




مركز �الأبحاث �لو�عدة يف �لبحوث �الجتماعية ودر��سات �ملر�أة

اإليذاء اللفظي ضد األطفال

أ. جنة أحمد يوسف 

1433 هـ  - 2012م



مركز �الأبحاث �لو�عدة يف �لبحوث �الجتماعية ودر��سات �ملر�أة، 1433هـ

فهر�سة مكتبة �مللك فهد �لوطنية �أثناء �لن�سر.

يو�سف، جنة �أحمد
�لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال در��سة ��ستطالعية ميد�نية على طالبات �ملرحلة �لإبتد�ئية �لعلياء 

يف مدينة �لريا�ض / جنة �أحمد يو�سف- �لريا�ض، 1433هـ.
166�ض؛  17×25  �سم

ردمك: 978-603-90337-1-4

1- �سوء معاملة �لأطفال. 2- �لعنف �سد �لأطفال. 
�أ. �لعنو�ن. 3- طالبات �ملد�ر�ض �لبتد�ئية - �لريا�ض    

ديوي 301.4314                          1433/3926

رقم �الإيد�ع: 1433/3926
ردمك: 978-603-90337-1-4

ح



 ة م ل  ال م  �  ر س� في  ر   أ�   :عا ال
 يف ا   ع ر     ـاب  ا  ل س�أ�  ة ب ي ط  ر  س   ة ب ي ط
  ر س ي  ـا  ب ر ن  اإ ب يـ ح   ـا ل ي �أ و  مـاء سل�

  ن ر  ذت ي م ل ع ل ا�ض لن ل ال  ملأ�  �

�سور�إبر�هيم:2-24

ال ر�سول � �سلى � علي �سلم: 

 � لي رل� ليو� با مان يو م  
    سملي أ�

  حدي سريف .





الفصل األول

    
لدر��سة� مد

• مدمة
• مسلة �لدر��سة
• �أهمية �لدر��سة 

• �أهد� �لدر��سة 
• مفاهيم �لدر��سة







مــدخـــل الــدراســــة

 ــــدمــــــةمــ
عد مسلة �إيذ�ء �لأطفال Child Abuse �أ �لعنف �سد �لأطفال �إحد �ملسالت 
�لتي  �هتماما عامليا يف �لو� ا�سر نتية لتطور حرات حو �لطف يف 
 ليد سلي لة �لإيذ�ء للطفسإل �أن م� هذ� �لهتما م مبالر  ،ملباأ لعا�
 الل عل�ست� لإيذ�ء� لتعذي� ال مسأ� عر�ض �لأطفال �إ د ،سرهذ� �لع
 ر�ب مدم لأطفال �أحيانا� تب و ةسابل� لأ� ان د ،ةا سورلع�
�أد   اهر ان   دل� �لعربي  ارينا  يف  �لناء،   ء�ل�  رم لأنم  لاللة 
�لبنات مال حيا على �سوء معاملة �لأطفال �لإنا بسفة ا�سة. رم جود �لإيذ�ء 
 بطاض مرهو لي ،دي� سما اون معري  إل �أن� دسد �لأطفال منذ �ل�
�ملتمعات،    يف   دي و  معينة،  �جتماعية  طبة   أ�  عر  أ� اة   أ�  سعب

ار�س  �لطبات �لجتماعية �لاية.     
�إيذ�ء �لأطفال Child Abuse يف  �لتطور �ساري مساألة مسوة  مسلة 
 لأ�سر� �إنسانيـة،    ار�سات  عض  �لتي  �لإد�نة  �ملساءلة   يلتد�  للب
 لد �لإيذ�ء  اأن  لذ�   ،�سرل� �لعنف  ليض   ،ملود� �ملبة   عا بر عاد
�إعاة   لبا يسيبا   ،تممل� �لفرد   حيا على   ب  طور  سي �أطفالا 
�أد�ء �لوائف �لجتماعية �لبوية �لأ�سا�سية لا. ما يودي �إ و �أا �سلوية 
�لإا�ت،   أ� �لجتماعيـة  �لتنسـة   عتـ �أعسائا.   ب �سوية    عالات 
�لسية   ساألن� �لنمو   عـ �ملسـولة  �لألـى  �لجتماعية  �ملو�سسة  هي   الأ�سر
مستمر،  ساء  يا  عيسة   حيا �لأر�د  يعيض  �أن   إ� يا   سلف� يودي   ،للطف
�لتنسة هي �أهم مر�ح �لطفولة، اإ� �أهم �لطف يف بدء حيا عر�ض لالإيذ�ء 
�لأ�سا�سية  �لنفسية  ور �اجات   عد اأنو�ع� �لإهانة تلف  �لستم   سل�
م ح �أم �ح �دير للذ�ت ر يف �لأل ع �لسائد �ملعر� تد 
للدر على �لتيف �أ�سب يعا م �سعوبة يف �لتسي� و م �لإد� على 
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نتية حتمية  �لعد�نـي   سلـول� �إلـى  بالإ�ساة   جتماعيـة جديد� �إامة عالات 
.لو�لـدي� مـ لإ�ساء� لالإيـذ�ء لتعر�سـ

