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إهــداء

أهدي هذا العمل املتواضع إلى األخ العزيز والزميل الراقي
 سعادة د.مهنا بن عبد هللا الدالمي ، مع تمنياتي له 

بدوام الصحة والنجاح والتوفيق . 
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شكر وتقدير

مركز  إدارة  السادة  إلى  والتقدير  بالشكر  أتقدم  أن  يسرني 
التنمية األسرية باألحساء الذين قاموا بطباعة هذا الكتاب .

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى السادة املراجعين الذين قاموا 
إضافات  إليه  وأضافوا   

ً
ولغويا  

ً
علميا وفحصه  الكتاب  بمراجعة 

هامة .

بآرائهم  أتحفوني  الذين  واألخوات  اإلخوة  إلى  الشكر  وكل 
يرة ، وإلى جميع من ساهم في  املنوعة، وتفضلوا عليَّ بأفكارهم النَّ

إخراج هذا الكتاب إلى النور .
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الفهـرســـة

1شكر وتقدير

2مقدمة    

الفصل األول : العنف واإلساءة : املفهوم واألثر .

 : الطفولة بين املفهوم واالحتياجات                           
ً
13أوال

 : العنف واإلساءة : املفهوم واملاهية                          
ً
18ثانيا

 : أهمية تناول موضوع العنف واإلساءة                                                              
ً
23ثالثا

 : نظريات العنف واإلساءة                                  
ً
25رابعا

 : أصناف العنف                                                             
ً
37خامسا

 : أركان العنف واإلساءة                                    
ً
42سادسا

 : أشكال العنف واإلساءة ضد الطفل                       
ً
43سابعا

52ثامنا : الفروق الفردية في نتائج العنف واإلساءة إلى الطفل       

54تاسعا : أسباب العنف واإلساءة                                  

 : الفئات األكثر تعرضا للعنف واإلساءة                   
ً
68عاشرا

69أحد عشر : أوقات يكثر فيها العنف                             

71اثنا عشر : مظاهر العنف واإلساءة وآثارها على الطفل         

الفصل الثاني : العنف واإلساءة النفسية واللفظية 

 : مفهوم العنف واإلساءة النفسية واللفظية                  
ً
88أوال

 : خطورة العنف واإلساءة النفسية واللفظية                 
ً
93ثانيا
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 : أشكال العنف واإلساءة النفسية واللفظية                     
ً
 98ثالثا

 : مظاهر اإلساءة النفسية واللفظية وآثارها على الطفل     
ً
108رابعا

 : أساليب التربية غير السوية التي قد تؤدي إلى اإلساءة النفسية 
ً
خامسا

واللفظية                                                         
117

الفصل الثالث : العنف واإلساءة النفسية واللفظية : الوقاية والعالج 

 : البيئة املثلى املتوفرة لحماية للطفل                        
ً
 122أوال

 : أنواع الوقاية من سوء املعاملة                             
ً
125ثانيا

 : طرق تنمية الصحة العاطفية للطفل                      
ً
129ثالثا

 : آليات مواجهة العنف واإلساءة النفسية واللفظية      
ً
  134رابعا

 : مهارات زيادة السلوك املرغوب فيه لدى األطفال     
ً
153خامسا

157املراجع                                                         
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مقدمة :
تمثل مرحلة الطفولة أهمية بالغة في تكوين شخصية الفرد ونموه ، ومن خالل 
استثمارها بالصورة الصحيحة يمكن الخروج بشخصية متزنة مستقرة للطفل .   

باإلضافة إلى أن مرحلة الطفولة ذات أهمية في تكوين األسرة السليمة ، وفي 
تشكيل قدرة الطفل على املساهمة في تنمية املجتمع. 1

توفر مجموعة  إلى   
ً
متوازنا  

ً
ووجدانيا  

ً
نفسيا  

ً
نموا ينمو  الطفل حتى  ويحتاج 

عوامل تربوية تتناسب مع احتياجاته العمرية والنفسية .

ومن أهم تلك العوامل التي تسهم بصورة مباشرة في تشكيل شخصية الطفل 
وتكوين استجاباته وتوجيه انفعاالته وسلوكياته 

 عن أشكال العنف واإلساءة .
ً
األمن النف�سي الذي يتطلب االستقرار بعيدا

واحدة من  أشكالها  بجميع  لألطفال  املوجهة  واإلساءة  العنف  د ظاهرة  عَّ
ُ
وت

أخطر الظواهر التي تجتاح أي مجتمع وتؤدي إلى إلحاق الضرر به . 2

وبال شك فإن العنف واإلساءة لألطفال هو عملية هدم لشخصيتهم ، وتوفير 
أرضية خصبة النحرافاتهم النفسية والسلوكية .

    كما أن ظاهرة العنف واإلساءة لألطفال تقف في وجه تقدم املجتمع وتهدد 
تماسكه لكونها تنشئة اجتماعية غير صحية .3  

جمع الدراسات على أن العنف واإلساءة املوجهة للطفل أمر خطير ومؤثر كبير 
ُ
وت

ال يقتصر تأثيره على مرحلة بعينها ، بل ربما امتد هذا التأثير ليصاحب الطفل في 

1  مجيد ، سوسن ، شاكر ، العنف والطفولة دراسات نفسية  ، 2008م ، ص13، عمان : دار صفاء.
 . http://www.medadcenter.com ، 

ً
2 لطفي ، سماح ، محمد ، العنف األسري املوجه لألطفال املعاقين ذهنيا

تم استرجاعه في 2012/1/9م .
3 دنان ، لونة ، عبد هللا ، العنف اللفظي » اإلساءة اللفظية » تجاه األطفال من قبل الوالد ، وعالقته ببعض 

املتغيرات املتعلقة باألسرة ) دراسة وصفية ( ، http://www.annabaa.org ، تم استرجاعه في 2011/11/25م .
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جميع مراحل حياته .

ورغم التقدم في حماية حقوق الطفل ، إال أن نسب تعرض األطفال للعنف 
التزال عالية كما تؤكد ذلك منظمة )اليونسيف( في تقريرها لعام 2010م .

وينبغي الذكر هنا أن االهتمام بالتصدي للعنف ولإلساءة بمختلف أشكالها من 
قبل املجتمع وأفراده يأتي بدرجات متفاوتة ، وعلى مستويات مختلفة ، تختلف 
باختالف النوع والشكل ومقدار الظهور واألثر ، والعوامل االجتماعية والثقافية 

والبيئية وغيرها من العوامل املؤثرة بها .

وفي هذا الكتاب يسعى الباحث إلى تركيز الضوء على نوع من أنواع العنف 
 
ً
 من بين أشكال العنف واإلساءة على الرغم من أن عددا

ً
واإلساءة هو األقل تناوال

 ، وهو 
ً
من الدراسات تثبت أنه أكثر أشكال العنف واإلساءة ممارسة ، وأشدها تأثيرا

العنف واإلساءة النفسية واللفظية .

ولفهم ظاهرة العنف واإلساءة النفسية واللفظية ينبغي تناول العنف واإلساءة 
بالصورة املجملة ، وهو ما خصصت له الفصل األول من الكتاب ، في حين أتى 

 للحديث 
ً
الفصل الثاني مخصصا

عن العنف واإلساءة النفسية واللفظية ، أما الفصل الثالث فاستعرضت فيه 
بعض أساليب الوقاية والعالج من العنف واإلساءة بشكل عام ، والعنف واإلساءة 

النفسية واللفظية بشكل خاص ، وهي موضوع هذا الكتاب الرئيس .

وباإلجمال فإن هذا الكتاب هو محاولة لفهم ظاهرة العنف واإلساءة النفسية 
واللفظية ، من حيث أسبابها ومظاهرها وآثارها ووسائل الحيلولة دونها ، باإلضافة 
إلى ذكر بعض الحلول املقترحة للوقاية منها وملواجهتها وتحجيمها وعالج تداعياتها .



7

العنف و اإلساءة النفسية و اللفظية إلى الطفل

ع هذه الظاهرة والجهود املبذولة  وأحب التأكيد على أمر تبين لي من خالل تتّبِ
 من املبادرات التي تمت في مجال الوقاية من العنف واإلساءة 

ً
نحوها ، وهو أن كثيرا

لألطفال خاصة التزال مبادرات مبكرة ، وأن العمل املنظم املتكامل اليزال دون 
املطلوب ، وهذا بدوره يتطلب إستراتيجيات متكاملة حقيقية على مستوى عالمي 

، ثم يتطلب التطبيق من خالل املؤسسات املجتمعية املختلفة .

 
ً
 إلى كل من يقدم لي نقدا

ً
 فإني أوجه الشكر مقدما

ً
وختاما

 أو مشورة أو إضافة تتعلق بهذا الكتاب .
ً
أو اقتراحا

وهللا املوفق .

عبد اإلله بن عبد هللا الدريويش

جامعة امللك فيصل
جوال : 0562511118/0554922236
yahoo.com@aaad58 : بريد الكتروني
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الفصل األول

العنف واإلساءة : المفهوم واألثر
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الفصل األول
العنف واإلساءة : المفهوم واألثر :

لكي نتمكن من فهم ظاهرة العنف واإلساءة النفسية واللفظية ينبغي تناول 
العنف واإلساءة باملفهوم العام ، وهو ما يتناوله هذا الفصل .

وحيث إن الحكم على ال�سيء فرع عن تصوره ، ولذا فإن تحديد املفاهيم 
للمصطلحات املستخدمة هنا هو من أولويات العمل املطلوب .

ومن املناسب قبل الخوض في أي موضوع يتعلق بالعنف واإلساءة إلى الطفل 
أن نتعرف على مفهوم الطفولة ، ثم على الحاجات النفسية للطفل بشكل عام .

أواًل : الطفولة بين المفهوم واالحتياجات
مفهوم الطفولة : 

ت اتفاقية الجمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة لحقوق الطفل في املادة  نصَّ

ت اتفاقية  التاسعة واألربعين والصادرة عام )1989م( على أن الطفل      نصَّ

الجمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة لحقوق الطفل في املادة التاسعة واألربعين 

والصادرة عام )1989م( على أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة 

سنة مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك .4

و يؤكد البعض أن الطفولة مرحلة تبدأ من امليالد وتنتهي مع بداية املراهقة ، 

وحددها عدد من العلماء بالبلوغ لسن 12 سنة .  5

4 املهتار ، بسام ، عاطف ، استغالل األطفال تحديات وحلول ، 2008م ، ص 111 ، بيروت : منشورات الحلبي 
الحقوقية .

5 بركو ، مزوز ، العنف عند األطفال ، 2010م ، ص54 ، املنصورة : املكتبة العصرية .
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: مرحلة عمرية تبدأ من حين امليالد وتنتهي  بأنها  وُيعّرِف الباحث الطفولة 
بالوصول إلى سن الرشد وخروج بعض آثار البلوغ مثل الشعر في الوجه أو املنطقة 

التناسلية للذكر واألنثى .

احتياجات الطفل في مرحلة الطفولة :

   يذهب عدد من العلماء أصحاب النظريات املشهورة مثل )ماسلو( و)مكلوالند( 
و)هرتبرجر( إلى أن احتياجات اإلنسان بشكل عام تدور حول خمسة احتياجات 

على النحو التالي : 

1- الحاجات املادية أو الفسيولوجية ، مثل الحاجة للطعام واملأوى .

2- حاجات األمن .

3- الحاجات االجتماعية ، مثل االتصال باآلخرين واالنتماء للجماعة .

4- حاجات احترام ذات الطفل ، مثال ذلك الشعور بالقدرة 

على تحمل املسؤولية .

5- حاجات تحقيق الذات من الطموح والسعادة من خالل اإلنجاز .

هذه  تحت   
ً
إجماال مندرجة  املختلفة  الطفولة  احتياجات  فإن  وبالتأكيد 

االحتياجات العامة ، لكن يمكن تناولها ب�سيء من التفصيل ، حيث إن مرحلة 
الطفولة هي مرحلة مفصلية تبرز فيها مجموعة 

 
ً
من االحتياجات التي ينبغـي توفيرهــا للطفــل والتي يمثـــل عـــدم توفرهـــا تهديـــدا

لشخصيتــه ، وهذه الحاجات على النحو التالي :
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1- الحاجة إلى االطمئنان والطمأنينة .

2- الحاجة إلى الحب املتبادل .

3- الحاجة إلى تقدير املحيط له .

4- الحاجة إلى الحرية .

5- الحاجة إلى اعتراف اآلخرين به .

6- الحاجة إلى االنتماء والروابط االجتماعية .

7- الحاجة إلى السلطة الضابطة التي تحدد له مجال االنطالق . 6 

مظاهر الصحة النفسية للطفل :

   ينبغي أن ينشأ الطفل بصحة نفسية واتزان عاطفي كامل يبني شخصيته ، 
وفي ذلك فإن االستقرار العاطفي مؤشـر قوي يكشـف مستوى قيام األسرة وجميع 

الجهات بمسؤولياتها املتعددة . 7

ويالحظ أن االختالل في تحقيق حاجات الطفل وعدم إشباع تلك الحاجات 
يؤدي به إلى مشكالت مختلفة له تمتد معه لسنوات عمره املتقدمة .

ومن املناسب ذكر مظاهر الصحة النفسية للطفل ، ومن أهمها ما يلي :

1- التوافق االجتماعي والقدرة على تكوين عالقات اجتماعية سوية مع اآلخرين.

2- التوافق الذاتي ، مثل الرضا عن النفس . 

6   أبو سعد ، مصطفى ، الحاجات النفسية للطفل ، 2008م ، ص 9، الكويت : دار اقرأ .
7  السيف ، محمد ، إبراهيم ، الحرمان العاطفي في األسرة  ، 2005م ، ص9 ، عنيزة : مطابع الصطالني .
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3- الشعور بالسعادة .

4- تحقيق الذات واستغالل القدرات .

5- النجاح في العمل .

6- القدرة على مواجهة األزمات دون اختالل في صحته النفسية .

7- االتزان والنضج االنفعالي ليتمكن الطفل من السيطرة على انفعاالته .

8- التحمس واإلقبال على الحياة .

9- الراحة النفسية .

10- القدرة على تحمل املسؤولية . 8

ثانيًا : العنف واإلساءة : المفهوم والماهية 

 من خالل تتبع الكتابات التي تناولت العنف واإلساءة يتبين أنه يمكن أن 
تختلف تعريفات العنف واإلساءة باختالف زاوية النظر لكل منهما ، واختالف 

املترادفات لهما .

 وهنا أستعرض تعريف العنف ب�سيء من التفصيل كأصل لبقية املرادفات ، 
ثم أذكر تعريفات مختصرة لبعض مرادفاته .

عريف العنف في اللغة :

العنف كلمة مشتقة من الكلمة الالتينية vis بمعنى القوة ،أما كلمة Altus فتعني 
الحمل ، فاملفهوم العام لها تعمد ممارسة القوة تجاه �سيء ما أو شخص ما .  9

8  رشاد علي مو�سى ، أساسيات الصحة النفسية والعالج النف�سي ، 2001م ، ص ص 14-24 ، القاهرة 
: مؤسسة املختار .

9 حسين ، طه ، عبد العظيم ، إساءة معاملة األطفال  ، 2008م ، ص17، عمان : دار الفكر .
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 يدور مفهوم العنف في القواميس العربية والقواميس األجنبية حول 
ً
    وإجماال

عدم الرفق باألمر والضرر به .

 وُيعرَّف في اللغة على أنه من املصدر )ع ن ف( وهو ضد الرفق ، والتعنيف يعني 
التعيير واللوم  . 10   

  تعريف العنف في االصطالح  :

  اختلف علماء التربية والسلوك في تعريف العنف من حيث االصطالح كٌل من 
زاوية نظره إلى الظاهرة .11  

ومن التعريفات الجامعة للعنف تعريف )مزوز بركو ، 2010م( الذي يذهب فيه 
إلى أن العنف هو كل فعل أو تهديد يتضمـن استخـدام القــوة ، بهـدف إلحـاق األذى 

والضـرر بالنفــس وباآلخرين وبممتلكاتهم . 12 

كذلك يمكن أن يتم تعريف العنف من خالل العلوم التي تتناوله ، وقد اخترت 
منها مجالين : 

1- املجال االجتماعي بما يتضمنه من املجال النف�سي .

2- املجال القانوني .

التعريف االجتماعي للعنف : 

انفعالية شديدة قد  تتميز بطبيعة  أنه استجابة سلوكية  تعريفاته هنا  من 
تنطوي على انخفاض في مستوى البصيرة والتفكير. 13

10 الرازي ، زين الدين ، محمد ، مختار الصحاح ، 1998م ، 458 ، ط7 ، بيروت : مؤسسة الرسالة .
11 مزوز ، بركو ، العنف عند األطفال ، 2010م ، ص5 ، مرجع سابق .

12حسين ، طه ، عبد العظيم ، إساءة معاملة األطفال النظرية والعالج  ، 2008م ،  ص18 ، مرجع سابق .
13 بحري ، منى ، وقطيشات ، نازك ، العنف األسري ، 2001م ، ص38، عمان : دار صفاء .
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التعريف القانوني للعنف : 

ــــــرت العنــف من الناحيــة القانونيــة ، ومنها أنه كل  هناك عــــدة تعريفات فسَّ
 ، وهو )أي 

ً
 أو قوليا

ً
 أو معنويا

ً
فعل هدفه تدمير األفراد وإيذاؤهم سواء كان فعليا

العنف( يتضمن اإلرغام واإلكراه والتأثير في إرادة املستهدفين ، ومحاولة إلحاق 
الضرر بهمـ  14

تعريف اإلساءة :

 من الفارق ، 
ً
 ما تأتي لفظة اإلساءة مرادفة للعنف ، ويظهر أن بينهما نوعا

ً
غالبا

. 
ً
فبعض أشكال اإلهمال هي إساءة أكثر منها عنفا

وفي ذلك يرى طه عبد العظيم حسين أن اإلساءة هي االنتهاك واالستغالل ، 
وتتعدد تعريفاتها بناء على عدة عوامل منها عوامل طبيعة الفعل امل�سيء ونوعه 

ومدى شدته وآثاره . 15

ومن املصطلحــات القريبـة من العنـف واإلسـاءة مصطلـــح اإلهمال ومصطلح 
 لهما .

ً
 مختصرا

ً
العدوان  ، وسوف أستعرض تعريفا

ومن املصطلحــات القريبـة من العنـف واإلسـاءة مصطلـــح اإلهمال ومصطلح 
 لهما .

ً
 مختصرا

ً
العدوان  ، وسوف أستعرض تعريفا

تعريف اإلهمال :
هو نمط سلوكي يتصف بإخفاق امل�سيء في تقديم احتياجـات الطفـل الجسديـة 
والعاطفيـة ، مثـل الطعام والرعايـة واملـأوى ، وله ثالثة أشكـال : إهمـال جسدي ، 

إهمـال تربوي ، إهمال عاطفي .  16

14بركو ، مزوز ، العنف عند األطفال ، 2010م ، ص 9 ، مرجع سابق .
15حسين ، طه ،عبد العظيم ، إساءة معاملة األطفال ،  2008م ، ص21 ، مرجع سابق .

16   أبو رياش ، حسين ، وآخرون ، اإلساءة والجندر ، 2006م ، ص134، مرجع سابق .
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ومن املصطلحــات القريبـة من العنـف واإلسـاءة مصطلـــح اإلهمال ومصطلح 
 لهما .

ً
 مختصرا

ً
العدوان  ، وسوف أستعرض تعريفا

تعريف اإلهمال :
هو نمط سلوكي يتصف بإخفاق امل�سيء في تقديم احتياجـات الطفـل الجسديـة 
والعاطفيـة ، مثـل الطعام والرعايـة واملـأوى ، وله ثالثة أشكـال : إهمـال جسدي ، 

إهمـال تربوي ، إهمال عاطفي . 

