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اإلساءة ضد األطفال من وجهة نظر الوالدين واملعلمني .....

Abstract

The abuse against children is one of the most common problems in various societies and has historical roots 
from ancient times to the present. Omani society is one of those societies where the state works to address 
social and legal institutions and the family. The study aimed to identify the manifestations and signs of abuse 
the factors leading to the occurrence of abuse against children from the point of view of teachers and parents. 
The study was based on the pattern of descriptive studies through the simple random sampling method using 
the questionnaire tool to 150 parents and teachers and was finally applied to 131 parents and teachers with a 
response of 87.3%. The results of the study indicated that there is a high awareness of the respondents about the 
signs of abuse against children. Also, there is a high awareness of the respondents about the factors leading to 
the exposure of children to abuse as well as a high awareness of the effects of abuse against children.

Keywords: Abuse against children, Teachers, Parents.

Child abuse from the point of view of parents and teachers
 in Omani Society 

(Field Study Applied to Muscat Governorate)

امللخص 
تعد االساءة ضد األطفال من املشكالت املنترشة يف املجتمعات املختلفة ولها جذور تاريخية منذ القدم إىل وقتنا الحارض، واملجتمع العماني 
إىل  الدراسة  هدفت  واألرسة.  وقانونية  اجتماعية  مؤسسات  من  تحتوي  بما  لها  التصدي  عىل  الدولة  تعمل  والتي  املجتمعات  تلك  إحدى 
املؤدية لحدوث اإلساءة ضد األطفال من  العوامل  الوقوف عىل  املعلمني والوالدين،  التعرف عىل مظاهر وعالمات اإلساءة من وجهة نظر 
وجهة نظر املعلمني والوالدين. فضال الكشف عن اآلثار املرتتبة عىل حدوث مشكلة اإلساءة ضد األطفال. وقد اعتمدت الدراسة عىل نمط 
إىل  املوجه  االستبيان  أداة  باستخدام  وذلك  البسيطة،  العشوائية  بالعينة  االجتماعي  املسح  منهج  خالل  من  التحليلية  الوصفية  الدراسات 
نتائج  أشارت  وقد   .%87,3 قدرها  باستجابة  أي  واملعلمني  الوالدين  من   131 عىل  نهائي  بشكل  التطبيق  وتم  واملعلمني  الوالدين  من   150
املؤدية  العوامل  املبحوثني حول  ارتفاع وعي  األطفال فضال عن  الظاهرة لإلساءة ضد  العالمات  املبحوثني حول  ارتفاع وعي  اىل  الدراسة 

إىل تعرض األطفال لإلساءة وعن اآلثار املرتتبة لإلساءة ضد األطفال.

الكلمات املفتاحية: اإلساءة ضد األطفال، املعلمني، الوالدين.
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الخزيرية والرشبيني

املقدمة
الطفولة مرحلة مهمة من مراحل حياة اإلنسان فهي  تعد مرحلة 
يف  بعد  فيما  شخصيته  معالم  عليه  تنبني  الذي  األساس  الحجر 
الفطرة االنسانية يف  أمر تمليه  الرشد، وإن رعاية األطفال  مرحلة 
قول الله عز وجل "املال والبنون زينة الحياة الدنيا" وكذلك ما حث 
الرسول عليه الصالة والسالم " كلكم راع  عليه اإلسالم يف حديث 

وكلكم مسؤول عن رعيته".
وألن األطفال هم جيل املستقبل ورواده واالهتمام بهم وحمايتهم 
حماية  هي  وحمايتهم  احتياجاتهم  وتلبية  حقوقهم  واحرتام 
وما  بأكمله  العالم  عاتق  عىل  تقع  أمانة  وهي  جمعاء  للبرشية 
تحتويه من مؤسسات اجتماعية وقانونية واألرسة خري مثال عىل 
سنوات  يف  الطفل  تحتوي  التي  املجتمع  يف  األوىل  الخلية  فهي  ذلك 
نمو  يف  تسهم  التي  والقدوة  النموذج  هم  فالوالدين  األوىل،  حياته 
والتي  شخصيته،  جوانب  مختلف  يف  واملثايل  املتكامل  النمو  الطفل 
فإذا  الحسنة  والسلوكيات  واالتجاهات  القيم  خاللها  من  يتعلم 
والرعاية  والدفء  االحتواء  ويسودها  متماسكة  األرسة  كانت 
واالنسجام أدى ذلك إىل ظهور شخصية طفل إيجابية أما إذا كانت 
فإن  واإلساءة  والرصاعات  النزاعات  ويشوبها  متصدعة  األرسة 
ذلك يؤدي إىل ظهور شخصية طفل مضطربة ومتزعزعة، حيث إن 
الجو  سببها  اليوم  الراشدين  منها  يعاني  التي  املشكالت  أغلب 
األرسي الغري املستقر واملختل وظيفَيا، حيث إن أحقية الوالدين يف 
من  والبد  حقوقهم  عىل  التجاوز  يعني  ال  ورعايتهم  األبناء  تربية 
اإلساءة  اىل  تؤدي  قد  التي  الوالدين  حقوق  فهم  يف  اإلفراط  عدم 

لعدم الفهم بني اإلساءة والتأديب )حسني، 2008: 31-30(.
وتعد املدرسة هي املؤسسة االجتماعية الثانية وال يقصد بها نقل 
لدور األرسة يف ملقابلة  املكمل  وإنما هي  التنشئة عن األرسة  عبء 
ورعايته  وقدراته  مهاراته  وتنمية  لألبناء  املختلفة  االحتياجات 

وحماية وصقل شخصية ليكون مواطن صالح بعد ذلك.
الرعاية  تعمل عىل توفري سبل  املدرسة  فإن  ذلك  أجل تحقيق  ومن 
الطفل  لنمو  املناسبة  واالقتصادية  والنفسية  الصحية  االجتماعية 
تداركاً  للطفل  املختلفة  االحتياجات  واشباع  السليم  السوي  النمو 
من أن تتحول إىل مشكالت، وتشري دراسة )طيوب، 200٩( "يف أن 
واإلساءة  العنف  من  األطفال  حماية  يف  دور  واألرسة  للمدرسة 
إعطاء  يف  ذلك  ويتمثل  الطفل"،  شخصية  بناء  يف  مهم  وجانب 
أشكال  كافة  من  الحماية  وحق  الصحة  وحق  التعليم  حق  الطفل 
أفراد  جميع  عىل  الالزمة  الحقوق  من  وغريها  والعنف  اإلساءة 

املدرسة  أن  وبما  ومعرفتها،  إدراكها  املدرسة 
بيئات  من  جاءوا  الذين  الطالب  مختلف  تحوي 
مختلفة حاملني معهم خربات وتجارب ومشكالت 
بني  التفاعل  أثناء  الفروقات  تلك  جليا  وتتضح 
التعليمية  الهيئة  أعضاء  وبني  الطلبة  هؤالء 
والتي  الطلبة  وبني  وبينهم  باملدرسة  واإلدارية 
تظهر عىل هيئة عدم قدرتهم عىل التفاعل، وظهور 
الخارجي  املظهر  يف  اإلهمال  أو  الكدمات  بعض 
الشعور  أو  املتكرر،  الغياب  لكثرة  أو  للطالب 

باالزدراء والسخرية وهذه السلوكيات جميعها ال تتفق يف تحقيق 
التعليمة والرتبوية. الهدف الرئييس من العملية 

وبالتايل فإنها تعد مشكلة ويطلق عليها اإلساءة والتي تصنف من 
باختالف  وجودها  وتختلف  املجتمعات،  يف  املنترشة  املشكالت 
األرسية  والعوامل  واالقتصادي  والتعليمي  الثقايف  املستوى 
والخصائص النفسية واالقتصادية، حيث أوضحت دراسة )السيد، 
2001( "أن إساءة معاملة األطفال تتأثر باملتغريات التالية )البيئة 
من  تعد  التي  األرسي(  البنائي  والنسق   - واالجتماعية  األرسية 
وهي  واإلهمال"  البدنية  املعاملة  إلساءة  األهمية  ذات  املحددات 
تعد  العماني  املجتمع  ويف  الحارض،  وقتنا  إىل  القدم  منذ  موجودة 
الدولة حيث تنص  لها  التي تتصدى  مشكلة اإلساءة من املشكالت 
من  الحماية  يف  الحق  "للطفل  عىل  الطفل  قانون  من   )7( مادة 
العنف واالستغالل واإلساءة ويف معاملة إنسانية كريمة تحفظ له 
الحق  بهذا  به  التمتع  الدولة  وتكفل  ورشفه،  وسمعته  كرامته 
 ،2017 القانونية،  الشؤون  وزارة  املتاحة")موقع  السبل  بكافة 

الفقرة 3(. وذلك الرتفاع نسبة اإلساءة فيها. الشكل )1(
معاملة  إساءة  بموضوع  األخرية  السنوات  خالل  االهتمام  وتزايد 
األطفال وإهمالهم إذ تشري الدراسات أن كل يوم هناك أعداد كبرية 
أوضحه  -مثلما  واإلهمال؛  املعاملة  لسوء  يتعرضون  األطفال  من 
الجسمي  والرضر  األذى  إلحاق  إىل  يؤدي  مما  السابق-  الشكل 
مرحلة  يف  البعيد  املدى  عىل  خطرية  نتائج  وحدوث  بهم  والنفيس 
املوجهة  اإلساءة  كانت  إذا  بله  الطني  من  ويزيد  والرشد  املراهقة 
القائمني عىل رعايته وتربيته،  أو  الوالدين  الطفل صادرة من  نحو 
ويكتسبون  األطفال  بهم  يحتذى  سوية  نماذج  تكون  أن  فاملتوقع 
أن  خاصة  والسوية  الفاعلة  السلوكية  االستجابات  خاللهم  من 
الفاعلة  السلوكية  استجابات  خاللهم  من  يكتسبون  األطفال 
عاجزون  يولدون  البيولوجية  طبيعتهم  بحكم  وأنهم  والسوية، 
نفسيا واجتماعيا فال يستطيعون االعتماد عىل ذواتهم بل يعتمدون 

عىل اآلخرين املحيطني بهم )حسني، 2008: 35(.
بارزاً يف  املعلم دوراً  للمعلمني، حيث يلعب  بالنسبة  الحال  وكذا هو 
وربما  بالتلميذ  التصاقا  الناس  أكثر  من  ألنه  املدريس  التوجيه 
أكثرهم معرفة به، ومن خالل هذا االحتكاك املبارش يمكن للمعلم 
املختلفة، ومن خالل  التلميذ من جوانبها  يتعرف عىل شخصية  أن 
أن  األقل  عىل  أو  يدرك  أن  يستطيع  الشخيص،  لسلوكه  مالحظته 
يكون فكرة إيجابية أو سلبية يف شخصية التلميذ )املعايطة، 2007: 
تأثريا سلبيا واإلساءة  التلميذ  لهذا  املعلم  تأثري  125(؛ وبالتايل فإن 

شكل )1( يوضح مستوى اإلساءة يف سلطنة عمان

)املصدر إحصائيات دائرة الحماية األرسية بمديرية العامة للتنمية األرسية،2017(
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إليه لفظيا أو بالرضب أو اإلهمال أو جنسيا نتيجة قلة وعي املعلم 
تعترب إساءة أو قلة إدراكه عىل ملا لها من مخاطر وخيمة لشخصية 
أو  نفسه  عىل  االعتماد  عىل  قادر  غري  جيل  ينشأ  مما  التلميذ  ذلك 

اتخاذ املعلم كأنموذج وقدوة صالحة له.
املشكلة  هذه  مخاطر  حول  والوالدين  املعلمني  وعي  فإن  بالتايل 
التنشئة  مؤسسات  ممثيل  أحد  األساس  يف  هم  والذين  وأرضارها، 
االجتماعية آنفة الذكر يقلل من فرصة وقوعها وأيضا يحمي هذه 
"ما  التايل:  التساؤل  يف  الدراسة  مشكلة  تتبلور  هنا  ومن  الفئة، 
بسلطنة  والوالدين  املعلمني  نظر  وجهة  من  اإلساءة  مفهوم 

عمان؟" 

تساؤالت الدراسة:
املعلمني  نظر  وجهة  من  اإلساءة  مظاهر/عالمات  ماهي  	-

والوالدين؟
ما العوامل املؤدية لحدوث اإلساءة ضد األطفال من وجهة نظر  	-

املعلمني والوالدين؟
ماهي اآلثار املرتتبة عىل حدوث مشكلة اإلساءة ضد األطفال؟ 	-

أهداف الدراسة:
التعرف عىل مظاهر وعالمات اإلساءة من وجهة نظر املعلمني  	-

والوالدين.
األطفال من  اإلساءة ضد  لحدوث  املؤدية  العوامل  الوقوف عىل  	-

وجهة نظر املعلمني والوالدين.
ضد  اإلساءة  مشكلة  حدوث  عىل  املرتتبة  اآلثار  عىل  الوقوف  	-

األطفال.