باأسال �ملتلفة هي مسلة �جتماعية  �إن مسلة �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال 
 بر لعم� لذ� ي ،تممل� �لأطفال د� بستدد م يةالأ� ساديةت�
 ض هذيس لتعر� يادطاعات لة �لا يف نيمل� ب لو�حد م� لفري�
�الت بد و� ماية �لالمة لا، حي �إن �ل م �لأطفال يف �لعديد 
م �لدل �لف يتعر�سون لأسال تلفة م �لإيذ�ء �سوء �ملعاملة د� �أ�سرهم 
نتية   لأه� يو�جا  �لتي  �ليومية   يا�  وس� نتية   عديد  أ�سبا� نتية 
�لت�ت �لتي �أ�ساب بناء �لأ�سر �لعربية عرل �ل م ائفا، �لدر��سة 
نظر  جة   سعودي مل�  تممل� �ملسلة يف  لك  على  �لسوء  لي   سو� �لر�هنة 

�دمة �لجتماعية منة لا در يف �ان �لوائي �لإائي �لعالجي.
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ة �لدر��سةسم
�لاات   تال� تمعات علىة �ملا يف لة موجودسللفظي م� يعد �لإيذ�ء 
�للات ب لك �ملتمعات �لإيذ�ء �للفظي ل يتسر على طبة �أ ة دن ها، 
 أ�  سارل� يف   أ� �ملدر�سة  يف   ،لو�حد�  لأ�سر�  �د ار�ض  د  �للفظي  الإيذ�ء 
 لدر��سة على �لإيذ�ء �للفظي �لذي ي� يف هذ يل� ل ،لأما� ها م
مسلة  بم،   يطمل�  لو�لـدي�  ب  م  لـو�حد�  لأ�سر�  ـ�د �لأطفال  على 
 سرعال �ملبالأ� إ� سلي احدي دست�� سطلم Child Abuse إيذ�ء �لأطفال�
 أ� �للفظي   أ� �لنفسي   لأ�  اإي�  دب  لطف� نو   وج �لتي   سرملبا�  
�أار� �سلبية على و� سمي   لذي ي� ،ةلك �لف سي لدن� أ� �سدي 
�لعنف   ب ما  �لإيذ�ء  هذ�  مظاهر   تنو  ،و  طور  يعي �لعلي،  �لنفسي 
�لإهمال �لسو �لإيذ�ء �سدي �لذي يو ب �لو�لد�ن يف معاملة �أطفالم ما 
 �ارأ�  لتي ل� يف �لأما سرل� أ� ،على �لوج سفل� أ� سيلب� سرل� ب
نفسية ب الأيدي �لأرج هنا �لر �أ �لسر بالعسي �أ باأي سيء،  ما 
�أن هنا �إهمال يف �لبية �أ �لإسر� �أ �ملر�بة �ملتابعة، م يتول لك �إ �إيذ�ء 
 دي �إا يو إيذ�ء للطف�  سول� ملعاملة� ا�سة �إن هذ ،لفظي بالعبار�ت
ول �إ سسا �أنانيا عد�نيا ل يعر � ليض لدي ة يف �لري ،لك 
�ملسلة ور بالسل على �لنسا �لدر��سي د� �ملد�ر�ض ا�سة ب �لطالبات يف 
�نفا�ض  عم على   لدي �لدر��سي   سيلت�  م ل �لبتد�ئية، ي  �ملرحلة 
 سمات �لأطفال يف �ملر�ح� ض �لدر��سات عبع سف د ،ملعنوية لدي� و�ن�
�سعوبة   م يعانون  �أنم  لفظي  لإيذ�ء  عر�سو�   م ا�سة  بلا  ما   أ� �لبتد�ئية 
يف �لتسي �لدر��سي �لتاأر �لتعليمي �و م �لإد� على �إامة �لعالات 
 ر� درجة إ� سلذي ي� �لعد� سلول� ة �إبالإ�سا ديد� لجتماعية�
 ميول عالعلى �أ لطف� سيطر� الل عد م لك بو�سو يبد ،و�نل� ع
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�لعد�نية نتية حتمية لتعر�س لالأ �لإ�ساء م �لو�لدي ،يور بالتا على 
وين يف �لأ�سر �لتي يعيض يا ا يعت ديد� لتوي �لأ�سر، هذ� د �أدت 
�لعائلي  �لعنف   ع  1999لت� در��سة  منا  �لعنف   ع  أجري� در��سات   عد
 2000 سريمل� در��سة  لعنف �لأ�سري� ع 2005 نر� ليو�سف� در��سة
�ملت�ت  ببعض  عالتا   رل� اظة  يف  �لأطفال  �سد  �للفظية   لإ�ساء�  ع
 ا بالستلف م لة �لعنف �لأ�سريسأن م� ر لك �لدر��سات ،ية�رولد�
�أ�سر �أر تم� ر، م عنف �سد �لأ�سول �إ عنف �سد �لأطفال �إ عنف 
�لنفسي  �لإيــذ�ء  �أن  �إلــى   2004 �هرل� در��سة  �أسارت  ذلك   ،جل� �سد 
يتعر�سـون   م نسبة   بل  حي  د� د�ئم   ون  حي  م  سياف  �لأنو�  أ�
 ـاأ�  أ� �أن   2001 ري� �إليا�ض  در��سة   نتائ �أرت  ذلك     33.6  ل
�لإ�ساء سيوعـا هـي �لإ�ساء �لنفسية ـم �لإهمال بنسبة   ، 64م هنا اإن مسلة 
�لدر��سة - يف  لة �ملعلومات �لإحساء�ت �لدر��سات حول �لإيذ�ء �للفظي �سد 
�لأطفال يف �ملتم �لسعودي- ال �لدر��سة �الية �لتعر على حم �ملسلة 
مد �نتسارها معرة مدي �ربا سائض �أ�سر �لأطفال عالة لك عدل 
 نلية لت� إ� لة �لتو�سا ا مبة عليالت �ملسمل� ارل� لإيذ�ء �للفظي�
 م تد أن�  دمة �لجتماعية �لتي� رحة لدحلول م لإيذ�ء �للفظي�
 سر�ئ  لة بسمل�  سار هذنت�  د ملل  لأ�سر�  لطف� فيد  لي   نياا مالل