تعريف العدوان :
هو سلوك هدفه إلحاق الضرر باآلخرين ، وال يتحقق إال عن طريق العنف الذي 
يعد الطريق املباشر والوسيلة التي تبرز نزعات الغضب والعدوان إلى الوجود . 17

التعريف اإلجرائي للعنف :
العنف هو أي سلوك فعلي أو لفظي يقوم به شخص تجاه اآلخرين أو األشياء 

يكون تأثيره سلبيا ، سواء كان ذلك بقصد أو بعدم قصد .
وهو في ذلك مرادف لعدة مصطلحات مثل اإلساءة والعدوان .

ثالثًا : أهمية تناول موضوع العنف واإلساءة : 
   إن أهمية تناول موضوع العنف واإلساءة بشكل عام تأتي من عدة منطلقات 

ومن أبرزها :

1- كثرة انتشاره في املجتمعات عامة : 

وتورد منظمة الصحة العاملية أن ما يقرب من 300 مليون طفل حول العالم 
. 
ً
يتعرضون للعنف واإليذاء سنويا

17 عياش ، ليث ، محمد ، سلوك العنف وعالقته بالشعور بالندم  ، 2009م ، ص105، عّمان : دار صفاء .
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وتورد منظمة الصحة العاملية أن العنف ضد األطفال وراء إصابة 80 مليون 
طفل باإلدمان للمخدرات من مجموع أطفال العالم .  18

2- خطورته على الفرد واآلثار التي يمكن أن يتسبب بها .

ال تقتصر آثار العنف واإلساءة على أضرار بسيطة أو مؤقتة ، بل قد تصل إلى 
املوت أو اإلعاقة الدائمة .

3-خطورته على املجتمع بشكل عام :

مضرة  سلوكيات  يمتلكون  ما  عادة  واإلساءة  للعنف  املعرَّضون  فاألطفال 
باملجتمع مثل السرقة أو العنف املقابل .

4- تأثيره على األسرة :

 بما قد يؤدي إلى تفككها ، وتحولها من دورها املفروض عليها إلى أدوار أخرى 
أقل عطاء وبناء لشخصية الطفل .

5- تأثيره الكبير على أفراد املجتمع واملجتمع بأسره .

فاألطفال الذين يتعرضون للعنف واإلساءة ينتج عن ذلك انسحابهم واعتزالهم 
املجتمع ، بما يسبب خسارة املجتمع  ملا لديهم من طاقات وإمكانات .

رابعًا : نظريات العنف واإلساءة :
ـــرت للعنـــف واإلســــاءة ، وقد جاءت تلك النظريات 

َّ
    تعددت النظريـــات التي أط

باتجاهات مختلفة تتناسب مع توجه صاحب النظرية  ، وهنا أورد باختصار أبرز 
وأهم النظريات التي تناولت العنف واإلساءة.

18 مجيد ، سوسن ، شاكر ، العنف والطفولة دراسات نفسية ، 2008م ، ص68 ، عّمان ، دار صفاء .
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يرى البعض أنه يمكن أن ُيفسر العنف والعدوانية بالرجوع إلى ثالث نظريات 
كبرى تناولت العدوانية وهي محاولة لتفسير الظاهرة وتحديد العالقة بين العنف 
والعدوانية وبين مجمل االنفعاالت واملظاهر التي تنعكس على شخصية العنيف 

والعدواني .

وأهم تلك األطر النظرية ما يلي :
1-  التصور التحليلي للنفس العدوانية : نظرية التحليل النف�سي وفيها أهم 
ما تناوله العالم والطبيب النف�سي النمساوي )سيجموند فرود( وهو يذهب إلى 
أن العدوانية هي غريزة املوت عند اإلنسان ، وأنها ال بد أن توجه نحو الخارج وإال 
 ، وبهذا يرى )فرود( أن البشر يكونون عدوانيين تجاه 

ً
 أو موتا

ً
 ذاتيا

ً
أحدثت تحطيما

اآلخرين والحيوانات وحتى األشياء الجامدة وذلك لتفادي موتهم . 19   

وبحسب هذه النظرية ال يمكن إزالة العدائية إال عن طريق غريزة الحياة ، أو 
إقامة أو تطوير روابط عاطفية مع اآلخرين .

البشرية وهي  الطبيعة  إلى  تمتد جذورها  العنف خاصية  أن  ويرى )فرويد( 
موجودة في حالة كمون تثار إذا تم اعتراض نشاط الفرد .  20

وترى )ميالني كالين( أن العدوانية تظهر منذ الشهور األولى في حياة الطفل ، 
 في نضج الشخصية .

ً
 أساسيا

ً
وهي ضرورية في سن الطفولة األولى ، وتلعب دورا

ويعتقد املحللون املعاصرون أن العدوانية لها أصل غريزي يختلف عن نزوة 
املوت عند )فرويد( ، وأن العدوانية لم تعد مجرد نتيجة ألشكال الحرمان العاطفي 
ل أهدافها وأشكالها . 21  كما يرى )فرويد( ، وأنها غير قابلة للتبديل بل يمكن أن نبّدِ

وترى بعض الدراسات أن ظاهرة العنف موجودة لدى كل فرد بصورة تختلف 
من شخص آلخر  ، وتتغير بتغير الظروف املحيطة بالفرد نفسه . 22 

19  بركو ، مزوز ، العنف عند األطفال  ، 2010م ، ص13، مرجع سابق .
20 عياش ، ليث ، محمد ، سلوك العنف وعالقته بالشعور بالندم ، 2009م ، ص65 ، مرجع سابق .

21بركو ، مزوز ، العنف عند األطفال ، 2010م ، ص ص 15-16 ، مرجع سابق .
22 بحري ، منى ، و قطيشات ، نازك ، العنف األسري  ، 2011م ، ص31، مرجع سابق .
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ويالحظ أن هذه املدرسة حدث لها تغير وتبديل منذ بداية توجهات )فرويد( فيها 
إلى اتجاه املعاصرين .

وبشكل عام فإن النظريات التي تندرج تحت نظرية التحليل النف�سي تشير إلى 
صراع القوى املتعارضة في داخلنا ، وهي الحوافز الغريزية والحوافز املضادة لها 

ذات األصل االجتماعي .  23

وينبغي التأكيد على أن النفس اإلنسانية تتأثر بالغرائز والعواطف  وهي مجموعة 
مركبة من ذكريات وأحداث مكبوتة مشحونة بالغضب والكراهية والذعر . 24

2- التصور السلوكي :

أو  التكيف االجتماعي  نظرية  نظريات مثل  التصور عدة  ويندرج تحت هذا 
التعلم االجتماعي ، ومن أشهر منظريها العالم الكندي ذو األصل البولندي »ألبرت 

باندورا« .

ويرى من يتبنى هذه النظرية أن معظم السلوكيـــــات املصحوبــــــة بعدوانيــة هي 
ثمرة تعلم تلك السلوكيات أكثر مما هي ناتجة 

عن املخزون الوراثي ، وأن العدوانية سلوك مكتسب بالتعلم ويتوطد بالتعزيز 
االيجابي ، أي أن األطفال ال ينشئون عدوانيين بل يتعلمـون العدوانيـة عن طريـق 

املالحظـة أو التجربـة . 25

وفي هذه النظرية يكون األثر األكبر في السلوكيات املتسمة بالعنف مصدره 
الرئيس من خالل التعلم من اآلخرين .

23 النعيم ، عبد الحميد ، أحمد  ، أسس التوجيه واإلرشاد النف�سي ، 2008م ، ص27 ، األحساء : 
مركز التنمية األسرية .

24 عياش ، ليث ، محمد ، سلوك العنف وعالقته بالشعور بالندم ، 2009 ، ص 81 ، مرجع سابق .
25 بركو ، مزوز ، العنف عند األطفال  ، 2010م ، ص ص16- 17، مرجع سابق .
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ويتضح أن التقليد من قبل الطفل عامل أسا�سي في اكتساب العنف .  26

وبشكل عام فالقيم األخالقية كلها تكتسب عن طريق التعلم .27 

 في أسرته ، ثم من 
ً
ويرى البعض أن تكوين سلوكيات الطفل واتجاهاته تبدأ أوال

28 . 
ً
حوله ، حتى تصل للبعد األكثر اتساعا

 لكونهـمـــا املنــــاخ 
ً
وهذا يؤكد على أهمية دور البيت واملدرسة بعد ذلك ، نظــــــرا

األول الذي يتشكل فيه الطفل .

وباإلجمال فإن النظرية السلوكية املعرفية تركز على أنماط التفكير واملعاني 
التي كونها الطفل املساء معاملته عن هذه الخبرات التي تعرض لها بما يظهر عليه 

عدد من املشكالت االختالالت السلوكية . 29

3- التصور اإلنساني للعدوانية )نظرية اإلحباط(

للظواهر  تفسيرها  عند  اإلنسانية  الطبيعة  إلى   
ً
كثيرا النظرية  هذه  وترجع 

اإلنسانية املختلفة ، فالعدوانية بحسب هذه النظرية ناتجة عن ردود أفعال تجاه 
اإلحباطات بسبب التعلم االجتماعي ، وهذه اإلحباطات مفروضة علينا من طرف 

أشخاص آخرين ال يريدون أن نطور كل قدراتنا .

 في اختيار مسار 
ً
ويرى أصحاب هذه النظرية أنه عندما يكون الناس أحرارا

حياتهم والتعبير عن انفعاالتهم فإنهم ال يختارون العنف  . 30

26 بحري ، منى ، وقطيشات  ، نازك ، العنف األسري  ، 2011م ، ص 47 ، مرجع سابق .
 ، 2008م ، عمان : 

ً
 وجسديا

ً
 ونفسيا

ً
 واجتماعيا

ً
27 فرج ، عبد اللطيف ، حسين ، أطفالنا وكيفية رعايتهم عقليا

دار الحامد للنشر والتوزيع .
29 عياش ، ليث ، محمد ، سلوك العنف وعالقته بالشعور بالندم ، 2009م ، ص86 ، مرجع سابق .

30 بركو ، مزوز ، العنف عند األطفال ، 2010م ، ص ص17-18، مرجع سابق .
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ي��ؤدي  أن��ه  اإلح��ب��اط  نظرية  أص��ح��اب  ي��رى  كذلك 
للعنف بشرطين :

1- إذا كان اإلحباط يحدث بطريقة متعسفة وال معنى لها . 

 في التخلـص من العقبات التي تعترض 
ً
2- حينمـا يكون العـدوان والعنــف فعاال

طريق إشباع الحاجات . 31 

العنف  ظاهرة  لتفسير  أخرى  اتجاهات  مجموعة  فهناك  الحال  وبطبيعة   
والعدوان واإلساءة ، ومنها :

1- االتجاه االجتماعي :

حيث تعددت اآلراء التي فسرت العنف من ناحية اجتماعية ، لكنها أجمعت 
 في تكوين الشخصية اإلنسانية ، ومن 

ً
 مهما

ً
على أن العوامل االجتماعية تلعب دورا

أبرز االتجاهات ما يلي : 

أ-النظرية البنائية :

و وفق هذه النظرية فإن العنف يتزايد في الطبقات االجتماعية واالقتصادية 
املنخفضة ، حيث يعاني األسر من اإلحباطات لتدنـي مكانتهــم االجتماعيـة ، وشـح 

مصادرهـم املالية واالجتماعية .32  

وتتكون نتيجة لذلك كثير من الضغوطات النفسية التي قد يلجأ الشخص فيها 
 لسيطرته 

ً
إلى العنف واإلساءة إلى اآلخرين بقصد التنفيس عن ضغوطاته وفرضا

وللحصول على ما يريد بالقوة .

31 عياش ، ليث ، سلوك العنف وعالقته بالشعور بالندم ، 2009م ، ص87 ، مرجع سابق .
32 بحري ، منى ، وقطيشات ، نازك ، العنف األسري  ، 2011م ، ص45 ، مرجع سابق .
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ب- نظرية الصراع :

ويرى أصحاب هذه النظرية أن العنف ناتج عن قهر يتعرض له الناس ناتج من 
عدة عوامل ، وهو سالح للنزاع بين الجنسين ، وأداة لهيمنة الرجل . 

كما يرى أصحاب هذه النظرية أن العنف نتاج الشعور الشخ�سي بالحرمان 
بين ما يرغب فيه الناس وما يحصلون عليه ، وبين انخفاض املستوى االقتصادي 

الذي يؤدي إلى الحرمان ، األمر الذي يزيد من النزوع إلى العنف .  33

وُيالَحظ أن هناك بعض التقاطع بين هذه النظرية والنظرية البنائية من حيث 
الدافع إلى العنف واإلساءة وكونه يدور حول الحرمان واإلحباط .

2- االتجاه  البيولوجي :

وفيه عدة نظريات منها :

أ-نظرية بيولوجية العنف :  

رت سلوك العنف على أنه نوع من الشذوذ في التراكيب الجينية أو التراكيب  فسَّ
الوراثية .

رت سلوك العنف بوجود مورثات جينية تسبب إنتاج هرمونات معينة  كما فسَّ
في الجسم تؤدي إلى التصرف بالعنف واإلساءة إلى اآلخرين .34 

ويالحظ هنا أن املنظرين البيولوجييين يهتمون بالتفسيرات العضوية لسلوك 
الفرد . 35

 
ً
ويظهر من خالل تناول هذه النظرية أن أصحابها يرون أن املسألة ليست سلوكا

33 بحيري ، منى ، وقطيشات ، نازك ، العنف األسري ، 2011م ، ص45 ، مرجع سابق .
34عياش ، ليث ، محمد ، سلوك العنف ، 2009م ، ص71 ، مرجع سابق .

35عبد العظيم ، طه ، حسين ، إساءة معاملة األطفال النظرية والعالج ، 2008م ، ص97 ، مرجع سابق .
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 يتم إشباعه بقدر ماهي تركيبة نفس بشرية بهذا االنحراف .
ً
 أو احتياجا

ً
مكتسبا

ب- منظور السلوك الجمعي للعنف :

 ، ويعتمد على 
ً
ويقوم هذا املنظور على أن العنف سلوك غير منظم ينشأ تلقائيا

التأثير املتبادل بين املشاركين فيه ، ومن نظرياتها :

• نظرية العدوى ، ومؤسسها املفكر االجتماعي الفرن�سي »غوستاف لوبون« ، 
. 
ً
 وعنيفا

ً
 فإنه وسط الجموع يصبح بربريا

ً
وتذهب إلى أن الفرد ولو كان مثقفا

• نظرية التقارب ، ويعتقد فيها )شيلو وروم( أن السلوك الجمعي ينشأ من التقاء 
عدد من الناس ممن يتشابهون في الحاجات واألهداف والدوافع ، وهذه القواسم 
املشتركة تحتم على األفراد االنخراط العفوي في أنشطة الجماعة ، واالفتخار 

باالنتماء إليهم ، وقبول أنشطتهم حتى غير املعقول منها .

 وينبغي التأكيد على أمر مهم وهو أن كل نظرية من النظريات السابقة لها ما 
يدعمها من دراسات وتفسيرات ، وباملقابل فهناك من ينتقدها ، لكن ال نستطيع 

 من التفسيرات الصحيحة .36 
ً
نفيها ، ألن فيها كثيرا

 وبالتأكيد فإن هذه النظريات ليست مسلمات ينبغي العمل بها ، وقد يكتشف 
العلم بتقدمه تفسيرات أدق وأشمل وأوضح لسلوك العنف واإلساءة ، إال أن هذه 
النظريات تبقى املرجع التأصيلي لسلوك العنف واإلساءة ، والذي يمكن أن يكون 

املنطلق الرئيس ملحاولة فهم هذه الظاهرة .

خامسًا : أصناف العنف واإلساءة :

اختلفت التقسيمات التي يتم تقسيم العنف واإلساءة إليها وذلك باختالف 
االتجاه الذي يقوم الكاتب باختياره في تناوله لها . 

36 عياش ، ليث ، محمد  ، سلوك العنف وعالقته بالشعور بالندم ، 2009م ، ص111 ، مرجع سابق.
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 التساع جوانـب العنـف وأسبابـه وأبعـاده أخــذ علمــاء االجتمـــــــاع في تقسيم 
ً
ونظـرا

املوضوع وتصنيفه بأساليب متعددة .37 

ومن أبرز تلك التقسيمات :

1- التصنيف على أساس مصدر العنف واإلساءة :

وتحت هذا الصنف يمكن أن يتم تقسيم العنف واإلساءة إلى األشكال التالية  :

- العنف واإلساءة املدرسية .

- العنف واإلساءة العائلية .

- العنف واإلساءة اإلعالمية . 

- العنف واإلساءة البيئية .

2- التصنيف على أساس نوع العنف واإلساءة : 

من التصنيفات التي يمكن تقسيم العنف واإلساءة على أساسها التصنيف 
على أساس النوع ، وبحسب هذا التصنيف ينقسم العنف واإلساءة إلى األصناف 

التالية :

- العنف واإلساءة النفسية .

- العنف واإلساءة اللفظية .

- العنف واإلساءة الجسمية . 

37 دنان ، لونه ، عبد هللا  ، العنف اللفظي » اإلساءة اللفظية » تجاه األطفال من قبل الوالد وعالقته ببعض 
املتغيرات املتعلقة باألسرة ) دراسة وصفية ( ، مرجع سابق .
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ل البعض في ذلك فيضيف :  وُيفّصِ

- العنف واإلساءة الجنسية . 

- اإلهمال . 

- العنف واإلساءة االجتماعية . 

- العنف واإلساءة العاطفية أو االنفعالية . 

- العنف واإلساءة الصحية . 

كما يندرج تحت أشكال العنف واإلساءة إلى الطفل استغالل الطفل ، ويتمثل 
ذلك في عدة أمور ، منها :

 مـــن خـــالل تــشــغــيــلــه فـــي الـــزراعـــة والــصــنــاعــة ، 
ً
1- اســتــغــالل الــطــفــل اقــتــصــاديــا

وأشكال هذا االستغالل كثيرة .

2- اســتــغــالل الــطــفــل فـــي الـــخـــدمـــات ، أو بــيــع األطـــفـــال ، أو بــيــع أعــضــائــهــم ، أو 
تجنيدهم ، أو استغاللهم في التسول  . 38

ويضيف البعض إلى أشكال العنف واإلساءة عدة أنواع يمكن أن تندرج تحتهما 
، ومنها :

الطلبات المفرطة : 

وتشمل الطلبات املفرطة الطلبات التي تفوق قدرة الطفل أو غير املتناسبة مع 
عمره ، واألوامر املتناقضة أو املستحيلة . 39

 38 املهتار ، بسام ، عاطف ، استغالل األطفال تحديات وحلول ، 2008م ، ص ص 13-49 ، مرجع سابق .
39 ماري – فرانس هيريجويان ، التحرش األخالقي ، 2006م ، ص 39 ، دمشق : دار عالء الدين.
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كما أن هناك بعض األشكال التي قد يطلق عليها عنف ، أو إساءة ، وإن كانت 
مختلفة عن أشكال العنف األخرى لكنها تختلف عنها من حيث القصد ، ومنها :

العنف اإللزامي :

    ويقصد به الدفاع عن النفس ضد اعتداء اآلخرين بالعنف .

 العنف المباح : 

 ، مثل الضرب للتأديب . 40
ً
 أو قانونا

ً
   وهو العنف املأذون به شرعا

    ومن أمثلة ذلك الضرب على ترك الصالة ملن بلغ عمره عشر سنوات ، وقد 
ورد الحديث الصحيح بذلك ، وبالتأكيد اليقصد به الضرب املبرح .

    ولست هنا بصدد تقرير الحاجة إليقاع هذا النوع من عدمه ، أو أورد  تفاصيله 
وضوابطه ، بل أتطرق إليه كنوع فقط دون الخوض في تفاصيله .

سادسًا : أركان العنف واإلساءة :

    يمثل سلوك العنف واإلساءة مشكلة تضم في جانبها عدة أركان يمكن إجمالها 
على النحو التالي :

1- مصدر العنف واإلساءة :

 وهو الجهة التي يصدر منها العنف أو اإلساءة ، وعادة يمثلها أشخاص أو جهات  
، كالوالدين أو املدرسين .