أهمية الدراسة:

األهمية النظرية:
مجال  يف  جديدة  ومعرفية  علمية  حصيلة  الدراسة  هذه  تضيف  	-

الطفولة واملتعلقة بمشكالت اإلساءة ضد األطفال.
املتعلقة  تلك  وخاصة  املهنية  الكتابات  يف  النظري  اإلطار  إثراء  	-
بدور الوالدين واملعلمني يف الحد من اإلساءة ضد األطفال وذلك 
وجهة  من  األطفال  ضد  اإلساءة  تناولت  التي  الدراسات  لقلة 

نظرهم عىل حد علم الباحثة.

األهمية التطبيقية:
التنمية  لوزارة  الحالية  الدراسة  نتائج  ترفع  أن  املتوقع  من  	-
املمكنة  املقرتحات  والتي قد تستفيد منها يف وضع  االجتماعية 
املعلمني  نظر  وجهة  معرفة  بعد  اإلساءة  ظاهرة  من  للحد 

والوالدين.
الوالدين  تبرصة  يف  الدراسة  هذه  نتائج  من  االستفادة  يمكن  	-
اإلعالم  وسائل  خالل  من  اإلساءة  ملشكلة  السلبية  باآلثار 
املختلفة وبالتعاون مع متخذي القرار إلعداد الربامج التوعوية 

بهذه املشكلة.

مصطلحات الدراسة:
:Child abuse - اإلساءة ضد األطفال 

كما تعني اإلساءة: " هي تعرض الطفل ألي إغفال أو إهمال سواء 

كان ذلك عىل املستوى الصحي أو النفيس أو االجتماعي، سواء كان 
أي  بإغفال  وذلك  الطفل  نمو  أثناء  أو  الحمل  أثناء  أو  الحمل  قبل 
)درويش،  سليمة"  بطريقة  ونموه  تكوينه  عىل  يساعد  إجراء 

.)43 :2015
مستهجنة  وأفعال  سلوك  "بأنها  اإلساءة:  فيعرفها  البعض  أما 
وغري مرغوب فيها يقوم بها الفرد املعتدي عن قصد بهدف إلحاق 
للضحية مما يؤدي  الجنيس  أو  النفيس  أو  الجسمي  الرضر واألذى 
إىل ظهور نتائج نفسية واجتماعية خطرية عىل شخصية الضحية". 

)حسني، 2008 :21(.
ومن خالل التعاريف السابقة فإن االساءة ضد األطفال التي سوف 
واألنشطة  السلوك  أنماط  "جميع  هي  البحث  هذا  يف  إليها  نتطرق 
أو  جسديا  كان  سواء  بالطفل  األذى  لإللحاق  املستهدفة  واألفعال 
الطرق  أو غري مبارشة وبشتى  بطريقة مبارشة  أو جنسيا  نفسيا 

أو إهماله مما يؤثر عىل نموه النفيس والجسدي واالجتماعي.

:Parents الوالدين 
وهي  الحياة  ظروف  من  تنبعث  اجتماعية  مؤسسة  عن  عبارة  	-
بفضل  ذلك  ويتحقق  البرشي  الجنس  لبقاء  حتمية  رضورة 
واملرأة  الرجل  وهما  اآلخر  عن  عنهما  غنى  ال  كائنني  اجتماع 
الرابط املستقر بني هذين الكائنني وهو األرسة )محمد، 2013: 

.)14
بكثري  أعضاؤها  األشخاص، ويقوم  املتبادل بني  للتفاعل  وحدة  	-
األخت  االبنة،  االبن،  األب،  الزوجة،  الزوج،  كدور  األدوار  من 
وكل هذه األدوار محددة من قبل املجتمع )محمد،2012: 22(.

عىل  اجتمعا  الذين  واألب  األم  إجرائيا:  الوالدين  الباحثة  تعرف  	-
رابطة الزواج وأنجبوا أطفاال يف إطار اجتماعي مستقر يسمى 

األرسة. 

Teachers املعلمني: 
يتماز  املعلم وما  أن  إذ  التعليمية،  العملية  يف  الثاني  العنرص  هو  	-
يف  ورغبة  وقدرات  واستعدادات  ومؤهالت  كفاءات  من  به 
التعليم ومساعدة الطالب عىل تحقيق األهداف التعليمية بنجاح 

ويرس )محمد،2012: 34(.
واملعلم هو األداة املنفذة واملوجهة )محمد،2012: 101(. 	-

إعداداً  املعد  الشخص  ذلك  هو  إجرائيا:  املعلمني  الباحثة  تعرف  	-
علميا وعمليا للقيام بمهنة التعليم وإكسابه املهارات والقدرات 
مراحلهم  مختلف  يف  األجيال  وإكسابها  لتعليمها  املختلفة 

العمرية يف بيئة املدرسة. 

اإلطار النظري:
أكثر  من  تعد  املختلفة  األطر  يف  عام  بشكل  اإلساءة  ظاهرة  إن 
ناحية  من  الحكومية  الجهات  اهتمام  تستدعي  التي  الظواهر 
واألرسة من ناحية أخرى وإّن االهتمام وااللتفات إىل هذه املشكلة 
فيما  العرشين  القرن  مطلع  يف  العام  الوعي  تطور  نتيجة  كانت 
لنا  تفرس  التي  النظريات  تطور  بعد  خاصة  بالطفولة،  يتعلق 
بتكوين  وأهميتها  الطفولة  مرحلة  ضوء  عىل  اإلنسان  سلوكيات 

ذات الفرد وتأثريها عىل حياته فيما بعد )الشيخ، 2011: 53(.
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أوال: مظاهر وعالمات اإلساءة ضد األطفال:

مظاهر اإليذاء الجسدي: الشكل)2(	 
الكدمات: يرتبط حدوث الكدمات ارتباطا كبريا بحركة األطفال  	-
والتي ترجح حدوث إيذاء بالطفل، هي التي تظهر عىل األطفال 
تكون  التي  والكدمات  الحبو،  يبدوا  لم  الذي  واألطفال  الرضع 
الذراعني  بأعىل  تكون  وعادة  عناقيد  شكل  عىل  وتظهر  متعددة 
لها  املحدثة  األداة  شكل  تأخذ  قد  أو  الفخذين،  يف  بوحشية  أو 
األداة  نوع  تحديد  خالله  من  يمكن  انطباعاّ  ترتك  قد  والتي 

املحدثة لها )فرج، 2010: 70-68(.
وجود الحروق واإلصابة يف الرأس والنزيف والكدمات مثلما تم  	-
دراسة  وهناك   ،(Palusci, 2011) املتحدة  الواليات  يف  رصدها 
الحروق  أن  املتحدة وجدت  اململكة  أجراها تشيسرت وآخرون يف 
عدد  يف  املتعمدة  الحروق  من  انتشارا  أكثر  تكون  اإلهمال  من 

.(Palusci,2011) املرىض 
مختلفة  متعددة  أشكاال  األرسة  داخل  الجسدية  اإلساءة  تتخذ  	-
الدفع،  بالقرص،  العنف  ومنها  املوت  أو  اإلعاقة  إىل  تؤدي  وقد 

الذراع، الخنق، سفاح القربى )الختاتنه، 2012: 238( لوي 
الرؤوف،  )عبد  والركل  الرضب،  أو  بصفعهم  األبناء  تهديد  	-
املختلفة  بأنواعها  العظام  كسور  إىل  إضافة   )1٩1  :2010
حاالت  يف  لإلصابة  الرئييس  املكان  هو  الرأس  ويعترب  والحروق 

البدني )فهمي، 2012: 174(. العنف 
الجسدي  اإليذاء  حاالت  بأن  االعرتاف  من  البد  القول،  وخالصة 
سنويا  ويجري  اكتشافها  لصعوبة  أحيانا،  معروفة  غري  لألطفال 
األطفال  عىل  االعتداء  حاالت  عدد  تزايد  يؤكد  مما  عنها  اإلبالغ 
لإلساءة  موحد  تعريف  اآلن  حتى  يوجد  ال  أنه  كما  وإهمالهم، 
لديها  دولة  كل  أّن  من  الرغم  وعىل  املتحدة  الواليات  يف  الجسدية 
يتم  أنه  إال  الجسدية  اإلساءة  حاالت  عن  اإللزامي  اإلبالغ  قوانني 
أحيانا التغايض عن مستويات معينة من العقاب البدني من جانب 

(Brogdon, Shwayder and Elifritz, 2013) اآلباء واملعلمني. 

مظاهر العالمات الجسمية لإليذاء الجنيس:

تمزق املالبس
الداخلية( مع مشاهدة  )خاصة 

بقع دموية املظهر

التبول الالإرادي وعدم االستقرار 
االنفعايل )فهيم، 2007: 30(.

البالغة )فرج،  الحمل بالطفلة 
.)13٩ :2010

تغري متطرف يف الشهية للطعام.

آالم غري مربرة يف األماكن 
الجنسية )موىس، العايش، 200٩: 

)220-21٩

تأنيب الضمري ألنه لم يستطع 
إيقاف ما حدث له )موىس، 

العايش، 200٩ :220(.

شكل )2( يوضح مظاهر والعالمات الجسمية لإليذاء الجنيس
الباحثة( )الشكل من اعداد 

مظاهر اإلهمال 

العالماتأنواع اإلهمال

الطفل  ترك  وهو  الجس��مي:  اإلهمال 
بدون رعاية من الجانب الجس��دي أو 
معالجت��ه أو تغذيت��ه، واإلرشاف غري 
أو  للطفل  الحي��اة الصحية  الكايف عىل 
ترك��ه يف املنزل بمفرده أو عدم تقديم 
الرعاية الكافية له )فهيم،2007: 27(

الطفل وعدم 	  املب��االة بنظافة  عدم 
الفس��يولوجية  حاجات��ه  إش��باع 
 :2004 ج��ادو،  )أب��و  والنفس��ية 

.)21٩
الطفولة 	  األبن��اء منذ  تعليم  إهمال 

)الختاتنة، 2012: 245(
عدم االنتظام باملدرسة، وسلوكيات 	 

غري متقبلة اجتماعيا )دائرة حماية 
األرسية، 2016(.

اإلهم��ال ال��درايس للطف��ل: يش��مل 
الت��رسب أو اله��روب م��ن املدرس��ة 
املدرس��ة  الطف��ل  دخ��ول  ع��دم  أو 
وع��دم  املح��دد  اإللزام��ي  الس��ن  يف 
تلبي��ة االحتياج��ات املتباين��ة للطفل 

)فهيم،2007: 27(

عدم متابعته دراس��يا مما يتسبب 	 
املبكر  ال��درايس  ترسبه  يف  أحيان��ا 

)املنال، 2012: 26٩(.
ع��ن 	  بالغي��اب  للطف��ل  الس��ماح 

أو  ع��ذر  أو  دون س��بب  املدرس��ة 
عدم االهتم��ام بالحاجات الرتبوية 
الخاصة به )فهمي، 2012 :178(.

