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  عبداهللا بن عبدالعزيز اليوسف. د

    :مقدمة 
ر املهمة اليت يـستقي منهـا       وا احمل أحدمتثل التنشئة االجتماعية      
 األطفـال اط تربية   أمن املعايري والقيم املقبولة اجتماعيا وختتلف       األطفال

  . جمتمع آخر وفق ثقافة كل جمتمع وعاداته وقيمه الدينيةإىلمن جمتمع 
 صعوبة التعامل مع    إىلوتشري الكثري من املتصالت بوحدة اإلرشاد         

كوسيلة من وسـائل الرتبيـة       الضرب   ستخدامأطفاهلن مما يضطرهن إل   
 املطوية  هذه. فهل الضرب هو الوسيلة املثلى لتعديل السلوك      . والتوجيه

اط املقبولة  منتناقش البدائل املتاحة لتعديل سلوك الطفل وإخضاعة لأل       
ـ  وااجتماعيا وسوف تناقش هذه املطوية جمموعة من احمل        ل آثـار   وار تتن

ز السلوك  يواألطر العامة لتحف  الضرب السلبية والبدائل املقرتحة للعقوبة      
  .األطفالاالجيايب لدى 

  

  آثار الضرب السلبية
 الضرب قد يكون الوسيلة السريعة إليقاف السلوك السليب         أنرغم    

 الكـثري  أنه ليس احلل السحري لتعديل السلوك ، كما أن إال األطفاللدى  
فـل   اآلثار السلبية للعقوبات البدنيـة علـى الط        إىلمن العلماء يشريون    

ون مـن   نا املعرضني للعقوبات البدنية يع    األطفال أنويفسر العلماء ذلك ب   
  :املشكالت التالية 

احلصول على فرص أقل للتـصرف واالبتكـار وجتربـة احللـول             .١
املختلفة وذلك بسبب خوفهم من اخلطأ واملناقشة، فالطفل الذي         
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يتعرض للضرب الدائم يكون متمردا وخائفا من املناقشة وجتريـب          
 حلول موضوعية   إىلأقل قدرة على التوصل     ه يكون   أنبدائل كما   ال

 مهارته اللغوية قد تكون أقـل بـسبب         أنملختلف املشكالت كما    
عدم تنمية مهاراته اللغوية اليت تقوم على أسـاس الـدفاع عـن             

 .النفس واإلقناع وإبداء وجهة النظر حول املوضوعات املختلفة

 أو ال يـدرك ضـرورة       غالباالطفل الذي يتعرض للعقوبة البدنية       .٢
فعاالت املختلفة  نآليات الضبط الذايت ووسائله والسيطرة على األ      

 .سيطرة ال حيكمها دافع اخلوف من التعرض للعقوبة

قد يكون رد الفعل لعقوبة الضرب فوري حيث يتوقـف الطفـل             .٣
 العقوبـات   إسـتخدام  أن السلوك املرفوض إال     نامباشرة عن إتي  

ط قد خيفي السلوك املرفوض وقتيا ولكن       البدنية على الطفل فق   
ا قد يربز السلوك الـسليب يف غيـاب         منإليس على املدى الطويل     

 .الرقيب
 

  آثار العقاب اجلسدي على الطفل
هناك جمموعة من اآلثار السلبية للعقـاب اجلـسدي تتمحـور يف               

  :النقاط التالية
 يعرب عـن غـضبه مـن        أن من الطبيعي    أن يعتقد الطفل    :الً  أو

  . السلوك العنيفإستخدامالطرف اآلخر ب
 أنه يـستطيع عنـدما يكـرب        أن قوة و  أكثر الكبار   أن يتعلم   :يا  أنث

  .اآلخرينميارس السلوك نفسه إلخضاع 
  يرفض ال    :ثالثا إسـتخدام  اهلـدف مـن وراء       أو املعلومة   إراديا 

 مل يـرتبط العقـاب      إذا الدافع وراءها خاصة     ىه يتناس نالعقوبة البدنية أل  
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 مصدر اخلطـورة يف الـسلوك       أوخلطأ  اومعىن  ... بتوضيح الحق ألسبابه    
  .ةأنالذي تسبب يف عقابه وال يتذكر إال األمل واإله

  يف مواجهة    نا يصبح جب  :رابعا ويـرفض التعـديل مـن       اآلخرينا 
ـ اكتشف العقوبة األشد واليت تعد أعلى درجـات اإله        اه قد   نسلوكه أل  ة ن

  .يع التعبري عنها واألمل اليت حيسها وال يستط
  

  بدائل العقاب اجلسدي
ها لتعديل السلوك   إستخدامهناك جمموعة من البدائل اليت ميكن         

  :خالف العقوبة اجلسدية نستعرضها على النحو التايل 
 خطـأ مـا يفعلـه       أوطباع قوي وواٍع لدى الطفل خبطورة       ناترك   .١

ـ   أور  باألم عن طريق تبصريه بعواقب عدم االلتزام        سواء صر  مبا ي
 .على فعله

فشعور الطفل السليم باملسؤولية هو ذلـك       : حتفيز ضمري الطفل     .٢
 خماطبة ضمري الطفـل هـي مـا         فإنالنابع من ضمائرنا وبالتايل     

 . فاعلية يف عملية الرتبيةأكثر جتعله

 املغريات املختلفة غري املرغوب فيها      إىلمنع الطفل من الوصول      .٣
ته يف التعرف والفضول    من خالل إبعاد الطفل عن كل ما يثري رغب        

فعلى األم إخفاء كل مال ترغب يف كسره وحتديد حركـة طفلـها             
 يشكل خطر   أو يصل إليه الطفل     أن ماال ترغب    إىلحبيث ال يصل    

 .عليه

ية يف معاجلة اخلطأ، فالبدء بتوجيه نظر الطفـل         نالتحلي بالعقال  .٤
 أن أسباب اعتبار سلوكه غري الئق ، علـى          أو خطورة ما قاله     إىل
 سلوكه املرفوض قد مت     نا ك أنون ذلك بني األم وطفلها حىت و      يك

 عام، بعد ذلك تبدأ بشرح أسباب رفضها هلذا السلوك مع           نايف مك 
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 هذا الرفض ليس من صنعك فقط بـل ومـن صـنع             أنتوضيح  
تمع أيضاا. 

استعمال أساليب بديلة للعقوبـات، فـالنظرة الثاقبـة احلازمـة،            .٥
يد بالعنف يعد وسيلة أشد ردعا من       واحلديث الذي خيلو من التهد    

 .الضرب

 أوال تعاقيب الطفل فور حدوث املشكلة بل اجتنيب الوجود معـه             .٦
مواجهته يف نفس اللحظة حىت تكونني أقدر على حتديـد حجـم            

 .فعالنااخلطأ بال 

 بل عاقبيه على األخطاء     ،ال تعاقيب طفلك فيما ال يستحق العقاب       .٧
 .سلوكياته العامة وقيمه املستقبليةاليت تؤثر سلبيا على تصرفاته و

ت غاضبة وكوين حريصة جـدا يف كـل         أنجتنيب التفوه بالكلمات و    .٨
 لفظ خاطئ قد حيفظـه الطفـل        كلماتك املوجهة لطفلك فأي   

 .بسهولة فهو يعد األم واألب هما القدوة له يف السلوك ويردده

 من الكالم ولذا كـوين      أكثر الطفل يقتبس من السلوك      أنتذكري   .٩
 التوجيه اللفظي وحدة غـري كـاٍف   أنة يف ممارساتك واعريف     حذر

 . أمامهمل يرى قدوة لتعديل سلوك الطفل ما

 معنـاه   أن العقاب ال يعين رفضه هو شخصيا بل         أنعلمي طفلك    .١٠
 ويظهره بـشكل    اآلخرينه يؤمل   نك ترفضني ذلك السلوك منه أل     أن

و رفض   البدين ه  اآلباء عقاب   أن يتصورون   األطفالسيئ ، فمعظم    
 . أسرهمشخصي، األمر الذي يقيم حاجزا بينهم وبني

 أنيف الوقت الذي ترغبني يف إطفاء السلوك السالب جيب معرفة            .١١
 األهـداف   إىل للوصول   ىتعزيز السلوك اإلجيايب هو الطريقة املثل     