40 دنان ، لونة ، عبد هللا ، العنف اللفظي » اإلساءة اللفظية » تجاه األطفال من قبل الوالد وعالقته 
ببعض املتغيرات املتعلقة باألسرة )دراسة وصفية ( ، دراسة سابقة .
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2- الضحية : 

وهي في العادة الشخص املعنف أو املساء إليه .

3- البيئة التي يتم فيها العنف : 

وتشمل املنزل واملدرسة واملجتمع ، وقـد تساعد في وقوعه ، سواء بالقوانين 
املتساهلــــة ، أو بالتغا�سي عنه .

 : أشكال العنف واإلساءة ضد الطفل :
ً
سابعا

من خالل مجمل الكتابات التي تناولت العنف واإلساءة يتضح أنه يمكن أن يتم 
توجيه العنف واإلساءة إلى الطفل بعدة أشكال ، وإن كان بعض تلك األشكال يمكن 
أن يندرج تحت بعضها اآلخر ، لكنه قد ُيفرد ألهميته أو لوجود بعض االختالفات 

الهامة ، ويمكن تفصيل أشكال العنف واإلساءة على النحو التالي :

1- العنف واإلساءة الجسدية :

 على 
ً
 ، ألنه عادة يترك آثارا

ً
 وهو أبرز أشكال العنف واإلساءة وأكثرها ظهورا

جسد الطفل ، مثل الحروق أو الكسور .

ستخدم فيه وسائل مادية مؤثـرة في الضحيـــــة ، تؤثر 
ُ
  ومفهومه كل إيذاء فعلي ت

به بصورة مباشرة أو غير مباشرة .41 

و للعنف واإلساءة الجسدية صور متعدد ، وأشكال متنوعة ، ومنها :

الضرب باليد أو بالقدم أو بأداة حادة أو غير حادة . أ	-	

41 اليوسف ، عبد هللا ، أحمد ، العنف األسري دراسة منهجية في املسببات والنتائج والحلول ، 2010م 
، ص54 ، بيروت : دار املحجة البيضاء .
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الخنق . ب	-	

ت	-	 الدفع  .

ث	-	 العض .

ج	-	 الدهس .

ح	-	 املسك بعنف .

خ	-	 شد الشعر أو تقطيعه .

الحرق لبعض أجزاء الجسم . د	-	

ويالحظ أن هذا النوع من العنف ال ينجم بالضرورة عن رغبة متعمدة في اإليذاء 
للطفل ، بل قد ينتج عن أساليب تربوية قاسية . 42

كما أنه ال يشترط أن يكون مصدر هذا العنف من أشخاص بعيدين أو كارهين، 
 ما يكون من الناس القريبين من الطفل .

ً
فغالبا

وينبغي الذكر أن ثقافة املجتمع تجاه التعليم والتربية ، واملدى املسموح به فيها 
 في ذلك ، لذلك يالحظ أن معظم القائمين بالعنف 

ً
من العنف الجسدي تلعب دورا

الجسدي تجاه األطفال هم اآلباء . 43

وقد ذهبت بعض الثقافات القديمة إلى أن اإليذاء الجسدي مقبول بجميع 
 ووسيلة تربوية مؤثرة . 44

ً
 مناسبا

ً
أشكاله ، وأنه قد يكون عقابا

42 مجيد ، سوسن ، شاكر ، العنف والطفولة دراسات نفسية ، 2008م ، ص86 ، مرجع سابق .
43 حسين ، طه ، عبد العظيم ، إساءة معاملة األطفال النظرية والعالج ،  2008م ، ص122 ، مرجع سابق .

44 بركو ، مزوز ، العنف عند األطفال وأشكال العقاب املمارس على الطفل العنيف ، 2010م ، ص37 ، مرجع 
سابق .
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 من املفاهيم املتعلقة باإليذاء الجسدي قد حصل لها 
ً
وبالتأكيد فإن كثيرا

 ، وهنا يبرز 
ً
 ، وفي كثير من الحضارات كان األمر مختلفا كثيرا

ً
التطور والتغيير متأخرا

دور الدين اإلسالمي الذي سبق إلى وضع أسس وحدود العالقة الجسدية والعقاب 
للطفل وغيره ، وأكد على احترام شخصية الطفل والرقي في التعامل معه بالقول 

والفعل .

2- االعتداء الجن�سي :

 من أشكال 
ً
 محددا

ً
يمكن أن يندرج تحت االعتداء الجسدي ، لكنه ُعدَّ شكال

العنف واإلساءة ، لتفرده بمواصفات خاصة في ماهيته :

وُيقصد به استخدام الطفل إلشباع الرغبات الجنسية . 45 

وهذا اإلشباع قد يقتصر على ملس الجسد بهدف جن�سي ، أو ما فوق اللمس 
 للعملية الجنسية الكاملة .

ً
وصوال

ومن أبرز أشكال العنف الجنسي :

- كشف األعضاء التناسلية .

- إزالة املالبس والثياب عن الطفل .

- تعريض الطفل لصور فاضحة أو أفالم خليعة .

- مس املواضع الحساسة أو الطلب من الطفل ملسها للمقابل.

- بعض األعمال املشينة وغير األخالقية ، كاإلجبار على التلفظ بألفاظ فاضحة .

45 مجيد ، سوسن ، شاكر ، العنف والطفولة دراسات نفسية  ، 2008م ، ص100 ، مرجع سابق .
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- االغتصاب .

- املمارسة الجنسية -ولو بالرضا- ملن هم دون السن القانوني .     

 فإنه ينبغي الذكر أن تعريف اإلساءة الجنسية 
ً
وكما هو الحال في العنف إجماال

يختلف من ثقافة إلى أخرى وفي داخل الجماعات االجتماعية املختلفة ، فبعض 
 
ً
أمورا أخرى  ثقافة  في  تعتبر  ما  ثقافة  في  بأنها جنسية  توصف  التي  املمارسات 

مقبولة، وهكذا . 46

ممن يقع االعتداء الجن�سي ؟

 ما تحدث على يد أقرب 
ً
تدل الدراسات على أن هذا العنف واإلساءة غالبا

الناس إلى األطفال مثل األقارب واآلباء والعاملين في املنزل ، وقد تكون من الذين 
 إساءتهم إلى الطفل . 

ً
تربطهم عالقة بالطفل ، ممن يستبعد تماما

وتشير بعض الدراسات إلى أن األطفال ما بين سن الخامسة والثانية عشرة 
 ما يتعرضون للعنف الجن�سي من كل من يمكن أن يختلط بهم دون 

ً
سنة غالبا

رقابة من األهل .

وقد يلجأ املعتدي الجن�سي على الطفل إلى إقامة عالقة تعارف مع بعض أقارب 
الطفل أو والديه ، للتمكن من الوصول إلى الشخص املراد . 47

أسباب االنحرافات الجنسية :

 ، أو 
ً
إن االنــحــرافــات الجنسية الــتــي تجعل الشخص يعتدي على غــيــره جنسيا

يبحث عن إشباع جن�سي لها عدة أسباب .

46  حسين ، طه ، عبد العظيم ، إساءة معاملة األطفال النظرية والعالج  ، 2008م ، ص152 ، مرجع سابق .
47 مجيد ، سوسن ، شاكر ، العنف والطفولة دراسات نفسية ، 2008م ، ص102 ، مرجع سابق .
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ويتفق الباحثون على عدم وجود سبب واحد يبرر حدوث العنف الجن�سي نحو 
الطفل ، وإنما هي عدة عوامل متنوعة تتفاعـل مع بعضها. 48

ومن أهم أسباب تلك االنحرافات الجنسية مايلي :

- أسباب حيوية ، مثل البكور الجن�سي بسبب خلل في الجهاز العصبي . 

- أسباب نفسية ، مثل العنف العقلي ، واإلحباط الجن�سي .

- أسباب بيئية ، مثل كثرة املحرمات ووفرة املثيرات .49 

 ، أو وجود 
ً
- ما يعرف بعوامل الخطورة ، وهي كون امل�سيء قد أ�سيء إليه سابقا

بعض الصفات الجسدية والعاطفية في بعض األطفال قد تقلل من حصانتهم ضد 
اإلساءة ، باإلضافة إلى نظرة املجتمع لإلساءة الجنسية .

3-  االعتداء أو األذى العاطفي أو النف�سي

ويقصد باألذى العاطفي إيقاع شكل من أشكــال الضـــرر النف�سي أو االجتماعي 
 للطفل ، أو يؤدي إلى قصور في 

ً
بالطفل ، من خالل ممارسة سلوك يشكل تهديدا

نمو الشخصية لديه ، واضطراب في عالقاته االجتماعية باآلخرين ،  وسوف يأتي 
تفصيل االعتداء العاطفي والنف�سي في الفصل الثاني .

أو اإلساءة بمختلف أشكالها قد تختلف  العنف  ويالحظ أن بعض أشكال 
باختالف جنس الطفل .

ويمكن أن تختص بعض أشكال العنف واإلساءة باإلناث فقط ، ومنها :

48 أبو رياش وآخرون ، اإلساءة والجندر ، 2006م ، ص94، عمان : دار الفكر ، مرجع سابق .
49 أحمد عبد الكريم حمزه ، ومحمد أحمد خطاب ، التربية الجنسية لألطفال واملراهقين ، 2010م  ص 

ص 47- 48، عمان : دار الثقافة .
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- تطبيق بعض القوانين على الفتاة خاصة بسبب العرف أو التقاليد دون 
مستند شرعي أو عقلي مثل املنع من الخروج من املنزل ،أو املنع من مقابلة زميالتها .

- تعطيل قدرة الفتاة وطاقتها  دون مستند قانوني أو شرعي كمنعها من الوظيفة.

- التفرقة املقصودة بين الذكر واألنثى من األطفال في غير مافرق فيه الشرع أو 
القانون .

- الزواج املبكر اإلجباري . 50 

: الفروق الفردية في نتائج العنف واإلساءة  ثامنًا 
إلى الطفل :

    تؤكد نتائج عدد من الدراسات التي تناولت ظاهرة العنف واإلساءة إلى الطفل 
وجود فروق فردية بين األطفال املساء معاملتهم ومدى التأثير فيهم والتمكن من 

التغلب على اآلثار .

 لذلك . 51
ً
كما يختلف تأثير العنف واإلساءة من شخصية إلى أخرى تباعا

ومن أهم أسباب تلك الفروق بين األطفال في شدة تأثير العنف واإلساءة إليهم 
ما يلي :

 ، 
ً
 كبيرا

ً
أ	-عمر الطفل واملرحلة النمائية التي يمر بها ، حيث يعتبر العمر مؤثرا

ومرحلة النمو للطفل كذلك .

ب	- طول املدة التي تحدث فيها اإلساءة  .

50 السنو�سي ، نجاة ، األثر الذي يولده العنف على األطفال ودور الجمعيات األهلية في مواجهته ،    
http://www.gulfkids.com، مصر ، الجمعية املصرية العامة لحماية األطفال ، تم استرجاعه في 

2012/1/10م .
51 العالف ، عبد هللا ، أحمد ، العنــــــف األســــــري وآثاره على األسرة واملجتمع  ، http://www.padvm.com ، تم 

استرجاعه في 2011/12/5م .
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ت	- السلوك العدواني إذا ترافق مع االعتداء .

ث	- العالقة بين املعتدي والضحية ، فالعنف واإلساءة الصادرة من األقارب 
. 
ً
أشد أثرا

ج	- مستوى التهديد للطفل الضحية ، فكلما ارتفع مستوى التهديد زاد القلق 
والخوف .

ح	- عمر الطفل عند وقوع االعتداء ، فكلما كان عمر الطفل أصغر كان تأثيره 
السلبي أكبر . 

خ	- الجو االنفعالي لألسرة ، فاملناخ األسري السليم يساعد الطفل على التعامل 
مع اإلساءة والعنف ، ويتمكن من تجاوزها بصورة أكبر .

د	- الصحة النفسية واالنفعالية للطفل ، فكلما كانت صحة الطفل أفضل 
استطاع التمتع  بمستوى مناسب للمقاومة .52 

ذ	- تكرار االعتداء . 53

ر	- نوع وشكل ردة الفعل من قبل من يلجأ إليه الطفل ، فقد يشعره من يتحدث 
إليه بالرفض ، أو يقوم بتوبيخه أو إهماله ، فيكون أثر ذلك أكبر من االعتداء نفسه. 

ز	- ظروف اإليذاء املكانية والزمانية ، مثل أن يكون االعتداء واإلساءة مع سجن 
 . 

ً
أو اختطاف ، فهذا أشد تأثيرا

س	- التكوين  النف�سي للمتضرر ، فما يؤثر في البعض بشكل ما ، قد اليؤثر في 
آخر بنفس املقدار .

52 حسين ، طه ، عبد العظيم ، إساءة معاملة األطفال النظرية والعالج ، 2008م ، ص ص 68-71 مرجع 
سابق .

53 مجيد ، سوسن ، شاكر ، العنف والطفولة دراسات نفسية  ، 2007م ، ص 104 ، مرجع سابق .
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ش	- التكوين الجسدي للمتضرر ، فبعض اإليذاء الجسدي للطفل الضعيف 
 منه على الطفل ذي البنية القوية . 

ً
يكون أكثر تأثيرا

تاسعًا : أسباب العنف واإلساءة :

    من الواضح أن خلف كل اعتداء أو عنف أو إساءة موجهة للطفل تبرز عدة 
أسباب تؤدي إلى ذلك . 

   وال يمكن القول بأنه يوجد سبب واحد مباشر لحدوث العنف واإلساءة إلى 
األطفال ، فحدوثه يرتبط بعوامل متعددة تتفاعل ويعزز بعضها البعض  . 54

وال يمكن أن يقف خلف كل سلوك عنف وإساءة سبب واحد ، وهذا يجعل 
 لتداخل مجموعة من األسباب .

ً
الحلول صعبة نظرا

ويؤكد البعض أن تلك األسباب أو العوامل املؤدية إلى ظهور العنف واإلساءة 
 األسباب والعوامل التي لدى الراشدين ، لكنها تختلف 

ً
عند الطفل هي نفسها تقريبا

من حيث الطرح على صعيد النمو. 55 

وبشكل عام فإن تلك األسباب التي يمكن أن تسبب العنف واإلساءة تتنوع ، 
ويمكن تقسيمها إلى عدة أقسام حسب الصورة التالية  : 

1- أسباب تتعلق باألسرة . 

إن األسرة هي املكـون األول الرئيس لشخصيـة الطفـل ، وبذلك فإن التفريط في 
�سيء من الواجبات أو اإلخالل ببعض مسؤوليات األسرة من املمكن أن يكون سببا 

في نشأة صور العنف واإلساءة . 

54 الطلحي ، عادل ، أبوبكر، العنف ضد األطفال ذوي اإلعاقة http://www.lawoflibya.com  تم استرجاعه 
في 2012/1/12م .

55 بركو ، مزوز ، العنف عند األطفال  ، 2010م ، ص19 ، مرجع سابق .
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األسرة  تعمل  حيث   ، األسرة  وظائف  أهم  من  االجتماعية  التنشئة  وتعد 
على إكساب األطفال القيم ومعايير املجتمع الذي ينتمون إليه وتقوم بتشكيل 

شخصياتهم في مراحلها األولى .

كما أن األسرة هي النواة األساسية لكل املجتمعات اإلنسانية ، باإلضافة إلى أنها 
الوسيط الرئيس الذي يتم من خالله التطبيع االجتماعي وتكوين املجتمعات  .  56

والطفل من خالل األسرة يستمد الطمأنينة واألمن ويسعى للمحاكاة والتقليد 
 57.

وبحكم أن األسرة هي البيئة األساسية لتنشئة الطفل فمن أجل تحقيق دورها 
البد أن تحرص على أن تكون اتجاهاتها إيجابية نحو الطفل . 58 

 ومن األدوار التي تقوم بها األسرة قيامها بإصالح األفراد أو انحرافهم من خالل 
النماذج السلوكية التي تقدمها لهم. 59 

واألسرة أيضا هي املصدر الرئيس في عملية التنشئة االجتماعية . 60

وبذلك فإن األسرة تعتبر من مصادر العنف واإلساءة عندما تنحرف عن مسارها 
في التربية . 

ويؤكد العلماء أن العنف أو اإلساءة ذات عالقة قوية باألخطاء التي يرتكبها 
الكبار في حق أو أمام الصغار . 61

56 أحمد عزام ، اإلعداد النف�سي للطفل في ضوء الكتاب والسنة ، 1428هـ ، ص ص  283- 314 مجلة 
جامعة القدس املفتوحة ، العدد التاسع .  

57 سيد ، عبد املجيد ، والشربيني ، زكريا ، علم نفس الطفولة ، 1419هـ ، دار الفكر العربي : القاهرة .
58 العاني ، حنان ، الصحة النفسية ، 2000م ، ص53 ، دار الفكر : عمان .

59 بحري ، منى ، وقطيشات ، نازك ، العنف األسري ، 2011م ، ص31 ، مرجع سابق .
60 مجيد ، سوسن ، شاكر ، العنف والطفولة دراسات نفسية ، 2007م ، ص 73 ، مرجع سابق .

61 بركو ، مزوز ، العنف عند األطفال ، 2010م ، ص24 ، مرجع سابق .
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وبذلك يمكن القول إن من أبرز تلك األسباب التي تؤدي إلى العنف واإلساءة 
املتعلقة باألسرة ما يلي :

أ	- املفاضلة بين األوالد ، بما يترتب عليها من خلق عداوات بينهم وإيجاد ضغوط 
نفسية يمكن أن تنفس بعنف .

ب	- التفكك األسري ، كما في حالة الطالق وما يترتب عليه من اختالل العالقة 
املنزلية واالجتماعية .

ت	-  عدم محبة الولد ، ومن هنا تأتي أهمية إيصال الرسالة صريحة لالبن بحبه 
من قبل الوالدين وغيرهم من األسرة ، وال يكفي الظن أنه يعلم بها ، وهذا يكفي .

ث	- الحرمان من العطف ، فينشأ الطفل على جفاء ، ويفقد العاطفة ، وربما 
بحث عنها عند اآلخرين .

ج	- غياب الوالدين أو أحدهما ، ويترتب عليه أشكال من املخاطر منها عدم 
املتابعة ، وضعف الرقابة .

ح	- الخالفات ، وخاصة بين الوالدين بحضور األبناء ، فهي ذات تأثير كبير على 
شخصية الطفل . 

د لدى الطفل املدلل أحقية الحصول  ِ
ّ
خ	- التدليل الزائد من الوالدين ، فتتول

على ما يريد بأي طريقة .

د	- الضغوط على الوالدين ، سواء ضغوط اقتصادية أو صحية أو اجتماعية ، 
فهي تؤدي إلى اإلهمال ، وربما اإلساءة .
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ذ	- القسوة الزائدة من الوالدين ، بما يشعر الطفل بالتهميش والظلم ، ويولد 
لديه استمراء القسوة وتقليدها .

يقع ضحية  املراقبة  الطفل  يفقد  ، فعندما  لألبناء  األسرة  متابعة  ر	- عدم 
 لتصرفاته وأفعاله ، وربما نتج عن ذلك انضمامه 

ً
لإلساءة ، وال يحسب هو حسابا

إلى مجموعات من األصحاب ذوي التوجهات املنحرفة ، فيأخذ منهم ويقلدهم .

دت دراسات عدة أن ارتفاع عدد األبناء 
َّ
ز	- ارتفاع عدد األبناء في املنزل ، حيث أك

في املنزل الواحد يؤدي إلى �سيء من اإلهمال ، ونقٍص في توفير احتياجات الجميع ، 
وهو ما يؤدي إلى أشكال من اإلساءة . 