اإلهمال العاطفي

الطفل حبا من  تحدث عندما ال يج��د 
البيئ��ة املحيطة، بل  أو  قب��ل والدي��ه 
ع��ىل العكس تمام��ا يج��د الالمباالة 
بحالة من  يم��ر  الطف��ل  مم��ا يجعل 
العاطفي  القل��ق والخوف واإلجه��اد 
أو يخفف  يواس��يه  أن يجد من  بدون 
أوجاعه، مما يؤث��ر عىل ذكائه  عن��ه 
يفضل  فإنه  وبالتايل  ونموه  العاطفي 
يف مث��ل ه��ذه الح��االت اإلب��الغ عن 
املسيئني عاطفيا لهيئات رعاية الطفل 

.)David, 2005)

جدول رقم )1( يوضح مظاهر عالمات إساءة اإلهمال

مظاهر اإلساءة النفسية:	 
هناك بعض املظاهر أو العالمات التي تظهر عىل الطفل والتي تدلنا 

عىل تعرضه لإلساءة النفسية لديه وتتضح يف اآلتي:
باإلضافة  البالغني  أو  الوالدين  مع  التعامل  من  والخوف  الجبن  	-
وظهور  املستمر،  الذات  وتحقري  والالمباالة،  الرتكيز  ضعف  إىل 

اللعثمة )فرج،2010: 126(. اضطرابات فجائية يف الكالم مثل 
األرسية،  الحماية  )دائرة  والذهني  العاطفي  النمو  يف  تأخر  	-

)2016

ثانيا: العوامل املؤدية إىل اإلساءة لألطفال:
الوقت ذاته  اإلساءة ضد األطفال هي ظاهرة إنسانية معقدة، ويف 
هي  األسباب  هذا  فهم  محاولة  فإن  وبالتايل  متعددة،  أسباب  لها 
ييل  وفيما  األطفال.  ضد  اإلساءة  ملشكلة  للتصدي  األساليب  أحد 
اإلساءة  هذه  إىل  تؤدي  أن  يمكن  التي  العوامل  أهم  الشكل  يبني 

وهي: الشكل )3(
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العوامل املرتبطة بالطفل وتتلخص فيما ييل: 	 
أكثر عرضة  الصعبة هو  الطباع  ذو  فالطفل،  الطفل  تأثري طباع   -
األطفال  من  دورا  أقل  فهو  األرسية،  لإلساءة  ضحية  للوقوع 
حبه  عىل  والحصول  منه  التقرب  بسهولة  يمكن  وال  العاديني 

)املنال، 2012: 65(.
الذي  مثل  فيه  مرغوب  الغري  الطفل  أّن  الدراسات  معظم  تشري  	-
جاء يف عمر متأخر من عمر األبوين، نتيجة حمل غري مرغوب 
فيه فإّن نسبة حدوث اإليذاء تزداد لهذا الطفل مقارنة بالطفل 

املرغوب فيه )فرج، 2010: 64(.
الطفل  عمر  كان  كلما  أنه  الكتابات  بعض  وتؤكد  الطفل:  عمر  	-
عام  دراسة  تشري  حيث  لإلساءة  عرضة  كان  كلما  سنا  أصغر 
تسع  عن  أعمارهم  وتقل  توفوا  الذين  األطفال  أن  2010م 
سنوات كان نتيجة سوء املعاملة وإهمالهم لكل 100.000 طفل 
والخدمات  الصحة  وزارة  لتقرير  وفقا  وذلك  السكان  من 

(Graham, 2014) اإلنسانية األمريكية 
نضجا،  األقل  اندفاعا،  واألكثر  ذكاء،  واألقل  عدوانية،  األكثر  	-

أنانية، واألكثر توترا )العيسوي، 200٩: 62(. واألكثر 

العوامل املرتبطة بأرسة الطفل:	 
هم  أطفالهم  بنبذ  يقومون  الذين  اآلباء  أّن  عىل  اتفاق  هناك  	-
)عبد  طفولتهم  يف  واإلهمال  املعاملة  إلساءة  تعرضوا  أنفسهم 
املعطي، 2004: 56(. حيث إذا شّب الطفل عىل القسوة والتزمت 
وإما  ومتطرفا  عنيفا  أيضا  وهو  النهج  هذا  عىل  يشّب  أن  فإما 

أن يلفظ هذا العنف والتزمت )منصور، 2007: 241(.
اعتداء  أي  من  أنفسهم  عىل  بالحفاظ  األطفال  توعية  إهمال  	-
منهم  أكرب  هم  من  مع  وتركهم  الجنيس  االعتداء  ضمنه  ومن 
رش،  كل  من  تحميهم  التي  الدينية  تربيتهم  وإهمال  سنا، 
إىل  الذي يؤدي  األمر  األم بنفسها وهندامها وشعرها  وانشغال 

إهمال أطفالهم )الفخراني، 2013: 33(.
الخالفات األرسية بسبب الظروف االقتصادية وما نجم عن ذلك  	-
أهم  من  وهي   )30  :2010 )تعوينات،  الوالدين  بني  طالق  من 

أسباب إساءة معاملة األطفال )الظروف االقتصادية(. يف جميع 
 (Ebbe, 2010:73) أنحاء العالم 

العوامل املرتبطة بالبيئة املحيطة: 	 
ثقافة  لديه  الطفل  أرسة  منه  تنحدر  الذي  املجتمع  يكون  قد  	-
تنظر إىل اإلساءة ضد األطفال عىل أنها سلوك عادي طبيعي أو 
الثقافة  هذه  نظر  وجهة  من  عنفا  ليس  السلوك  هذا  مثل  أّن 

)فهمي، 2012: 181(.
مستوى  وذات  ثقافيا  املحرومة  األماكن  يف  واإلقامة  السكن  	-
أفراد  بني  اإلساءة  شيوع  إىل  يؤدي  منخفض،  وثقايف  اقتصادي 
مثل هذه املجتمعات السكنية التي يكثر فيها املنازعات لالزدحام 

السكاني وقلة الوعي فيها )فهيم، 2007: 30-2٩(.
تعقيب: ترى الباحثة بعد اطالعها عىل العوامل املختلفة املؤدية إىل 
البعض  بعضها  مع  تتفاعل  العوامل  هذه  أّن  لألطفال  اإلساءة 
الوالدين  قبل  من  لتتبنى  أخرى،  تارة  ومنفصلة  تارة  مّتحدة 
القسوة  أسلوب  استخدام  إىل  تؤدي  بالطفل  املحيطني  واآلخرين 
العمانية  بيئتنا  يف  األطفال  مع  التعامل  أثناء  واإلساءة  والتسلط 
وتناسياً  العماني  الطفل  وحقوق  والترشيعات  بالقوانني  جهال 

ملقتضيات اإلنسانية.
من  لإلساءة:  تعرضوا  الذين  لألطفال  املستقبلية  اآلثار  ثالثا: 
الصعب إنكار اآلثار املستقبلية املرتتبة عىل سوء معاملة األطفال، 
واإليذاء  )العاطفية(  النفسية  اإلساءات  أنواع  مختلف  تشمله  بما 
الجنيس وما قد تسببه من مشكالت  الجسدي، اإلهمال، واالعتداء 
آثار اإلساءة  (prock, 2016) وتقسم  نفسية واجتماعية وصحية 

التالية: حسب املجاالت 

املجال السلوكي:	 
- عدم املباالة والعصبية، ومخاوف غري مربرة، ومشاكل انضباط، 
وحتى  والكذب  والرسقات،  االنتباه،  تشتت  إىل  باإلضافة 

محاوالت االنتحار )العمر، 2010: 137(. 
االجتماعي  والسلوك  والنوم  والرشب  األكل  يف  شاذة  سلوكيات   -
السلوك  أعىل درجة  العساف، 2011: 22(. وقد يصل  )مزاهرة؛ 
أو  باملقاومة  يتميز  بسلوك  القيام  أو  االنتباه  ليلفت  العدواني 

العناد.
يسمى  فيما  والكدمات  للجروح  نفسه  املنبوذ  الطفل  يعرض  قد   -

“عدوان موجه للذات" )عبد املعطى، 2004: 57(.
الخوف  مثل  األمد  طويلة  والسلوكية  النفسية  املشكالت   -
الرتكيز،  وصعوبة  االنسحابي  والسلوك  والهلع  الشديد 
أي عمل  يف  الغري منضبطة  املتسيبة  الشخصيات  فيصبح من 
تقوم به وذلك ألنه لم يتعود عىل التشجيع إلنجازاته )مختار، 

.)223 :2004

املجال التعليمي:	 
والفشل  الدرايس  كالتأخر  متباينة:  تعليمية  مشكالت  ظهور   -

التعليمي )فهيم،2007 :31(.
من  والترسب  متكررة،  وغيابات  التحصييل،  املستوى  يف  هبوط   -

املدرسة بشكل دائم أو منقطع )الشيخ،2011: 61(.

شكل )3( يوضح العوامل املختلفة املؤدية إىل حدوث اإلساءة ضد األطفال

الباحثة( )الشكل من اعداد 
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الجوانب  يف  الفشل  ومنها  العامة  الطفل  حياة  يف  العام  الفشل   -
الطفل  مستقبل  يدمر  الفشل  وهذا  بدراسته  املتعلقة 

)النوبى،2010: 78(.

املجال االجتماعي:	 
- انعزالية عن الناس، وقطع العالقات عن اآلخرين، وعدم املشاركة 
اآلخرين  اتجاه  العدوانية  إىل  إضافة  الجماعية  األنشطة  يف 

)الشيخ، 2011: 63(.
يتطلب منه  التي  االجتماعية  األدوار  استيعاب  - هبوط ونقص يف 
اآلخرين  مع  تعامله  أسلوب  يف  عدائياً  ويصبح  ممارستها، 

)العمر، 2010: 137(.
أقرانه  أمام  مكسورا  يكون  اإلساءة  من  يعاني  الذي  الطفل   -
وضعيف الشخصية وغالبا سيتعرض لإلساءة منهم أيضا لعدم 
الدفاع عن نفسه ألن هناك من  قادر عىل  أنه  بنفسه عىل  ثقته 
حطم شيئاً يف نفسه من الصعب إصالحه )النوبي، 2010: 77(.

املجال االنفعايل )النفيس(:	 
- فقدان شعورهم باألمن سواء أنفسهم أو ممتلكاتهم من اعتداء 

اآلخرين، أو األمن عىل منازلهم )شحاته، 2012: 105(.
خجوال  طفال  منه  فيجعل  للطفل  النفيس  البناء  عرقلة  إىل  يؤدي   -
اللغة  تطور  وعدم  والوزن  الطول  يف  متأخراً  وكذلك  متشككا 
اإلساءة  هذه  ويستحق  مذنب  أنه  نفسه  الطفل  ويعترب  لديه 
ذاته  الطفل  ممارسة  وبالتايل  النفيس  الرصاع  نتيجته  فتكون 

مستقبال لإلساءة )بركو، 2010: 47(.
- مشكالت يف ضبط النفس والعدوان وأيضا فقدان األمان وحماية 

(wolfe,2000) النفس من األذى 
تعقيب: ترى الباحثة أنه ومن خالل عرض املعلومات السابقة بأن 
لإلساءة ضد األطفال آثار ومخاطر عىل مختلف الجوانب الشخصية 
الوقوف  يستدعي  مما  املدى  بعيدة  أو  قريبة  تكون  وقد  للطفل، 
الخدمات  جميع  تفعيل  يف  اإلسهام  من  والبد  املشكلة،  هذه  أمام 
الخدمة  دور  من  االستفادة  مع  العماني،  املجتمع  يف  منها  للحد 

االجتماعية املدرسية يف حل هذه املشكلة االجتماعية.

واقع اإلساءة يف سلطنة عمان	 
تقوية  يف  أهميته  إلدراكها  بالطفل،  كبريا  اهتماما  السلطنة  أولت 
دعائم البالد وحماية أراضيها وإعالء شأنها بني األمم، وتكلل ذلك 
 (Committee of the الطفل  حقوق  اتفاقية  إىل  بانضمامها 
يف  اإلنجازات  من  لكثري  وتحقيقها   Rights of the Child -CRC)،
برعاية  تعنى  لجانا  شكلت  كما  الطفولة،  لرعاية  شتى  مجاالت 
)اليافعي،  املسؤولة عنه  والجهات  الهيئات  بمتابعة  الطفل وتقوم 

.)28 :200٩
حيث رصدت وزارة التنمية االجتماعية 210 حاالت إساءة تعرض 
الثالثة  األشهر  خالل  السلطنة  محافظات  مختلف  من  أطفال  لها 
بلغت  حيث  اإلهمال،  بسبب  أكثرها  كان  الجاري  العام  من  األوىل 
 106 اإلهمال  بسبب  لإلساءة  تعرضوا  الذين  األطفال  حاالت  عدد 
تعرضوا  الذين  األطفال  عدد  نصف  يقارب  ما  وشكلت  حاالت 
لإلساءة، تليها اإلساءة الجسدية بواقع 4٩ حالة شكلت ما نسبته 

فشكلت  مجتمعة  اإلساءات  بقية  أما  الحاالت،  إجمايل  من   %23.3
التنمية  )وزارة  املرصودة  الحاالت  جملة  من   %26.2 نسبة 

االجتماعية، 2018(.
اإلنسان  لحقوق  رشعية  السلطنة  يف  السارية  الترشيعات  وتشكل 
تلك  تكفل  إذ  الخصوص،  وجه  عىل  الطفل  وحقوق  عام،  بشكل 
ليحظى  أرسته  كنف  يف  بسالم  العيش  يف  الطفل  حقوق  القوانني 

بعنايتها )الفزاري، 2013: ٩٩(. 

بمشكلة 	  املرتبطة  والقوانني  واألجهزة  الترشيعات  أهم 
إساءة األطفال يف سلطنة عمان:

انضمت  وقد   )٩6/54( الطفل  حقوق  التفاقية  السلطنة  انضمام 
للربوتوكولني عام )2004(، وتقدم السلطنة تقاريرها كل 4أعوام 

ملنظمة حقوق الطفل.
لجان حماية الطفل من اإلساءة بقرار وزاري )2015/168(.