�ملتم �ملتلفة. 
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 أهمية �لدر��سة�
 1. �الأهمية �لنرية: 

�لعتد� يف   يلتو� مني  على   �بر �لعمرية  �لفات   أ� �لطفولة   عت  •
 م 32 سبةن  حي رلعمرية �لأ� ارنة باملر�حسعودي مل� تممل�

�جما �لسان يف �ململة �لعربية �لسعودية. 
 بالب دير� ملو�سوعات� م �لأطفال  �سد  �للفظي  �لإيذ�ء  مسلة  • عد 
�لدر��سة لأنا  مسلة �جتماعية عا منا �أل �ملتمعات ملـا لالإيذ�ء 

.تمـعلـى �مل سية �لطفـعلـى نف ـط ار �سلبيـة� للفظي م�
•   اهر �إيذ�ء �لأطفال باهتما �لم �لدر��سات �لعربية بسفة 
 يـ  حظي �لـذي   لو� ـي  ا�سـة  بسفة  �لجتماعية  �لدر��سات  عامة 

�لظـاهر باهتمـا �لعديد مـ �لـدر��سات �لبويـة. 
�إليم باإليذ�ء �للفظي  �إ�سامات �دمة �لجتماعية م �لأطفال �ملساء  �إن   •
 لهتما� �لرعاية   إ� �اجة  �أسد  يف  �لفة   هذ �أن  رم  للاية   دد
�دمـة  نظر   ج  مـ �لبسريـة  �لطاـة  ـد   �رلن� يف   وللو  نبا

�لجتماعيـة. 
�لدر��سات   يد مـمل� �ملسالت لإجر�ء   هـذ إلـى م�  لباح� �أنظار   لف  •

حولـا. 
 ل�ستفاد �لعربية  للمتبة  بية  نظرية  علمية  �إ�ساة  �لدر��سة  لك     •

�لباح م لك �لـدر��سة �إ�ستمـال �أهـم و�سياـا.
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 2. �الأهمية �لملية: 
 مد أ�سبا� معرة  يف   اطبي  ياب  لتعر� على  �لدر��سة   هذ • ساعد 
 لأ�سر� �لفرد   حف لةسمل�  لي يساهم يف  �للفظي ا  �لإيذ�ء  �نتسار 
 سب على �لأ�سر عا سسعودي بل� تماية على �مللك يف �لن ضينع

.رسرعـة �لتـب لسوللـم سن سر�تعطي مو ،ا�ض
•  �لأهمية �لتطبيية لذ �لدر��سة �إ�ساة علمي طبيية يف ال �دمة 
 ائمل� ملعلم� اتلأم� باءا �لستفيد منأن ي�  ما ،لجتماعية�

 .ا مـعـة �لتـي يتعاملون بلطري� س على رعاية �لأطفـال
•  عم لك �لدر��سة على  �لتو�س �إ � طبيي علمي م جملة �لدر��سات 
 �ر�سيد  ب للفظي �سد �لأطفال م� �لتي نال مو�سو �لإيذ�ء  �لسابة 
معريا يسم يف سي ممـة �لب �لعلمـي للبو �لالحـة يف هذ� �ملال. 
•  عم لك �لدر��سة علـى �إ�ساة نتائ� عيـة سا للمـتبة �لعربيـة ي 

�لنتائـ �لبيـ ـي هـذ� �لساأن. 
 س� لأطفال� مـ سعودي حول �لتعامل� تمر�د �ملأ� لوعي لد� ستوم ر •
 لطفـ� �أهـم  اطر علـى  �لتعر علـى  مـالة  �للفظـي �سدهم  �لإيذ�ء 

�لأ�سر �لـمتم علـى �ملـد �لبـعيد. 
نساأم يف  �لأطفال  باإيذ�ء   بطملر� �ملسالت  للتعر على   تممل� حاجة   •

.تممل�
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لــدر��سة� �أهـد�
سعـى هذ �لدر��سة �إلـى ي �لأهـد� �لتاليـة:

 مـد حيـ لة �لإيــذ�ء �للفظـي �سـد �لأطفــال مـسعلـى م لة �لتعـرا 1ـ
�نتسـارها ـي مدينة �لريا�ض على طالبات �ملرحلة �لبتد�ئية �لعليا.

2ـ الة �لتعر علـى مـدي �ربا سائض �أ�سـر �لأطفـال �لـذي يتـعر�سون 
لالإيذ�ء �للفظـي عالـة لك ـعدل �لإيـذ�ء �للفظـي. 

3ـ الة  �لتعر على �ملسـالت  �لار �لسلبية �لتي يعـا منـا �لأطفـال 
نتيـة عر�سـم لالإيذ�ء �للفظي م �لناحية �لأ�سرية �لجتماعية �لنفسية.  
4ـ الة �لتو�س �إ� لية  لتن �لإيذ�ء �للفظي، حلول محة لدر �دمة 
 لأ�سر� فيد �لطف ىل نياا مالل م تد أن�   لجتماعية �لتي�

للد م  �نتسار هذ �ملسلة ب سر�ئ �ملتم �ملتلفة. 