يل دائما تعزيـز املواقـف االجيابيـة لـدى          وااليت ترغبينها، لذا ح   
 . ات فقططفلك بدل الرتكيز على السلبي
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١٢.    الكـثري مـن الـصرب       إىل السلوك وتعديله حيتاج     أنتذكري دائما 
جيب اليأس من تعديل الـسلوك       والقدوة احلسنة لذا ال   واملتابعة  

 . فكل طفل هو خامة قابلة للتعديل 
 

  األطر العامة لتحفيز السلوك اإلجيايب
 جمموعة من األطر العامة اليت حتفز سلوك الطفـل حنـو            هناك

سلوك االجيايب واالبتعاد عن السلوكيات الـسلبية نـستعرضها         ممارسة ال 
  :على النحو التايل 

  :التقبل  ‐١
 أو شـكله    نا ك اًي أ وأثى  أن أو ذكرا   ناويعين ذلك قبول الطفل سواء ك     

وهذا التقبل غري املشروط للطفل له أثـره يف تقبـل           . هناترتيبه بني إخو  
ه مقبـول   أنعور الطفل ب   ش أن له، كما    اآلخرينالطفل لنفسه ومن مث تقبل      

           صـاحلا لتقبل التوجيهات والنصائح وجيعل منه مواطنـا جيعله مستعدا
وهذا التقبل ينعكس على سلوك     . يستطيع تشرب قيم اتمع ومعايريه      

الطفل حيث جينب الطفل السلوك السليب وحتت تعاليم الدين اإلسالمي          
تمثل يف تقبـل الطفـل       اإلجيايب يف التنشئة وامل    سلوباألعلى األخذ بهذا    

 وحيثهم على تقبل األبناء فعن عائـشة        اآلباء يأمر   J رسول اهللا    ناحيث ك 
:  فقـالوا    Jقدم ناس من األعراب على رسول اهللا        "رضي اهللا عنها قالت     

نقبل ، فقال رسول اهللا      لكنا واهللا ما  : قالوا  " نعم"كم فقال   ناأتقبلون صبي 
  ".رمحة اهللا نزع من قلوبكم النا كأن أملك أو

  

  :مشاركة الطفل يف اجللوس واحلديث واالهتمام به  ‐٢
 جلوس الوالدين مع أطفلـهم يـساعد يف تهـذيب           أنمما الشك فيه    

 التنشئة االجتماعية السليمة فعن طريق االتـصال        األطفالوتنشئة هؤالء   
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 والتفاعل مع األبناء يتحقق هلم اقتباس معايري اتمع وقيمه ومعرفة مـا           
ما هو مرفوض من خالل التوجيه والنقد اهلادف باإلضافة         هو مقبول هلم و   

 أن ذكرنـا    أنتهم وأهميتهم لدى والديهم وقـد سـبق         نا إحساسهم مبك  إىل
 مـن املمارسـة     أكثر باملمارسة الفعلية    األطفالالسلوك يقتبس من قبل     

  .اللفظية
  

  : الضبط ‐٣
 تربوي إجيايب يشعر الطفل باجلـائز مـن األمـور           أسلوبالضبط  

ظور منها ومن خالل عملية الضبط بتشرب الطفل معايري اتمع          واحمل
ومن أمور الضبط لألبناء تعليمهم     .  وحقوقهم اآلخرينوقيمه ويتعلم احرتام    

 والتعـود علـى    اآلخـرين احلفاظ على ممتلكاتهم واحرتام خـصوصيات       
 من والدته يف أي عمل يرغب القيام به وتعلم طاعة ويل األمـر              نااالستئذ
ا أست نا ك سواءأو ذا   تمع على         أووالدايف احلدود اليت يقبلها ا ه أن كبريا

  .ينبغي تعليم الطفل ضبط تصرفاته من غري إسراف وال إفراط
  

  : مساعدة الطفل على االستقالل‐٤
 حييا طفولتـه بـسعادة      أن يكون للطفل احلق يف      أنومعىن ذلك   

ر ما يناسبه من مأكل     خيتا أن له احلق يف القول والعمل وله        أنومودة كما   
ه ينبغي التدرج يف االستقاللية سـواء يف        أنوملبس وترك ماال يناسبه على      

حتت رقابة الوالـدين،     سلوباأل يتم هذا    أن السلوك كما ينبغي     أوالتفكري  
 االستقاللية تعوده على االعتماد علـى نفـسه والقـدرة علـى             أنحيث  

يته موطنـا صـاحلا     مواجهة ظروف احلياة املختلفة كما يبين يف شخـص        
  .ميكن االعتماد عليه
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  : اللني من غري تفريط‐٥
  الكراهية لكل مـا   إىل القوة مع الطفل تؤدي به       إستخدام أنحيث  

تقام من أي رمز ميثل السلطة يف       نميثل السلطة يف اتمع والرغبة يف اال      
ة  عدم احرتام املعايري والقيم ويشعر بالنقم      إىلاتمع كما يؤدي بالطفل     

يريب فيـه االحـرتام      ن مع الطفل ال   وا الته أنكما  . واحلقد على اتمع    
ية مـستهرتة غـري     ظمة يف اتمع مما خيلق فيه شخص      نللسلطات واأل 

عتدال يف التعامل مطلوب من خالل غرس قيمة احـرتام          لذا فاال . مبالية
 كـل   أوتفريط   وتقدير مصدر السلطة املتمثل يف الوالدين دون إفراط وال        

  . ميثل سلطة على الطفل يف اتمع ام
  

  : منح احلرية النسبية للطفل‐٦
 يعطى الطفل احلرية للقيام بأي عمل حيبه طاملا         أنومعىن ذلك   

توضـع القيـود      ال أنيتعارض مع مصلحته وال مصلحة اتمع و        ال ناك
 الـصديق الـذي     أوواختيار نوع الدراسة اليت يرغبها      أمام حتقيق رغباته    

 منحه احلرية يف التنقل والذهاب وايء مـن         إىلفقته إضافة   يرغب مرا 
ـ           نا املك إىلو  أن الذي يريده يف حدود معقولة وحتت إشراف والديه ومن ش

 غرس قيمة الضبط الذايت لدى االبـن        إىل يؤدي   أن الرتبوي   سلوباألهذا  
  .ومعرفة احلدود الفاصلة بني املقبول وغري املقبول

  

  :فتاح على اخلربات والتدرج فيهان منح الطفل الفرصة لأل‐٧
 اكتشاف االبن للعامل مـن حولـه        أنويف هذا اال ميكن القول      

واملراقبـة املباشـرة    لة واالكتشاف مع اإلشراف     واوإعطائه الفرصة للمح  
جتعل االبن يتعلم كيفية التعامل مـع املواقـف واخلـربات االجتماعيـة             
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لشعور باخلوف من خـوض     املختلفة للتعامل مع الظروف املختلفة دون ا      
  .غمار التجارب يف معرتك احلياة

  

  :نة الطفل على اكتساب الضمري االجتماعيوا مع‐٨
 هـي   األسرة أن هذه النقطة متثل أبرز النقاط حيث        أنواحلقيقة  

. ىل اليت يتشرب من خالهلا الطفـل معـايري اتمـع وقيمـه            والنواة األ 
بناء خربات األجيـال الـسابقة       تنقل لأل  واألمهات اآلباء من خالل    األسرةو

يسميه علماء االجتماع العقل اجلمعـي       وجتاربهم كما تغرس يف نفوسهم ما     
 ميثلوا نسيجا اجتماعيـا     أن حدا يستطيع أبناء اتمع الو    أنويعين ذلك   

ا ويتفاعلون مع بعضهم البعض من خالل هذا النـسيج االجتمـاعي            حداو
  . أفراد اتمع التكامل االجتماعي بنيإىلبشكل يؤدي 

ـ ا األبنـاء أم   أنويف اخلتام تذكر عزيزي األب وعزيـزيت األم           يف  ةن
 الرتبية الصحيحة تعتمد بعد توفيق      أنأعناقنا حيتاجون التوجيه والرعاية و    

  .فعاالت الوقتيةنصرب والروية وعدم اال  على التحلي باىلاه وتعنااهللا سبح
  .وفق اهللا اجلميع ملا حيب ويرضى
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@@

aðŠþa@ÑäÈÛ@@
  عبداهللا بن عبدالعزيز اليوسف. د

    :مقدمة 
ىل يف اتمـع   و نواة اتمع وركيزته وهي اللبنـة األ       األسرةمتثل    

كـل البنـاء    آ ت إىله سـيؤدي    فإنوأي خلل يف تركيب مكونات هذه اللبنة        
 واالستقرار لألفراد إال    نا هي مصدر األم   األسرة أناالجتماعي كامالً ورغم    