الصحة،  االجتماعية، وزارة  التنمية  املختلفة: وزارة  الدولة  أجهزة 
العام،  االدعاء  السلطانية،  عمان  رشطة  والتعليم،  الرتبية  وزارة 

اللجنة العمانية لحقوق اإلنسان )الراشدي، 2017 :6-5(.

الدراسات السابقة:	 
تحاول الباحثة يف هذه الدراسة استعراض مجموعة من الدراسات 
ترتبط  والتي  األحدث  إىل  األقدم  من  مرتبة  واألجنبية  العربية 
بموضوع الدراسة الحالية حول" اإلساءة ضد األطفال من وجهة 
نظر املعلمني والوالدين وعالقتها ببعض املتغريات الديموغرافية يف 

سلطنة عمان:
(McIntyre,1987) بعنوان "توعية املعلم بإساءة معاملة األطفال 

املعلمني  وعي  مدى  تقييم  إىل  الدراسة  هدفت  وإهمالهم": 
باملسؤوليات القانونية ومدى معرفتهم بعالمات اإلساءة واإلهمال، 
ومدى تلقيهم لدورات تدريبية يف مجال إساءة األطفال، وباالعتماد 
وتوصلت  معلم   440 استقصاء  تم  االجتماعي  املسح  منهج  عىل 
بعالمات  معرفة  لديهم  املعلمني  من   %64 أن  إىل  الدراسة  نتائج 
معرفة  لديهم  يوجد  ال   %76 وإن  الجسدية،  لإلساءة  واضحة 
واضحة  بعالمات  معرفة  لديهم  و%52  الجنسية،  اإلساءة  بعالمات 
اإلهمال،  إساءة  بعالمات  معرفة  لديهم  و%55  العاطفية،  لإلساءة 
القانونية،  باملسؤولية  وعي  لديهم  يوجد  ال  املعلمني  معظم  ولكن 
حول  الجامعية  دراستهم  أثناء  معلومات  أية  يتلقوا  لم  و%81 
عىل  يحصلوا  لم   %66 أن  حني  يف  األطفال،  معاملة  إساءة  موضوع 
دورات تدريبية يف العمل حول التعرف عىل عالمات إساءة األطفال.
 )Nadine Abrahams, Kathleen Casey, Deborah Daro,

حول  ومعتقداتهم  ومواقفهم  املعلمني  "معارف  بعنوان   1992)

مدى  إىل معرفة  الدراسة  األطفال ومنعها": هدفت  معاملة  إساءة 
وعي املعلمني ومواقفهم ومعتقداتهم حول إساءة معاملة األطفال، 
قامت اللجنة الوطنية ملنع إساءة األطفال بإجراء املسح االجتماعي 
واجاب  مقاطعة   2٩ يف  املوجودة  مدرسة   40 يف  للمعلمني  الشامل 
يواجهون  املعلمون  أن  إىل  الدراسة  نتائج  وتوصلت  معلما   586
إساءة معاملة األطفال بني الطلبة، وال يوجد لديهم املعرفة والعلم 
املعلمون  وأوضح  اإلساءة  حاالت  مع  التعامل  كيفية  حول  الكاف 
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اإلساءة ضد األطفال من وجهة نظر الوالدين واملعلمني .....

اإلساءة،  حاالت  عن  اإلبالغ  عند  تواجههم  التي  التحديات  حول 
والربامج التي تهتم بحماية األطفال من عقاب أو أذى األطفال.

ضد  اللفظية  "اإلساءة  بعنوان  كانت  التي  )الشقريات،2001( 
ببعض  وعالقتها  الكرك  محافظة  يف  الوالدين  قبل  من  األطفال 
إىل  الدراسة  هدفت  بالوالدين":  املتعلقة  الديموغرافية  املتغريات 
اللفظية  اإلساءة  يف  الوالدين  قبل  تستخدم من  التي  األلفاظ  مسح 
مقدارها  عينة  عىل  وطبقت  الكرك  محافظة  يف  األطفال  ضد 
وباستخدام  سنة   )14  -  5( أعمارهم  ترتاوح  وطالبة  1673طالب 
العينة  عىل  االستبيان  وتوزيع  بالعينة  االجتماعي  املسح  منهج 
أن األلفاظ املستعملة من قبل  إىل  الدراسة  املحددة وتوصلت نتائج 
بالزجر  عالقة  لها  ألفاظا  تشمل  اللفظية  اإلساءة  يف  الوالدين 
الطفل  وتسمية  العقلية  القدرات  من  والتقليل  والتوبيخ  والتهديد 
استخدام  زاد  كلما  أنه  النتائج  أشارت  وكما  والحيوان  بالجماد 
الذكور  وإن  بها  تأثرهم  زادت شدة  لألطفال  اللفظية ضد  اإلساءة 
أكثر  اإلناث  وإن  اإلناث  من  اللفظية  اإلساءة  لتكرار  تعرضا  أكثر 
األرسة  أفراد  عدد  زيادة  وإن  اللفظية  باإلساءة  الذكور  من  تأثرا 

يزيد من استخدام اإلساءة اللفظية.
معاملة  إساءة  اتجاه  املعلمني  "مواقف  بعنوان   (Kenny, 2004)

حول  املعلمني  وعي  مدى  تحديد  إىل  الدراسة  هدفت  األطفال: 
اإلبالغ  وإجراءات  األطفال  معاملة  إساءة  وأعراض  عالمات 
وموقفهم  األطفال،  معاملة  بإساءة  املحيطة  القانونية  والقضايا 
الوصفي  التحلييل  املنهج  وباستخدام  الجسدية،  العقوبات  اتجاه 
وهي  محاور  ثالثة  شملت  التي  االستبيان  أداة  عىل  وباالعتماد 
 - بالقوانني  الوعي   - األطفال  معاملة  إساءة  وأعراض  )عالمات 
إجراءات اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال( الذي تم تطبيقه عىل 
املتحدة  الواليات  يف  الرشقية  الجنوبية  املنطقة  يف  معلم   200
املعلمني  وعي  ضعف  إىل  الدارسة  نتائج  وتوصلت  األمريكية 
عىل  ذلك  يؤثر  وقد  األطفال،  معاملة  إساءة  وأعراض  بعالمات 
قدرتهم يف اإلبالغ عن حاالت اإلساءة وذلك لوجود بعض التحديات 

من قبل إدارة املدرسة.
 (JingQi. Chen, Michael, p Dunne, Ping Han, 2007)

الصني:  يف  األطفال  عىل  الجنيس  االعتداء  من  بعنوان"الوقاية 
املدارس  أطفال  من  لآلباء  االتصال  وممارسات  واملواقف  املعرفة 
االبتدائية": هدفت الدراسة إىل املشاركة الفعالة من قبل اآلباء التي 
تساهم بشكل فعال يف نجاح الربامج املدرسية ملنع االعتداء الجنيس 
عىل األطفال ومدى وعي اآلباء بخصائص األبناء واالعتداء واآلثار 
أمور  أولياء  من   652 إىل  االستبيان  أداة  وطبقت  ذلك،  عىل  املرتتبة 
الصني وتوصلت  ابتدائية يف  الثالث من سبع مدارس  الصف  تالميذ 
حول  برامج  توفري  من  البد  اآلباء  من   %٩5 أن  إىل  الدراسة  نتائج 
بأنهم  اآلباء  أوضح  وقد  األطفال  عىل  الجنيس  االعتداء  حدوث 
تحدثوا مع أبناءهم حول مخاطر اإلساءة ولكن لم يتحدثوا بىشء 
خصائص  وعيهم  لقلة  وذلك  الجنيس  االعتداء  حول  التفصيل  من 
وإن  االعتداء،  هذا  عىل  املرتتبة  العواقب  وأيضا  لألطفال  املعتدين 
األمور  لبعض  أطفالهم  معرفة  من  القلق  أوضحوا  قد   %46,8

الجنسية أكثر من جعلها وسيلة لوقاية.

رياض  معلمات  "إدراك  بعنوان  كانت  التي  )النجاحي،2007( 
املتغريات  بعض  ضوء  يف  األطفال  معاملة  إساءة  مفهوم  األطفال 
الديموغرافية": هدفت الدراسة اىل التعرف عىل أكثر أنماط اإلساءة 
انتشارا للطفل ما قبل املدرسة وتقييم مدى إدراك معلمات رياض 
متغريات  ضوء  يف  األطفال  معاملة  إساءة  مفهوم  األطفال 
الديموغرافية الهامة )الحالة االجتماعية - الخربة - درجة التعليم 
- اإلعداد املهني للمعلمة( عىل عينة عددها 240 من معلمات رياض 
عىل  واعتمدت  سنة   30-23 بني  ما  أعمارهن  ترتاوح  األطفال 
استمارة املقابلة الشخصية ومقياس إدراك مواقف إساءة معاملة 
داللة  ذات  فروق  وجود  إىل  الدراسة  نتائج  وتوصلت  األطفال 
الروضة  معلمات  من  كل  درجات  متوسطي  بني  إحصائية 
إدراك  دراسات عليا يف  الحاصالت عىل  الخربة  للمتزوجات، وذوات 
من  كل  درجات  ومتوسطي  األطفال،  معاملة  إساءة  مفهوم 
عىل  والحاصالت  الخربة  قليالت  املتزوجات  غري  الروضة  معلمات 
املؤهل الجامعي فقط، واتضح عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني 
األطفال يف  الرتبية وخريجات كلية رياض  معلمات خريجات كلية 

إدراك مفهوم إساءة األطفال.
الوالدين  للطفل من  بعنوان "اإلساءة  التي كانت  )النمرات،2010( 
واملربيات يف محافظ إربد يف األردن": هدفت الدراسة إىل استكشاف 
اإلساءة  إىل  باإلضافة  لألطفال  الوالدين  إساءة  ظاهرة  واقع 
ضوء  يف  مربياتهم  قبل  من  األطفال  لها  يتعرض  التي  الرتبوية 
يف  تمثلت  قياس  ادوات  الدراسة  يف  واستخدم  املتغريات  بعض 
قبل  من  تربويا  إليهم  املساء  لألطفال  موجهة  األوىل  استبانتني 
الوالدين  إليهم من قبل  املساء  والثانية موجهة لألطفال  مربياتهم 
من  يتكون  األول  املجتمع  مجتمعني:  من  الدراسة  عينة  وتكونت 
280 والدا ووالدة لألبناء املساء إليهم تربويا من قبل مربياتهم وقد 
طفال   300 يحوي  الثاني  واملجتمع  ووالدة  والدا   22 اختيار  تم 
إليهم حيث تم اختيار 81 طفال  وطفلة من األبناء الضحايا املساء 
الدينية،  )اإلساءة  مجاالت  ستة  من  األدوات  وتألفت  وطفلة 
اإلساءة  الجنسية،  اإلساءة  الجسدية،  اإلساءة  اللفظية،  اإلساءة 
نتائج  وتوصلت  واألخالقي(  الثقايف  االغرتاب  إساءة  النفسية، 
ملتغري  تعزى  الجنسية  واإلساءة  الجسدية،  اإلساءة  أن  إىل  الدراسة 
الجنس وتدرج اإلناث تحت اإلساءة الجسدية والجنسية باإلضافة 

إىل إساءة الوالدين.
لإلساءة  األطفال  "تعرض  بعنوان  كانت  التي  )سلطان،2010( 
:هدفت  الكويت"  يف  األم  او  األب  قبل  من  والنفسية  الجسمية 
اإلساءة  يف  واإلناث  الذكور  بني  الفروق  عىل  التعرف  إىل  الدراسة 
بني  الفروق  وكذلك  األم  أو  األب  قبل  من  والنفسية  الجسمية 
ساكني املحافظات يف التعرض لإلساءة النفسية والبدنية من قبل 
األب او االم وطبقت عىل عينة مكونة من 581 من ذكور وإناث 
وباستخدام أداة استبيان خربات اإلساءة الجسمية والنفسية من 
إعداد عماد مخيمر وعبد الرزاق 2004، وتوصلت نتائج الدراسة 
لإلساءة  التعرض  يف  واإلناث  الذكور  بني  فروق  توجد  أنه  إىل 
ساكني  بني  فروق  توجد  كما  األم  من  والنفسية  الجسمية 
املحافظات يف التعرض لإلساءة النفسية والجسمية من قبل األم 
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الخزيرية والرشبيني

الجسمية  اإلساءة  انتشار  يف  مرتفعة  معدالت  توجد  كما 
والنفسية.