2- أسباب تتعلق بالطفل نفسه :

التكوين  الطفل نفسه من خالل بعض  العنف واإلساءة بسبب   قد يكون 
الشخ�سي والنف�سي له ، أو من خالل املمارسات التي يقوم بها ، ومن تلك األسباب 

التي قد يكون مصدرها الطفل نفسه :

أ	- الشعور بالفشل ، ومع أن هذا الشعور عادة ما تغذيه تصرفات أشخاص 
آخرين إال أن هذا الشعور يخلق لدى الطفل مجموعة من املشكالت التي تؤدي به 

إلى العنف واإلساءة ، ومنها االنتقام ، وإثبات الذات بصور منحرفة .

ب	- فقدان اإلشباع العاطفي ، فالطفل الذي ال يجد اإلشباع العاطفي يبحث 
عنه بطريقة أخرى ولو منحرفة . 

ت	- طبيعة مرحلة البلوغ واملراهقة ، فلكون هذه املرحلة تمر بحاجة 
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إلى إثبات الذات وتكوين الشخصية فقد يلجأ الطفل فيها إلى العنف واإلساءة 
بسبب احتياجاته وشخصيته املتغيرة . 62 

ث	- االضطرابات النفسية ، مثل األمراض النفسية التي قد تصيب الطفل 
وتؤدي إلى أشكال من العنف واإلساءة منه وتجاهه . 

ج	- انخفاض مستوى الذكاء الرتباطه بمعايشة الطفل لإلساءة .  63

3- أسباب تتعلق باألصحاب  : 

شخصيته  تكوين  خالل  من  الطفل  حياة  في   
ً
مهما  

ً
دورا األصحاب  يلعب   

 لهذه األهمية فإن وجود سلبيات لديهم من املمكن أن تؤثر على 
ً
وانفعاالته ، ونظرا

الطفل بصورة كبيرة ، ومن أهم األسباب التي تتعلق باألصحاب ما يلي : 

 
ً
أ	- كون األصحاب من رفاق السوء ، فهذا التوجه لدى أصحاب الطفل غالبا

يؤثر عليه ، ويقوده إلى بعض املمارسات غير املنضبطة ، التي تؤدي إلى مجموعة من 
اإلشكاالت املتعلقة بالعنف واإلساءة .

ب	- النزعة إلى السيطرة على الغير ، فصاحب هذه النزعة يهمه إثبات نفسه أمام 
أصحابه ، ولديه االستعداد لفرض تلك السيطرة ولو بالعنف واإلساءة .

 التقبل والقبول من 
ً
ت	- الشعور بالرفض من قبل الرفاق ، فالطفل يهمه كثيرا

قبل اآلخرين وخاصة رفاقه ، وعندما ال يتوفر له ذلك فإن شخصية الطفل تميل 
نحو االنتقام أو االنطواء وما إلى ذلك . 64

ث	- الشعور بالفشل في مسايرة الرفاق في أعمالهم املختلفة ولو كانت خاطئة 
65 .

62 السنو�سي ، نجاة ، األثر الذي يولده العنف على األطفال ودور الجمعيات األهلية في مواجهته ، مرجع سابق . 
63 حسين ، طه ، عبد العظيم ، إساءة معاملة األطفال ، 2008م ، ص 164 ، مرجع سابق .

64 بركو ، مزوز ، العنف عند األطفال ، 2010م ، ص24 ، مرجع سابق .
65 السنو�سي ، نجاة ، األثر الذي يولده العنف على األطفال ودور الجمعيات األهلية في مواجهته ، مرجع سابق .
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4- أسباب تتعلق باملدرسة :

 في تنشئة الطفل وتأتي بعد األسرة مباشرة ، وبال شك 
ً
 هاما

ً
تلعب املدرسة دورا

فإن األدوار املطلوبة منها كبيرة ومتعددة ، وعندما يحدث خلل في بعض تلك األدوار 
تحدث املشكالت املتعلقة باإلساءة والعنف ، ومن أبرز األسباب املتعلقة باملدرسة 

ما يلي :

أ	- غياب القدوة الحسنة ، فالطفل عندما ال يرى في معلمه القدوة املناسبة 
فإنه ال يجد من يقتدي به ، ويفقد الثقة فيمن من حوله .

فّرِط املدرسة في �سيء من أهم 
ُ
ب	- عدم االهتمام بمشكالت التالميذ ، فحين ت

 عن املشكالت ، فإن هذا مصدر 
ً
أدوارها ، وهو الحرص على نمو الطالب بعيدا

للعنف واإلساءة . 

ت	- غياب التوجيه واإلرشاد من قبل املدرسين ، وهو مايؤدي إلى الضغوط 
النفسية واالنحرافات السلوكية لدى الطالب .

ث	- ضعف اللوائح املدرسية ، فالعقوبات واألنظمة إذا لم تطبق بصرامة ، 
 مع اختالفات السن 

ً
فمن السهل أن يعتدي بعض األطفال على آخرين وخصوصا

بين الطالب .

ن الطفل من صرف طاقته  ِ
ّ
ج	- عدم كفاية األنشطة املدرسية ، بما ال ُيمك
ويجعله يبحث عن بعض التنوع ولو على حساب غيره.

ح	-  زيادة كثافة الفصول الدراسية بما يؤدي إلى إهمال األطفال من قبل 
املعلمين ، وإلى التقارب واالحتكاك بينهم . 66

66 السنو�سي ، نجاة ، األثر الذي يولده العنف على األطفال ودور الجمعيات األهلية في مواجهته ، مرجع 
سابق . 
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خ	- ضعف شخصية بعض املعلمين .

د	- عدم السماح للطالب بالتعبير عن مشاعره ، وتدريسه من خالل األوامر دون 
مناقشة . 67

5- أسباب تعود إلى طبيعة املجتمع :

يمثل املجتمع البيئة الكبيرة التي يعيش فيها الطفل وتؤثر فيه بجوانبها املختلفة 
، وهذا بدوره يؤدي إلى تغييرات سلوكية ونفسيـة وانفعاليـة في شخصية الطفل ، 

ومن األسباب املجتمعية التي تؤدي إلى العنف واإلساءة للطفل ما يلي :

 
ً
أ	- انتشار سلوكيات الالمباالة  في املجتمع بمختلف أفراده مما يوفر للطفل جوا

آمنا من الرقابة والتوجيه ، والطفل ال يجد من يهتم به ، وبطبيعة الحال بتصرفاته 
تجاه نفسه وتجاه اآلخرين .

ب	- عدم الحزم في تطبيق التشريعات والقوانين املجتمعية ، فتبقى األعراف 
والتقاليد والتشريعات مجرد معارف ال تطبق ، وذلك يؤدي إلى أن أفعال الطفل 
تجاه اآلخرين أو أفعال اآلخرين تجاهه ال تجد الحزم في التصدي لها إن كانت 

منحرفة عن الصواب .

ت	- التطورات االقتصادية واالجتماعية والعلمية املتسارعة وما سببته من 
 لألسرة والبيئة ، فتغير نظام األسرة وتركيبها ومكوناتها ، وقل 

ً
آثار على الطفل تبعا

الوقت املتاح ملتابعة األبناء ، وبذلك تعقدت العالقات االجتماعية واضطربت 
القيم واألعراف .  

ث	- الخالفات التي قد تحدث داخل املجتمع الواحد والتي قد يعايشها الطفل ، 
مثل التصادمات القبلية . 68

67 الخليفة ، خالد ، محمد ، اإليذاء املدر�سي ، 2008م ، ص2 ، األحساء ، إدارة التربية والتعليم .
68 دنان ، لونة عبد هللا  ، العنف اللفظي » اإلساءة اللفظية » تجاه األطفال من قبل الوالد وعالقته ببعض 

املتغيرات املتعلقة باألسرة ) دراسة وصفية (  ، مرجع سابق . 
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6- أسباب تتعلق باإلعالم .

 في التأثير على الطفل وتكوين شخصيته، ومن املسلم 
ً
 كبيرا

ً
    يلعب اإلعالم دورا

به أن اإلعالم سالح ذو حدين ، حد إيجابي وحد سلبي، وال يعني النظر إلى الجانب 
السلبي منه أن يتم إغفال الجانب اإليجابي الذي يمكن أن يلعبه ويكون له التأثير 

الكبير في العملية التربوية .

   ومن أبرز األسباب املتعلقة باإلعالم التي قد تؤدي للعنف واإلساءة ما يلي :

أ	- انتشار أفالم العنف ، حيث ينزع الطفل إلى التقليد واملحاكاة ملا يحدث في 
. 
ً
تلك األفالم بما يجعل العنف يعم املجتمع كامال

ب	- الكثافة في العنف في وسائل الترفيه مثل الكمبيوتر واأللعاب املختلفة . 69

ت	- تعظيم صورة األقوياء والذين يلجئون للعنف في حياتهم مثل املصارعين 
والشخصيات الذين يقدمون على أنهم أبطال خارقين ويعرضون في برامج مثل 

برامج أفالم الكرتون .

عاشرًا : الفئات األكثر تعرضًا للعنف واإلساءة : 

    من خالل تتبع حاالت العنف التي تقع على الطفل ُوجد أن هناك فئات من 
األطفال هم األكثر عرضة للعنف ، وهم :

1- األيتام ، فغياب الوالدين يضعف الرقابة عليهم ، ويجعلهم أكثر عرضة 
لوقوع العنف واإلساءة . 

سواء  لآلخرين   
ً
مطمعا الطفل  من  يجعل  والعوز  فالحاجة   ، الفقراء   -2

باالنحرافات ، أو بعدم التقبل أو االستغالل . 

69دنان ، لونه ، عبد هللا،  ، العنف اللفظي » اإلساءة اللفظية » تجاه األطفال من قبل الوالد وعالقته 
ببعض املتغيرات املتعلقة باألسرة ) دراسة وصفية ( ، مرجع سابق .
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3- املشردون ، حيث يتشارك هؤالء مع الفقراء األمر نفسه إال أنهم هنا أشد 
حاجة وأكثر عرضة لإليذاء . 

4- غير الشرعيين ، وهم الذين ُوِلدوا بغير زواج شرعي ، وعادة يرافقهم شعور 
بالعار وشعور من حولهم بنظرة دونية لهم .

5- املعاقون ، فالضعف املصاحب لكثير منهم وعدم القدرة على الدفاع عن 
أنفسهم يجعلهم فريسة للعنف  . 70 

 للعنف واالستغالل 
ً
وتؤكد دراسات كثيرة أن املعاقين هم أكثر من غيرهم تعرضا

واإلساءة . 71

أحد عشر : أوقات يكثر فيها العنف : 

وحظ أن بعض تلك 
ُ
ل إلى األطفال  من خالل تتبع أحداث العنف واإلساءة 

 ارتباطات إيجابية ، ومن تلك االرتباطات الزمانية 
ً
 أو مكانيا

ً
األحداث ترتبط زمانيا

أو املكانية ما يلي :

 للمحاسبة 
ً
1- أوقات الوجبات اليومية ، فمن الخطأ أن يكون وقت الطعام وقتا

 . 
ً
، وقد يضاف الضرب أو املنع من األكل ، وهو أشد تأثيرا

2- في أثناء التسوق ، وما قد يحدث من مطالبة بالشراء لبعض األشياء أو 
األلعاب من قبل الطفل . 

3- قبل النوم ، فيعمد البعض إلى إرسال األطفال للفراش بالقوة وبالضرب 
وبالعنف النف�سي والترهيب والتهديد . 

70  الطلحي ، عادل ، أبو بكر ، العنف ضد األطفال ذوي اإلعاقة ، مرجع سابق .
 ، مرجع سابق . 

ً
71  لطفي ، سماح ، محمد ، العنف األسري املوجه لألطفال املعاقين ذهنيا
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4- بداية اليوم ، فمن املمكن حدوث أشكال من العنف عندما ال تكتمل بعض 
. 
ً
تجهيزات الطفل للمدرسة مثال

5- عند إيقاظ األطفال من النوم بسبب رفض القيام أو التأخر في النوم .

6- أيام االختبارات ، فيجبر الطفل على املذاكرة دون أي مراعاة للحاجة إلى 
الراحة أو الفروق الفردية في التحصيل .

7- عند شجار بعض األطفال ، فقد تكون العقوبة عنيفة ، وقد تطبق على 
الجميع دون استثناء .

 أو غير مقصود . 
ً
8-  في حالة حدوث خطأ من قبل الطفل ، سواء أكان مقصودا

9- في حالة التكليف بأعمال تكون النتائج فيها أقل من التوقع وقد ال يراعى 
الجانب العمري للطفل بطلب ما يفوقه .

10-  في حالة األمر ب�سيء وعدم سماعه أو فهمه ، فال يستطيع االستجابة له 
ف الطفل بسبب ذلك . ومع ذلك قد ُيعنَّ

 أثنى عشر : مظاهر العنف واإلساءة وآثارها على 
الطفل :         

اتضح مما سبق أن العنف واإلساءة اللذين يمكن أن يقعا على الطفل من 
 قد تبرز نتيجة 

ً
ا بعدة أشكال ، وبذلك فإن هناك مظاهر وآثارا املمكن أن يتمَّ

للعنف واإلساءة . 

  ومما ينبغي ذكره أن شخصية اإلنسان هي نتاج لتراكمات سابقة من عوامل 
التكيف ، وخاصة في مرحلة الطفولة .72 

72   أحمد ، مجدي ، النمو النف�سي بين السواء واملرض ، 2003م ، ص323 ، دار املعرفة  الجامعية ، القاهرة .
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وينبغي التأكيد على أن األضرار املترتبة على العنف التقتصر على الضحية الذي 
يقع عليه العنف فقط وإنما تمتد آثارها إلى أبعد من ذلك بكثير . 73 

ويكون ذلك من خالل تصرفات الضحية مع اآلخرين واتخاذ مواقف عدوانية 
معهم ، أو من خالل انطواء حتى مع التقدم في العمر بما يؤثر على األسرة ، كما 
قد يوجد لدى الضحية رفض للمجتمع بصورة إجمالية وربما رغبة عشوائية في 

االنتقام .

وينبغي التأكيد على أهمية التنبه ملظاهر العنف واإلساءة إلى الطفل مع التأكيد 
أن هذه املظاهر قد تكون آثارها مالحظة مثل بعض الكدمات أو الجروح ، وقد 
 مثل اآلثار النفسية الناجمة عن التحقير أو غيره من 

ً
 غير واضحة كثيرا

ً
تكون آثارا

العنف النف�سي واللفظي .

ف باختالف  عنَّ
ُ
وأذكر هنا أبرز املظاهر واآلثار التي يمكن مالحظتها على الطفل امل

أنها  العنف واإلساءة ، ويالحظ على تلك املظاهر واملؤشرات السلوكية  أشكال 
ليست بالضرورة دقيقة وال الحدود الفاصلة بينها واضحة .

كما يالحظ وضوح العنف واألذى الجسدي لكون بعض آثاره ظاهرة ، إال أن 
األشكال األخرى من العنف واإلساءة ليست بذلك الوضوح .

وعادة فإن الوالدين واملدرسين اليتمكنون من اكتشاف أنواع العنف واإلساءة 
األخرى ، بل إن األمر يحتاج إلى مختصين .

كما يالحظ أن تلك اآلثار منها آثار سريعة قد تظهر وتستمر بعدها لعدة أيام 
وأسابيع ، ومنها آثار تتضح على املدى الطويل .  74

73 العالف ، عبد هللا ،  أحمد ،  العنــــــف األســــــري وآثاره على األسرة واملجتمع ، مرجع سابق .
74 حسين ، طه ، عبد العظيم ، إساءة معاملة الطفل النظرية والعالج ، 2008م ، ص 166 ، مرجع سابق .
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وأذكر هنا أبرز األعراض واملظاهر واآلثار التي يمكن أن تالحظ على األطفال 
الذين تعرضوا إلى شكل من أشكال العنف أو اإلساءة ويمكن تقسيمها بحسب 

املجاالت ، وهي على النحو التالي :

1- آثار العنف واإلساءة في املجال السلوكي  :

يالحظ أن الطفل الذي يتعرض للعنف واإلساءة قد تظهر على سلوكه إشارات 
 في تكوين شخصيته بسلبياتها 

ً
 كبيرا

ً
دالة على ذلك ، وتلك السلوكيات تلعب دورا

املحتملة ، ومن أبرز تلك اآلثار التالي :

أ	- العدوانية املفرطة ، فترى الطفل على استعداد كبير لتوجيه العداء والتنفيس 
بالعنف تجاه اآلخرين . 

ب	- مشاكل النوم ، فيالحظ نوع من الخوف أو التوتر أو االستيحاش أو التبول 
غير اإلرادي .

ت	- السلوك املخرب والهجومي على اآلخرين ، فيلجأ الطفل لسلوكيات هجومية 
على اآلخرين تأتي كتعبير عن غضبه . 

ث	- مشاكل الكالم ، مثل التأتأة  أو االحتباس في الكالم . 

ج	- عدم االندماج في نشاطات اللعب ، وصعوبة التفاعل مع األطفال اآلخرين . 

ح	- بعض السلوكيات الطفولية كمص األصابع أو قضم األظفار.

والوساوس  املنضبطة  غير  ،كاالنفعاالت  النفسية  االنحرافات  بعض  خ	-  
واملخاوف والهستيريا . 
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د	- وصف الطفل ذاته بعبارات سلبية ، كأن يحكم على نفسه بالفشل أو القبح 
أو عدم األهمية . 

ذ	- سلوكيات التدمير الذاتي ، مثل جرح الجسد أو العمل على إيذاء نفسه بأي 
شكل من األشكال . 

ر	- الخجل والسلبية والخنوع ، فقد يالحظ أن األطفال ولو كانوا أصغر من 
الطفل قد يؤذونه ويكلفونه ببعض األعمال وهو يستجيب بخنوع ، كما يالحظ 

الخجل الكبير لديه . 

ز	- بعض السرقات ، والتي قد تتحول إلى عادة لديه . 

س	- التطلب الشديد ، فقد يتحول  الطفل إلى شخص يريد الحصول على كل 
�سيء ، وإال يلجأ للبكاء أو التخريب .

ش	- عدم املباالة ، فليس لديه أي اهتمام بالوالدين أو املدرسين أو اآلخرين ،  
بما في ذلك العقوبات املتوقعة لتصرفاته .

ص	-  غضب وعصبية زائدة ، قد يالحظ حدوثهما  مع أسباب التستحق ذلك 
وقد ينتج عنها إضرار باملمتلكات أو اآلخرين أو النفس . 

ض	- تشتت االنتباه ، ويتضح ذلك في املدرسة وفي أوقات املذاكرة، وفي أثناء 
الحوار مع الطفل . 

ط	- االكتئاب ، فيالحظ عليه التشاؤم والسوداوية في حياته . 

ظ	- القيام بسلوكيات ضارة بالنفس ، مثل شرب الكحول أو إدمان املخدرات 
أو اإلقدام على االنتحار .
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ع	- بعض التصرفات الجنسية مثل تلمس املواضع الجنسية لنفسه أو لغيره ، 
وهي غالبا تحدث مع العنف واإلساءة الجنسية .

 من كل ما سوف يأتي ، ألنه 
ً
 من املجهول ، خائفا

ً
غ	- القلق ، فيكون الطفل قلقا

 ، أو بينه وبين نتائج ذلك االعتداء .
ً
في الغالب يربط بينه وبين ما تعرَّض له سابقا

ف	-  اللجوء إلى أشكال من الكذب بشأن أشياء مختلفة . 

ق	- اإلحساس بالخزي والعار ، فهو دائم االنحباس في شعوره بالخزي والعار .

ك	- التغيير املفاجئ في الشخصية ، وهذا غالبا ما يحدث في بدايات التعرض 
للعنف واإلساءة .  75

2- آثار العنف في املجال االنفعالي : 

وفي هذا املجال يبرز عدد من املظاهر واآلثار ذات التأثير املدمر على شخصية 
الطفل ، ومن أهم تلك املظاهر واآلثار ما يلي :

 باآلخرين حتى 
ً
أ	- ال يتحقق للطفل االستقاللية في أمور حياته ، فيبقى معلقا

في أموره الخاصة ، باإلضافة إلى عدم القدرة على التصرف في املواقف املستجدة 
عليه .