 العنـف داخـل      حيدث إذامل. ناسنكون مصدر األمل والشقاء لال    ها قد ت  أن
 عرضـة للعنـف     كثـر الفئات األ  مفهوم العنف األسري؟، ما    ؟، ما األسرة

مسات احلياة الزوجية املعرضة إلساءة املعاملـة العاطفيـة؟    املنزيل؟ ما 
 اليت جتعل الزوجـة      يتعايش البعض مع العنف األسري؟ ما األسباب       إذامل

 معاملتها؟ أسئلة حمرية أمام الكثري من        مع الزوج الذي سيئ    تفضل البقاء 
املتصالت بوحدة اإلرشاد االجتماعي هذه املطوية تناقش قضية جوهرية         

كما تسلط هذه املطوية الضوء علـى       . ومهمة وهي قضية العنف األسري    
لة وا حم أوالعوامل اليت تدفع البعض لتحمل العنف األسري وعدم رفضه          

  .التخلص منه
  

   ا مفهوم العنف األسري؟م
 ه قلة الرفـق، وهـو ضـد    أنب"  العرب نالس"ورد تعريف العنف يف       

 والعنـف  . ريع واللوم قوالتعنيف هو الت  . أخذه بعنف  الشيءف  الرفق، وأعن
 على تأثريه الأن غري مشروع من ش   اإستخدام القوة   أو الضغط   إستخدامهو  

  : هأنس وبسرت العنف بولقد عرض قامو) . ١٩٩٩ : ٩حلمي، (ما  إرادة فرد
  .اآلخرين ضرر بأوممارسة القوة البدنية إلحلاق إصابة  ‐١
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 .قلة الرفق يف التعامل ‐٢

 أما .Webster's. dictionary) ١٩٨٨(تهاك وإحلاق الضرر نالتعدي واأل ‐٣
ـ " العنف األسري  " األسرةعندما يرتبط هذا العنف ب     ه يعـين   فإن

 أحـد  إىل موجهة    األفعال العنيفة وتكون   أوحدوث أي من السلوك     
 نفـسها ، وذلـك مثـل        األسرة من قبل فرد آخر يف       األسرةأفراد  

 .لة حدوثهاوا حمأو جرح أوالعنف البدين املسبب إلصابة 

 أو مـن اإليـذاء البـدين        أو وضع الشخص يف جو من اخلـوف         أو   
 ممارسة سلوك دون رضـاه ،       ىجبار الشخص عل  ا أو النفسي   أوالعاطفي  

 من اخلوف والرعـب وال حيـس        بشيءشعر  أي تصرف جيعل الشخص ي    
  .األسرةن يف باألم

 الذهن عند مساعة هـو      إىلل ما يتبادر    أو فإنأما مصطلح العنف       
 تعريفات العنـف    أناملادي احملسوس إال    العنف البدين ويقصد به اإليذاء      

 أخـرى مـن     واعأناحلديث عن   األسري ال تتوقف عند هذا احلدود، ويتم        
 وذلك مثل الضرر النفـسي والعـاطفي     األسرةاخل  األفعال والتصرفات د  

 مجيع هـذه    إىل لآلخرين ويضاف    األسرة أفراد   أحدواجلنسي الذي يسببه    
 إساءة املعاملة األسرية حدوثا ويفضل      واعأن أكثراألمور اإلهمال الذي يعد     

 حتديدا لكل من هذه التصرفات وذلك       أكثر مصطلحات   إستخدامالبعض  
وإسـاءة   األسـرية،  األطفـال إساءة معاملة " Family abuse" " Child"مثل 

 وتؤكد مجيع تعريفات "Maltreatreatment Psychological"املعاملة النفسية 
 يكون هذا الفعل وقع على شخص داخل حـدود          أنالعنف األسري على    

ـ  وذلك من أجل استبعاد احتمالية تداخل هذا املفهوم مـع            األسرة  واعأن
 العنف أو "Child abuse" األطفاللعنف ضد من العنف وذلك مثل اأخرى 

 الـذي حيـدث يف اتمـع دون    "Against Women Violence"ضد النساء 
  .األسرةتقييده ب
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 داخل  إساءةويقصد بالعنف األسري يف هذه املطوية ما حيدث من             
 أو نفسية   أوت بدنية   نا بأي شكل من أشكال اإلساءة سواء ك       األسرةحميط  
  .األسرةو طرف آخر من أطراف  جنسية حنأومعنوية 

  

     عرضة للعنف املنزيل؟كثرما الفئات األ
 عرضـة للعنـف     كثر الفئات األ  أن إىلتشري الكثري من الدراسات        

فـسها يف مواجهـة العنـف       أناملنزيل هي الفئات األقل قدرة للدفاع عن        
  ‐:يلي  وتشمل هذه الفئات ما

 . بشكل عاماألطفال ‐١

 .الزوجات والنساء ‐٢

 .املسنون ‐٣

 .العجزة واملعاقون والفئات اخلاصة ‐٤

ويالحظ علي مجيع هذه الفئات اهلشاشة وعدم القدرة على صد          
  . فريسة حمتملة للعنفأو مواجهته مما جيعلهم ضحية أوالعنف 

  

    ما مسات احلياة الزوجية املعرضة إلساءة املعاملة العاطفية؟
وجيـة   هناك مسات للحيـاة الز     أن إىلتشري الكثري من الدراسات      

املعرضة لإلساءة العاطفية وملعرفة ذلك ينبغي علـى الـزوج والزوجـة            
البحث عن إجابة هلذه التساؤالت واليت تعترب مؤشرات إلساءة املعاملـة           

  .األسرةالعاطفية داخل 
  تناقش ما الذي يزعجك؟أنتستطيع  ك الأنتشعرين / هل تشعر  

إضعاف العتبار   أو إذالل   أوهل يقوم الطرف اآلخر بتوجيه نقد دائم         
 الذات لديك؟

 هل الطرف اآلخر يف احلياة الزوجية يسخر من شخصيتك؟ 

 األهل والرفاق واألصدقاء؟ل عزلك عن واهل الطرف اآلخر حي 
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 ؟ل مينعك من العمأوهل الطرف اآلخر حيدد من مصادرك املالية  

 تشعرين بتقلبات عاطفية سريعة من الطرف اآلخر؟/ هل تشعر  

 باخلداع وعدم الوضوح فيما خيـص العالقـة         تشعرين/ هل تشعر    
 الزوجية؟

 تشعرين باخلوف من الطرف اآلخر يف احلياة الزوجية؟/ هل تشعر  

  مهم يف حياتك دون معرفة ماهو؟شيء ناتشعرين بفقد/ هل تشعر  

  الطرف اآلخر ميارس سيطرة كاملة عليك؟أنتشعرين / هل تشعر  

 لضغط عليك؟ لاألطفال إستخدامهل يقوم الطرف اآلخر ب 

 الصراخ والصوت املرتفع أثنـاء      إىلهل يقوم الطرف اآلخر باللجوء       
 املناقشة؟

 

    ؟ يتعايش البعض مع العنف األسريإذامل
فسهم أفرادا يف أسرة يرتكب فيهـا       أنالكثري من األشخاص جيدون       

هم جيدون  فإن بآخر وبشكل مستمر، ومع ذلك       أوالعنف األسري بشكل    
بورين على البقاء واالستمرار يف بيئة العنـف         جم أوفسهم مضطرين   أن

  :وذلك لعدة أسباب
 قرار االبتعاد عن بيئة العنف ومثال ذلـك         اختاذعدم القدرة على     ‐١

 . الصغاراألطفال

الرغبة يف تعديل سـلوك العـضو املتـسبب يف العنـف وبـذل               ‐٢
الت ملعاجلة العنف والعمل على إيقافـه والـتخلص منـه،           وااحمل

 األسـرة رغبة صادرة من األشخاص البالغني يف       ودائما تكون هذه ال   
 .الدو األأو الزوجة أووا الزوج ناسواء ك

 هويتها ومحايتها من التصدع األسري،      األسرة أناحملافظة على كي   ‐٣
 تكون هذه التضحية صادرة من الزوجة وقد تكون من الزوج           غالباو

 .نايف بعض األحي
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ملرتكب للعنف   وحدهم مع الشخص ا    األطفالالرغبة يف عدم ترك      ‐٤
 التعايش مع الـزوج املرتكـب       إىلمثل ذلك عندما تضطر الزوجة      