 در��سةالأ�سا�سية ل� اهيمل�
 منبو سر ا�ض سسد �لأطفال ب� عا سحي ب ائ لإيذ�ء �سد �أي�
لأن يتعار�ض م ح �لإنسان يف �يا �لرة، ب �أن نتد ع مسلة �لإيذ�ء 
 ض �ملفاهيم �لعامة معلى بع للفظي �سد �لأطفال ل بد لنا يف �لبد�ية �أن نتعر�

�لإيذ�ء �إيذ�ء �لأطفال �لإيذ�ء �للفظي م هو �لطف �لتنسة �لجتماعية. 
 �لإيذ�ء يف �للة:

ر �لإيذ�ء لويا ” باأن �أ�سـ �إلي �لأ �أر يـ �لسرر �ليـس �أ �لسديد  ع
.6 :دملن� “ر بالإيذ�ءاأ
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abuse :ء�الإي� هو1. م
 أ� �إا �سرر جسـمي   ب سد  ي �سـوي    سـلو�  باأن  abuse �لإيذ�ء   عري
الإيذ�ء  �لإيـذ�ء   م  متـعدد  �أنو�  هنـا جماعة،   أ� لـفرد  �تسادي   أ� نـفسي 
 ر يع  ،11  :2006  ،يلد� �نسي  �لإيـذ�ء  �لنـفسي،  �لإيذ�ء  �سـمي، 
�سمي   لأ�  ـاإ�  ب يسد  مالئم     أ�  اط  سلو� باأنة  ذلك  �لإيذ�ء 
ـر جيالن ربانيـو  يع ،9 :2000 ،ينيا جمـاعة لفرد �أ ملا� أ� �أ �لنفسي 
 م عليي و �لطفـلأبو�ن ن� بـ ـوي أن �لإيـذ�ء �سلـو� Cabariripa Gillion
م ب �ملتسـ يـم �ملتـم �أن يلـ �لسـرر �سمي، �لنـفسي، �لنفعالـي 

.7 : 2000 ،سريمل� ل
            child abuse :اء �الأط�2. �إي

 وجد هنا ل أن�  Child abuse  سطلعريف م لةا عند ملالح� م
�لبعض   عن لذ� يع �لعربية  �للة  ل متعار عليا يف   رستم ةس�� رجمة 
 ل سطلمل� ب ب ر ل يوجد معاملة �لأطفال إ�ساء� باإيذ�ء �لأطفال �أ
�لأل �أ ��ستد�ما م ب �لباح يف �لدر��سات �لبو �ملنسور يف دريات 
�لعاطفي   أ� �سمي  �لإيذ�ء   وجيـ  باأن  ر يـع �لنفسي،   لبـ� �لنفض  عـلم 
 أ�  ،لبد�  الع� يف   سيطرل�  عد  أ� �ملتعمد   سربال �سو�ء  لالأطفال  �ملترر 
 عاد �نسي.  بالإيذ�ء   للطف �لتعر�ض   أ�  ،ستمريمل�  فال�ست�  أ� �لسرية 
 ،يلد� رعاية �لطف م حل  ري� م أ� ون على يد �أحد �لو�لديما ي

  .45 :2006
نفسـي   أ� بدنـي،  �أي   �إحـد� �إلـى  �ملفسـي  �ملـترر   سرل�  باأن  سـاأي�  ر يع
 أ� ،ل سربات �ملتعمدل� وجي الل م ،سدلر� س� يبل  لذي� ا�سرعلى �ل
 سـعري أ� ،ل ستمرلإهانة �مل� رية منسل� أ� ،م بملت�  لبد� الع�

 .Barker،1999:70 سين� لالإيذ�ء
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�ملعاملة  �سوء  �أسال   م  س �أي   باأن �لأطفال  �إيذ�ء   Reber  ري  ر يع
 ber رعايت يتـو  مـ أ�  ،لدي� بو��سطة   لطفـ� ـ علـى  �لـنفسية   أ� �لبدنية، 
 سلـوال �لسـأ�   باأنـ 2001 عبد �ملنعم ميد� عبـد ـيعر ،،1985:118

 أ� �للفظـي يـر �للفـظي �لتـي ـوي �لطـف ـسب لـ نوعـا مـ �لألـم �سـمي 
 ير ،173:2001 ،نر� ميد� عبد لـبية حـاجاـت إهـمال عـد� ،سيلنـف�
  هم  عمد لالأطفال سد ع لإيذ�ء يوج� م  أن� 2007 سح
 سـميت رعايتـم   عـ  لسومل� �لأسـا�ض   أ�  لـو�لدي�  ب  م �سنة   18  س�
 :2007  ،سح �نسية  �لنفعاليـة   لإ�ساء� �لإهمـال  �سـمي  �لإيذ�ء  لك 
�أ علي  �أن جر جسدي  با�سنط علي  �لومي �لأمريي   ملر� يعر ،172
با   وي  سرامنة عل�  س�  للطف �أ�سوء معاملة  �إهمال   أ� �إ�ساء جنسية   أ�
 سعاد�  لطف� بسة  سر   أ� دد   ر  رعايت  ل عسومل� �لسض 
�أسال    لدر��سة�  لأطفال يف هذ� باإيذ�ء   يسد   ،23 :2006 ،عبد�لرحم
�لسلو �للفظي يتسم �لإيذ�ء �لنفسي �أ �لعاطفي �أ �لنفعا �أ �لعلي �ملترر 
على �لأطفال  هم  �س 18 �سنة �سو�ء بالسرية �أ �ل�ستفا �ملستمر، 
�أ عر�ض �لطف لالإهانة �ملستمر �لت �لس �لستم، عاد ما يون �لإيذ�ء 