ب	- الهجومية والدفاعية في مواقفه ، فهو هجومي دائما ضد اآلخرين ، ويدافع 
عن نفسه ضد أي تصرف أو خطأ قد يصدر منه . 

ت	- التوتر الدائم ، وفقدان الهدوء واالستقرار النف�سي .

75 مجيد ، سوسن ، شاكر ، العنف والطفولة ، 2008م ، ص108 ، مرجع سابق .
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ث	-  الشعور بالخوف وعدم األمان ، وفيها مخاوف غير مبررة ، فتجد الطفل 
يخاف من أشياء ال تستحق الخوف ، مثل الخوف من بعض املواقع في البيت .

ج	- عدم القدرة على تكوين اتجاهات سوية ذاتية ، فال يكون بمقدوره أن يحدد 
لنفسه اتجاهات ذاتية صحيحة .

ح	- انخفاض الثقة بالنفس ، فيشعر الطفل أنه غير قادر على فعألي �سيء ، 
وربما يتحدث بذلك عن نفسه . 

خ	- عدم القدرة على مواجهة الضغوط والتوتر بطريقة إيجابية ، فأي مشكلة 
قد يقع بها أو ضغط يتعرض له يتصرف فيه بتصرفات تتسم بالحدة أو بالهروب 

واالنسحاب أو املبالغة .

3 - آثار العنف واإلساءة  في املجال االجتماعي : 

 من املشكالت 
ً
يؤثر العنف واإلساءة على املجال االنفعالي للطفل ، ويسبب عددا

التي تؤثر على شخصيته ، ومن أبرز اآلثار في ذلك :

أ	- قطع العالقات مع اآلخرين ، فيبدأ الطفل في قطع عالقاته مع  من أنشأ 
معهم عالقات سابقة .

 عن بقية األطفال في اللعب 
ً
ب	- االنعزالية عن الناس ، فيصبح الطفل انعزاليا

والتواجد ، وقد ينعزل حتى عن أسرته .

ت	- عدم املشاركة في نشاطات جماعية ، فال تستهويه األلعاب الجماعية وال 
 ويقوم بتحاشيها .

ً
الرحالت مثال

إلى فرد مزعج لآلخرين حتى  ث	- العدوانية تجاه اآلخرين ، فيتحول الطفل 
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 ، فيعتدي عليهم بالضرب وأشكال وأنواع من العدوان ، وربما كانت 
ً
الصغار جدا

 فيها وعنيفة بصورة كبيرة .
ً
بعض ذلك االعتداءات مبالغا

ج	- العجز عن تكوين العالقات ، بل إن محاوالته في ذلك تتسم بصعوبة بالغة .

ح	- زيادة فرصة االنحراف ، فتصبح الفرصة مهيأة بصورة أكبر النحرافات 
الطفل . 76  

خ	- سوء التوافق االجتماعي ، فاالندماج من قبل الطفل مع املجتمع يكون 
 لديه .

ً
صعبا

د	- عدم القدرة على التعامل اإليجابي مع املجتمع ، فتعامل الطفلمع املجتمع 
 يتسم بالسلبية .

ً
إجماال

4 - آثار العنف واإلساءة في املجال التعليمي : 

إن مظاهر وآثار اإلساءة والعنف على الطفل في املجال التعليمي خطيرة وكبيرة ، 
 آثار مالحظة ، ومن أبرزها ما يلي : 

ً
كما أنها غالبا

أ	- تدني البعد املعرفي األكاديمي وانخفاض املستوى التعليمي .77 

عاء املرض  ب	- التسرب من املدرسة بشكل دائم أو متقطع ، وقد يلجأ إلى اّدِ
والتعب لتجنب الذهاب إلى املدرسة .

ت	- االنخفاض في مستوى الفهم ، وفي أداء الواجبات واملشاركة . 

ث	- التأخر عن املدرسة وغيابات متكررة ، بما يظهر صورة واضحة عن التهرب 

76 مجيد ، سوسن ، شاكر ، العنف والطفولة دراسات نفسية ، 2008م ، ص118 ، مرجع سابق .
77 أبو رياش ، حسين ، وآخرون ، اإلساءة والجندر ، 2006م  ، ص48 ، مرجع سابق .
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من املدرسة . 

ج	- عدم املشاركة في األنشطة وفي بعض الحصص ذات الطابع الجماعي ، مثل 
حصص التربية البدنية ، والرحالت ، والبرامج املنوعة ، واأليام املفتوحة . 

اآلثار الظاهرة على المعنف جسديًا وجنسيًا : 

من املالحظ أن املظاهر واآلثار املترتبة على العنف واإلساءة ليس بالسهولة التنبه 
 تتضح في بعض أشكال العنف واإلساءة بصورة 

ً
لها ، إال أن هناك مظاهر وآثارا

أكبر ، مثل العنف واإلساءة الجسدية والجنسية ، وهي بالتأكيد غير منفصلة عن 
املظاهر السابقة ، 

ومن تلك املظاهر :

1- اآلثار الجسدية :

	أ- آثار ضربات أو كدمات على الجسد أو بعضه .

	ب- عالمات لعضات بشرية .

	ج- تغيرات على شكل الجلد في بعض مناطق جسمه . 

	د- آثار حروق سواء بالسجائر أو بأدوات كهربائية .

	ه- كسر أو عدة كسور .

	و- أثر ربط على الساعدين أو القدمين .

	ز- أثر خنق على الرقبة .
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	ح- جروح وتورمات .

	ط- مالمح الخوف . 78

ويالحظ أن هذه اآلثار ال تقتصر على موقع واحد من جسم الطفل وقد تكون في 
مواقع غير ظاهرة مثل املناطق التناسلية .

2-آثار العنف الجن�سي

كما هو الحال في العنف الجسدي فإن العنف الجن�سي قد يصحبه عدد من 
املظاهر الواضحة والظاهرة على الطفل ، 

ومن أبرزها :

1- صعوبة في امل�سي أو الجلوس .

2- أمراض وأوجاع في األعضاء التناسلية . 

3- إفرازات أو نزيف أو تلوثات متكررة في مجرى البول .

4- أوجاع بالرأس أو الحوض .

ما العمر الذي يتعرض فيه الطفل للعنف واإلساءة ؟

إن تعرَّض الطفل للعنف واإلساءة ليس له عمر معين ، فقد ثبت حدوث 
العديد من اإلصابات حتى خالل األيام األولى من الوالدة .

وتذهب بعض الدراسات إلى أن الطفل قد يتعرض للعنف النف�سي منذ بداية 

78 بركو ، مزوز ، العنف والطفولة  ، 2007م ، ص112 ، مرجع سابق .
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 ، والعنف الجسدي بمثل الهز والضرب ، 
ً
الوالدة من خالل الصراخ في وجهه مثال

أما العنف الجن�سي فقد يبدأ من سن ما بين سنة ونصف إلى خمس سنوات .

ويالحظ أن ظاهرة العنف األسري رغم وقوعها في كل املجتمعات سواء العربية 
أو األجنبية إال أن الفارق املهم هو أن املجتمع الغربي يعترف بوجود هذه املشكلة بما 

ل التعامل معها وعالجها ، ُيسّهِ

األمور  من  بل   , الخصوصيات  من   
ً
غالبا فتعتبرها  العربية  املجتمعات  أما 
املحظـور تناولها حتى مع أقرب الناس . 79 

79 العالف ، عبد هللا ، العنف األسري وآثاره على األسرة واملجتمع ، مرجع سابق .
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الفصل الثاني
العنف واإلساءة  النفسية واللفظية 
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تناول الفصل األول من هذا الكتاب العنف واإلساءة باملفهوم العام ، وسوف 
يتناول هذا الفصل العنف واإلساءة النفسية واللفظية .

لقد تبين من خالل تتبع الدراسات التي تناولت العنف واإلساءة بشكل عام أن 
 أقل من تناول غيره 

ً
تناول موضوع العنف واإلساءة النفسية واللفظية هو إجماال

من أشكال العنف واإلساءة . 

وفي ذلك تؤكد )دنان ، لونه ، 2012م( أن الدراسات التي تتحدث عن  اإلساءة 
اللفظية والنفسية قليلة بشكل عام . 80  

أواًل : مفهوم العنف واإلساءة النفسية واللفظية:

يمكن أن ُيعرَّف العنف واإلساءة االنفعالية والنفسية بشكل إجمالي أو بشكل 
تفصيلي ، ومن تعريفاته اإلجمالية أنه االعتداء أو األذى العاطفي ، وإلحاق الضرر 
 لصحته 

ً
النف�سي واالجتماعي بالطفل من خالل ممارسة سلوك ضده يشكل تهديدا

النفسية ، بما يؤدي إلى قصور في نمو الشخصية لدية ، واضطراب في عالقاته 
االجتماعية باآلخرين . 81

 عليه سواء 
ً
 نفسيا

ً
ويعرفه املؤلف بأنه : سلوك موجه نحو الطفل يمثل ضررا

كان هذا السلوك بالفعل مثل الزجر والشتم ، أو الترك مثل اإلهمال .

املصطلحات  تعريف  بالتفصيل  فيقصد  بالتفصيل  تعريفه  حيث  من  أما 
املتداخلة واملتقاربة لوصف ظاهرة العنف واإلساءة النفسية واللفظية ، ومن 
تلك املصطلحات : اإلهمال ، اإلسـاءة اللفظيـة أو اإلسـاءة النفسيـة ، القســوة 

االنفعاليــة، اإلصابة النفسية ، وهذا تعريف بأهم تلك املصطلحات :

80 دنان ، لونة ، عبد هللا  ، 2012م ، العنف اللفظي » اإلساءة اللفظية » تجاه األطفال من قبل الوالد 
وعالقته ببعض املتغيرات املتعلقة باألسرة، ) دراسة وصفية ( ، مرجع سابق .

81 عامر ، طارق ، واملصري إيهاب ، 2012م ، اإلساءة والعنف ضد االطفال ، القاهرة : دار العلوم للنشر 
والتوزيع . 
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1-  اإلساءة االنفعالية :

 ومن تعريفاتها أنها كل سلـوك من شأنـه أن يؤدي إلى إيذاء مشاعر الطفل 
وإحساسه بذاته ، ويؤثر في بنائه النف�سي ، ويتعارض مع صحته النفسية. 82 

وعلى الرغم من استخدام كثير من الباحثين لفظي اإلساءة االنفعالية واإلساءة 
 ، مختلفان  شيئان  أنهما  يرى  الباحثين  من   

ً
عددا أن  إال  كمترادفين  النفسية 

فاإلساءة االنفعالية عبارة عن استجابة انفعالية غير متالئمة تصدر من اآلباء نحو 
 ما تكون مصحوبة ومقترنة بسلوك تعبيري ، أما اإلساءة النفسية 

ً
الطفل، وغالبا

فهي استجابات سلوكية غير مالئمة تؤدي إلى حدوث ضرر للطفل .83     

2-اإلهمال :

    وهو شكل مؤثر من أشكال اإلساءة النفسية واالنفعالية ، فهو نمط سلوكي 
يتصف بإخفاق امل�سيء في تقديم احتياجات الطفل.84

 في تقديم ضروريات الحياة األساسية له مثل 
ً
    و يعتبر إهمال الطفل فشال

الطعام وامللبس واملأوى والرعاية الطبية ، حيث أن الطفل غير قادر على رعاية 
نفسه ويحتاج إلى رعاية وانتباه اآلخرين . 85

ويصنف اإلهمال إلى فئتين : إهمال مقصود ، إهمال غير مقصود.

ويقصد باإلهمال املقصود ذلك النوع من اإلهمال الذي يقوم به بالغ بقصد 
اإلضرار بالطفل .

    أما اإلهمال غير املقصود فهو اإلهمال الذي يحدث للطفل بغير قصد اإلضرار 

82 حسين ، طه ، عبد العظيم  ، 2008 ، إساءة معاملة األطفال النظرية والعالج ، مرجع سابق . 
83 حسين ، طه عبد العظيم ، إساءة معاملة األطفال النظرية والعالج ، 2008م ، مرجع سابق .

84 أبو رياش ، حسين ، وآخرون ، اإلساءة والجندر ، 2006م ، مرجع سابق .
85 أبو رياش ، حسين ، وآخرون ، 2006م ، الرعاية األسرية واملؤسسية لألطفال ، دار الفكر ، عمان ، األردن .
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به ، مثل عدم توفر احتياجات الطفل بسبب فقر األسرة .

3- العنف النف�سى :

 ، وقد يحدث على يد 
ً
وهو العنف املوجه نحو الطفل بهدف إيذائه إيذاء معنويا

شخص أو مجموعة من األشخاص الذين يمتلكون القوة والسيطرة إليذاء الطفل، 
مما يؤثر على وظائفه السلوكية والوجدانية والذهنية . 

4- اإلساءة اللفظية :

 وهي نمط لفظي يؤذي الطفل و يعيق نموه العاطفي ، وقد يفقده إحساسه 
بأهميته واعتداده بنفسه ، ومن أمثلته االنتقاد الالذع املتكرر ، والتحقير ، والشتم 

، واإلهانة ، والرفض ، واالستخفاف بالطفل أو السخرية منه . 86

5- اإلساءة العاطفية :

وهي نمط سلوكي يتصف بانسحاب امل�سيء من العالقة العاطفية الطبيعية 
مع الطفل ، وتشمل اإلساءة العاطفية اإلساءة الكالمية والعقلية أو النفسية . 87

واإلساءة العاطفية ال تنحصر في السخرية واالستهزاء ، بل تشمل عدم املساواة، 
والنبذ االجتماعي ، واغتصاب الحقوق ، وعدم العدالة . 88

ثانيًا : خطورة العنف واإلساءة النفسية واللفظية 
ومبررات تناوله بالبحث :

إن تخصيص الحديث عن العنف واإلساءة النفسية واللفظية إلى الطفل يعود 
إلى عدة أسباب ومبررات ، ومنها :

86 دنان ، لونة ،عبد هللا  ، العنف اللفظي » اإلساءة اللفظية » تجاه األطفال من قبل الوالد ، وعالقته 
ببعض املتغيرات املتعلقة باألسرة ، ) دراسة وصفية ( ، مرجع سابق .

87 أبو رياش ، حسين ، وآخرون ، اإلساءة والجندر ، 2006م ، مرجع سابق .
88 دنان ، لونة ، عبد هللا  ، العنف اللفظي » اإلساءة اللفظية » تجاه األطفال من قبل الوالد ، وعالقته 

ببعض املتغيرات املتعلقة باألسرة، ) دراسة وصفية ( ، مرجع سابق .
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 ، فالكثير 
ً
أ	- أن العنف واإلساءة النفسية واللفظية أمور مسكوت عنها غالبا

 . 
ً
 فيها نوع من اإلساءة ، أو ترى أنها من األمور املقبولة نسبيا

ً
من الناس الترى أبدا

 ، فامل�سيء اليعطيها حجمها الحقيقي ، 
ً
ب	- أنها تصرفات متغافل عنها غالبا

واملساء إليه قد اليجد فيها ما يشكو منه ، وأسرة الطفل أو مدرسته ترى أن التغافل 
عنها يكفي في حلها .

ت	- أنها إساءة غير مرئية عادة ، فهي ليست كالعدوان الجسدي الواضح ، بل 
هي أمور ال تُرى عادة . 

ث	- أنها نوع من اإلساءة غير مقدر ، فمن الصعوبة بمكان تقدير حجم هذه 
اإلساءة أو استحقاق العقوبة عليها بسبب كبرها أو صغرها .

 
ً
 جسديا

ً
 من اإلساءة سهلة التكرار ، فهي ال تتطلب حتى اتصاال

ً
ج	- لكونها أشكاال

بين امل�سيء واملساء إليه ، فيمكن أن تتم حتى من خالل الهاتف . 

 
ً
 على هذا النوع من اإلساءة ، مما يجعل من إثباتها أمرا

ً
ح	- عدم توفر أدلة غالبا

بالغ الصعوبة ، ويجعل للم�سيء مخارج عدة تمكنه من االستمرار فيها وتكراراها 
دون خوف . 

 ، فرغم كل مايذكر عن عدم ظهورها 
ً
خ	- أنها أشد أنواع العنف واإلساءة تأثيرا

 في نفسية الطفل . 
ً
 للشخصية ، وتأثيرا

ً
إال أنها هي أشد أشكال اإلساءة تدميرا

د	- صعوبة إبالغ األطفال عن هذا النوع من اإلساءة ، لعدم القدرة على وصفه 
أو تحديده .

ذ	- عدم إدراك الطفل أن ما يتعرض له هو نوع من اإلساءة ، فقد يعيش في 
مجتمع معتاد على أشكال من هذه اإلساءات ، وقد يظن الطفل أنها أمر معتاد .
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ويؤكد )أبو رياش وآخرون، 2006م( أن اإلساءة العاطفية تعتبر من أخطر وأكثر 
 89  . 

ً
أنواع العنف انتشارا

كما يؤكد )عامر واملصري ، 2012م( أنها لب االساءات واالعتداءات جميعها 
وأساسها ، من حيث أن كل إساءة تتضمن إساءة انفعالية نفسية وجرح لشعور 

املساء إليه وإهانته والحط من شأنه إن لم يكن تكديره وتعذيبه . 90

ومن خالل التقاء املؤلف بعدد من املختصين في مجال علم النفس واإلرشاد 
 ، 

ً
النف�سي أكدوا له أن العنف النف�سي واللفظي أكثر أنواع العنف واإلساءة حدوثا

. 
ً
 وأكثرها تأثيرا

ً
وأنه أقلها تناوال

بأنها ال  واللفظية تختلف عن غيرها  النفسية  العنف واإلساءة  أن  وُيالحظ 
تحتاج إلى تفاعل أو احتكاك جسمي بين الطرفين . 91  

وينبغي أن نعلم أن الطفل في مرحلة املراهقة )12سنة فأكثر( يتحسس اإلهانة 
بصورة عاصفة ، ويتأثر ليس بكلمات الكبار الجارحة ، ولكن باللهجة التي تنم عن 

إساءتهم إليه . 92

ويتضح من خالل املبررات املذكورة سابقا الخطورة الكبيرة واآلثار ذات التأثير 
البالغ التي يمكن أن تنتج من خالل العنف واإلساءة النفسية واالنفعالية على 

الطفل بمختلف أشكاله ، حتى باملقارنة بأشكال العف األخرى . 

الكثير  ُيظهر  عندما   
ً
كثيرا الطفل  يظلم  املجتمع  أن   

ً
أيضا ذلك  في  ويالحظ 

مراعاة   في عدم  يبالون  وال   ، خدش 
ُ
ت أن  البأس  الطفل  مشاعر  أن  أفراده  من 

	

مشاعره . 93

89 أبو رياش ، وآخرون ، اإلساءة والجندر ، 2006م  ، ص140 ، مرجع سابق .

90 عامر ، واملصري ،، اإلساءة والعنف ضد األطفال ، 2012م ، مرجع سابق .
91 حسين ، طه ، عبد العظيم ، إساءة معاملة األطفال النظرية والعالج ، 2008م ، ص140 ، مرجع سابق . 

92 أحمد عزام  ، اإلعداد النف�سي للطفل في ضوء الكتاب والسنة ، 1428هـ ، ص307 ، مرجع سابق .

93 أحمد عزام  ، اإلعداد النف�سي للطفل في ضوء الكتاب والسنة ، 1428هـ ، ص300 ، مرجع سابق .
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العنف  تحت  تندرج  التي  العنف  أشكال   : ثالثًا 
واإلساءة النفسية واللفظية :

تنوعت أشكال العنف التي يمكن أن تندرج تحت اإلساءة النفسية واللفظية، 
ويمكن تقسيم تلك األشكال إلى ثالثة أصناف ، مع مالحظة أن هذه األصناف 
 ما يترتب بعضها على بعض ، لكن يمكن أن تصنف على 

ً
أصناف متداخلة ، وغالبا

النحو التالي :

1- العنف واإلساءة اللفظية :

بمختلف  والعبارات  واأللفاظ  الكلمات  على  يقوم  اإلساءة  من  النوع  وهذا 
أنواعها والتي ت�سيء إلى الضحية . ومن أشكالها :	

- الشتم والسباب ، حيث يستخدم املعتدي على الضحية عبارات وكلمات 
تحمل اللعن بأشكاله .