من  الروضة  لطفل  "اإلساءة  بعنوان  كانت  التي   )2011 )البسام، 
الرياض": هدفت  يف  الروضة  معلمات  نظر  الوالدين من وجهة  قبل 
النفيس   - )اإلهمال  واإليذاء  اإلساءة  صور  عىل  التعرف  إىل  الدراسة 
معلمات  نظر  وجهة  من  الطفل  لها  يتعرض  التي  الجسدي(   -
الروضة ومعتمدة عىل املنهج الوصفي باستخدام االستبيان وتكونت 
عينة الدراسة من 3٩7 معلمة من معلمات رياض األطفال وتوصلت 
نتائج الدراسة إىل أن األطفال يتعرضون لإلهمال من أرسهم بشكل 
نادر مع عدم وجود أي مظاهر لإلساءة الجسدية وأيضا من النادر 

التعرض لإليذاء النفيس والعاطفي من قبل أفراد االرسة.
النشط  املشارك   - املعلم  تعليم  بعنوان"   (Donald, 2015) دراسة 
إىل  الدراسة  هدفت  وإهمالهم":  األطفال  إساءة  مشكلة  حل  يف   -
الثامن  اإلقليم  يف  املعلمني  تعليم  برامج  تقديم  مدى  تحديد 
 (Colorado, Monta, North Dakota, South Dakota, Utah

(and Wyoming عن إساءة معاملة األطفال وإهمالهم من عدمه، 

برامج  غالبية  قدمت  ييل:  ما  إليها  توصلت  التي  النتائج  بني  ومن 
تعليم املعلمني بعض التعليمات يف هذا املجال، وكانت الدورات التي 
وإهمالهم  األطفال  معاملة  بإساءة  تتعلق  تعليمات  عىل  تحتوي 
من   %57 وكان  التعليم،  عنوان  تحت  األحيان  معظم  يف  تدرس 
اإلبالغ، وأدت  املعلمني مسؤولية  اإلشارة عىل  املجيبني عىل حق يف 
تحضريية  برامج  إدراج  خالل  من  مقرتحات  تقديم  إىل  النتائج 
الذين تعرضوا لإليذاء  املعلمني تشمل تحديد هوية األطفال  لتعليم 

واإلهمال والسياسات واالجراءات املناسبة. 
من املالحظ أن جميع الدراسات السابقة ركزت عىل دراسة متغري 
مختلفة  أشكال  حدوث  يف  املعلمني  أو  الوالدين  إما  وهو  واحد 
الديموغرافية،  املتغريات  ببعض  وعالقتها  األطفال  ضد  لإلساءة 
وكما اعتمدت يف تطبيق العينة عىل الوالدين، أو املعلمني. من ناحية 
أخرى كذلك اقترصت الدراسات السابقة عىل معرفة وعي املعلمني 
قبل  ما  )مرحلة  مدراس  يف  األطفال  ضد  اإلساءة  حول  العاملني 
املعلمني  وعي  تقيس  فهي  الحالية  الدراسة  بينما  املدرسة(، 
لها  يتعرض  قد  التي  املختلفة  اإلساءة  أشكال  حول  والوالدين 
من  كثري  اهتمام  محور  يكن  لم  والذي  املدرسة،  بيئة  يف  الطفل 

الباحثة يف سلطنة عمان. الباحثني عىل حد علم 

اإلجراءات املنهجية:
نوع الدراسة

تصنف هذه الدراسة إىل الدراسات الوصفية وذلك لتميزها يف تحديد 
ظاهرة  عنارص  بني  والربط  الواقع  من  املعلومات  وجمع  الواقع 
معينة وبينها وبني ظاهرة أخرى، وال تقترص الدراسات الوصفية 
عىل معرفة خصائص الظاهرة، بل تتجاوز ذلك إىل معرفة املتغريات 
والعوامل التي تسببت يف وجود الظاهرة )غرابية، وآخرون، 2002: 
33(، وكون أن مفهوم اإلساءة من وجهة نظر املعلمني والوالدين 
الباحثة  العمانية عىل حد علم  البيئة  دراستها عىل مستوى  يتم  لم 
فإن هذا النوع من الدراسات تعمل عىل تحقيق الهدف الرئييس من 

الدراسة.

املنهج املستخدم: يف ضوء موضوع الدراسة فإن الباحثة استخدمت 
املنهج الوصفي التحلييل الذي يسمح بتوفر البيانات والحقائق عن 
الدراسة وكذلك تفسريها والوقوف عىل داللتها،  املشكلة موضوع 
أو  للظاهرة  الفعيل  الواقع  عن  مفصلة  بيانات  يوفر  أنه  كما 
املسح  الدراسة )طبيب،2017: 271( وباستخدام طريقة  موضوع 

االجتماعي بالعينة.
عىل  الدراسة  هذه  يف  الباحثة  اعتمدت  )الشكل)4((:  الدراسة  عينة 
أفرادها  اختيار  خاللها  من  يتم  والتي  البسيطة  العشوائية  العينة 
فرصة  هناك  تكون  أن  عىل  األصيل  املجتمع  من  عشوائية  بطريقة 
تمثل  العينة  كانت  هنا  العينة ومن  يف  املجتمع  أفراد  بني  متساوية 
عىل  نهائي  بشكل  التطبيق  وتم  واملعلمني  الوالدين  من   150 عىل 

131 من الوالدين واملعلمني أي باستجابة قدرها %87,3.

حدود الدراسة:
ملجتمع  الجغرايف  مجالها  يف  الدراسة  اعتمدت  املكاني:  املجال   -
اختيار  وتم  السيب(  /والية  مسقط  )محافظة  عىل  الدراسة 
والية السيب؛ وذلك لعدة اعتبارات منها الرتفاع نسبة األطفال 
يف محافظة مسقط وشمال الباطنة بحوايل 41% )املركز الوطني 
مما  فيها  والبيئي  والثقايف  الجغرايف  وللتنوع  لإلحصاء،2016( 

قد يساعد عىل تعميم نتائج الدراسة. 
الدراسة يف عام 2018/2017 وتم جمع  انجزت  الزماني:  املجال   -

البيانات من املبحوثني يف شهر أغسطس2018.
املعلمني  األوىل:  فئتني  البرشي  املجال  ضم  البرشي:  املجال   -
واملعلمات، والفئة الثانية: اآلباء واألمهات من محافظة مسقط 

/والية السيب.

أدوات الدراسة:
البحث  هذا  يف  رئيسية  كأداة  االستبيان  أداة  عىل  الباحثة  اعتمدت 
نظرا ملا تتميز به عن غريها من أدوات البحث األخرى، كالحصول 
املبحوثني،  من  ممكن  عدد  أكرب  من  والحقائق  املعلومات  عىل 
وتمكنهم من االستجابة بحرية وبرسية تامة، وحاولت الباحثة أن 
من  املبحوثني  تمكن  وبسيطة  واضحة  االستبيان  أسئلة  تكون 
تساؤالتها  عىل  وتجيب  الدراسة  أهداف  وتحقيق  اإلجابة 
محاور  ثالثة  يف  الدراسة  تساؤالت  صياغة  وتم  وإشكاليتها، 

تضمنت 32 سؤاال:

شكل )4( توزيع العينة من املجتمع األصيل
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اإلساءة ضد األطفال من وجهة نظر الوالدين واملعلمني .....

االستبيان كان موجه )الوالدين-املعلمني/ات(.	 
البيانات  األول  املحور  أربعة محاور، تضمن  االستبيان عىل  وشمل 
 )10( اإلساءة  وعالمات  بمظاهر  خاص  محور  والثاني  األولية، 
إىل  املؤدية  العوامل  أهم  عىل  الثالث  املحور  أشتمل  بينما  عبارات، 
املرتتبة  اآلثار  تضمن  الذي  األخري  واملحور   ،)11( اإلساءة  حدوث 

عىل حدوث مشكلة اإلساءة )11(.
أ. صدق االستبانة: )صدق املحكمني( تم تحكيمها من قبل عدد من 
آرائهم  إلبداء  األرسية  الحماية  دائرة  من  والخرباء  املختصني 
مع  مختلفة  أسئلة  من  يشمله  بما  املقابلة  حول  وملحوظاتهم 
حذف وإضافة العبارات حسب النسبة املتفق عليها من املحكمني 

والتي بلغت )%80(.
ب. ثبات االستبانة: اعتمد الباحثون عىل اختبار ثبات االستبانة من 
معامل  عىل  باالعتماد  الداخيل  االتساق  معامل  خالل 
(Cronbach's Alpha)، وقد بلغت قيمة الثبات حوايل )0,864(، 

بني  الداخيل  االتساق  عىل  عاليا  مؤرشا  الدرجة  هذه  وتعكس 
ألغراض  ومالئما  مناسبا  يجعله  مما  االستبانة؛  عبارات 

الدراسة. الجدول )3(

نتائج الدراسة ومناقشتها: فيما ييل عرض لنتائج لدراسة 
البيانات األولية املحور األول: 

النوع
النوع،  حسب  األمور  وأولياء  املعلمني  توزيع   )4( الجدول  يظهر 
النسبة  وهي  اإلناث  من  كانوا  أن   )%82,4( النسبة  أوضحت  حيث 

ذلك  يعود  )17,6%( وقد  تقريبا  بلغت  التي  بالذكور  األعىل مقارنة 
الستجابة فئة اإلناث باعتبار أن األم أو املعلمة هما األكثر قربا يف 
التعامل مع األطفال يف مختلف األعمار فيقضون وقتاً أطول معها 

التعليم األوىل. خاصة يف مراحل 

الوظيفة
الوظيفة  حسب  املبحوثني  توزيع   )5( الشكل  بيانات  نتائج  بينت 
الوالدين،  من  كانوا   )%57,3( النسبة  أن  أوضحت  حيث  )الدور( 
النسب  بأن  الباحثة  وتجد  املعلمني،  من  كانوا   )%47,7( بينما 

متقاربة بني الفئتني يف العينة.

العمر
فئات  حسب  املبحوثني  توزيع  إىل   )5( الجدول  يف  البيانات  تشري 
العمر، وقد تبني أن الغالبية ترتاوح أعمارهم )25سنة -أقل من 2٩ 
سنة( حيث وصل عددهم 40 مبحوث وبنسبة مئوية )30,5%( من 
حيث  من34سنة(  )من30-أقل  األعمار  أقل  بينما  العينة،  إجمايل 
العينة، وبنسبة مئوية )%13(  إجمايل  بلغ عددهم حوايل )17( من 

وهذا يدل عىل تجانس العينة إىل حد ما.

الوضع االجتماعي
الحالة  حسب  املبحوثني  توزيع   )6( الجدول  نتائج  توضح 
االجتماعية فتشري البيانات أن فئة املتزوج هم األكثر أعداداً يف هذه 
النسبة  هذه  لتشكل   )%84( بنسبة   )110( عددهم  بلغ  إذ  الدراسة 
الثاني عىل فئة  النصف  يتوزع  بينما  الدراسة  أكثر من نصف عينة 
األعزب إذ بلغ عددهم )20( بنسبة )15,3%( لتشكل املرتبة الثانية، 
 .)%8( وقدرها  األقل  النسبة  لتشكل   )1( العدد  بلغ  إذ  األرمل  ثم 
مما  للمبحوثني  االجتماعية  الحالة  استقرار  عىل  يدخل  وهذا 

ينعكس إيجابا يف أسلوب تعاملهم الجيد مع األطفال.

املستوى االقتصادي
أعىل  تركز  للمبحوثني حيث  بالنسبة  الدخل  فئات   )6( الشكل  يبني 
شكلت  والتي  1000ريال(  من  )500ريال-أقل  بني  ما  للدخل  فئة 
كانت  للدخل  فئة  أقل  بينما  )46( مبحوث،  وبلغ عددهم   )%35,1(
)أقل من500ريال( وبنسبة )11,5%( وبلغ عددهم )15( مبحوث، 
املختلفة  الدخل  مستويات  بني  تفاوت  هناك  بأن  املالحظ  ومن 

للمبحوثني ومن املمكن تصنفيها بأنها متوسطة.

التعليمي املستوى 
للمستوى  تبعا  املبحوثني  توزيع   )7( الجدول  بيانات  أشارت 
التعليمي. اتضح أن الذين يملكون املستوى التعليمي )بكالوريوس( 

العباراتاملحور

املحور األول
–الحالة  االقتصادية  )النوع-العمر-الحالة  األولية  البيانات 
األسئلة  الخربة-بعض  التعليمية-سنوات  االجتماعية-الحالة 

املفتوحة(.

التعرف عىل مظاهر وعالمات اإلساءة من وجهة نظر املعلمني املحور الثاني
والوالدين ويحتوي عىل 10 عبارات.