 .رعاية �لطف م حل  ري� أ� على يد �أحد �لو�لدي
                           :Verbal Abuse ء �لل�3. �الإي

�أطفالـم  �سـد  �لو�لد�ن  يستدمـا  �لتي  �للمـات   أ�  لألفــا� لك   ب يسد 
 ومف  هنا  ،11 �ملسري،2000:  نفسيــة   ســو يـا  �لألــم   سبـ �لتي 
�ر لالإيذ�ء �للفظي هو ”�أ �ملستويات �سرر� يتم يف �لس �لتوبي �لسار 
 ريل� �سف   ،ابالأل  ملنابذ�  ريل� ساعر  �ل�ست�ء  �لعسيان 
 ب اليف �ل ي ساديد �أي جم لمات �أ دستد ي بالسفات �لسية“، 
�إماناــم   ريـل� در�ت   ع �لسف   ب يسد   البا  ،لبد� �لعنف  بد�ية 
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�لذـور   مـ �أــر   لإنــا�  بـ يتسـف  د   لنــو� هـذ�  عليم،  �لعتـد�ء   بـ
 أحد �لو�لدي� يا” :ر لالإيذ�ء �للفظي هو� معنى هنا ،34 :2008،سمريل�
 أ� �لأطفال  �لإدر�ء �سد   أ� الستم  �للفظي  �لإيذ�ء  با�ستد� عبار�ت  �أ الهما 
 أن �لإ�ساء� 2005 ي� ير ،36 :2005،رل� “ر يف �لأ�سر� طر
�أر�د   أ� يونون  �أمامم،   نساهدي �لذي   سلوبال �لأطفـال  اأر  �للفظية هي 
 ا�ض �لبالسلأ� ماأم� مبائ� ب م نساهـدملا ي اا �ليد لأ�سر�
 م  نو هو:  �للفظي  �لإيذ�ء  �أن  �يفانض   ر  .68:2005  ،ي�  لأ�سر� يف 
�أنو� �لإيذ�ء �أ �لإ�ساء حي ل يسب �أر� ��سا مارنة باار �لإيـذ�ء �سـدي، 
د يـون �لإيذ�ء �للفظـي بنفض �ملستو م �لأ ستـر مد �لسفـاء من تـا 
 Evans:17 مسوض   عا يف   يادري بالعيض  �لإيـذ�ء  هذ�  �سية  يبـد�أ  �أطـول، 
 ،ابالأل  ملنابذ� �لستائم،   ،سبال�  سمي ما   البا �للفظي  �لإيذ�ء   ،1996

  .107 :سرن �سنة نبد ،س� ديدللت م� لمـات �أل� �دسـت��

بعد هذ �لتعريفات حال �لباحة �س عريف �إجر�ئي  لالإيذ�ء �للفظي �سد 
�لأطفال: 

 وي �لتي  �لسلبية  �ملمار�سات   �أنو�  م  نو �لدر��سة   هذ يف  �للفظي  الإيذ�ء 
 ،لطف� رباء ع مأ�  بالطف يطمل� ريل� أ� �أليما   لو�لدي� �أحد  با 
�ل�ست�ء   لت�  لتوبي�  سل� �ملتملة يف  �للمات   لألفا�  ع عبار هو 
 لألفا� ها م لذ� لإهان� لنبذ� ةسفات �سيب ريسف �ل� در�ءلإ�
 ا مي ملا  لطف�  درل بالة   �أ�سر�ر�  عنيفا �دمار لما�  سب �لتي  �للمات 

.�ستويات �سررمل� هو �أ لبدء يف  �لإيذ�ء �لبد� ب البا ي ،سيةنف سو
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 د يون �لإيذ�ء �للفظي باأحد �لأ�سالي �لتالية:
1 . ،ري  طف  أن� بي،   أن� لك:  مال  �لإهانة  �لستم   لت�  سل�

.ريل� أما� بالطف فال�ست� سر مملبا�  ادلنت�
�لرض �أ �لتديد بالر مال لك: يا ليتك  ولد، ي �أن �أعر�سك . 2

 أن� لطفـ� لنتمـاء لـد� بعد �سعور لستائم يل� م هذ� �لنو للتبني
.ـي �لأ�سر ومـر 

بالعد�ن . 3 �للفظي  �لعد�ن  �لدر��سات   ربط �سدي:  بالإيذ�ء  �لتديد 
�سدي جدت در��سة هارارد 1989 على �سبي �ملال �أن ”�لباء �لأمات 
 ن �حتى �إ “يض �سلع� سربا� لأ� هم على �لأرج �سرل� 
ل  �لتديد�ت �لعنيفة �إل �إنك د ر� و يف �لطف عد �لة بك 

 .2 نن� Vardigan ، 2007:1
4 . د  ع  لسوم  أ�   لو   ،لأ�سر�  هذ يف  �لفو�سى   سب�  أن�  :للو�

�لرعاية لك لان حياي �أس، لو   بي ملا �ي �أتك، �سيعتد 
    .�ون �سعيدأن ي� ستل ي ض �سيس طفلك �أن

5 ..2 نن�” اءيا للذ ” م رات �سابتلمي يارية: �لسل�
 Childhood :ولةل� هو3ـ م

يسيـر هذ� �ملفو �إلــى �ملرحلـة �ملبـر مـ حيـا �لإنسـان �لتـي يعتمـد يـا   
  .بــ يطيــمل� ـريعلـى �ل