 إذاللعنف ضدها بشكل متكرر وذلك من أجل أطفاهلـا الـصغار            
 .تستطيع املغادرة بهم ت الناك

 أوعدم وجود محاية ونقص املوارد واملصادر اتمعة ملـساعدة           ‐٥
 .حىت استضافة ضحايا العنف

 .ساعدة ضحايا العنف أقارب ملأوعدم وجود أسرة  ‐٦

عدم وجود موارد مالية تـساعد ضـحية العنـف ومتكنـه مـن               ‐٧
 . بنفسهاالستقالل

 يف  االعتماديـة  على الرجل بشكل كامل وتـزداد هـذه          االعتمادية ‐٨
 املرأة جتد صعوبة بالغـة يف ممارسـة         أناتمع السعودي حيث    

 رجل بغض النظـر عـن       ى عل االعتماداحلياة بشكل طبيعي دون     
 . والدا أوأخا  أو الرجل زوجا كون هذا

 طلب  أو وهجرها نهائيا    األسرةاخلوف من اهول، فقرار مغادرة       ‐٩
 كثرية يكون   ناالزوجة للطالق حيمل مستقبالً جديدا للفرد، ويف أحي       

ولذلك فقد يفضل الشخص التعايش مع العنف        غري واضح املعامل،  
 .احلاضر بدالً من مواجهة املستقبل اهول

ا اجلهل باحلقوق والواجبات   ناعدام التعليم ، وأحي   نااملهارات و نقص   ‐١٠
 .جترب الزوجة على التعايش مع العنف

مراعاة اعتبارات القرابة واحلفاظ على وحـدة العائلـة الكـربى            ‐١١
 األقارب جيرب الزوجني على التعايش      أوواخلوف من غضب األهل     

لعنـف   األسـرية الـيت يـسودها ا       تهمع العنف واالستمرار يف حيا    
 .األسري
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ما األسباب اليت جتعل الزوجة تفضل البقاء مع الزوج الذي يسيء 
    معاملتها؟

من األسباب اليت جتعل الزوجة تفضل البقـاء مـع           العديد هناك  
  :ملتها، ومن أهم األسباب معا يسيءالزوج الذي 

  

  : يعيش من غري وجودي معه أنيستطيع   الزوج ال‐١
أي عالقة أخرى ولذلك فالكثري مـن       العالقة الزوجية ختتلف عن     

هم يظهرون لزوجاتهم   أن العنف وإساءة املعاملة إال      إىلاألزواج رغم جلوئهم    
  .ثبات ذلك للزوجات بالفعلالون وايستطيعون العيش دونهن وحي هم الأن

  

   : أبإىل حيتاجون األطفال ‐٢
. تضحي الكثري من الزوجات يف سبيل احلفـاظ علـى أطفاهلـا             

متطلبات حياتهم املاديـة والنفـسية واالجتماعيـة والرتبويـة     وتوفري كل   
ـ  إساءة املعام  أووتفضل البقاء مع زوجها والتعرض للعنف        ـ ا ك إذاة  ل ت ن

  . تقتضي ذلكاألطفالمصلحة 
  

  : ال أستطيع العيش وحدي ‐٣
تضطر املرأة يف اتمعات الغربية للعيش مبفردها فـالكثري مـن           

 مثـل هـذه     أن احليـاة مبفـردهن إال       ني من صعوبة ممارسة   ناالنساء يع 
 املـرأة جتـد     أنتنطبق على اتمع الـسعودي حيـث         احلاالت قد ال  

  .املساعدة من أسرتها وأقاربها
    

  : ليس لدي مهارات وال عندي شهادات ‐٤
عندما تقرر املرأة مغادرة بيت الزوجية فال بدهلا مـن احلـصول            

اب سـب  أ أحـد املهارات   ما يكون عدم وجود      غالبا وظيفة، و  أوعلى عمل   
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ا يستدعي التفكري يف هذا األمر قبل  وظيفة ممأوعدم احلصول على عمل  
  . قرار املغادرةاختاذ

  

  : الظروف سوف تتحسن أن أعتقد ‐٥
 رغـم عـنفهم     أزواجهـن كثري من النساء يستمرون يف حياتهن مع        

  أفـضل وقـد    يكون   املستقبل سوف    أن من العنف لن يتكرر و     أناعتقادا
  .هذه هي املرة األخرية اليت حيدث فيها العنفتكون 

  

  : أكون امرأة متزوجة أن جيب ‐٦
النجاح يف احلياة الزوجية ميثل أكرب جناح للمـرأة يف حياتهـا، ويف             

ه أنت األسباب ينظر إليه على      أن فشل احلياة الزوجية مهما ك     فإناملقابل  
  .واملشقة بعض النساء تتحمل العنف والضرب فإن، ولذلك فشل للمرأة 

  

  : والديت تطلب مين البقاء واالستمرار ‐٧
 ضغوطات األهل واألقـارب تفـرض علـى         أن إىلسبقت اإلشارة   

جناحها كزوجة   واملبالغة يف سبيل     .الزوجة االستمرار والتعايش مع العنف    
 الكثري وبغض النظر عن شكل هذه العالقة        الشيء يعين هلا    اآلخرينأمام  

  .وطبيعتها
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  املراجع
دار ضـياء للطباعـة     . العنف األسـري    . إمساعيلحلمي   

 .والنشر، القاهرة ، مجهورية مصر العربية
 Webster's (1988) Webster's dictionary 
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@@

õa†nÇ⁄a@óÜÇ@ïä¦a@ÞbÐþa@@
Child Sexual Abuse 

  نا الغديناسليم. د

    :مقدمة 
سلم على  أصلي و أاحلمد هللا رب العاملني وبه نستغيث ونستعني و         

  .أمجعنيله وصحبه آسيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى 
 من املشاكل املعقدة    األطفال اجلنسي على    اإلعتداءتعترب مشكلة   

.  وبالتايل تؤثر على مـستقبلة     اآلخرين الطفل وعالقته مع     نااليت متس كي  
فـسهم ومـن   أنحيث كثرة التساؤالت عن هذا املوضوع من قبل الطالب        

.  اجلنسي اإلعتداءعلمني يف كيفية التعامل مع مشكلة        وامل واألمهات اآلباء
جمتمعنا احملافظ، وعلى الـرغم     تشارها يف   أنوهذا يدل يف احلقيقة على      

 باتمعـات    مقارنـة  يـد، تشارها يف جمتمعنا بشكل بسيط ج     أن أنمن  
 ومـن   يد تعترب مشكلة كبرية وينبغي التعامل معها بشكل ج        اهفإنخرى  األ

ائيـة واملستـشفيات واجلامعـات      وارس والدور االي  مجيع املؤسسات املد  
اليت يعترب كثري منها من الوسائل اليت هلا دور         (واملساجد ووسائل االعالم    

)  غـري مباشـر    أوات اجلنسية إما بـشكل مباشـر        اإلعتداءبري يف وقوع    ك
  .وغريها

 تقدمي بعض املعلومات اهلامة عن مـشكلة        إىليهدف هذا الكتيب    
ـ  نا ك لكل مهتم بهذا املوضوع سواء     األطفالى   اجلنسي عل  اإلعتداء  أو ا أب

ـ  ا اخصائي أو ا نفسي ا اخصائي أو ا معلم أو اأم ـ  أو ا اجتماعي طفـال  أل ا طبيب
حلاالت الـيت وقعـت يف هـذه        ا ملساعدتهم يف كيفية التعامل مع       وذلك
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 تبصري الطفـل الـذي تعـرض        إىلدف هذا الكتيب    وكذلك يه . املشكلة
لب املساعدة وعدم    ط إىلكيفية التعامل مع مشكلته والسعي      العتداء يف   

تعرضوا لالعتداء يف كيفيـة      الذين مل ي   األطفاللئك  أو أوالسكوت عليها،   
  .فسهم من الوقوع فيهاأنوقاية 

مي شـبابنا مـن الوقـوع يف طريـق           حي أنأسال املوىل جل وعال     
نائنا مـن    جيعلنا حصن حيمي اب    أنو.  يهديهم سبيل الرشاد   أنراف و حناأل

  .ناالوقوع يف حبائل الشيط
  

  نا الغديناسليم.د
  استاذ العالج النفسي املساعد
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ات الـيت تقـع علـى       اإلعتـداء واع  أن اجلنسي نوع من     اإلعتداءيعترب  
ات اإلعتداء واعأن بد من توضيح     همية هذا املوضوع فال    أل ونظرا، األطفال