األطفال املحور الثالث ضد  اإلساءة  حدوث  إىل  املؤدية  العوامل  عىل  الوقوف 
من وجهة نظر املعلمني والوالدين ويحتوي عىل 11 عبارة

ضد املحور الرابع اإلساءة  مشكلة  حدوث  عىل  املرتتبة  اآلثار  عىل  الوقوف   
األطفال وتحتوي عىل 11 عبارة.

جدول )2( يوضح محاور االستبيان

البعد
عدد عبارات 

البعد
القيمة

100,886العالمات ومظاهر اإلساءة ضد األطفال
العوامل املؤدية لحدوث اإلساءة ضد 

األطفال
110,773

110,731اآلثار املرتتبة لإلساءة ضد األطفال
320,864االستبانة ككل

جدول )3( يوضح االتساق الداخيل لألداة الرئيسية للدراسة

النسبة املئويةالتكرارالنوع
2317,6ذكر
10882,4أنثى

131100املجموع

جدول )4( توزيع املبحوثني طبقا للنوع

شكل )5( يبني توزيع املبحوثني طبقا للوظيفة/الدور
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الخزيرية والرشبيني

هم األكثر تكرار بنسبة )74,8%( يليها املستوى التعليمي )الدبلوم 
التعليمي  العام( بنسبة )13,7%( وقد يفرس ذلك بارتفاع املستوى 
للوالدين واملعلمني املنشئني ألرس التي تحوي األطفال، ثم يأتي بعد 
بينما حصلت  املاجستري بنسبة )2,٩%(،  الحاصلني عىل درجة  ذلك 
األخرية  املرتبة  يف  وتليها   )%1,5( بنسبة  الدرجات  أقل  عىل  األمية 
هؤالء  بأن  الباحثة  تستنتج  هنا  ومن  بنسبة)%0,8(،  الدكتوراه 
املساء  مع  والتعامل  اإلساءة  حاالت  الكتشاف  مؤهلون  املبحوثني 

إليهم، نظرا ملا يمتلكونه من درجات علمية عالية.

سنوات الخربة
لسنوات  طبقا  املبحوثني  بتوزيع  السابقة  الشكل  بيانات  تتعلق 
من  )أقل  الفئتني  يف  املبحوثني  غالبية  تمركز  تبني  حيث  الخربة، 
كانت  بينما   )%4٩,6( وبنسبة  مبحوث   )65( وعددهم  5سنوات(، 
سنة(   15 من  )من10سنوات-أقل  هي  الخربة  سنوات  عدد  أقل 
جيد  مؤرش  وهذا   ،)%12,2( وبنسبة  مبحوث   )16( وعددهم 
لسنوات الخربة التي يمتلكها املعلمون يف املجال التدرييس والوالدين 

العاملني مما ينعكس إيجابيا عىل إدراكهم ملشكلة اإلساءة. 
مفهوم لإلساءة من وجهة نظر الوالدين /املعلمني/ات:

اتفقت آراء غالبية املبحوثني حول تعريفهم لإلساءة بأنها:
بالطفل  اإلرضار  إىل  تهدف  التي  األفعال  من  مجموعة  أو  -فعل 
النفيس  األذى  إىل  يؤدي  ما  وكل  ومعنويا  ونفسيا  جسديا 

والبدني للطفل.
)الوالدين(  األهل  من  يصدر  فعل  أو  قول  كل  عن  عبارة  هو   -
وترصف غري مقبول اتجاه األطفال ويمارس من املحيطني ضد 

الطفل.
)املعنوي( واالستغالل  والنفيس  الجسدي  للعنف  الطفل  تعريض   -

الجنيس.
إليه  واإلساءة  األذى  وإلحاق  للطفل  اإليذاء  أو  االعتداء  حاالت   -
الطرق  بشتى  الطفل  وتهديد  مربحا  رضبا  بالرضب  أو  لفظيا 

سواء ماديا أو معنويا.
- املعاملة القاسية واملقارنة بينه وبني األطفال اآلخرين.

ُيأثر سلبا عىل الطفل. - أي لفظ أو فعل 
- ترك الطفل بدون رعاية وإهماله.

أمام  معاقبته  أو  الطفل  ضد  الشخص  يمارسه  عنف  سلوك  هو   -
زمالئه.

بأنواعه  والعنف  والرضب  مناسبة  غري  بطريقة  الطفل  معاملة   -
املختلفة ضد األطفال.

وعي  هناك  بأن  املبحوثني  إجابات  خالل  من  الباحثة  ترى  تعقيب: 
األطفال  ضد  اإلساءة  ظاهرة  حول  والوالدين،  املعلمني  قبل  من 
تهتم  املدرسة  إن  حيث  واملدرسة  البيت  بني  تبادلية  عالقة  فهناك 
اإلساءة،  أشكال  كافة  من  وحمايته  للطفل  الدرايس  بالتحصيل 
يف  يتمثل  الذي  واالحتواء  األمان  الطفل  إعطاء  عىل  يعمل  والبيت 
اإلساءة  مفهوم  املعلمني  إدراك  فإن  وبالتايل  املستقرة؛  األرسة 
أو  املدرسة  بيئة  يف  الطفل  لها  يتعرض  قد  التي  املختلفة  وأشكالها 
يف املنزل يسهم عىل نمو الطفل نموا متكامال ويقيه من االنحراف 
فارتفاع  للوالدين  بالنسبة  الحال  هو  وكذا  واالجتماعي،  النفيس 
مستوى إدراكهم ملشكلة اإلساءة يسهم يف وعيهم لدورهم الرتبوي 
 )2007 )النجاحي،  دراسة  نتائج  مع  يتفق  الوعي  وهذا  ألبنائهم، 
العليا  الدراسات  خريجات  املعلمات  وعي  ارتفاع  أوضحت  التي 
عىل  تدل  التي  الظاهرة  والعالمات  اإلساءة  ملشكلة  وإدراكهن 

حدوثها.

النسبة املئويةالتكرارالعمر
2317.6أقل من25 سنة

254030.5-2٩سنة
301713.0-34سنة
352720.6-3٩سنة

402418.3فأكثر
131100املجموع

جدول )5( يوضح توزيع املبحوثني وفقا للعمر

النسبة املئويةالتكرارالحالة االجتماعية
11084متزوج
2015,3أعزب
18أرمل

131100املجموع

جدول )6( يوضح توزيع املبحوثني طبقا للمستوى االجتماعي

شكل )6( توزيع املبحوثني طبقا ملستوى الدخل

النسبة املئوية التكرار التعليمي مستوى 
1,5 2 أمي

13,7 18 الدبلوم العام
74,8 ٩8 بكالوريوس
٩,2 12 ماجستري
8 1 دكتواره

100 131 املجموع

التعليمي جدول )7( توزيع املبحوثني طبقا للمستوى 

شكل )7( يوضح توزيع املبحوثني طبقا لسنوات الخربة
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النتائج املتعلقة تساؤالت الدراسة: ثانيا: 
من  اإلساءة  وعالمات  مظاهر  عىل  التعرف  األول:  التساؤل 

وجهة نظر املعلمني والوالدين.
العالمات  حول  املبحوثني  استجابات   )8( الجدول  نتائج  توضح 
مدى  تقيس  أن  الباحثة  وحاولت  األطفال  ضد  لإلساءة  الظاهرة 
وعي املبحوثني حول عالمات ومظاهر اإلساءة ضد األطفال حيث 
للبعد  النسبية  القوة  وبلغت  عبارات   )10( عىل  البعد  هذا  اشتمل 
تعترب  فإنها  الدراسة  عليه  اعتمدت  الذي  للمعيار  وطبقا   )0,81(
وبانحراف   )24,35( الحسابي هو  املتوسط  أن  إىل  باإلضافة  قوية 
لتحديد  عبارة  لكل  النسبية  القوة  حساب  ثم   )4,74( معياري 
ترتيب قوة تأثري كل عبارة يف البعد مكتملة فتبني أن أكثر عالمات 

اإلساءة ضد األطفال املالحظة من قبل املبحوثني هي:
أنحاء  بعض  يف  الكدمات  ظهور   " عبارة  األوىل  املرتبة  يف  جاءت 
وترى   )0,88( النسبية  قوتها  بلغت  حيث  والرضوض"  الجسم، 
املساء  األطفال  يف  والرضوض  الكدمات  هذه  ظهور  بأن  الباحثة 

بسهولة  مالحظاتها  يمكن  التي  الظاهرة  العالمات  من  هي  إليهم 
التي قد  املعلمني وأولياء األمور وتتميز برسعة اكتشافها  من قبل 
إىل  العبارة  تشري  وقد  الجسدية،  لإلساءة  الطفل  تعرض  عىل  تدل 
وعي  قلة  مع  العماني  املجتمع  يف  الجسدية  اإلساءة  ممارسة 
األطفال حول آليات الحماية التي تتبعها السلطنة يف حالة تعرضهم 
غري  يكونون  اآلباء  من  العديد  أن  أيضا  تفسريه  ويمكن  لإلساءة 
الطفل  معاملة  وإساءة  السوي  التأديب  بني  لالختالف  مدركني 
كوسيلة  املفرط  العقاب  استخدام  يؤيدون  الذين  فاآلباء  جسميا، 
)حسني،2008:  أطفالهم  إىل  يسيئون  بذلك  هم  والضبط  للتأديب 
النفسية  االنحرافات   " عبارة  الثانية  املرتبة  يف  ويأتي   .)126
قوتها  وبلغت  االنطواء"  أو  واملخاوف  والوساوس  كاالنفعاالت 
واملعلمني  الوالدين  إدراك  إىل  العبارة  هذه  وتشري   )%85( النسبية 
تظهر  أن  يمكن  والتي  النفسية  لإلساءة  الطفل  تعرض  لعالمات 
محيط  ويف  املدرسية  البيئة  يف  إليهم  املساء  األطفال  بعض  لدى 
توصلت  التي   (Kenny, 2004) دراسة  مع  يتفق  ال  وهذا  األرسة، 
املعلمني بعالمات وأعراض إساءة معاملة  نتائجها إىل ضعف وعي 
األطفال، وقد يؤثر ذلك عىل قدرتهم يف االبالغ عن حاالت اإلساءة. 
والورش  التوعية  حمالت  إىل  يرجع  قد  الدراستني  نتائج  واختالف 
التدريبية املقدمة للمعلمني لتوعية حول عالمات ومظاهر اإلساءة 
أجزاء  بعض  يف  العض   " عبارة  الثالثة  املرتبة  يف  وجاءت  مختلفة، 
وقد   )%84( بلغت  نسبية  وبقوة  الجروح"  الخدوش،  الجسم، 
تصنف هذه العبارة إىل تعرض الطفل لإلساءة الجسدية وهذا يتفق 
أكثر  بأن  الدراسة  مع دراسة )عبدالشقور، 2005( حيث أوضحت 
الجسدية  اإلساءة  هي  الطلبة  لها  يتعرض  التي  اإلساءة  أنواع 
تعرض  بينما  اإلناث  من  أكثر  الجسدية  لإلساءة  الذكور  وتعرض 
أن  إىل  الباحثة  وتفرس  الذكور.  من  أكثر  النفسية  لإلساءة  اإلناث 
األطفال  ضد  الجسدية  اإلساءة  للعالمات  والوالدين  املعلمني  وعي 

باعتبارها أكثر أنواع اإلساءات التي تتميز بسهولة اكتشافها. 
عبارتني  آخر  يف  تدنيا  تظهر  الجدول  بيانات  فإن  أخر  جانب  من 
النسبية  قوتها  بلغت  حيث  املدرسة"  من  "الهروب  يف:  واملتمثلة 
إحدى  ليست  هي  املدرسة  من  الهروب  بأن  ذلك  ويفرس   )%0,76(

أشكال اإلساءة ضد األطفال من وجهة نظر 
الوالدين/املعليمن/ات:

اإلساءة الجسدية )الرضب - 
الوسم – الحرق - الحبس(.

التغذية -   اإلهمال )النظافة – 
عدم تلبية االحتياجات األساسية(.

اإلساءة النفسية )الرصاخ - السب 
- الشتم - اإلهانة التحقري - 

االستهزاء - السخرية - اإلحراج 
أمام زمالئه(.

 اإلساءة الجنسية )التحرش 
الجنيس – االعتداء الجنيس(.