 حيا ـي   ـرملب� �ملرحلـة  هي  �أنا  على  �لطفولة:   إ�  2006يلد�  سي
�أذ  يفيـة  لتعلـم  �د  بذل  �سمــي  �لنمــو  بسرعــة  تســم  �لعمرية  �لإنسان 
�أد�ر �لبال م �ملسوليـات بـد�أ هـذ �ملرحلـة بعـد مرحلـة �لر�ساعـة بى 
 ريبـا ـ 14 �سنــة �إلـى 12   �رس 18 ـ  14 س� هذ� م ـرملب� لبلـو�  حتـى �سـ

 .46 :2006،يلد�
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 :ل� هوم
 سح  ،542:2005،سسر  لبلو� حتى  �ملولود   باأن  ويال  لطف�  عري
ينض    ما   ،عمر  م  سرع �لامنة  دن  �إنسان    هو:   دملت�  لأ� عريف 
 يعر ،9:ت..ليو�سف� سل� هذ بلو ب انا�س لة على �عتبارانون د
 سلوبال ل سملي يلع� سلن� در م ل يت  لذي� سسان �للإن� باأن
 أجـ� ماية م� إ� تاسان يإن� سا باأنأي� عري ،188:1998،سلي سويل�
 لبال�  لعـا  سمالن�  رد  سبي حتـي  �لفري  �لنفـسي   لبـد�  و

.542 :2005 ،سسر
�لالـي   لإنا�  م �لأطفال  م  �لـدر��سة   هـذ يف  بالأطفـال  �ملسـود  �أما 
 . سر عاماانية عل� حتى �س سرلعا� منذ �س ملمتد� يف �لف دد �أعمـارهتـ

 Socialization :ة �الجتماعية4 - �لتن�س
�إن لالأ�سر در� ب� يف حيا �أبنائا ـي ور ـي وي� سائـض �لأ�سا�سيـة 
لسسية �لفرد، الأ�سر هي �لتي ن لأبنائا �لأا �لاية �ملعار �ملار�ت 
�لاهات �لتي سود �ملتم بعد �أن جما �إ �أ�سالي علمية لتنسة  �أبنائا  
 سلول�  يس  ع �ملسولة  هي  �لجتماعية  �لتنسة  عملية  �لجتماعية،   ساألن�
 سـبي ع طريا   سيتس لبناء   تممل� اة  ع ر�ض  للفرد  �لجتماعي 
�سليمة   ـ  ان  �إ�  �مـتو يـر   أ� �سليـمة   انـ  �إ�  جتـماعيا�  ا�متو �لفرد 

.1229:2006 ،ر�نس�
يسد بالتنسة �لأ�سرية �أ �لو�لدي  �سلو يسدر م �لو�لدي �أ �أحدهما 
�لجتماعية  �لنفسية  �سمانية  �لنو�حي   م  سيتس و   لطف� على  يور 
�ملعرية �لسوي..ت: ،3يري �سيـورد بامـان Secord & Baqckman �أن 
�لتنسـة �لجتماعيـة عبـار عـ عملية فاعـ يتعـدل عـ طريـا �سلـو �لسـض 
بي يتطابـ م وعـات �أعسـاء �لتي ينتمـي �إليـا نـاي،  ،12:1991يعرا 
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 ملنا�س�  سلول�  م  أنو�عا�  يما  لطف� يف  ر�ض  �لتي  �لعملية  باأنا   Kagan
 1984 هر�ن حامد ير .18 :2003 .ساد�  سربينيل�.تمعملالئم مل� أ�
�لتفاع �لجتماعي  و على  ربية  عليم،  علـم  �لتنسة �لجتماعـية عمليـة  �أن 
�جتماعيـة  لأد�ر  منا�سبة  �اهات   معاي �سلوا  �لفرد   سات�  إ�  د
نـ م مساير جماعت �لتو� معا، هي عمليـة �لتسي �لجتماعي �ا�سة 

 .18 :1984،هر�ن سيةسل�
 هي عبار ة �لجتماعيةسعريف �إجر�ئي للتن س�   لتعريفات�  بعد هذ
�لفرد   سات�  إ�  د �لجتماعي،   لتفاع� و على  علم  عليم  ع عملية 
 سايرم  م  ن  ملنا�س�  سلول�  م �أنو�عا  يما  �اهات   معاي  اسلو�

جماعت �لتو� معا بي يتطاب م وعات �أعساء �لتي ينتمي �إليا.    





الفصل الثاني

 رار �لال�
 ء �لل�إيسرة لريات �مللن� :الأو� ملبح� •

   .اسد �الأط
- نظرية �سيولوجية �لذ�ت. 
- نظرية �لتعلم �لجتماعي. 
- نظرية �لتفاع �لرمي. 

- �لتعلي على �لنظريات.
�لدر��سات �لسابة.   :ال�  ملبح� •

- علي على �لدر��سات �لسابة. 
 .رلن�  لبا�  :الل�  ملبح�  •
- اري �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال.   
- �أنو� �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال.    

- �لأ�سبا �ملودية �إ �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال. 
- سائض �لأطفال �لذي يتعر�سون لالإيذ�ء �للفظي. 

- �لار �لناجمة ع وجي �لإيذ�ء �للفظي. 
- �و �لو�ن� ا�سة بالأطفال �إيذ�ئم.