-استخدام األلفاظ النابية ، ومن ذلك استخدام األلفاظ التي فيها قذف أو 
انتقاص .

- عبارات التهديد ، في مثل سوف ترى ، أو سأفعل كذا وكذا بك ، أو إياك أن 
تفعل كذا .

-الصراخ ، سواء كان بكلمات ذات معنى أو مجرد صراخ يقصد به اإليذاء 
والتهديد .

-استخدام عبارات تحط من الكرامة اإلنسانية ، ويقصد بها اإلهانة ، مثل 
التشبيه بالحيوانات أو األشياء الحقيرة . 
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- التعيير ، وهو تكرار اسم اليحبه الطفل ، أو تعييره بفعل معين فعله ، أو تعييره 
بصفة قبيحة فيه .

-اإلسكات ، وعدم إتاحة الفرصة للحديث ، أو الدفاععن النفس ، أو التعبير 
عن الذات ، أو حتى املشاركة .

 باأللفاظ التي تدل على الفشل أو عدم القدرة ما 
ً
-التحطيم ، ويكون ذلك مثال

يبعث على اإلحباط وعدم التقدير .

- املقارنة السلبية باآلخرين ، فيبرز ما باآلخرين من مزايا وما به من سلبيات ، 
 أفضل منه ، ولو لم يكن ذلك حقيقة .

ً
ويجعل اآلخرين دائما

- التهديد بالضرر الجسدي ، بحيث يبين املعتدي للضحية أنه سيضربه أو 
سيحرقه أو سيسجنه وما إلى ذلك .

 سواء 
ً
 دائما

ً
- إلقاء اللوم البالغ على الطفل ، فيجعل املعتدي من الطفل مالما

على أشياء فعلها أو لم يفعلها ، أو أشياء حدثت له دون تدخل منه مثل لو كان 
 94 .

ً
يتيما

2- العنف واإلساءة النفسية :

وفي هذا النوع من العنف واإلساءة يتعرض الطفل الضحية لعدة أشكال من 
 أخرى، 

ً
العنف واإلساءة التي قد التبرز من خالل أفعال أو أقوال ولكنها تأخذ أشكاال

ومن تلك األشكال التي يمكن أن يتمثل بها العنف واإلساءة ما يلي :

- االحتقار ، فال يعطي املعتدي أي قيمة للضحية ، ويتعامل معه كما لو كان غير 
موجود ، أو ليس له أي حق في أي �سيء في حياته .

94 شريف ، إيمان ، حسين ،  العنف اللفظي و آثاره على األطفال ، 1429 هـ ، جريدة الشرق ، األحد 23 ذو 
الحجة ، العدد 10981 .
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- الحماية الزائدة ، بحيث يترتب عليها انتقاص حقوقه ومنعه من ممارسة 
حياته الطبيعية ، ويالحظ ان هذا النوع من اإلساءة قد ال يكون وراءه نية عدوان 

، وقد يمارسه الوالدان بصورة خاطئة في تربية األبناء .

- التشدد في فرض األوامر ، وعدم إتاحة فرصة النمو الطبيعي للطفل  ، بحجة 
الخوف عليه وحمايته .

- الرفض ، ويتمثل في مشاعر الرفض لوجود الطفل في األسرة ، أو من قبل أحد 
الوالدين أو غيرهم .

. 
ً
- البصق ، وهو من أشد أنواع اإلساءة تأثيرا

- حدوث خالفات أسرية أمام الطفل ، فهذه الخالفات وإن كان غير املقصود 
بها الطفل لكنها مدمرة لشخصيته ، كما أنها شكل من أشكال العنف واإلساءة التي 

الينبغي أن يتعرض لها الطفل .

- تجاهل الرأي ، فما يقول الطفل ال يعتد به ، وقد ال يطلب رأيه حتى فيما 
يتعلق به من لباس وغيره .

- النظرات ذات املعاني املهددة أو املحقرة ، والتي تعطي الطفل عبارات وإشارات 
كاملة بعمل ال�سيء أو االمتناع عنه ، أو مجرد التخويف والتهديد .

- التهديد باليد أو اإليحاء بالجسد ، بحيث يشير له بما يوضح الضرب أو العقاب 
أو غيرهما . 

- استخدام وسائل عقاب غريبة أو بتجاوز ، مثل الصمت الطويل أمامه .

- عدم الكالم معه أو تجاهله .
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- االزدراء ، وهو نوع من التصرف موجه للطفل يجمع بين الرفض له والذل . 95

3 – العنف واإلساءة االنفعالية 

وتعرف اإلساءة االنفعالية بـأنها نمط متكرر من السلوك أو االعتداء على كينونة 
الطفل من قبل الوالدين أو القائمين على رعاية الطفل ويحمل هذا النمط رسالة 

للطفل بأنه غير جدير بالحب والقيمة واالستحقاق .  96

ومن أبرز أشكال العنف واإلساءة االنفعالية ما يلي :

- الرفض ، فتصل رسائل واضحة للطفل من قبل القائمين على تربيته بأنه غير 
مقبول ، وغير متقبل بينهم .

 عن اآلخرين وإبعاده 
ً
- العزلة ، ويقصد بها عزل الطفل من قبل الوالدين غالبا

عن الناس ألي سبب من األسباب ولفترات طويلة عادة .

- التجاهل ، بحيث يتم التعامل مع الطفل على اعتبار عدم وجوده في حياة 
 ولو كان الناس حوله .

ً
اآلخرين ، فيكون وحيدا

 في خوف من قبل القائمين على تربيته سواء 
ً
- التخويف ، فالطفل يعيش دائما

أكان ذلك بالتهديد ، أو التخويف باملخلوقات املخيفة والقصص املرعبة ، أو غير 
ذلك . 

- القسوة

 ، بمختلف األشكال ، 
ً
- االستغالل والفساد األخالقي ، فيستغل الطفل جنسيا

سواء كان بالعملية الجنسية كاملة أو مادون ذلك .

95 مجيد ، سوسن ، شاكر ، العنف والطفولة ، 2007 ، مرجع سابق .
96 حسين ، طه ، عبد العظيم ، 2008م ، إساءة معاملة األطفال النظرية والعالج ، ص 142 ، مرجع سابق .
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4- اإلهمال والحرمان :

وهذا النوع من العنف واإلساءة يكون من خالل عدة أشكال تدور حول املنع 
. 
ً
 أو جسديا

ً
والترك ، فيمنع الطفل ماله ، ويترك بما يضر به نفسيا

إهمال  بسبب  تكون  والجسدية  الجنسية  اإلساءات  من  الكثير  أن  ويالحظ 
األطفال ، فاإلهمال هو الخطوة األولى ملزيد من اإلساءات واالعتداء .

ويمكن أن تقسم أنواع اإلهمال إلى خمسة أنواع وذلك على النحو التالي :

 في املنزل ، أو في أي 
ً
أ	- إهمال األمان ، والترك دون رعاية ، فيترك الطفل وحيدا

 عدم توفير املسكن . 
ً
 ، ومنها أيضا

ً
مكان غيره ، فال يأمن على نفسه ببقائه وحيدا

اللقاحات  من  استحقاقاته  أخذ  عدم  ومقصوده   ، الطبي  اإلهمال  ب	-	
الوقائية ، أو عدم معالجته عند املرض .

اإلهمال التربوي ، مثل عدم تعليمه وإدخاله املدارس ، أو عدم توجيهه  ت	-	
التوجيه املناسب في أمور الحياة املختلفة .

من  متنوعة  ألشكال  يتعرض  الطفل  ترك  مثل   ، الجسدي  اإلهمال  ث	-	
اإلساءة الجسدية ، وقد يدخل في هذا النوع من اإلهمال إهمال التغذية وعدم 

توفير الغذاء الكافي للطفل ، وعدم توفير امللبس املناسب . 

ج	- الحرمان العاطفي ، مثل عدم توفير الحب والقبول . 97

ويالحظ أن هذه األصناف من العنف واإلساءة التحدث منفصلة عادة ، بل 
 ، وربما في الوقت نفسه . 

ً
يغلب أن ُيمارس أكثر من نوع من هذه األنواع معا

97 أبو رياش ، حسين ، وآخرون ،  اإلساءة والجندر ،  2006م ، ص136 ، مرجع سابق .
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من أشكال العنف املعنوي والح�سي :

أ	- اإليذاء اللفظي ، بأي عبارات غير مقبولة .

ب	- الحبس املنزلي أو انتقاص الحرية .

ت	- الطرد من املنزل . 98

 وال تقتصر أشكال العنف املعنوي والح�سي على هذه األشكال املذكورة ، إنما 
تشمل مجموعة مختلفة من األشكال . 

وينبغي أن نعلم أن اإلساءة اللفظية ال تتوقف عند السخرية واالستهزاء ، بل 
 أخرى متعددة من عدم املساواة الشخصية ، والنبذ 

ً
تتعدى ذلك لتأخذ أشكاال

االجتماعي ، واغتصاب الحقوق ، وعدم العدالة في بعض املواقف . 99

 ماتكون مقدمة لإلساءة 
ً
وتجدر اإلشارة إلى أن اإلساءة االنفعالية والنفسية غالبا

الجسمية ، وأنها غالبا ما تقترن مع األشكال األخرى من اإلساءة للطفل . 100   

واللفظية  النفسية  اإلساءة  وآثار  مظاهر   : رابعًا 
على الطفل :

الشك أن أثر العنف واإلساءة النفسية واللفظية على الطفل في غاية السوء ، 
وقد ذهب كثير من الباحثين إلى أن األثر الناتج عن هذا النوع من اإلساءة أكبر من 

أي أثر من أشكال اإلساءة والعنف األخرى  . 

ويؤكد )حسين أبو رياش، وآخرون 2006م( أن اإلساءة العاطفية تعتبر من 
أخطر أنواع العنف .  

98  العالف ، عبد هللا ، أحمد ، العنــــــف األســــــري وآثاره على األسرة واملجتمع ، 2012 ، مرجع سابق 
99 دنان ، لونه ، عبد هللا ، العنف اللفظي تجاه األطفال من قبل الوالد ، وعالقته ببعض املتغيرات 

املتعلقة باألسرة، ) دراسة وصفية ( ، 2012م ، مرجع سابق .
100 طه عبد العظيم ، إساءة معاملة األطفال النظرية والعالج ، 2008م ، ص 146 ، مرجع سابق .
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باإلساءة  مقارنة  كثيرة  سلبية  تأثيرات  ذو  بال شك  اإلساءة  من  النوع  وهذا 
من  األخرى  األشكال  من  الفرد  نفسية  على   

ً
وتدميرا  

ً
أكثر ضررا فهو  الجسدية 

اإلساءة. 102  

 التفرق بين املظاهر واآلثار ، والتداخل بينها هو 
ً
والكتابات في هذا املجال غالبا

الصفة الالزمة ، ومع ذلك فيظهر لي أن املظاهر هي دالالت ، وأن اآلثار هي نتائج ولو 
طويلة املدى .

إن الطفل الذي يتعرض ألنواع من العنف النف�سي واللفظي يمكن االستدالل 
عليه من خالل مجموعة من الدالئل واملؤشرات السلوكية التي تكون مظاهر دالة 
 على عدة 

ً
على تعرضه لسلوك معين ، وبالتأكيد فإن تلك املظاهر تختلف اعتمادا

عوامل ، مثل عمر الطفل  وتكوينه الجسماني والعاطفي ، وقدرته على تقبل العنف 
والتعايش معه وما إلى ذلك .

ومع ذلك فمن الصعب تحديد تلك املظاهر ، ألن الطفل في طور النمو ، وقد 
يقوم بأعمال تعتمد على مرحلته السنية ، وبشكل تطوري تتبدل طبيعتها وتتغير 

وتختلف . 103

وقد يختلف تصرف الطفل وردة فعله لألحداث حسب ظروفه وحسب ظروف 
املكان واملوجودين فيه ، وهذا بدوره يجعل من عملية التعرف على املظاهر التي 

تدل على حدوث العنف واإلساءة النفسية واللفظية  صعبة .

النفسية السوية ، وماهي األنماط  العمليات  أنه من الصعوبة تحديد  كما 
 لدى األطفال الذين مازالوا في طور 

ً
السوية من السلوك ، وهو أمر أكثر تعقيدا

النمو . 104

101 أبو رياش ، حسين ، وآخرون ، اإلساءة والجندر ، 2006م ، ص 140 ، مرجع سابق .
102 حسين ، طه ، عبد العظيم ، إساءة معاملة األطفال النظرية والعالج ، 2008م ، ص141 ، مرجع 

سابق .
103 بركو ، مزوز ، العنف عند األطفال ،  2010م ، ص31 ، مرجع سابق .

104  سامر جميل رضوان ، الصحة النفسية ، 2009م ، ص437 ، ط3 ، عمان : دار املسيرة . 
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كما أن الصعوبة تكمن في عدم وجود عالمات ظاهرة على جسم الطفل تعكس 
تعرضه لإلساءة النفسية أو اللفظية ، مثل عالمات أو كدمات أو أي من األشكال 

 105 . 
ً
األخرى التي يحدثها العنف البدني مثال

ومن الجدير بالذكر أن هناك عوامل خطر محددة يمكن أن تبين أن الطفل 
قد يكون أكثر عرضة لسوء املعاملة العاطفية ، مثل وجود تاريخ للعنف اللفظي 
 
ً
في األسرة ، أو الحصول علي نتائج ضعيفة في املدرسة ، أو أن يكون الطفل معزوال

 ، أو أن يظهر على الطفل سلوك معاد للمجتمع .
ً
اجتماعيا

ومن أبرز مظاهر اإلساءة النفسية واللفظية ما يلي :

1- في املجال السلوكي واالنفعالي :

 ومن أبرز املظاهر التي تندرج تحت املجال السلوكي واالنفعالي ما يلي:

أ	- لديه الرغبة في تحطيم النفس أو اآلخرين .

ب	- اضطرابات في عادات الطفل مثل ) املص، العض ، النوم ، الكالم . وغيره ( . 

ت	- العدوانية املفرطة ، تجاه األفراد أو الحيوانات أو حتى األشياء مثل ممتلكات 
اآلخرين .

ث	- قلق الطفل الذي ال مبرر له .

ج	- االنحرافات النفسية كاالنفعاالت والوساوس .

ح	- االكتئاب الشديد .

	خ	- وصــف الطفل نفسه بعبارات سلبية ن كــأن يقول عن نفسه أنــه فاشل ، 
أو غبي ، أو ال يستحق العيش .

105 الشريف ، إيمان ، حسين ، العنف اللفظي وآثاره على األطفال ، 1429هـ ، مرجع سابق .
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د	- الخجل والسلبية والخنوع . 106 

ذ	- االنسحاب .

ر	- سلوكيات التدمير الذاتي ، مثل إحراق أجزاء من الجسم ، أو جرح نفسه .

ز	- نقص تقدير الذات . 

س	- الشعور بعدم الرغبة فيه من قبل اآلخرين ، وأنه غير جدير بالتقدير . 107

ش	- التطلب الشديد ، فهو يريد كل �سيء وأي �سيء ، ويصنع مشكلة إذا لم 
يتحقق له ذلك .

ص	- الشعور بتحقير الذات .

ض	- عدم القدرة على تحمل املسؤولية و الشعور بالضعف . 108

ط	- الصراع الداخلي بالتناقض بين ما يتعلمه الفرد وما يحصل له من إسقاط 
الغضب على الغير .

ظ	- العناد وهو أسلوب يلجأ له الطفل للتعبير عن الرفض . 109

ع	- اضطرابات األكل .

غ	- محاوالت االنتحار .

ف	- تأخر في النمو الجسمي والعقلي واالنفعالي .  110

106 مجيد ، سوسن ، شاكر ، العنف والطفولة دراسات نفسية ، 2007 ، ص112 . ، مرجع سابق .
107 حسين ، طه ، عبد العظيم ،  إساءة معاملة األطفال ، 2008م ، ص ص 146-147، مرجع سابق

108 دنان ، لونة ، عبد هللا ، العنف اللفظي »اإلساءة اللفظية« تجاه الطفل من قبل الوالد وعالقته ببعض 
املتغيرات املتعلقة باألسرة )دراسة وصفية( ، مرجع سابق .

109 أبو رياش ، حسين ، وآخرون ، اإلساءة والجندر ، 2006م ، ص 159 . مرجع سابق .
110 حسين ، طه ، عبد العظيم ،  إساءة معاملة األطفال النظرية والعالج ، 2008م ،  ص 146، مرجع سابق .



67

العنف و اإلساءة النفسية و اللفظية إلى الطفل

ق	-  عدم االتزان االنفعالي .

ك	- الصراع الداخلي  من خالل التناقض في املفاهيم التي يتلقاها . 

ل	-  إسقاط الغضب على اآلخرين .

2- في املجال االجتماعي 

ومن أبرز ما يندرج ضمن املجال االجتماعي ما يلي :

أ	- صعوبة في تكوين عالقات اجتماعية  مع اآلخرين ، وبذلك قد يحاول تكوين 
عالقات فال يستطيع ، أو قد اليحاول من األصل تكوين تلك العالقات .

ب	- فقدان الثقة بالنفس وباآلخرين .

 من العدوانية تجاه آلخرين مثل 
ً
ت	- العدوانية تجاه اآلخرين ، فيتعمد أشكاال

الضرب .

ث	- املشاعر العدائية املوجهة نحو اآلخرين كالحسد والغيرة واالحتقار . 111

3- في املجال املعرفي .

ومما يندرج تحت املجال املعرفي ما يلي :

 
ً
أ	- انخفاض القدرة املعرفية والتحصيل األكاديمي للطفل ، فهو ولو كان متفوقا

قبل ذلك فإن وضعه يتغير .

ب	- صعوبة في التركيز ، فهو كثير السرحان ، اليستطيع االستمرار في التركيز في 
الشرح أو التوضيح .

111 بركو ، مزوز ، العنف عند األطفال ، 2010م ، ص ص 32-33 ، مرجع سابق .
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 ، ومن أهمها :
ً
كما أن اإلهمال كشكل لإلساءة تصاحبه مظاهر أكثر وضوحا

أ	- القذارة وعدم النظافة ، ويكون ذلك في الجسم واملالبس ، فقد تجد الطفل 
طويل الشعر غير مرتب له ، ومتسخ الثياب ، وذو رائحة كريهة .

الصيف  في  الشتوية  املالبس  يلبس  أن  ، فيمكن  املناسبة  املالبس غير  ب	- 
والعكس .

ت	- تركه دون مراقبة فترات طويلة . 

ث	- التسول ، فقد يلجأ للتسول للحصول على بعض املال ، أو ملجرد التسول 
112 .

	ج	- عــــدم الــنــمــو الــســلــيــم ، فــقــد يــعــانــي مـــن تـــأخـــر الــنــمــو أو صــعــوبــة فــيــه بشكل 
سليم . 113

ح	- الضرر الجسدي للنفس والغير ، بحيث يؤذي نفسه بجروح أو حروق ، وقد 
يفعل ذلك باآلخرين .

خ	- األمراض ، فكثير من األمراض تصيبه بسبب هذا اإلهمال .

	د	- املـــشـــاعـــر الـــعـــدائـــيـــة  تـــجـــاه اآلخــــريــــن ، ـكـالــحــســد والـــغـــيـــرة واالحــــتــــقــــار وســــوء 
الظن  . 114 

112 مجيد ، سوسن ، شاكر ، العنف والطفولة دراسات نفسية ، 2008م ،  ص 114 ، مرجع سابق .
113 أبو رياش ، حسين ، وآخرون اإلساءة والجندر ، 2006م ، ص136 ، مرجع سابق .