شكل )8( أشكال اإلساءة ضد األطفال من وجهة نظر الوالدين /املعلمني/ة

الباحثة الشكل من اعداد 

املتوسط العبارة
الحسابي

االنحراف 
املعياري

القوة النسبية 
للعبارة

مستوى القوة 
الرتتيبالنسبية

1قوية2,630,6٩40,88ظهور الكدمات يف بعض أنحاء الجسم، والرضوض
2قوية2,560,6340,85االنحرافات النفسية كاالنفعاالت والوساوس واملخاوف أو االنطواء

3قوية2,530,7160,84العض يف أجزاء الجسم، الخدوش، الجروح
4متوسطة2,480,6830,83التنمر عىل األطفال اآلخرين يف الشارع أو املدرسة

5متوسطة2,430,7340,81الترصفات الجنسية أو التولع الجنيس املبكر
 الخجل والسلبية وقلة االندماج يف نشاطات اللعب وصعوبة التفاعل

6متوسطة2,420,67٩0,81مع الطلبة اآلخرين

7ضعيفة2,350,7010,78تدني املستوى الدرايس للطالب
7ضعيفة2,350,7640,78الشعر الوسخ أو غري املمشط، وانبعاث رائحة كريهة من الطالب

٩ضعيفة2,340,7080,78رسقة أغراض األطفال
10ضعيفة2,270,7320,76الهروب من املدرسة.

االنحراف املعياري=4,74املتوسط الحسابي=24,35القوة النسبية=0,81

جدول )8( يوضح مظاهر وعالمات اإلساءة من وجهة نظر املبحوثني
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فقدان  إىل  تؤدي  قد  املواد  هذه  تناول  بأن  يفرس  وهذا   )%٩0( هي 
فمن  وبالتايل  حوله،  من  يحدث  ملا  إدراكه  وعدم  اإلنسان  عقل 
املرتبة  أطفاله، وتليها يف  اإلساءة ضد  بها  التي قد يقوم  الترصفات 
األرسي،  والتفكك  الوالدين  بني  واالنفصال  "الطالق  عبارة  الثانية 
النسبية )٩0%( وهذا  الزوجية" حيث بلغت قوتها  الخالفات  وكثرة 
يتفق مع أحد آراء موظفي خط حماية الطفل التي أوضحتها دراسة 
املؤدية  العوامل  أحد  بأن  فيها  أوضحوا  التي   )2018 )الخزيرية، 
لحدوث اإلساءة ضد األطفال هي تناول املسكرات واملؤثرات العقلية 

الوالدين )التفكك األرسي(. وكذلك االنفصال والطالق بني 
ثم تليها يف املرتبة الثالثة عبارة "قلة الوعي بالقوانني والترشيعات 
النسبية  قوتها  وبلغت  املرتتبة"  والعقوبة  الطفل  تحمي  التي 
)82%( وقد يفرس ذلك بعدم وعي املعلمني وأولياء األمور بقوانني 
يف  القوانني  هذه  دراسة  لضعف  عليها،  تنص  التي  واملواد  الطفل 
احتوائها  لضعف  ذلك  يعود  لربما  باإلضافة  الجامعية  املقررات 
نتيجة  مع  يتفق  وهذا  عليها،  الدالة  والعالمات  اإلساءة  ملوضوع 
لديهم  يوجد  ال  املعلمني  معظم  بأن   (McIntyre,1987) دراسة 
أثناء  معلومات  أية  يتلقوا  لم  و%81  القانونية،  باملسؤولية  وعي 
دراستهم الجامعية حول موضوع إساءة معاملة األطفال، يف حني 
عىل  للتعرف  العمل  يف  تدريبية  دورات  عىل  يحصلوا  لم   %66 أن 

عالمات إساءة األطفال.
عبارتني  آخر  يف  تدنيا  تظهر  الجدول  بيانات  فإن  آخر  جانب  من 
 " اإللكرتونية  األلعاب  من  الطفل  حرمان  عبارة"  يف  واملتمثلة 
وبلغت قوتها النسبية )0.56( وقد تعد أحد االساليب الرتبوية التي 
الوالدين لتعديل سلوك الطفل وتعزيز سلوك معني، ثم  يستخدمها 
تليها عبارة " تخصيص مبلغ مايل الحتياجات الطفل " باعتبار أن 
تلبية  عىل  تعمل  التي  الطفل  حقوق  من  حق  االقتصادية  الرعاية 

كافة احتياجاته حيث بلغت قوتها النسبية )%0,64(.

تعترب  قد  ولكن  األطفال  ضد  اإلساءة  لحدوث  الظاهرة  العالمات 
أحد أثار حدوث اإلساءة ضد األطفال أو قد تعد أحد عالمتها وذلك 
أو  املعلم  قبل  من  لإلساءة  يتعرض  أن  من  خوفا  الطفل  بهروب 

الطلبة اآلخرين داخل بيئة املدرسة.
النسبية  قوتها  وبلغت  األطفال"  أغراض  "رسقة  عبارة  وتليها 
واملعلمني  الوالدين  إدراك  مدى  العبارة  هذه  توضح  وقد   )%0,78(
مظاهر  من  مظهر  تعد  ال  اآلخرين  عند  من  األغراض  رسقة  بأن 
أساليب  أحد  ضمن  تعد  قد  وإنما  األطفال  ضد  اإلساءة  حدوث 
التنشئة الخاطئة التي قد يستخدمها الوالدين، وترجع إىل الحرمان 
اآلخرين.  أغراض  رسقة  إىل  الطفل  يدفع  مما  العاطفي  أو  املادي 
يلعب دورا  بأن  الرسقة رغبته  إىل  الطالب  تدفع  التي  الدوافع  ومن 
القيام  أنه عاجز عن  أخرى  ناحية  إنه يشري من  بيد  مها يف حياته 
رغبته  اشباع  إىل  يلجأ  ذلك  بعد  املرشوعة  بالطريقة  الدور  بهذا 

بتمثيل أعمال بطولية تثري إعجاب زمالئه )النوفيل،2006: 81(.
التساؤل الثاني: الوقوف عىل العوامل املؤدية لحدوث اإلساءة ضد 

األطفال من وجهة نظر املعلمني والوالدين.
أوضحت نتائج بيانات جدول )٩( استجابات املبحوثني حول العوامل 
املؤدية لحدوث اإلساءة ضد األطفال وحاولت الباحثة أن تقيس مدى 
األطفال  ضد  اإلساءة  لحدوث  املؤدية  العوامل  حول  املبحوثني  وعي 
للبعد  النسبية  القوة  وبلغت  عبارة   )11( عىل  البعد  هذا  اشتمل  حيث 
)0,81( وطبقا للمعيار الذي اعتمدت عليه الدراسة فإنها تعترب قوية، 
وبانحراف معياري   )24,2٩( الحسابي هو  املتوسط  أن  إىل  باإلضافة 
)4,32( ثم حساب القوة النسبية لكل عبارة لتحديد ترتيب قوة تأثري 
لحدوث  املؤدية  العوامل  أكثر  أن  فتبني  مكتملة،  البعد  يف  عبارة  كل 

اإلساءة ضد األطفال من وجهة نظر املبحوثني هي:
جاءت يف العبارة األوىل من بني العبارات "تناول املسكرات والكحول 
)املؤثرات العقلية( من قبل أحد الوالدين" حيث بلغت قوتها النسبية 

املتوسط العبارة
الحسابي

االنحراف 
املعياري

القوة النسبية 
للعبارة

مستوى القوة 
الرتتيبالنسبية

1قوية2,600,5٩10.٩0تناول املسكرات والكحول )املؤثرات العقلية( من قبل أحد الوالدين.
الطالق واالنفصال بني الوالدين والتفكك األرسي، وكثرة الخالفات 

2قوية2,660,5650.٩0الزوجية

3قوية2.660,5650.8٩اإلصابة ببعض األمراض املزمنة
4قوية2.600,5٩10.87 القدرة عىل تكوين العالقات االجتماعية والتفاعل االجتماعي 

5قوية2,730,4610.82قلة الوعي بالقوانني والترشيعات التي تحمي الطفل والعقوبة املرتتبة.
6قوية2.610,54٩0.74الفقر وضعف املستوى املادي لألرسة يؤدي إىل اإلهمال الصحي والتعليمي

الزائدة 7ضعيفة1.707٩1.0.74فرط الحماية 
التقليدية الخاطئة مثل )الحسد،  االعتقاد ببعض املعقدات واملمارسات 

8ضعيفة1,820,8810,72السحر، الشعوذة(

٩ضعيفة1.630,7٩60.71العقاب بالحرمان من بعض األنشطة الرتفيهية
10قوية2.600.57٩0.70الزواج من الخارج، أو تعدد الزوجات
11قوية2.600.57٩0.70الزواج من الخارج، أو تعدد الزوجات

التعليمي والثقايف للوالدين 12ضعيفة1.820.8300.68ضعف املستوى 
13ضعيفة2.150,6٩20.64تخصيص مبلغ مايل الحتياجات الطفل
14قوية2.40.0,6870.56حرمان الطفل من األلعاب اإللكرتونية

االنحراف املعياري=4,32املتوسط الحسابي=24,2٩القوة النسبية=0,81

جدول )٩( العوامل املؤدية لحدوث اإلساءة ضد األطفال من وجهة نظر املبحوثني
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سلوكيات شاذة يف األكل والرشب والنوم والسلوك االجتماعي من 
الثالثة  املرتبة  الطفال، وتأتي يف  التي تنتج عن اإلساءة ضد  اآلثار 
اآلخرين"  األطفال  إىل  ييسء  إليه  املساء  الطفل  "تجعل  عبارة 
وبلغت قوتها النسبية )0,87%( وتفرس الباحثة هذه العبارة وفقا 
لنظرية التعلم االجتماعي وذلك من خالل تعلم الطفل من الوالدين 
العتقاده  وذلك  اإلساءة  سلوك  وتعزيز  إليه  املسئيني  املعلمني  أو 
اإلساءة  هو  اآلخرين  األطفال  مع  للتعامل  املثايل  النموذج  بأنه 
املجتمع  يف  اإلساءة  مشكلة  استمرار  وبالتايل  التعامل  يف  إليهم 
أنه يتفق مع رأي )العمر، 2010: 137( الذي أوضح  العماني كما 
تخلق  وهي  األطفال  ضد  اإلساءة  عىل  املرتتبة  االجتماعية  اآلثار 
منه طفال عدائيا يف أسلوب تعامله مع اآلخرين. ويتفق أيضا مع 
اللتان   )2014 )العتيبي،   ،)2004 )الرغل،  من:  كل  دراسات  نتائج 
السلوكية  االنحرافات  حدوث  هي  اإلساءة  آثار  أهم  بأن  أوضحتا 
التواصل مع  إليهم، نقص قدرته عىل  املساء  األطفال  لدى  الشاذة 
العالقات  املدرسة وشبكة  اآلخرين وأيضا مع معلميه يف  األطفال 

االجتماعية.
 من جانب أخر فإن بيانات الجدول تظهر تدنيا يف يف آخر عبارتني 
بلغت  الدرايس" حيث  الدرايس والتميز  واملتمثلة يف عبارة "التفوق 
"يصبح  عبارة  األخرية  املرتبة  يف  وتليها   )%0,54( النسبية  قوتها 
من الشخصيات املنضبطة" وبلغت قوتها النسبية )0,57%(. حيث 
السلوك  يف  االنضباط  الطفل  تعليم  عىل  تساعد  املدرسة  بيئة  إن 
يف  السلوك  ديناميات  فهم  إىل  بحاجة  املعلم  فإن  الوقت  واحرتام 
أو  مضطربة  سلوكيات  ألي  والتحسس  املختلفة  املدرسية  املواقف 
سلوكيات غري مرغوب فيها من قبل الطفل مثل الطفل املساء إليه 
والعدوانية وغريها من سلوكيات )همرشي، 2003: 346(، وبالتايل 
للطفل  السلوكية  اآلثار  من  تعد  ال  املنضبطة  السلوكيات  فإن 
املعلمني  وعي  ارتفاع  بأن  الباحثة  تفرس  كما  لإلساءة،  املتعرض 
ارتفاع  إىل  يرجع  قد  اإلساءة  لوقوع  املرتتبة  اآلثار  والوالدين حول 
وقوع  انخفض  التعليم  املستوى  ارتفع  فكلما  التعليمي  املستوى 
اإلساءة إلدراكهم بخطورة هذه املشكلة وآثارها املستقبلية املؤثرة 

حدوث  عىل  املرتتبة  اآلثار  عىل  الوقوف  الثالث:  التساؤل 
مشكلة اإلساءة ضد األطفال.

