٌك واًخمنَةٌَعفوٌك واًخمنَة، 

ــد -00 ــد اسلَ ــي ،غح ــد هخِ ــاءت: ( 3001)َل ــ َة  اإلس ــرياث اًيفس ــحؼط املخـ ــا ت ــي وػالكهت ــدزوِا اًعف ــٌل ً ــَ ن اًواصلً

 (. vh/showthread.nlin3r  http : // www . Ensan . com/)يف ،خامؼة امليعوزٍ ،والاحامتغَة

، ذاز كدـاء ٌَعحاػـة 3ح ،(املظـاُر واًخعحَلـاث)ػـمل هفـس اٍمنـو: ( 3000)غحداملؼعي، حسن وكٌاوي، ُـدى -00

 .اًلاُرت ،واًًرش
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، ذاز اًفىــر ٌَعحاػــة 0، ظتيــاء اًثلــة وحمنَــة اًلــدزاث يف حرتَــة األظفــال: ( 0221)ػـدش، َلــد غحــد اًــرحمي -03

   .الازذن ،عواًًرش واًخوسً

دِـة ًخلـدم  ،(اًواكـع واإلجتاُـاث): ثأذًـة األظفـال يف اًوسـط اًؼـااًل( 3002)مععفى ،غضوى -02 ازلؼَـة اٍىًو

 ، اًؼدذ اًساذش غرش.جمٍك اًعفوٌك اًؼرتَةاًعفوٌك اًؼرتَة، 

يت وظـرق اًوكاًـة واًؼـالح، جمَـس اًًرشـ اًؼَمـي جبامؼـة ( 0222اًؼُىس، تـدز) -02 : سـوء مؼـامٍك اًعفـي اٍىـًو

تا  .(11)اًؼدذ ،اجملٍك اًؼرتَة ٌَؼَوم اإلوساهَة ،ٍىًو

عي -02  اًلاُرٍ : ذاز اًفىر  ،يف اًعةة اًيفس َة: ( 0221)غحداملعَة ،اًلًر

وم، َلد ًفةاًلعايم، ان -01  ذاز اًرشوق  ،ظرق ذزاسة اًعفي: ( 0221)وجُر

ــة اطلاث ووهجــة اًضــحط واذلــاٌك املزاحِــة( 3002)َلــوذ، أمــان وظــاجر، ســامَِ -03 صلى األظفــال املُســاء  : مرنًز

دِة ًخلدم اًعفوٌك اًؼرتَة ،مؼامَهتم  .اًؼدذ ارلامس غرش ،جمٍك اًعفوٌك اًؼرتَة ،ازلؼَة اٍىًو

 ،ذاز اًفىر ٌَعحاػة واًًرش واًخوسًع،الازذن.     0، ظاًرتتَة يف زايط األظفال: ( 0221معَح،ػدانن ػازف) -01

 الازذن. ،ز أسامَ ًٌَرش واًخوسًع، ذاػمل اًيفس األرسي:( 3002اًؼُسوي،غحد اًرمحن) -02

اجملَـس اًؼـريب ٌَعفـوٌك  ،واإلُـٌلل: حنو اسرتاثَجَة سلاًـة اًعفـي مـن سـوء املؼـامه ( 3000مٌعوز، ظَؼت) -30

 31 - 02اجملضل األول، ،(2)، اًؼدذجمٍك اًعفوهل واًخمنََواًخمنَة، 

   .اًلاُرٍ ،ىر اًؼريبذاز اًف ،0ظ ،كضااي مؼارصٍ يف اًعفوهل املحىرٍ: ( 3002)ُدى ،اًياصف -30

ذزاسـة زلافِـة تـني ): إساءت مؼامٍك ظفي ماكدي املدزسـة وخعااعـَ اًيفسـ َة( 3000)ايسني، محدي وآخرون -33

يت واملرصي  32 - 22 ،(22)اًؼدذ ،(02)اجملضل ،اجملٍك اًرتتوًة ،(اجملمتؼني اٍىًو

 