114 بركو ، مزوز ، العنف عند األطفال وأشكال العقاب املمارس على الطفل العنيف ، 2010م ،
 ص ص 32-33 ، مرجع سابق .
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إلى  تؤدي  قد  سوية  غير  تربية  أساليب   : خامسًا 
العنف النفسي واللفظي:    

من املناسب أن أذكر بعض أساليب التربية التي تؤدي ولو بصورة غير مباشرة 
إلى العنف النف�سي واللفظي ، ومنها :

1- النبذ واإلهمال ، فتكون العالقة بين األسرة والطفل قائمة على إهماله ، مما 
يؤدي لتعرضه ألنواع العنف واإلساءة املختلفة .

2- طموح اآلباء املفرط ، والذي قد ينتج عنه الضغط على الطفل ، حيث يتمنى 
الوالدان أن يكون األبناء أفضل من غيرهم ربما دون أن يراعوا قدراتهم والفروق 

الفردية .

3- اإلفراط في التسامح والتساهل ، فيبدأ الطفل في ارتكاب بعض األخطاء ويتم 
التغا�سي عنها من قبل األهل أو غيرهم ، ثم يعلم الطفل أن ال أحد يعاقبه فيفعل 

مايشاء ، ومن ذلك ماقد يصدر منه من عنف وإساءة تجاه الغير .

4- اإلفراط في العقاب ، بعكس التساهل تجاه الطفل نجد اإلفراط 

في العقاب ، بحيث يكون شدة العقاب هي السمة التي تتسم  بها األسرة ولو 
بسبب ارتكاب أخطاء بسيطة .

5- الصرامة والجفاء في التعامل ، حيث ال يجد الطفل اإلشباع العاطفي فيلجأ 
للبحث عنه عند اآلخرين ، بما يؤدي إلى استغالله وربما االعتداء عليه . 115

¬

115 مجيد ، سوسن ، شاكر ، العنف والطفولة )دراسات نفسية ( 2008م ، ص 59 ، مرجع سابق .
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الفصل الثالث
العنف واإلساءة النفسية واللفظية :

 الوقاية والعالج
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واإلساءة  العنف  ظاهرة  حجم  السابقين  الفصلين  تناول  خالل  من  تبين 
النفسية واللفظية تجاه الطفل ، ومدى خطورتها ، وأثرها على الطفل في مرحلة 
الطفولة وبعدها ، وخالل هذا الفصل سوف أستعرض بعض أهم سبل الوقاية 
من العنف واإلساءة النفسية واللفظية مع التأكيد على تقاطع عدد من أشكال 

العنف واإلساءة في العالج والوقاية .

إن مسألة الوقاية من أشكال العنف واإلساءة بشكل عام والعنف واإلساءة 
واالنفعالية والنفسية واللفظية بشكل خاص عملية تتطلب أن تتكاتف جميع 
الجهود األسرية واملدرسية والبيئية والتشريعية من أجل تحجيم تلك الظاهرة 
، كما أن عالج األفراد الذين تعرضوا ألشكال من العنف واإلساءة عمل يتطلب 

مختصين في هذا املجال ويتطلب متابعة جادة .

وفي هذا الفصل سوف أتعرض للجانب الوقائي ، ولبعض من الجوانب العالجية 
اليسيرة التي يمكن أن تنفذ بصورة شخصية أو على مستويات أكبر من ذلك بقليل 
مثل مستوى املدرسة ، حيث إن بعض أنواع العنف واإلساءة قد تتطلب تدخال 

 ، وهو ليس مجال تناول هذا الكتاب .
ً
طبيا

ورغم التركيز في هذا الفصل على اإلساءة االنفعالية والنفسية واللفظية إال 
أن غالب تلك الحلول تناسب جميع أشكال العنف واإلساءة ألن العنف واإلساءة 

االنفعالية والنفسية جزء من العنف واإلساءة بشكل عام .

أواًل : البيئة المثلى الموفرة للحماية للطفل :

أن البيئة التي تمنح للطفل الحياة املستقرة املتوازنة ، وتقلل من فرص حدوث 
العنف بأشكاله عليه هي تلك البيئة التي تلبي حاجاته املختلفة ، وتوفر الحماية له .
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وتحدد منظمة األمم  املتحدة للطفولة ثمانية جوانب جوهرية للبيئة التي توفر 
الحماية للطفل ، وهي بمجملها اختصار لكل متطلبات توفير البيئة الخالية من 

العدوان واإلساءة على الطفل ، والجوانب هي :

- املواقف والتقاليد والعادات ، والسلوك واملمارسات ، التي تحدث داخل 
األسرة أو داخل املجتمع ويقوم بها أفراد املجتمع وأفراد املنزل على وجه خاص .    

املمارسات   من 
ً
الحماية ، حيث أن كثيرا بالوفاء بحقوق  الحكومة  التزام   -

العدوانية في املجتمع قد التنضبط إال من خالل سلطة الحكومة ، فسن القوانين 
وتطبيقها ضرورة في ذلك . 

- الحوار املفتوح حول قضايا حماية األطفال والتفاعل معها ، بحيث يكون 
بتفاعل جميع األطراف مما يشجع على الحديث عن املشكالت دون خوف وال 

استحياء ، ويؤصل لثقافة املشاركة في طرح املشكلة والحلول . 

تكون هذه  وهنا البدأن   ، تنفيذها  بالحماية وأسس  املتعلقة  التشريعات   -
التشريعات تشريعات متناسبة مع أشكال العنف التي تقع على الطفل دون أن 

يكون فيها ضعف أو قصور لكي تحقق املقصود منها . 

- مهارات الطفل الحياتية باإلضافة إلى املعرفة واملشاركة ، حيث أن تدريب 
الطفل وتربيته على املهارات الهامة في التعامل مع اآلخرين والتعامل مع الضغوط ، 

 في تحقيق البيئة اآلمنة له . 
ً
والتصرف وقت الحاجة وغيرها تسهم كثيرا

- رصد قضايا حماية الطفل واإلبالغ عنها ، وذلك من قبل الجهات الحكومية 
وغيرها من الجهات . 
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ً
- خدمات التأهيل واإلدماج ، ومع إنها خطوات الحقة لكنها خطوات هامة جدا

، فينبغي أن تنشأ مؤسسات التأهيل وتقدم برامج اإلدماج بصورة كافية وعملية 
داخل املجتمع بحيث يتحقق من خالل هذه املؤسسات والبرامج إعادة تأهيل 

املتضررين من العنف بأشكاله ، ودمجهم في املجتمع مرة أخرى .   

بفقدان بعض هذه  فإنه   ، األهمية  في  املذكورة غاية  العناصر  أن  ويالحظ 
 لسوء املعاملة والعنف 

ً
 وتعرضا

ً
العناصر يصبح األطفال أكثر عرضة واستضعافا

والتمييز وانتهاك حقوقهم .

وبالتأكيد فإن لكل عنصر أهميته ـ إال أن بعض لنقاط ذات أهمية أكبر من 
نقاط أخرى .

ثانيًا : أنواع الوقاية من سوء المعاملة :

يمكن تقسيم الحلول الوقائية والعالجية لإلساءة النفسية واللفظية إلى ثالثة 
أقسام على النحو التالي :

1- الوقاية القبلية .

2- الوقاية املركزة .

3- الوقاية الالحقة .

 وسأعرض لهذه األشكال من أشكال الوقاية ب�سيء من التفصيالملختصر .

1-  الوقاية القبلية :    
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ر عنها البعض بالوقاية األولية ، وتسعى ملنع حدوث العنف واالعتداءات  ُيعبَّ
قبل أن تبدأ ، وتستهدف عادة عينة كبيرة من املجتمع  ، من خالل مجموعة برامج  

عامة ، مثل حمالت التوعية الشاملة .

والهدف الرئيس لهذا النوع من الوقاية تغيير في املفاهيم واألفكار للمجتمع ،  
وتوعية شاملة ألفراده .

ومن أساليبها زيادة معارف اآلباء واألمهات وفهمهم للطرق االيجابية في التعامل 
مع الطفل ، واألساليب في النمو ، وتحسين أساليب التواصل .

وهي بذلك تدور حول التوجيه واإلرشاد املبكر الذي يستهدف األسرة واملجتمع .

وينبغي أن تقدم لجميع املجتمعات دون استثناء ، حيث إن البحوث النظرية 
من  مجتمع  كل  يحتاجها  ملحة  ضرورة  واإلرشاد  التوجيه  أن  تؤكد  وامليدانية 

املجتمعات .116

وفي هذا املجال ينبغي العمل على تنمية ثقافة املجتمع التوعوية ، حيث أن 
 على مدى تقبل املجتمع للتوعية 

ً
نجاح هذا النوع من أنواع الوقاية يعتمد كثيرا

والتثقف وتجاوب أفراده معه وانخراطهم في برامجه ، ثم قيام أفراد املجتمع 
أنفسهم بدور التثقيف والتوعية . 

2- الوقاية املركزة :

ر عنه البعض بالرعاية الثانوية ، وهي جهود تقدم لألسر التي تعاني من  أو ماُيعّبِ
زيادة خطورة إساءة معاملة األطفال ، وهي التي تتوفر فيها بعض العوامل املؤدية 

للعنف ، ومنها :

116  النعيم ، عبد الحميد ، أحمد ، أسس التوجيه واإلرشاد النف�سي ، 2008م ، ص14 ، مرجع سابق.
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يتبع إدمان  1- وجود متعاطي للمخدرات فيها ، حيث يغلب على الظن أن 
املخدرات أشكال من العنف واإلساءة واإلهمال .

2- وجود تاريخ سابق لإلساءة ، فكثير من الدراسات تؤكد أن وجود تاريخ سابق 
لإلساءة يمهد الطريق نحو مزيد من العنف واإلساءة .

الظروف تؤدي بدورها  ، فهذه  اقتصادية ومعيشية سيئة  3- توفر ظروف 
إلى أشكال من اإلهمال وعدم تلبية الحاجات ، باإلضافة إلى أشكال من العنف 

واإلساءة الناتجة عن الفقر.

4- وجود بعض األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في األسرة ، وهو ما يجعلهم 
عرضة أكثر من غيرهم للعنف واإلساءة واإلهمال ، حيث يكثر التقصير في حقوقهم 

واستغاللهم بكافة األشكال وإهمالهم ، وخاصة في حالة الفقر .

3- الوقاية الالحقة :

ر عنه البعض بالوقاية من الدرجة الثالثة ، وهي خدمات تقدم لألسر  أو ما ُيعّبِ
واألفراد بعد حدوث اإلساءة ، وتستهدف الوقاية من تكرار تلك اإلساءة والتقليل 

من آثارها . 117

   ويالحظ أن هذا النوع من الوقاية يتخذ منحيين :

أ	-  منحى إرشاد وتوجيه .

التي   ، ب	-  منحى عالج ، وهو عبارة عن مجموعة من اإلجراءات واألفعال 
تستهدف تعديل سلوك الفرد ، وتعديل النسق األسري ، وتقديم خدمات الحماية 

للطفل . 118

ومن يقوم باملنحنى الثاني هم املختصون فقط ال غيرهم .
117 حسين ، طه ، عبد العظيم ، إساءة معاملة األطفال النظرية والعالج ، 2009م ، ص ص233-227 ، 

مرجع سابق .
118حسين ، طه ، عبد العظيم ، إساءة معاملة األطفال النظرية والعالج ، 2009م ، ص 215 ، مرجع سابق .
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ثالثًا : طرق تنمية الصحة العاطفية للطفل 

     وفي هذا املجال فإن أهم األدوار التي يمكن القيام بها تجاه الطفل  تدور حول 
تنمية الصحة العاطفية للطفل ، وأبرز طرقها ما يلي : 119

1- تفهم احتياجات الطفل .

ومن أبرز ما يندرج تحتها :

 من خالل منحه الحب ، حيث أن الطفل في أمس الحاجة 
ً
أ	- إشباعه عاطفيا

بهذا اإلشباع ليس من خالل التلميح فقط بل بالتصريح . 

 
ً
ب	- إشعاره بالقرب منه ، والوقوف الدائم بجانبه ، وهو ما يوفر للطفل مرجعا

يستطيع الرجوع له وقت الحاجة ، وييسر له الشكوى من سوء املعاملة ، واالطمئنان 
في وجود من يدافع عنه ويحل مشاكله .

ت	- تقبل الطفل كما هو ، حتى مع وجود قصور به ، وإشعاره بذلك .

ث	- منحه األمان ، فيعرف أنه يستطيع أن يتحدث عن مشاكله ، وينتقد بعض 
التصرفات غير املقبولة ، دون رفض .

2- تربيته على االعتماد على الذات .

ومن أبرز املمارسات الهادفة في ذلك ما يلي :

أ	- الثقة بإمكاناته ، وأن يصل له هذا الشعور بوضوح ، بحيث يزرع فيه الثقة 
بالنفس بما يترتب عليها بعد ذلك 

119 مبيض ، مأمون ، أوالدنا من الطفولة إلى الشباب منهج عملي للتربية النفسية والسلوكية ، 2005م ، 
ص ص78-86 ، ط3 ، بيروت : املكتب اإلسالمي .
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من القدرة على التصرف .

ب	- التجاوز عن الخطأ في أثناء محاوالته التي قد يتعثر أو يخطئ بها ، وتعليمه 
أن الخطأ مع العمل خير من عدم العمل . 

ت	- تعويده على القيام بأموره وأعماله الخاصة . 

ث	- احترام خصوصياته ، فيفهم أن هناك خصوصيات له 

ال ينبغي ألحد أن يعتدي عليها أو يتجاوزها ، ومن املهم توضيح خصوصياته 
بصورة كافية له مثل اختيار األصحاب ، وهكذا .

ج	- عدم اإلفراط في حمايته ، من دون أن يكون في ذلك إهمال له ، وذلك يحتاج 
إلى نوع من املوازنة بين ترك الطفل يخوض تجارب الحياة ويعيش طفولة عادية ، 
وبين أن يتم التدخل من أجل حمايته ، ولعل الضابط في ذلك أن اليكون الضرر 
 ، فالقليل من الضرر مثل الشجار بين األطفال يؤدى إلى تكوين شخصية 

ً
كبيرا

الطفل املستقبلية ويمكنه من التعايش مع بقية األطفال في املدرسة والحي . 

3- التوجيه

ومن أبرز املمارسات الهادفة في ذلك :

أ	- تعليمه بالقدوة والسلوك ال بالكالم ، حيث أن الكالم إذا تعارض مع العمل 
فإن الطفل اليمكن أن يتقبله .

 للطفل ، ولن يستطيع تعلمها 
ً
ب	- تعلميه اتخاذ القرارات ، وهي مهارة هامة جدا

من خالل الكالم فقط وإنما من خالل التطبيق ، فينبغي أن يلجأ املربون إلى تدريبه 
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على اتخاذ القرارات في املواقف املختلفة مع العمل على تحسين تلك القرارات 
وتصويبها حتى يعتاد ذلك .

ت	- تعريفه بدينه وقيمه ، بحيث يفهم تعاليم الدين والقيم التي ينبغي أن ينشأ 
عليها ويتعامل من خاللها ، ومن ذلك الصدق والحياء واالحترام والعطف .

ث	- الثقة به ، وإيضاح هذا األمر له بصورة واضحة .

النفسية  واإلساءة  العنف  مواجهة  آليات   : رابعًا 
واللفظية تجاه الطفل :

تفصيلي  بشكل  واللفظية  النفسية  لإلساءة  املقترحة  الحلول  تناول  يمكن 
بحسب أركان اإلساءة والعنف ، وتمثل تنمية الصحة العاطفية السابق ذكرها 

 منها ، باإلضافة إلى مجموعة أخرى 
ً
 هاما

ً
جزءا

من آليات الوقاية والعالج .

ومن الطبيعي أن يحدث تداخل بين الحلول واتجاهات الوقاية ، بحيث إن 
بعضها يتناسب مع أكثر من ركن من أركان العنف واإلساءة ، وبشكل عام فإن كل 

ركن يمكن أن تندرج تحته مجموعة 

من الحلول املقترحة ، وهي مقسمة على األركان التالية :

1- مصدر العنف ، وهو من يقوم بالعنف واإلساءة .

2- بيئة العنف ، وتشمل املدرسة والبيت ، كما تشمل ضحية العنف واإلساءة .
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3- التشريعات الحكومية تجاه اإلساءة والعنف .

4- اإلعالم .

وفيما يلي أعرض هذه األركان بالتفصيل :

1- مصدر العنف .

أو حتى  العنف تجاه اآلخرين  الذي يصدر منه  الفرد  العنف هو  	إن مصدر 
األشياء ، وهناك مجموعة من املمارسات والتوجيهات التي يمكن القيام بها نحو 

مصدر العنف ، ومن أبرز تلك التوجيهات ما يلي : 

يسيئون  والذين  عِنفين 
ُ
امل على  والقانونية  الشرعية  العقوبات  تطبيق  	أ	- 

لألطفال ، بحيث يكون في ذلك ردع لهم ولغيرهم ممن قد ينهج نهجهم .

ب	 - رفع درجة وعي األفراد بحيث يدركون ممارساتهم الخاطئة ، ويحاولون 
التغلب عليها .

ت	- االكتشاف املبكر لالستعداد للعدوانية وعنف السلوك ، والتدخل املبكر 
في ذلك ، وهذا األمر يتم خالل املراحل األولى من حياة الفرد من خالل متابعة 

الوالدين ، واملدرسين في املدرسة ، وهنا تكمن أهمية املتابعة املبكرة للطفل .

ث	- توفير البرامج التي تمكن األطفال من صرف طاقتهم ، بحيث اليعمد بعض 
األطفال إلى تصريف طاقته من خالل العدوان على اآلخرين .

ج	- زرع روح االنتماء والغيرة والحب واالحترام لديهم ، فمن شأنها أن تولد لدى 
 باالنتماء والجماعية في األداء ، واحترام اآلخرين وحقوقهم .

ً
الفرد شعورا
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ح	- طلب املساعدة من الجهات املختصة بحماية اإلنسان أو الجهات ذات 
السلطة في حالة عدم القدرة على دفع أذى شخص ما .

2- بيئة العنف .

ومن أهم ماتشمله بيئة العنف واإلساءة ، ويأتي في مقدمة بيئة العنف بيئة 
البيت وبيئة املدرسة ، وهما من أهم أركان العنف واإلساءة ملا لهما من دور كبير في 

نشأة الطفل ، وطول الفترة التي يقضيها فيهما .

ويتبين من خالل ما سبق أن هناك ممارسات كثيرة يمكن أن يمارسها املعنيون 
 في الوقاية من اإلساءة والعنف بشكل عام ، واإلساءة النفسية 

ً
 مؤثرا

ً
وتكون عنصرا

واللفظية بشكل خاص ، ومن تلك املمارسات مايلي  :

أ	- ممارسات على مستوى بيئة املنزل :

ومن أبرز ما يذكر هنا من ممارسات :

• توفير النمو السوي لكل عناصر الشخصية في فترة الطفولة ، وهذا يتحقق 
من خالل املعرفة الصحيحة بوسائل التربية واحتياجات األطفال ، ثم العمل على 

تطبيق تلك املعرفة .

• تكثيف أنشطة إثارة الوعي والدعم والتعريف بحقوق الطفل .

• تجنب املمارسات واالتجاهات الخاطئة في تنشئة الطفل ، حيث أنها تسبب 
تحول شخصية الطفل إلى العنف .

• العمل على تنمية الشعور بالسعادة ، وذلك من خالل إيجاد مسبباتها داخل 
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األسرة املدرسة على وجه الخصوص . 

 للنشاط الجسمي ، فكثير من تصرفات األطفال العدوانية 
ً
• إعطاء الطفل مجاال

تأتي من خالل وجود طاقات لديهم لم يجدوا وسيلة مناسبة لصرفها .