اآلثار  حول  املبحوثني  استجابات   )10( جدول  بيانات  نتائج  بينت 
تقيس  أن  الباحثة  وحاولت  األطفال  ضد  اإلساءة  لحدوث  املرتتبة 
ضد  اإلساءة  لحدوث  املرتتبة  العوامل  حول  املبحوثني  وعي  مدى 
القوة  وبلغت  عبارة   )11( عىل  البعد  هذا  اشتمل  حيث  األطفال 
النسبية للبعد ) 0,82( وطبقا للمعيار الذي اعتمدت عليه الدراسة 
فإنها تعترب قوية باإلضافة إىل أن املتوسط الحسابي هو )24,71( 
عبارة  لكل  النسبية  القوة  حساب  ثم   )3,٩3( معياري  وبانحراف 
أكثر  أن  البعد مكتملة فتبني  تأثري كل عبارة يف  ترتيب قوة  لتحديد 
نظر  وجهة  من  األطفال  ضد  اإلساءة  لحدوث  املؤدية  العوامل 

املبحوثني هي:
النفيس  البناء  عرقلة  إىل  "يؤدي  عبارة  األوىل  املرتبة  يف  جاءت 
النسبية  القوة  بلغت  حيث  وخجوال"  متشككا  فيجعله  للطفل 
األرسي  املحيط  يف  األطفال  اإلساءة ضد  أن  ذلك  )0,٩1%( ويفرس 
آثار نفسية واجتماعية وانفعالية بعيدة املدى وهي  واملدريس لها 
تتفاوت بني األطفال املساء إليهم، وهذا يتفق مع دراسة )القبيس، 
لديهم  إليهم  املساء  األطفال  بأن  نتائجها  أوضحت  والتي   )2006
والنفسية  )الجسدية  باإلساءة  وترتبط  نفسية  مشكالت 
النفسية.  باملشكالت  باإلساءة  الكلية  والدرجة  واإلهمال( 
مباالة"  بدون  املنزل  خارج  "التأخر  عبارة  أيضا  معها  وتتساوى 
تأخر  بأن  الباحثة  وتفرس   )0,٩1( النسبية  قوتها  بلغت  حيث 
لضعف  ذلك  يرجع  قد  متأخرة  ولساعات  البيت  خارج  األطفال 
اإلهمال  إساءة  ضمن  تصنيفها  باإلمكان  والتي  الوالدية  الرقابة 
يف  تليها  ثم  األخرى،  اإلساءات  ملخاطر  الطفل  يعرض  قد  مما 
والنوم"  والرشب  األكل  يف  عبارة "سلوكيات شاذة  الثانية  املرتبة 
نتيجة  اآلثار  )0,8٩%( ويمكن تفسري هذه  النسبية  قوتها  وبلغت 
من  الطفل  كحرمان  والديه  من  اإلهمال  إلساءة  الطفل  تعرض 
الغذاء  توفري  لعدم  الطعام  رسقة  إىل  الطفل  يلجأ  وبالتايل  الطعام 
بأن   )22  :  2011 العساف،  )مزاهرة،  يؤكده  ما  وهذا  لهم.  الالزم 

املتوسط العبارة
الحسابي

االنحراف 
املعياري

القوة النسبية 
للعبارة

مستوى القوة 
الرتتيبالنسبية

1قوية2.730,4610.٩1التأخر خارج املنزل بدون مباالة.
البناء النفيس للطفل فيجعله متشككا وخجوال. 1قوية2.730,4610.٩1عرقلة 

سلوكيات شاذة 
والرشب، األكل، والنوم 

3قوية2.660,5650.8٩

إليه يسئ إىل األطفال اآلخرين. 4قوية2.610,54٩0.87تجعل الطفل املساء 
5قوية2.600,5٩10.87ال يحرتم حقوق الغري، ويصبح فاقدا لحساسية االجتماعية 

6قوية2.600,57٩0.87ظهور مشكالت تعليمية: الفشل الدرايس-التأخر الدرايس
7متوسطة2.150,6٩20.72اإلصابة ببعض األمراض املزمنة

8متوسطة1.820,8810.61الشعور باألمان يف ظل وجود الوالدين /املعلمني املسيئني
٩متوسطة1.820,8300.61القدرة عىل تكوين العالقات االجتماعية والتفاعل االجتماعي

10متوسطة1.700,7٩10.57يصبح من الشخصيات املنضبطة
11متوسطة1.630,7٩60.54التفوق الدرايس والتميز املدريس

االنحراف املعياري= 3,٩3 املتوسط الحسابي= 24,71القوة النسبية= 0,82

جدول )10( اآلثار املرتتبة لحدوث اإلساءة ضد األطفال
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)سواقد،  دراسة  مع  يتفق  وهذا  صحيح،  والعكس  األطفال  عىل 
التعليمي  املستوى  انخفض  كلما  تزداد  اإلساءة  درجة  أن   )2000
بني  قوية  عالقة  ووجود  لألرسة  الدخل  مستوى  وتدني  للوالدين 

درجة تعرض الطفل ألشكال اإلساءة والتوتر النفيس.

النتائج العامة:
البيانات األولية:	 

بينت النتائج املتعلقة بتوزيع املبحوثني حسب النوع االجتماعي  	-
بلغت  حيث  الذكور  من  أعىل  املبحوثني  من  اإلناث  نسبة  بأن 
)82,4%( بينما نسبة الذكور بلغت حوايل )17,6%( وهي النسبة 

األقل.
الوظيفة كانت  أو  للدور  املبحوثني طبقا  نتائج توزيع  أوضحت  	-
بينما   )%57( نسبتها  بلغت  حيث  األعىل  هي  الوالدين  نسبة 

كانت نسبة املعلمني )%43(.
أن  العمري  للمستوى  طبقا  املبحوثني  توزيع  نتائج  أظهرت  	-
 2٩ من  -أقل  )25سنة  أعمارهم  تراوحت  املبحوثني  الغالبية 
 )%30,5( مئوية  بنسبة  مبحوث   40 عددهم  وصل  حيث  سنة( 
من34سنة(  )من30-أقل  األعمار  أقل  بينما  العينة،  إجمايل  من 

حيث بلغ عددهم حوايل )17( من إجمايل العينة.
أن  االجتماعية  الحالة  حسب  املبحوثني  توزيع  نتائج  أشارت   	-
عددهم  بلغ  إذ  الدراسة  هذه  يف  أعداداً  األكثر  هم  املتزوج  فئة 
أكثر من نصف عينة  النسبة  )110( بنسبة )84%( لتشكل هذه 
بلغ  إذ  األعزب  فئة  عىل  الثاني  النصف  يتوزع  بينما  الدراسة 
عددهم )20( بنسبة )15,3%( لتشكل املرتبة الثانية، ثم األرمل 

إذ بلغ العدد )1( لتشكل النسبة األقل وقدرها )%8(.
أوضحت النتائج أن فئات الدخل بالنسبة للمبحوثني حيث أنجاء  	-
أعىل فئة للدخل ما بني )500ريال-أقل 1000ريال( والتي شكلت 
للدخل  فئة  أقل  بينما  مبحوث   )46( عددهم  وبلغ   )%35,1(
)أقل من500ريال( وبنسبة )11,5%( وبلغ عددهم )15(  كانت 

مبحوث.
الذين  أن  التعليمي  للمستوى  طبقا  املبحوثني  نتائج  بينت  	-
تكراراً  األكثر  هم  )بكالوريوس(  التعليمي  املستوى  يملكون 
بنسبة  الدرجات  أقل  عىل  األمية  حصلت  بينما   )%74,8( بنسبة 

)1,5%( وتليها يف املرتبة األخرية الدكتوراة بنسبة )%0,8(.
أظهرت نتائج توزيع املبحوثني طبقا لسنوات الخربة، أن تمركز  	-
مبحوث   )65( وعددهم  5سنوات(،  من  )أقل  الفئتني  يف  أغلبهم 
هي  الخربة  سنوات  عدد  أقل  كانت  بينما   )%4٩,6( وبنسبة 
مبحوث   )16( وعددهم  سنة(   15 من  أقل   - )من10سنوات 

وبنسبة )%12,2(.
ضد  اإلساءة  مفهوم  حول  املبحوثني  غالبية  آراء  اوضحت  	-
التي تهدف إىل  األطفال بأنه "هو فعل أو مجموعة من األفعال 
إىل  يؤدي  ما  وكل  ومعنويا  ونفسيا  جسديا  بالطفل  اإلرضار 

األذى النفيس والبدني للطفل".
أظهرت غالبية آراء املبحوثني حول أشكال اإلساءة ضد األطفال  	-
النفسية  اإلساءة  الوسم(،   - )الرضب  الجسدية  اإلساءة  منها: 
التغذية -  )الرصاخ - السب - االستهزاء(، اإلهمال )النظافة – 

عدم تلبية االحتياجات األساسية(، اإلساءة الجنسية.

 	 – اإلساءة  ومظاهر  )العالمات  الدراسة  أبعاد  نتائج 
العوامل - اآلثار(.

حول  املبحوثني  وعي  ارتفاع  الدراسة  بيانات  نتائج  أوضحت  	-
القوة  بلغت  حيث  األطفال  ضد  لإلساءة  الظاهرة  العالمات 
عليه  اعتمدت  الذي  للمعيار  وطبقا   )0,81( للبعد  النسبية 
الحسابي  املتوسط  أن  إىل  باإلضافة  قوية  تعترب  فإنها  الدراسة 

هو )24,35( وبانحراف معياري )4,74(.
العوامل  ارتفاع وعي املبحوثني حول  إىل  الدراسة  أشارت نتائج  	-
النسبية  القوة  بلغت  حيث  لإلساءة  األطفال  تعرض  إىل  املؤدية 
للبعد )0,81( وطبقا للمعيار الذي اعتمدت عليه الدراسة فإنها 
 )24,2٩( هو  الحسابي  املتوسط  أن  إىل  باإلضافة  قوية  تعترب 

وبانحراف معياري )4,32(.
أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع وعي املبحوثني عن اآلثار املرتتبة  	-
 )0,82( للبعد  النسبية  القوة  بلغت  حيث  األطفال  ضد  لإلساءة 
قوية  تعترب  فإنها  الدراسة  عليه  اعتمدت  الذي  للمعيار  وطبقا 
وبانحراف   )24,71( هو  الحسابي  املتوسط  أن  إىل  باإلضافة 

معياري )٩3,3(.

مقرتحات الدراسة: 	 
القيام  وهو  املجتمع:  فئات  لبقية  املجتمعية  التوعية  حمالت  	-
ذلك  ويتم  األطفال  معاملة  إساءة  من  للوقاية  توعية  بربنامج 
حماية  أساليب  حول  واملعارف  املعلومات  من  مجموعة  ببث 
األطفال من اإلساءة وأساليب التنشئة االجتماعية وتشمل هذه 
تعليمها  مستوى  واملتدني  النائية  واملناطق  القرى  التوعية 
الجامعي وذلك من خالل املحارضات والورش التي يتم تقديمها 
املختلفة  اإلعالم  وسائل  عىل  باالعتماد  وأيضا  املتخصصني  من 
التواصل  وسائل  خالل  من  والبعض  والراديو  كالتلفاز  منها 

االجتماعي )الفيس بوك –تويرت- الواتس آب(.
املتدني  الدخل  ذوي  خاصة  األرس:  ومساعدة  الخدمات  تقديم  	-
وعيها  رفع  عىل  يعمل  حيث  املنخفض  التعليمي  واملستوى 
مشكلة  تجاوز  عىل  تساعدها  التي  املختلفة  بالخدمات  وتزويدها 
أنواع املخاطر  التي تعرض لها الطفل وحمايته من كافة  اإلساءة 
األخرى، ووقايته ويتم اعطاؤهم )الكتيبات والنرشات واملطويات(، 

كما يتم زيارة تلك األرس يف القرى واملدن املختلفة واملنازل.
برنامج تدريب األقران يف بيئة املدرسة: وهو برنامج يقدم من  	-
واآلباء  األقران  ويستخدم  معاملتهم  املساء  لألطفال  املدرسة 
تحسني  التدخل  هذا  ويستهدف  االجتماعية،  الكفاءة  لزيادة 
الذين تعرضوا لإلساءة عن  لدى األطفال  االجتماعية  الكفاءات 
لهم  واملساندة  الدعم  وتقديم  األقران  مع  العالقة  تقوية  طريق 
ويفيد  العالجية،  البيئة  يف  اآلباء  من  واملتطوعني  املدرسني  من 
االجتماعية  العزلة  من  يعانون  الذين  لألطفال  التدخل  هذا 
املنخفض  الدخل  ذو  يفيد  وكذلك  اإلساءة  نتيجة  واالنطواء 

)حسني،2008: 243(.
يف  واملعلمني  للوالدين  بالتوعية  قيامه  االجتماعي  األخصائي  	-
لإلساءة  املختلفة  واملظاهر  العالمات  حول  املدرسة  بيئة 
وصعبة  ظاهرة  غري  كونها  النفسية  اإلساءة  وبالتحديد 
املختلفة،  املستقبلية  اإلساءة  آثار  حول  وأيضا  االكتشاف 

والتمييز بني مفهوم العنف واإلساءة. 
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