- سالت �لدر��سة.
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 رار �لال�
ـمــهــيـــــد:   

 عا ل� ل لتي عان�  سائدالت �لسمل� لة �إيذ�ء �لأطفال مسم عت
منا �ل م �ملتمعات. لد �أذت يف �لنتسار يف �ملتمعات �ملعا�سر تلف 
 تم  م �ملـسلة   هذ حـم  يتفات   ل �لتسادية،  �سارية  مستوياا 
�لسايا   أ�  هـي م �ملتمعات،   م تمـ  ضسائ ةال  بـعا �لر 

.جتماعيـا� ال ةدمـ سطـعلـى �ل  لجتماعيـة �لتـي بـد�أت�
 د بد�أ �لهتما �ملتمعي لف نظر �ملتسس �إ هذ �ملسلة �لتي دد 
 م �لعديد   د ا  �ملتلفة،  �دية  �ملتمعات  يف  مستبلم  �لأطفال   حيا
�إياد  ل،الة  بدية  �لفـم   ليـلت� بالدر��سة  نوها   لتوج�  إ�  لباح�

حلـول� عية جـذرية سـم ـي مو�جتا �أ� د منـا. 
 تممل� �لعربية  تمعانا  يف   ليلت� �لفم  هذ�   يت �أن   سعل�  م
 ـبير مـا    �لتالـيد  �لعـاد�ت   تمـمل� ـاة  لـطبيعة   �نظر ديد�  �لسعودي 

     .مـتعدد عو�مـ بـذلك مـ
�لعديد  ـالل   م نالا  �لأطفال  �سد  �لفظـي  �لإيذ�ء  مسلة  در��سـة   طل
م� و�ن �ملتلفة �ملربطـة با �سو�ء ان �جتماعية �أ نفسية، ال �لباحة 
 هـذ  ب  سمـ �لذي  – بالـدر  �ملتلفة  �لأطفال م جو�نبا  �إيذ�ء  مسلة  نال 
– ـد  سـيم   ملـو�سو� �إ �لأدبيات �ملربطة بذ�   لك بالرجـو ،لدر��سـة�

هذ� �لفسـ �إ عد مبـاح رئيـسة هـي:
- �ملب �لأل:  �لنظريات �ملفسر لالإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال. 

- �ملب �لا: �لدر��سات �لسابة �لتعلي عليا.
- �ملب �لال: �لبا �لنظري  �لتسالت.
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الأو� ملبح�
اسد �الأ ل� �سرة لات �ملرل�

مـــــدمــــــة: 
�لإيذ�ء �للفظي �سلو يسدر ع �لإنسان بسد �أ ب سد يتسب يف �إيذ�ء 
�لنـمو  علة   يعـط د  وجام  فهم   يعي حريام  يسادر   ريل�
 ائأهـم ر�  يعو طـ سلبـي� هو �سلو لإيذ�ء� نإ� �لتد �لتـطور �لتيـر. 

  سلول� لتف�
 سعي �لإطال�� ةاسديدي �ل أنا�ض� سدر عد ي لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال�
�لسـيء   لإطـال�  م ـلون  �سعفاء.  �أنا�ض   م يسدر  د  ذ�  �لذاء  سديدي 
�ل يتمـين باة ��سعة. د يسـدر �لإيذ�ء ع طري �أنا�ض ل ـلون �لوعـي 
�لايف للعالات �لجتمـاعية ل لون �لإدر� �لايف يف فهم �سلوم. �إن 
 سـر هـو   ب معينة   عمرية  ة   لـ ليض  ابتة  هوية   لدي ليض   سلـو� �لإيذ�ء 
عد�نـي. ـد يسل �أي �إنسان يعيـض علـى هـذ �لأر�ض ل عد �أجـ �أ�سبا. �إن 
�ملرحلة   هذ  ةا  إ�  مر�حل  ميب  لإيذ�ء� ول  ونية  ظة   أما�  ن
هي �أطر مر�ح �لإيذ�ء حي بدء بالتل يف �لتف م نعض لك �لإيذ�ء علي 
�لسلو د يون لك �سمة �إنسانية ذ ل �أ�سى �لأمر �أطر ب حي بدء 
يس اهر نتفاع معا يوميا ب لدرجة �أننا نتعامـ مـ هذ �لظاهر بض 

 .يومـي �أعتدنا علي اأن �لإيذ�ء �سلـو بارد
 تمات �مل أ� سريةلب� ض للسدر �لرئيمل�  مود �أن �لطف ري
رعاية   هتما�  تمعات ممل�  ولي ما  بدر  مستبلا   لأ�  سا�سية يف حياح
بدر ما س �سن مستبلا ود علي ريا دما سرها، لك باعتبار 
 معا م تممل� لأ�سر� ملت الض �سء ليع ط وليةسهو م أن �لطف�
�أج �سناعة طفولة �سوي موهل �أي س نو لك �ملسولية م �أي طر منما 
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.864 :2005،مود تلفة للطفلنمو �مل� ناء مر�حأ� ل دييو
 م �أن هنالإطار �لنظري �ل� تال� مض ريف علم �لنف ستمل� لد �أيو
 لعام� �لبيولوجي   لعام� هما  سسية   يس �لفرد   سلو� يف  يور�ن   عامل
�لبيي �لدر �لأ �لذي ي سسية �لفـرد ع �لأـر هو �لعـو�م �لبييـة �لتـي 
ـعر�ض لا �أنـاء �لتنسـة �لجتمـاعية �إ�سماعي .1 :1974 ،حي �أن �لأ�سر هي 
�ملو�سسة �لجتماعية �لأ �لأ�سا�سية يف فاع �لطف م بيت ،لا در ب يف 
 الأ�سر �لفرد  لسسية  �لأ�سا�سية  وي� سائض  ور يف  ي  �أبنائا   حيا
 تمسود �مل اهات �لتيل� ملعار� يةال� الأ� لعاد�ت� ن هي �لتي
بعد �أن جما �إ �أ�سالي عملية لتنسي �أبنائا �لنساأ �لجتماعية �لتسدي ملا 