ضح ذلـك   أو لقد   ، اجلنسي اءاإلعتدحديثنا عن   طفال قبل   اليت حتدث لأل  
Papalia, Olds & Feldman (1999) هياإلعتداء واعأن أن حيث يقولون :  

عتداء جسمي على الطفل مثل اهلز والركل والـضرب والـصفع           إ ‐١
  جـسديا  ملـا أي نوع من التصرفات اليت تسبب       أوالقطع واحلرق و  

  .للطفل
  . اجلنسياإلعتداء ‐٢

 املوكـل بالعنايـة     الـشخص همال العاطفي ويقصد به عجـز       اإل ‐٣
 .شباع حاجات الطفل العاطفيةبإ) األم أو احلاضنة(بالطفل

ـ        اإل ‐٤ أمني حاجـات الطفـل     همال اجلسمي ويقصد به العجـز يف ت
ساسية مثل الطعام والشراب واللباس والعناية الطبية واحلماية        األ

 .واملالحظة

  .    ة والتحقري والتخويفناهمثل السب واإل النفسي اإلعتداء ‐٥
إلشباع الرغبات   الطفلإستخدام هو  اجلنسي على الطفلاءاإلعتد

سـلوك   أووهو يشمل تعريض الطفل ألي نشاط  . مراهقأواجلنسية لبالغ 
 أومالمـسته     التحرش اجلنسي بالطفل من قبيـل      غالباجنسي ويتضمن   

 ومن األشـكال األخـرى لالعتـداء    ا،على مالمسة املتحرش جنسي محله

ل اجلنسي للطفل    واالستغال األطفالة وبغاء   اجلنسي على الطفل اامع   
ولالعتداء اجلنسي آثـار عاطفيـة      . اخلالعية واملواقع اإلباحية  رعرب الصو 

 وهو  ، من أشكال سوء املعاملة    غالباعما يصحبه    ، ناهيك امدمرة حبد ذاته  
ة ثقته واستغالله لـسلطته     ناوخيل   البالغ للطف  نينطوي أيضا على خذال   

  .عليه
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  :التعريف
 اجلنسي هو اإلعتداء أن إىل Massey-Stokes & Lanning (2004)ري يش

 التناسـلية و االسـتعراض      األعضاءح بني مالمسة    واأي سلوك جنسي يرت   
ـ        عالقـة بالـدعارة     اواجلماع واالغتصاب واللواط وممارسة سلوكيات هل

  . جنسيةأفالمتاج أنو
  

ـ بد من معرفة الفرق بـني        ولكي نفهم هذا املصطلح فال      داءاإلعت
 اإلعتداء أن Cortines & Stancik (1994)ضح أو. اجلنسي والتحرش اجلنسي

ـ       أن إىلاجلنسي يشري    بينمـا  . وننا هناك سلوك اجرامي يعاقب عليه الق
التحرش اجلنسي هو سلوك غري اجرامي ولكنه غري مقبول من الطـرف            

  .خرآلا
وهو عمليـة     اجلنسي يدخل فيه التحرش اجلنسي     اإلعتداء أني  أ
واملمارسة اجلنسية، ويقصد بهذا النوع      غتصابسع من جمرد اإل   أوو أمشل
. لعن الطف إزالة املالبس والثياب . التناسليةاألعضاءكشف  االستغالل من
تعريضه لصور . لطفالالتلصص على  .خاصة  مالطفة جسديةأوالمسة م

أعمال شائنة غري أخالقية كإجبـاره علـى الـتلفظ          أو   أفالم أوفاضحة،  
 ارغام الطفل على ممارسة العادة السرية للطرف االخر،         .فاضحة بألفاظ
عملية االغتصابواخريا  .  

  :الرتدد يف االبالغ
اخلفية كل اشمن من املاجلنسي على الطفل  اإلعتداءتعترب عملية 

صعوبة يف تقدير    هناك   ن وأل مسترت وبشكل   اآلخرينة من   ها حتدث بغفل  نأل
 اجلنـسي يف  اإلعتـداء ن أشـكال  تعرضوا لشكل م عدد األشخاص الذين

تعرضـهم  بـالغ عـن      يبدون الكثري من الـرتدد يف اإل       األطفالف. طفولتهم
  :همها من ألالعتداء اجلنسي وألسباب عديدة
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  .هلذه العمليةاملالزم والعار الشعور باخلزي  ‐١
  .املعتدي جنسيا بالضحية  اليت قد تربطالقرابةصلة  ‐٢
  .للمعتدية القضائي  اخلوف من املالحقة ‐٣
  .قاربن أو األا من ناحية الضحية بني االقرالفضيحةاخلوف من ‐٤
  .ناقارب واجلري بني األاألسرةاخلوف من الفضيحة من ناحية ‐٥
  

  :املعتديشخصية 
يكرب الضحية خبمس سنوات    يعترب الشخص املعتدي عادة شخص        

 ي فـرد أ قد يكـون املعتـدي   .ثقة وقرب للضحية على األقل وله عالقة
، نام، األخ، اخلال، العم، ابن اجلـري أل ااألب، يتعامل مع الطفل، فقد يكون

 والذين يقومون .اخلادمة، السائق، وغريهم قريب العائلة، أواملدرس، صديق 
ني، بـل  ناليسوا بالضرورة أشخاص جم بهذه اجلرمية ليسوا كائنات غريبة،
ـ  ، الناأي مك قد يوجد مثل هؤالء األشخاص يف سـاط  وة األحتدهم نوعي

 فقراء، أوأغنياء   الدينية، قد يكونونأو العرقية أو االقتصادية أواالجتماعية 
  ذوي مستوىأو )مدرسني، ضباط أطباء، ( حاصلني على الشهادات العليا

 ما تكون غالباأطفاهلم، ولكن  تعليمي منخفض، والوالدين قد يكونوا حيبون
مشاعر غضب جتـاه   لديهمفسهم، أنمشاعر هؤالء األشخاص سلبية جتاه 
 فسهم لالعتـداء وهـم أطفـال   أن العامل كله، وقد يكونون قد تعرضوا هم

  .األطفالويعربون عن تلك العقد من خالل اعتدائهم على 
   

  :اإلعتداء عملية
مقصود مـع سـبق   سري و  اجلنسي على الطفل عملاإلعتداء أن
ـ    السر احملافظة على أنحيث  .الرتصد ة بالنـسبة  هو أمـر بـالغ األهمي

 استمرار السطوة على ضـحيته  نامن جهة ولضم لتاليف العواقب معتديلل
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، كلمـا أمكنـه مواصـلة    ناالكتم فكلما ظل السر يف طي .من جهة أخرى
خمـالف    سـلوكه  أن املعتدي يعلـم     نوأل. سلوكه املنحرف إزاء الضحية   

ـ           فإنون  ناللق يت ه يبذل كل ما يف وسعه إلقناع الطفل بالعواقب الوخيمة ال
 عنفـا تهديـدات   كثـر وقد يستخدم املعتدون األ. كشف السرنإ إذا ستقع

 أويهددونه بإحلاق الضرر مبـن حيـب كـشقيقه     أوشخصية ضد الطفل 
 يؤثر الطفـل    أنوال غرابة   ،   أفشى السر  إذا حىت أمه    أو صديقه   أوشقيقته  

  .والرتويع الصمت بعد كل هذا التهديد
إال حـني يبلـغ احلـرية     هوالطفل عادة حيتفظ بالسر دفينا داخل

والكـثري   .عمدا كشف السر اتفاقا النإ إذا إالواألمل درجة ال يطيق احتماهلا 
بـل   .طويلة جدا   بعد سنني  أو ال يفشون السر طيلة حياتهم       األطفالمن  
 إىلتدفع الطفل  بالنسبة لبعضهم تبلغ من اخلزي واألمل درجة  التجربةأن

إال بعد أعـوام طويلـة    ال تنكشف املشكلةو )عيوالالدفنها يف ( ها نانسي
 أن   مـثالً  يناعندما يكرب هذا الطفل املعتدى عليه ويكتشف طبيبه النفس        

تلك التجارب الطفولية األليمة هي أصل املشاكل النفسية العديدة الـيت           
  :ساليبأ عن طريق عدة اإلعتداء حيث تتم عملية .كربه يها يفنايع

  

  :لو األسلوباأل
 أن إىل املعنوي مما يـؤدي      أوغراء املادي   إلن طريق ا  تتم العملية ع  