• تعزيز السلوك املرغوب ، وذلك بتشجيع السلوك اإليجابي . 

الطفل  ينزع  التربية حيث  في  الوسائل  أفضل  ، وهي من  الحسنة  القدوة   •
وخاصة في مراحله املبكرة على تقليد اآلخرين وعلى وجه الخصوص الوالد أو املعلم 

في املدرسة .

• العمل على زيادة إشراف الراشدين ، ومن املهم هنا أن يعلم الوالدان ما 
املقصود باإلشراف وماذا يشمل بحيث ال يحدث تداخل بين اإلشراف وبين تقييد 

الحرية . 

• التجاهل املتعمد للعدوان البسيط غير ذي األثر ، وإظهار املحبة والعطف 
للمعتدى عليه . 

• تعليم املهارات االجتماعية ، كالتواصل والتعاون ، والحديث مع اآلخرين . 

• تطوير مهارات الحكم االجتماعي )التفكير قبل العمل وتوقع نتائج األعمال ( . 

• التأكيد على النظام الحازم . 

اكتشاف   ومنها  أمور  عدة  خالل  من  لديه  املشكالت  أسباب  عن  ابحث   •
الحاجات غير املشبعة .
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• تعليم الطفل حديث الذات ، وذلك بتدريبه على عبارات تنفس غيظه ، مثل 
عبارة : »قف ، وفكر قبل أن تتصرف » يكررها لحظة الغضب . 

• العمل على تنمية السلوك املوجه ملساعدة شخص يواجه مشكلة ، فإظهار 
االهتمام باآلخرين يقلل احتمال إلحاق األذى بهم . 

• تعويده على االعتراف بالخطأ وتحمل مسؤولية خطئه .

• تجنب استخدام العقاب البدني ، وذلك ملا له من آثار سيئة على الطفل ، 
وتكون النتيجة خالف ماهو مرغوب فيه .

• تفهم مزاج الطفل ، من حيث وقت الغضب ، ووقت الفرح ، ووقت الحاجة 
إلى التنفيس وما شابه ذلك . 

• املشاركة الحسية واملعنوية مع األبناء، ومصادقتهم .

• تنظيم حياة الطفل ، والبد أن يراعى فيها أن تكون مشبعة الحتياجاته ، ومن 
ذلك أن تشتمل على لعب كاف له . 

• املساواة في التعامل مع األبناء ، فكثير من إشكاالت العنف تنشأ من خالل 
عدم العدل في التعامل مع األبناء فيبدأ الطفل في الحقد والحسد ومن ثم البحث 

عن تفريغ شحنات سالبة أو العمل على االنتقام بأي صورة من الصور . 

• عدم االعتماد على املربيات في إدارة شئون األسرة ، فالتربية أمر اكبر بكثير من 
أن يولى لغير الوالدين .

	• إشــــبــــاع احـــتـــيـــاجـــات الـــطـــفـــل الــنــفــســيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـلـــوكـــيـــة ، وكـــذلـــك 
	املــاديــة ، فهو إن لــم يشبع مــن خــالل األســـرة واملــدرســة فسوف يقوم بالبحث عنها 
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 ما تكون خاطئة .
ً
في مواطن أخرى وبوسائل كثيرا

 
ً
• غرس القيم واملبادئ واألخالق في نفوس األبناء منذ الصغر ، لتكون رادعا

 لهم عن الخطأ .
ً
ذاتيا

• متابعة األبناء وتوجيه سلوكهم ، ويكون ذلك بصورة تضمن التعرف على 
محيطهم ومن به ، وتصرفاتهم ومصدرها ، واحتياجاتهم ، ثم تتولى األسرة دور 

التوجيه في ذلك .

• حسن العشرة بين األبوين ، والحد من ظاهرة الطالق ، فالخالفات بين 
 على نفسية الطفل وبالتالي على سلوكه .

ً
الوالدين أو االنفصال يؤثر سلبا

•  االعتذار للطفل في حالة الخطأ ، وينبغي أن يزرع في الطفل هذا األمر بحيث 
يصبح عادة معلومة .

•  تحسس مؤشرات االعتداء ، فربما عرفت من خاللها مقدار ما يتعرض له 
طفلك من مشكالت .

• استثمار الطاقات التي قد تجدها لدى طفلك ، ورعاية ما قد تجد فيه من 
مواهب ، ويمكن االستعانة باآلخرين في ذلك حيث أن هذا أمر ليس من السهولة 

القيام به من قبل األسرة وحيدة . 

• التقليل من مشاهدة مناظر العنف والقسوة على جهاز التلفزيون أو من خالل 
األلعاب االلكترونية  .120 

• التركيز على السلوك الذي يحتاج إلى تصحيح وليس على الطفل ، فيقال له 
هذا التصرف خطأ وهذا السلوك مرفوض ، وليس أنت املرفوض .

120 العالف ، عبد هللا ، أحمد ، العنــــــف األســــــري وآثاره على األسرة واملجتمع ، مرجع سابق .
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• التذكر الدائم بالحاجة إلى النظر إلى الجانب اإليجابي  من األشياء، وإذا قام 
طفلك بعمل إيجابي تذكر الثناء عليه .

• االبتعاد عن الطفل وإيقاع العقاب وقت الغضب حتى تتمكن من السيطرة 
على نفسك .121 

أو  منه  واإلساءة  االعتداء  إلى  بطفلك  تؤدي  قد  التي  األسباب  استيعاب   •	
عليه   .  122

• تقليل ساعات مشاهدة التلفزيون .  123

• تربيته على الحوار الصريح مع الوالدين .

• تغيير بعض أساليب تربيته ، حيث إن بعض أشكال التربية مثل التدليل 
الزائد تؤدي إلى العنف .

• مراقبة الطفل ومعرفة مع من يكون ، ويذهب مع من ، ومساعدته في انتقاء 
األصلح .

م الطفل إلى من 
َّ
• تأكيد الرعاية الخاصة له ، وفي حالة غياب الوالدين ُيسل

يقوم برعايته .

 بحيث يعرف حدود اآلخرين معه وحدوده مع اآلخرين .
ً
 وعلميا

ً
• تثقيفه جنسيا

 بحيث ال يحتاج إلى البحث عن العاطفة من اآلخرين .
ً
• إشباعه عاطفيا

• مساعدته في بناء شخصيته ، واتخاذ قراراته بنفسه ، دون تدخل من اآلخرين.

121 شريف ، إيمان ، حسين ، العنف اللفظي و آثاره علي األطفال ، 2008م ، مرجع سابق .
122 مجيد ، سوسن ، شاكر ، العنف والطفولة ، 2008م ، ص 118 ، مرجع سابق .

.http://www.almualem  ، 123 عبد الحسين ، جواد ، األطفال والعنف في برامج التلفزيون
  تم استرجاعه في 2012/1/20م .
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ب	- ممارسات على مستوى بيئة املدرسة :

 في تشكيل شخصية الطفل ، ويقع على عاتق أعضاء 
ً
 هاما

ً
تلعب املدرسة دورا

املدرسة من إدارة ومعلمين مسؤوليات كبيرة 

احتياجاته  وفق  وتربيته   ، واإلساءة  العنف  من  الطفل  حماية  مجال  في 
ومتطلباته.

ومن أبرز ما يمكن أن يقدم من خالل املدرسة ما يلي :

 من األحكام املتعلقة بالدين 
ً
• التربية الدينية املتكاملة املعتدلة ، حيث أن كثيرا

هي قوانين ودساتير في مجال العالقات مع اآلخرين وعدم االعتداء عليهم ، وغيرها 
من األحكام التي حاز الدين اإلسالمي على قصب السبق في تأصيلها .

• االهتمام بتوعية اآلباء واألمهات من خالل طرح القضايا املجتمعية وإيجاد 
الحلول الناجعة ، ويكون ذلك بصورة دورية ومخططة .

• محاربة السلوكيات الدخيلة على املجتمع ، مثل بعض سلوكيات اللباس غير 
املحتشم . 124  

. 
ً
• العمل على تنمية املهارات اإلبداعية واملواهب الدفينة لدى الطالب مبكرا

• تنمية عواطف حب الوطن واملجتمع واالنتماء إليهما ، حيث أن هذه العواطف 
 مع األخالقيات الحميدة لدى الفرد .

ً
 متناسبا

ً
 أخالقيا

ً
توجد للفرد إطارا

• إشاعة املودة ، وتبادل املحبة ، فهذا النوع من العالقات يسهم في بناء محيط 
آمن حول الطفل .

124 العجمي ، عبد الخالق ، األطفال والعنف في برامج التلفزيون ،  http://www.almualem.com ، تم 
استرجاعه في 2011/11/15م .



86

العنف و اإلساءة النفسية و اللفظية إلى الطفل

• توعية األطفال بحقوقهم  ، وتوضيح ما يعتبر تعدي عليها ، وتعليمهم كيف 
يحمون حقوقهم ويطالبون بها .

•  تنظيم نشاطات ال منهجية منوعة تشمل مختلف اهتمامات األطفال لتفريغ 
طاقاتهم املخزونة . 

• تجنب العقوبات الشديدة واملبالغة في التعنيف ، حيث أكد علماء التربية 
في العصر الحاضر أن العقوبة الشديدة على الطفل تتسبب في ازدياد األعمال 

العدائية أكثر من خفضها .   125

126 . 
ً
• اتباع منهج التسامح والتفهم واالحترام ، وغرسها في الطفل مبكرا

• تزويد مرشدي الطالب بالخبرات ومهارات التعامل مع املشكالت النفسية 
الناجمة عن العنف ، فال يكفي في ذلك الخبرة املركبة التي قد يصنعها املرشد 
الطالبي لنفسه ، بل البد أن يكون ذلك وفق املنهج العلمي من خالل دورات تطوير 

مكثفة .

3- البيئة التشريعية للعنف .

 من املسلم به أن البيئة التشريعية تمثل قاعدة هامة في التعامل مع األطفال 
في كل بلد ، ويقصد بالبيئة التشريعية القوانين واألنظمة والتشريعات واملمارسات 

التي تضعها الحكومة في بلد ما وتلزم بها .

كما تعني سن التشريعات الدولية  التي تحمي الطفل من اإلساءة من قبل جهات 
عاملية االعتراف ، مثل الجمعية العامة في األمم املتحدة ، ومنظمة العمل الدولية .

وفيما يتعلق بالتشريعات الدولية فقد وضعت تلك املنظمات القواعد املتكاملة 
في ذلك ، لكن تبقى املشكلة أن معظم عباراتها توصيات غير ملزمة  .  127

125 أحمد عزام ، اإلعداد النف�سي للطفل في ضوء الكتاب والسنة ، 1428هـ ، ص 299 ، مرجع سابق .
126 اليوسف ، عبد هللا  ، العنف األسري دراسة منهجية في املسببات والنتائج والحلول ، 2010م ، ص 

285 ، مرجع سابق .
127  املهتار ، بسام ، عاطف ، استغالل األطفال تحديات وحلول ، 2008م  ، ص 84 ، مرجع سابق .
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ومن أبرز ما يندرج ضمن ركن البيئة التشريعية للعنف مايلي :

• سن التشريعات الوطنية ، وهي األنظمة والقوانين والعقوبات التي يضعها 
كل بلد ، وقد تختلف باختالف البلد من حيث نوع القوانين واألنظمة ، ومن حيث 

تطبيق تلك التشريعات واملحاسبة على مخالفتها .

• فرض العقوبة وتطبيق الشرع والقانون بصورة حازمة . 

• القيام بحمالت توعية عامة بالحقوق املدنية واإلنسانية ، تشمل جميع فئات 
املجتمع بال استثناء .

أساليب  لضبط  املختلفة  املؤسسات  داخل  والتشريعات  النظم  تعديل   •
التعامل مع األطفال .

• التدخل املباشر ملساعدة الضحايا ، وعدم إهمال تلك املشكالت أو التأخر في 
عالجها بما قد يؤدي إلى تفاقمها .

• تخصيص مواقع لتقديم االستشارات األسرية ، سواء للزيارة املباشرة أو 
من خالل اإلنترنت ، والعمل على تشجيع ثقافة اللجوء ملثل هذه املراكز واملواقع 

لالستفادة منها .

• إلزام املقبلين على الزواج بضرورة خضوعهم لدورات تدريبية حول تربية 
األبناء والعالقات الزوجية واألسرية ، ليحصلوا  قدر كاف من املعلومات تعينهم في 

تكوين أسرتهم .

• إكساب أفراد املجتمع مهارات اتخاذ القرار وحل املشكالت ، حيث أن هذه 
املهارة من املهارات التي يحتاج إليها أفراد املجتمع في مجال التربية مع أنفسهم ومع 

أطفالهم ومع الغير .
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• إيجاد مراكز للمتضررين من العنف األسري لالهتمام بقضاياهم ، ولحمايتهم 
وإعادة تأهيلهم .

	• ضــــــرورة تــوفــيــر ُدور حــضــانــة فـــي مـــقـــار عــمــل األمــــهــــات تــحــت إشــــــراف الــجــهــات

 املختصة ، وإيجاد سبل مراقبة ومتابعة لها وفق منهج وآلية واضحين . 128

• تنفيذ بعض الدورات املتعلقة بالدفاع عن النفس تجاه االعتداءات بمختلف 
أشكالها ، وتوجه لألطفال خاصة بحيث تعطيه بعض وسائل الهرب أو الصد 

لبعض االعتداءات .

• ضرورة وجود اختصاصيين نفسيين واستشاريين اجتماعيين للعناية بشئون 
األسرة . 

4- اإلعــــالم :

 في تأجيج سلوك العنف ونشره في املجتمع لذا تم 
ً
 كبيرا

ً
يلعب اإلعالم دورا

إفراده بالذكر ، ومن أبرز املمارسات املطلوبة فيه ما يلي :

• التقليل من التعرض للعنف في أجهزة اإلعالم املختلفة ، والحد من عرض 
برامج وأفالم العنف حتى من خالل أفالم الكرتون حيث أن الطفل ينشأ على 
التقليد وعلى اإلعجاب للشخصيات العنيفة ، ومن املهم العمل على إنتاج البرامج 

الخاصة بالبلد التي تتناسب مع خصوصية أبناءه . 

	• إنـــتـــاج الــكــتــيــبــات واملــــنــــشــــورات اإلعـــالمـــيـــة الـــتـــوعـــويـــة ، بــحــيــث تــشــمــل جميع 
الفئات ، وتخاطب األطفال خاصة بصورة مشوقة .

128 العالف ، عبد هللا ، أحمد ، العنــــــف األســــــري وآثاره على األسرة واملجتمع ، مرجع سابق .
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• تقديم البرامج التي تساعد األسرة في تخطي العنف واإلساءة .

• نشر الثقافة األسرية حول احترام الجنس اآلخر ، مع تعريف الرجل بحقوق 
املرأة .

•العمل على وضع قانون الخدمة االجتماعية الذي من خالله يتم ضمان عدم 
استغالل األطفال في أعمال ال تتناسب مع أعمارهم . 

• تثقيف األسرة بالبرامج التي توضح املراحل العمرية للطفل والتعامل معها .

• العمل على إنشاء مراكز لحماية األطفال الذين يتعرضون للعنف .

 مخففة ، وبالذات ملن سبق أن 
ً
• إعادة النظر في القوانين التي تعطي أحكاما

تورطوا في اعتداءات على آخرين .

• إعداد برامج تلفزيونية تؤكد مفاهيم العنف ومخاطره وتبرز الضرر الذي 
يلحق باآلخرين نتيجة له . 

• توعية األطفال بحقوقهم التربوية ، في املدرسة وفي املنزل وفي املجتمع بشكل 
عام . 

خامسًا :مهارات زيادة السلوك المرغوب فيه لدى 
األطفال 

    من األمور الهامة التي تعتبر من املهارات الوقائية للطفل هي العمل على 
واكتشاف   ، بتنميتها  والقيام  لديه  واإليجابية  املرغوبة  السلوكيات  اكتشاف 
السلوكيات السلبية لديه والعمل على تعديلها أو محوها ، ومن أبرز املهارات في 

مجال زيادة السلوك املرغوب فيه لدى الطفل ما يلي :
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1- التعزيز ، ويقصد به هنا اإلثابة على السلوك الجيد سواء بالتشجيع املعنوي 
مثل املدح أو الح�سي مثل إعطاء الهدايا ، مع ضرورة توضيح السلوك املعني في 

ذلك .

أو  تعاون األسرة  التحصين ضد الضغوط ، وهذا يتطلب  التدريب على   -2
املدرسة مع املختصين الذين يمكن أن يقوموا بهذا الدور بحيث يعطى الطفل 
جرعات تدريبية تمكنه من التعامل مع الضغوط النفسية واالجتماعية التي يمكن 
أن تحدث له ، وربما يتأكد ذلك مع وجود ضغوط جماعية مثل الحروب والكوارث.

3- التنفيس االنفعالي ، ويقصد به برامج ومهارات إخراج مالدى الطفل من 
انفعاالت سلبية بصورة متوازنة . 129

  حافظ ، بطرس ، تعديل وبناء سلوك األطفال ، 2010م  ، ص 232 ، عمان ، دار املسيرة .
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خاتم���ة
وفي خاتمة هذا الكتاب أشير إلى أبرز ما تناوله من مواضيع ، حيث تناول الفصل 
الطفولة  مفهوم  تناول   ، واألثر  املفهوم  واإلساءة  للعنف  والذي خصص  األول 
واحتياجات املرحلة فيها ، ثم استعرض مفهوم العنف واإلساءة ومرادفاتهما من 
املصطلحات ، وتطرق ألصناف العنف وأركانه وأشكاله ، وأثر الفروق الفردية 

لألطفال

في نتائجه ، كما استعرض أسباب العنف ، والفئات األكثر تعرضا له وتناول 
مظاهر العنف واإلساءة وآثارها ، ونظريات العنف واإلساءة .

صص للعنف واإلساءة النفسية واللفظية ، وتناول 
ُ
أما في الفصل الثاني فقد خ

، ثم مظاهرها  النفسية واللفظية وأشكالها  العنف واإلساءة  املفهوم وخطورة 
إلى العنف واإلساءة  التي تؤدي  وآثارها ، وختم الفصل باألساليب غير السوية 

النفسية واللفظية .

صص للوقاية والعالج من العنف واإلساءة النفسية 
ُ
أما الفصل الثالث فقد خ

واللفظية ، وقد تناول البيئة املثلى لحماية الطفل ، ثم أنواع الوقاية من سوء 
املعاملة ، وطرق تنمية الصحة العاطفية للطفل ، واستعرض آلية مواجهة العنف 
تم الفصل بذكر مهارات زيادة السلوك املرغوب 

ُ
واإلساءة النفسية واللفظية ، وخ

فيه عند األطفال .

وبعد هذا تناول هذا املوضوع  فينبغي التأكيد على أن هذه املشكلة التزال في 
حاجة إلى املزيد من الدراسات التخصصية .

كما إن الحاجة أكبر إلى إنشاء املراكز املتخصصة التي تتولى اإلشراف على 
الدراسات والتطبيق وتثقيف املجتمع في هذا املجال  .
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وهناك حاجة أشد لتبني الحكومات تلك املبادرات والتطبيقات ووضع األنظمة 
والقوانين الواضحة في ذلك التي تحمي حقوق الطفل .

وهللا املوفق ،،،
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ً
ذهنيا
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هذا الكتاب

محاولة لتناول ظاهرة خطيرة تهدد األطفال منذ بداية نشأتهم وتؤثر عليهم في 
جميع مراحل الحياة .

تجربة ولو مبسطة لسبر موضوع في غاية األهمية يستمد أهميته من أهمية 
الفئة املعنية .

 ما يتم 
ً
مساهمة في وضع أفكار وحلول ملشكلة ذات أبعاد خطيرة لكنها قليال

تناولها بالطرح والبحث .

خطوة في سبيل توفير وعي كامل وزرع ثقافة مختلفة تتعلق بالعالقة بين الطفل 
وبين البالغين من أفراد أسرته وغيرهم .