ما يغري  عادة ولتحقيق هذه اخللوة. الطفل خيضع ملطالب هذا املعتدي
 ممارسـة نـشاط معـني       إىلبدعوتـه    أوبشيء مـادي    املعتدي الطفل   

 ظاهره برئ للغاية كـساحة      نا مك إىل مرافقته   أو .كاملشاركة يف لعبة مثالً   
 أوكـاألب   ذو صلة به شخصعتدي امل نا كفإن  .مثالً  متنزه عامأولعب 

 األمر ال   أن أي قريب آخر، وصحبتها تطمينات مباشرة للطفل ب        أوزوج األم   
 ن وذلـك أل ،ها عادة ما تقابل باالسـتجابة هلـا  فإنبه وال عيب فيه،  بأس
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 البالغني املقـربني  الرضوخ لسلطة البالغني، خصوصا إىل مييلون األطفال
 ،)العائلـة  أي من خارج نطـاق  (أجنيب الشخص املعتدي نا كإذاما  أ،هلم
 أن ذويـه قبـل   أحد أوشاء صلة بأهل الطفل نإ إىل ما يسعى ه عادةفإن

  .اإلعتداءيقدم على عملية 
  

  :ينا الثسلوباأل
 بااليذاء  أو عن طريق التهديد بااليذاء اجلسدي       اإلعتداءتتم عملية   

ـ ا االيذاء اجلـسدي     فنتيجة خلوف الطفل من هذ    ). الضرب(الفعلي   ه فإن
  .اإلعتداء املوافقة على إىليضطر 

  

  : الثالثسلوباأل
إفشاء بااليذاء النفسي مثل    التهديد   عن طريق    اإلعتداءتتم عملية     
  . اجلنسياإلعتداءعملية الكشف عن التهديد ب أوالسر 

  

  :السلوب الرابع
 فجائي للطفل وذلـك عـن طريـق         أسلوبب اإلعتداءتتم عملية      

 معلومات مسبقة لدى الطفـل عـن        أو االغتصاب بدون اي متهيد      عملية
 عن طريق التهديد بااليذاء     أوراء  ت عن طريق اإلغ   نا ك  سواء اإلعتداءهذه  

ويف الغالب يكـون الـشخص املعتـدي الميـت          .  االيذاء فعالً  أواجلسدي  
 علـى نفـسية     اتـأثري ساليب   أشد هذه األ   سلوباألوهذا  . للطفل بصلة 

  .الطفل
  

  :اإلعتداء أسباب
 حدوث عملية   إىلسباب عديدة واليت تؤدي     أاجلنسي له    اإلعتداء

ساسية هلا دور كبري يف وقوع      هناك عوامل أ  . األطفال على    جنسيا اإلعتداء
  : اجلنسي وهي على النحو التايلاإلعتداء يفالطفل 
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 .بناء للوالدين ولألنامي وضعف اإلىلاه وتعناالبعد عن اهللا سبح ‐١

 .فرادها أأحد أو األسرة لدى القي سواءخالل األحناإل ‐٢

 .كيات منحرفهوقارب الذين لديهم سلاختالط الطفل باأل ‐٣

فت للنظر من   عتايد الطفل على الظهور بشكل مل     إالتجمل الزائد،    ‐٤
 الطفل يظهر بشكل مجيل مما يؤدي       أني  أ). جذاب(ناحية الشكل 

   ). شخاص املنحرفنياأل( ملن يف قلبه مرضا يكون مثريأن إىل
  

 إىل    Belsky & Vondra (1989)شـارا  أ ذلـك فقـد   إىلباالضافه 
ربع عوامل رئيسة تـؤدي     أ هناك   أنحيث  .  تفصيلية أكثرالعوامل بصورة   

  : وقوع الطفل ضحية لالعتداء وهيإىل
 Demographic Variables نا العوامل املتعلقة بالسك:الأو

  .حجم العائلة كبري ‐١
 .دخل مادي قليل ‐٢

 . الوالدين كالأو أحدوفاة  ‐٣

 .الطالق ‐٤

 .مياة عند زوج األاحل ‐٥

 .فاض يف املستوى التعليميخنا ‐٦

 .بيت غري مستقر ‐٧
  

  Family Characteristics) اخلصائص(األسرة العوامل املتعلقة ب:ياأنث
  .مهأفصال مبكر للطفل عن نا ‐١
 .عقوبة قاسية للطفل ‐٢

 .شخصية الوالدين غري مستقرة ‐٣

 .اث غري سارةأحد ‐٤

 .الدينعالقة سلبية بني الو ‐٥
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 .اضطرابات نفسية عند الوالدين ‐٦

 . الكحولأوتعاطي املخدرات  ‐٧

 .ونية لدى الوالديننامشاكل ق ‐٨

 .عالقة زواجية ضعيفة عند الوالدين ‐٩

 . غري معقولة من الطفلأشياءتوقع  ‐١٠

 .مراض جسديةأ من نايناالوالدين يع ‐١١

 . الوالدينكثرة التغيب عن البيت ألحد ‐١٢

 . الوالدينأحدهمال من اإل ‐١٣
  

 Parental Characteristics) اخلصائص( عوامل متعلقة بالوالدين:ثالثا

  .الوالدين يف تعاملهم مع الطفلمن  نا العدوستخداما ‐١
 . القوة يف تطبيق العقوبةستخداما ‐٢

 .عدام عطف وحب الوالدين للطفلنا أوفاض خنا ‐٣

 .فاض تفاعل الوالدين مع الطفلخنا ‐٤

 .محل غري مرغوب فيه ‐٥

 .همال اإلوأ اإلعتداءخربات سابقه يف  ‐٦

 . اجتماعيةةعزل ‐٧

 .عدام الدعم االجتماعينا ‐٨

 . من والديهااإلعتداءهمال واة األم وهي طفلة من اإلنامع ‐٩

 .اة الوالدين من تاريخ من الرتبية اخلاطئةنامع ‐١٠

 .اجلهل يف حاجات الطفل النفسية ‐١١
  

 Child Characteristics عوامل متعلقة بالطفل :رابعا

  .عاقةاإل ‐١
 .فاض نسبة الذكاءخنا ‐٢
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 .مراض مزمنةأ ‐٣

 .املزاج الصعب ‐٤

 .والدة غري طبيعية ‐٥

 .مفصال عن األنمشاكل حول اإل ‐٦

 .حياة قلقة يف الطفولة املبكرة ‐٧

 .سحابناإل ‐٨

 .هتباناضطراب النشاط املفرط وعجز األ ‐٩

 .اضطرابات سلوكية ‐١٠
     

  : اجلنسياإلعتداء أعراض

 حيث يالحظ على الطفل الذي تعرض        اجلنسي له أعراض   اإلعتداء
 حيـدث لـه     أن واخلوف من    ،اء الشعور باخلوف ممن اعتدى عليه     لالعتد

 خـريا أ و ، وكذلك اخلوف من فقد مـن حيـب        ،اإلعتداءمشاكل من جراء    
وكذلك يتولد لديـه    . اإلعتداء يطرد من املنزل بسبب هذا       أناخلوف من   

لئك احملـيطني   أوالشعور بالغضب على من اعتدى عليه والغضب على         
 كذلك من   يناويع.  الغضب من نفسه   خريااحلماية وأ به الذين مل يقدموا له      

ـ ه يشعر بالدونية وعدم األنالرغبة يف العزلة من اتمع أل الطفـل   .نام
خذ منه  ا قد   ا هناك شيئ  نالذي تعرض لالعتداء اجلنسي يشعر باحلزن أل      

  ويتولـد لديـه      .ته من شخص وثق فيه    ناه مت خي  ن وكذلك احلزن أل   ،بالقوة
 يوقف بقوة ما حدث له مـن        أنه مل يستطيع    ن الضمري أل  يبأنالشعور يف ت  

 .ل مـرة عمـا حـدث لـه    أو من اإلعتداءه مل يبوح بنوأل اعتداء جنسي

   .هناقرها حدثت له دون سائر أنمن هذه العملية أل اإلحساس بالعار
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 هنـاك   أن متعددة، حيـث     أعراض اجلنسي على الطفل له      اإلعتداء
 األطفـال ة البد ممن يتعامل مع       جسمي أعراض نفسية وسلوكية و   أعراض

 يتعرف على حالـة     أن حىت يستطيع    عراض تكون لديه معرفة بهذه األ     أن
 Schatz & Hartzell (1992)لقد بـني  . الطفل الذي تعرض لالعتداء بسرعة

 اجلسمية و النفسية السلوكية تظهر على الطفل بعـد          عراض هذه األ  أن
  : وهياإلعتداءعملية 

 

  :والسلوكية  النفسيةعراض األ‐١
 للكبار بالكلمـات    األطفالقلما يفصح   نتيجة حلساسية هذه املشكلة     

 ولـذلك   اإلعتـداء متهم ملثل هذا    وا مق أوتعرضهم لالعتداء اجلنسي     عن
حرية واضطراب إزاء ما ينبغي عليهم فعله يف هـذه           هم عادة يبقون يف   فإن

عهـم  إخبار الكبـار مبـا جـرى م     خوفهم منأو األطفالولرتدد . املواقف
 حتدثوا عن إذا أسباب كثرية تشمل عالقتهم باملعتدي واخلوف من النتائج

   .تقام املعتدي والقلق من أال يصدقهم الكبارنااألمر واخلوف من 
بوضـوح   ها تشري فإن لوحظ أي من املؤشرات التالية لدى الطفل         إذاو
 مشكلة أخرى ينبغي االلتفـات هلـا        إىل أو تعرضه العتداء جنسي     إىلإما  
  :معاجلتهاو

 البقاء  أو معني   نا مك إىل رفض الذهاب    أو التخوف   أوزعاج  ناأل إبداء •
 .مع شخص معني

  . غري طبيعيأوبشكل مبالغ فيه   العواطفإظهار  •

 . التولع اجلنسي املبكرأوالتصرفات اجلنسية   •

مسـاء جديـدة ألعـضاء     ألأواملفاجئ لكلمات جنسية  ستخداماإل  •
 .اجلسم اخلاصة

 . رفض العواطف األبوية التقليديةأواالرتياح  الشعور بعدم  •
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 من ناحية باملسائل اجلنسية سواء  غري الطبيعيأواالهتمام املفاجئ  •
 .  التصرفاتأوالكالم 

 .األشخاص أحدإبالغ الطفل بتعرضه العتداء جنسي من  •

 أو الكوابيس، رفـض النـوم وحيـدا       القلق،ك النوممتعلقة ب شاكل  م •
  .قاء النور مضاءاإلصرار املفاجئ على إب

  مـص االصـبع، التبـول    : مثـل نكوصال تدل على  اليتالسلوكيات •
  .الليلي

 . غريها من مؤشرات اخلوف والقلقأولتعلق الشديد ا •

 . االكتئابأعراضغريها من أواحلزن واالحباط  •

 .ري مفاجئ يف شخصية الطفلتغ •

 .ناالدراسية املفاجئة والسرح ملشاكلا •

 .اهلروب من املنزل  •

 . حمبتهمأو اآلخرينعن الثقة يف  العجز  •

 .انا حىت غري الشرعي أحيأو املنحرف أو يناالسلوك العدو  •

 .فعال الغري مربرهنواأل ثورات الغضب  •

ـ     : مثـل لذاتمضاده لسلوكيات    •  فكـار األ  ،سمتعمـد جـرح اجل
  . الكحولأوتعاطي املخدرات   ،تحاريةناأل

  

 :مية اجلسعراض األ‐٢

  :.لالعتداء اجلنسي ت اجلسدية على تعرض الطفلاملؤشرا فيما يلي بعض
  .القعود أوصعوبة املشي  •

 .ممزقة مالبس •

 . ملطخة بالدمأوداخلية مبقعة  مالبس •

 . التناسليةاألعضاء حك الرغبة يف أواإلحساس باألمل  •



 وزارة الشؤون االجتماعية

 ٣١

  .التناسلية األمراض •

 .احلمل •
 

عمار اليت ميـر     حيدث لألطفال يف خمتلف األ     اإلعتداء نونظرا أل 
مرحلة الرضاعة، مرحلة الطفولة املبكرة، مرحلـة الطفولـة         : لطفلبها ا 

 الـيت   عراض األ إىله البد من االشارة     فإنهلذا  . املتاخرة، مرحلة املراهقة  
 وذلك لكي تكون واضـحة بالنـسبة        تظهر على الطفل على حسب سنة     

 & Schatzيشري. ب وبالتايل يستطيعا التدخل يف الوقت املناسب األأو لألم

Hartzell (1992) اليت تظهر نتيجة لالعتداء اجلنسي وذلك يف عراض األإىل 
  :كل مرحلة عمرية وهي

  

  ):٢‐٠( مرحلة الرضاعة ‐١
اخلوف من الكبار، الحيب :  التاليةعراضتظهر يف هذه املرحلة األ

 ليس لديه رغبه يف البكاء، صعوبة يف أو، لديه اهتياج شديد أحد يلمسه أن
  .النمو الطبيعي، امساك مستمر، عجز يف باألمالتعلق 

  

  ):٥‐٢( مرحلة الطفولة املبكرة ‐٢
 لألم موجه   يناسلوك عدو :  التالية عراضتظهر يف هذه املرحلة األ    

 األطفال مع   أو األلعاب مع   ، سلوك جنسي ظاهر سواء    اآلخرين واألطفال
علـى  (، نوبات من البكاء، كوابيس ليلية، تبول ليلي، تبول نهـاري          اآلخرين
اضطراب يف السلوك احلركـي يظهـر       (Tics، اضطراب اللزمات    )ساملالب

  ).على الوجه بشكل واضح
  

  ):١٢‐٦( مرحلة الطفولة املتاخرة ‐٣
استخفاف بالكبار، سلوك   :  التالية عراضتظهر يف هذه املرحلة األ    

، خوف، خوف شاذ، مشاكل دراسية،    واألطفال اآلخرين  جتاه الكبار    يناعدو
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 ممـا ينبغـي،     أكثـر ضافية، الشعور باملـسؤلية     هز اليدين، لبس مالبس ا    
اضطراب يف النوم، تبول ليلي، ممارسة العادة الـسرية، اهتمـام شـديد             

  . التناسليةاألجهزة إظهارور اجلنسية، باألم
  ):١٨‐١٢( مرحلة املراهقة ‐٤

االكتئـاب، اهلـروب مـن      :  التالية عراضتظهر يف هذه املرحلة األ    
ضمام جلماعة رفاق السؤ، تشويش، اضطراب      ناملنزل، ممارسة الدعارة، األ   

ون، اخلوف من التعرض لالعتداء، اضـطراب يف        نايف االكل، استخفاف بالق   
فعـال،  أنتحار،  ن تتعلق باأل  أفكارالنوم، تعاطي املخدرات، شرب الكحول،      

، يـؤذي نفـسة، زواج      اآلخـرين الت اعتداء، اعتداء جنسي لالطفال      واحم
  .   مبكر

  :الوقاية
تأثري على الـضحية وعلـى      ة هذه املشكلة اليت هلا      نظرا خلطور 

واألمهات إتباعها من أجـل      اآلباء جيب على    مورأهناك   فإنهلذا  . سرتهأ
   :سرهم من التصدعمحاية أبنائهم وأ

  : القدوة الصاحلة‐١
بنائهم وذلك بالتمسك   ا قدوة صاحلة أل    يكون أنجيب على الوالدين    

عاد عن املخالفات الـشرعية ممـا       بتاإلسالمية احلميدة واإل  بالسلوكيات  
  . عن السلوكيات السلبيةمنة بعيداة آجيعل الطفل ينشأ يف بيئ

 :ىلاو التضرع هللا تع الدعاء ‐٢

ـ       ىلاالدعاء اخلالص هللا تع     الـذى   نا هو طوق النجاة يف هذا الزم
األخالق الـذى   الل وفساد حنإل ا ي فيه أمواج الفنت واألخطار ودواع     تتالطم

 ألبنائهما صالح الدنيا واآلخرة، وهذا هـو        نايريد د ووالدة يتعلق به كل وال   
: حمكم كتابـه عـن نبيـه إبـراهيم          يف ىلادأب املرسلني كما قال اهللا تع     



 وزارة الشؤون االجتماعية

 ٣٣

      امنالْأَص دبعأَنْ ن ِنيبِني وبناج٣٥(و( ) عبـاد    يف صفات  ىلاوقال تع  ،)سورة ابراهيم
هب لَنا ِمن أَزواِجنا وذُرياِتنا قُرةَ أَعيٍن واجعلْنا ِللْمـتِقني          والَِّذين يقُولُونَ ربنا    : الرمحن

 وأَِقِم الصلَاةَ طَرفَِي النهاِر وزلَفًا ِمـن       ىلاويقول اهللا تع  ،  )الفرقانسورة  ( )٧٤(ِإماما  
 ئَاِت ذَِلكيالس نذِْهباِت ينسِل ِإنَّ الْحاللَّي ى ِللذَّاِكِرين١١٤(ِذكْر(. )سورة هود(.  

العورة وعلى اخلشونة ونبـذ امليوعـة        تربية األبناء على احلياء وسرت     ‐٣
 وعدم  وتعويدهن على احلجاب قبل سن البلوغ     ، السرت وتربية البنات على  
  ).سرا يف كثري من األصبح منتشر التساهل يف هذا أنأل(التساهل يف ذلك

ملناسب والبعد عن التجمل الزائد للولد والـذي يكـون   اختيار اللباس ا ‐٤
فراط والتفريط اية به وسط الن تكون العأنىل وفلت للنظر، واألبشكل م.  

تباه من  ن احلرص واإل  منقارب مطلب شرعي ولكن البد      التواصل مع اال  ‐٥
رافات سلوكيه وتنبيه الطفل بعـدم احلـرص يف         أحنقارب الذين لديهم    األ

  .التعامل معهم
 هناك من هـو     ن، أل اآلخرينعدم الثقة املفرطة ب    تبصري الطفل على     ‐٦

 سيئ وسوف يتبني ذلك من خالل التفاعـل ويكـون     وصاحل وهناك من ه   
  .خذ حذرهأالطفل قد 

 إىل تـؤدي    أن قبـل     منها األسـرة   يناسرية اليت تع  عالج املشكالت األ  ‐٧
  . اجلنسي على الطفلاإلعتداءمشاكل كثرية قد يكون منها 

 والـيت قـد     راد األسـرة  فأ أحدرافات السلوكية اليت لدى     حنالعالج ا  ‐٨
  . اجلنسي على الطفلاإلعتداء مشكلة إىلتؤدي 

 الكـثري  يت هذه عن طريق منح الطفلأ وتاملصارحة تربية األبناء على ‐٩
ن بـاألم يشعر األبنـاء  ما ندفع.مشاعر احلب والتقدير والثقة يف النفس من

 ممـا    بكل ما يتعرضون له خارج املنـزل،       ةصارحامل الذي يشجعهم على  
 اإلعتـداء بنها من الوقوع يف مشكلة      األسرة قد محت أ    تكون   أن إىليؤدي  

  .نتيجة الطالعها على املشاكل اليت يتعرض هلا يف وقتها



 وزارة الشؤون االجتماعية

 ٣٤

  :العالج
 أوخـصائيني   اخلطوات اليت تـساعد الوالـدين واأل      هناك بعض   

  :ت هي، وهذه اخلطوااألطفالغريهم من املهتمني يف 
  

  التدخل الطيب: الًأو
 الطبيب  أوطلب مساعدة الطبيب لفحصه واعطائه العالج املناسب،        

 إذاثار الـصدمة  آالنفسي العطائة الدواء املناسب للتخفيف من حدة       
  . ذلكإىلت حالته تستدعي ناك

 

  :التدخل الفردي: ياأنث
رض  تقدمي املساعدة النفسية للطفل الذي تع      إىليهدف العالج الفردي    

  :لالعتداء اجلنسي ويشمل االسرتاتيجيات التالية
االستبصار، حيدث ذلك عن طريق اتاحة الفرصة للطفـل للحـديث            ‐١

 يـدركها بـشكل     أن إىل بشكل تفصيلي مما يؤدي      اإلعتداءعن عملية   
 .صحيح وبالتايل ختف حدة الضغوط النفسية

  :عادة ثقة الطفل بنفسه عن طريقإيتم : عادة الثقة بالنفسإ ‐٢
  .اليت ميتلكها)ات والقدراتنااالمك(رية باالجيابيات تبص

  .التدريب على السلوك التوكيدي
  .اآلخرين األطفال يف التفاعل مع ةاملشارك

ث لـك هـو     حدا م أنه يف مأمن و   أنكيد التام والدائم على الطفل ب     أالت
ن سـوف جيعلـه     بـاألم  شـعوره    نأل. ىلاذن اهللا تع  إخطأ لن يتكرر ب   
تـاج  نإلجيابية على ا   املدرسة وبالتايل القدرة اإل     يف أويطمئن يف البيت    

  .  احلدثناوبالتايل نسي
 هذا ن يعرب عن ذاته ألأن يتحدث بكل حرية وأنمساعدة الطفل على    

  .ىلاعادة ثقته بنفسه باذن اهللا تعإسوف يساعد على 
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 السلبية اليت تـسيطر     فكاريتم حتديد األ  :  السلبية فكارالتعامل مع األ   ‐٣
ساعدته يف التغلب عليها عن طريـق دحـض هـذه           على الطفل وم  

 أكثـر  أفكـار ها غري صحيحة وبالتايل اكسابه      أن حبجج قويه و   فكاراأل
  .يةنمنطقية وعقال

يتم تدريب الطفل على كيفية حل املشكالت       :  حل املشكالت  أسلوب ‐٤
 باملـشكلة مث    اإلعـرتاف : اليت تواجهه عن طريق اخلطوات التاليـة      

سب هذه احللـول    أن املمكنة هلا مث اختيار      حتديدها مث اقرتاح احللول   
 . التنفيذخرياأو

 إىليتم تدريب الطفل على عملية االسرتخاء ممـا يـؤدي           : سرتخاءإلا ‐٥
 . منهايناالتقليل من حدة التوتر والقلق اليت يع

 

التدخل االسري: ثالثا:  
 يف التغلب علـى الـصعوبات       األسرة مساعدة   إىل   يهدف هذا التدخل    

 اجلنسي على الطفل وذلـك عـن        اإلعتداء منها والناجتة عن     ينااليت تع 
  : طريق

 أن واقعيـة و    تنظر هلا نظرة   أن على تقبل املشكلة و    األسرةمساعدة   ‐١
  .حتساب والدعاء واالستغفار وعدم اجلزع والقنوطإلتقابلها بالصرب وا

 زيادة حدة   إىل على عدم تضخيم املشكلة مما يؤدي        األسرةمساعدة   ‐٢
  .ثار املشكلة النفسية واجلسميةآفل وبالتايل مضاعفة اخلوف لدى الط

 يف كيفية العمل على تغيري البيئة الـيت وقـع فيهـا             األسرةمساعدة   ‐٣
 . املدرسةأومثل تغيري احلي السكين : مكن ذلكأ نإ اإلعتداء

 إذا اإلعتداء يف كيفية معاقبة الشخص الذي وقع منه         األسرةمساعدة   ‐٤
 قريب فيجب معاقبته داخل نطاق      ناك إذاما  أ ،األسرة غريب عن    ناك

وتشجيع الطفل على عـدم     . سرتهأ والتقليل من التواصل مع      األسرة
ما يف  أ. ليهإلتفات  إلاهلروب منه بل على موجهته بكل شجاعه وعدم ا        
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خبـار  إ بأوخرى والتلويح بالتهديد بااليذاء     أ مرة   اإلعتداءلته  واحالة حم 
 يـسارع   أن هذا التهديد و   إىل اليلتفت   أن فيجب على الطفل     اآلخرين

 .خبار والديه بذلكإ إىل
 

  :اخلامتة
ل هذا املوضـوع    واكون قد وفقت يف تن    أ أنسال املوىل جل وعال     أ

 أن مـالً آ. األطفال اجلنسي على    اإلعتداءل مشكلة   وا والذي يتن  اهلام جدا 
تعطي هذه املعلومات املختصرة الفائدة اليت يبحـث عنهـا الوالـدين            

  .خصائينيألرشدين واساتذة واملألوا
ـ هلـا بـك وضـوح، ف      وافلكي حنل مشكلة ما فالبد من تن       شكلة م

نـا لـن    فإنهلا بوضـوح كـايف      وا مل نتن  إذا األطفال اجلنسي على    اإلعتداء
فالبـد مـن    . نستطيع تقدمي املساعدة للطفل الذي يقع يف هذه املشكلة        

  .يهنا خيرج ما يعأن حىت يستطيع الطفل األطفالفتح باب احلوار مع 
 احلمد هللا الذي يسر لنا هذا العمل والصالة والسالم علـى            خرياأو
  .مني وعلى اله وصحبه امجعنيألرسولنا ا

  
  نا الغديناسليم.د
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