يع�س م مسالت.                
لدر��سة� سوسرة ملوات �ملرل�

 لأطفال� فس اهر �إيذ�ء  �لد�ر�س حالو�     ملنظري�  م  هنا 
م �لأر�د �ملرب لذ� �لنو م �لسلو، لذلك امو� با�ستد� عد نظريات 
�لنظر  �لدر��سة، ما يساعد على   مو�سو م �لظاهر م  ا ،ايفو 
   سلولل  متعدد فس�ت  �إياد  على  يساعد  ا  تلفة،  �يا   م �إليا 
 سو�با� ةد أ�  سف ساعد على �لو�سول �إذلك ي ،املر�د در��ست� لظاهر�
 م ل �لظاهرنا سا يفساعد �أيي ،اعم أ� ليلت� لدر��سة� عسا يأي� ،ال
�لعلمية  �لنظريـات   لعديد م� �لرم م جود  علـى  مستويات تـلفة،   جو�ن
�لباحة  تفـي   سو�  ل ليلـا،  �لأطفـال  �إيذ�ء   اهر فسر   لحا �لتـي 
 مو�سـو طبيـعة   مـ  ـتف �لتـي  �لأطفال  لإيذ�ء   سرملف� �لنظريـات  بعض  بـعر�ض 

�لدر��سة.   
   ت�ولوجية �لة �سير

نظرية   م �ملنطلة  �لنظريات   إحد�  لأنا� �لذ�ت  �سيولوجية  نظرية  عد   
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لالأنا،   ملعا�سر� للدر��سة  �لأ�سا�ض  ريد  �سيموند   س� لد  �لنفسي،   ليلت�
م �سع �بنت� نا ريد م �أار ،د ا هين هاران �رن بعم �لنلة 
ربت  ديفيد   م   طور  د  �لأنا  لوائف  �الية   لنظر� لبد�ية  �لنظرية 
�إريسون �رن �لإ�سا� دي لذ �لنظرية. د �أ�سب طبيا يف �مليد�ن 
 .احدي اها� بالفع   تمعاتمل� م  سيطر علىي يلتطبي�  لعملي�
�لعنا�سر   م   على   ر �لنظرية   هذ اإن  �لنفسي   ليلت� لنظرية  امتد�د 
 هذ عت .ارجي� لفرد�  � ذلك على ،سيةسلل �لسعورية �لالسعورية 
  ذلك ،سلول� اأ� م للذ�ت اي ف �لتي يتطل�يف �ملو لنظرية مفيد�
اريا  لسسيام   يلد� �لفم  الل   م  ب بدرجة  �لأر�د  ساعد  �أن 
�لـدر��سة مـا يفيد ـي   ـي هـذ لنظرية�  يف هـذون لتويـ �لتطوري. لذلك د 
 بالطف يطمل� ن مرل� سو�ء �لو�لد�ن �أ� ر�دض �لأبع اـ� م �أ�سباـ
�إ ار�سة �لإيذ�ء على �لأطفال، ا يساعد يف م هذ �لظاهر  م د�عا 

.120 :2005 ،ل �سعود� انتائ و
 سعورية، بـدلل� سب سعوريةونات �لعلى �مل يعلى �ل و لنظرية� أن هذ�

مـ �لتعم ـي
 �لال سعور �لإنسا �لسسية نظر �إ �ملسلة على �أ�سا�ض �أنا  فعال 
على  �سطا  يعيض  �لتي  �لبيية   لظر�  ب  أ�  ب  يطمل�  � �لفرد   ب
 ملتم�  بالطف  يطمل�  لو�لدي�  سلو� �إن   حي  .45- �رن،44:1991 
�لسر،  يف  ـاربم   ع ناة  لسعورية   عو�م  م  نابعا يون  ل  د  بالإيذ�ء 
سـعورية ـسو�سـة   عو�مـ  مـ نابـعا  يون  �أنفسـم،د   �د �لامنـة   لعو�مـ�
�ل �سعود،120 :2005. �أن هذ� �ملنظور �أ نا�سبا لطبيعة دمة �لفرد ا�سة يف 
عاملا م �لسعور سب �لسعور، ذلك عطي �أهمية للمـسلة �لجتماعيـة �لنفسية 
بدل م �لا �لنفسي �الض، الذ�ت منطة رب بالو� ب �إن و �لذ�ت 
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 اسائي مدرون �لأم لبد �أن ي م ،�ذ� �لوا ل�إدر� فة على مدا متوسنف
للوي   مامتف يون  �أن   ،ال� هذ�  �إطار  يف  �ملسلة  �أبعاد  بدر��سة   وي حينما 
�ملعا �ملتلفة �لتي رب بالسلو �لإنسا ��سعا يف �لعتبار �أن دمـة �لفرد 
ستد سي �إحد� يف �سليم للفرد د� بيت م �أج �ليا بويفت، �أي 

 .44:1991،نر� لعابدي� ي علي  ج معلى �أ رأد�ء د�
 اهر م سي علىلنف� لينظريات �لت ها م لنظرية� د �ساعدت هذل
نظريات   ذه  حي  ،ل  ملتعر�س� سائض   أ�سباب�  أنو�ع� �لأطفال  �إيذ�ء 
سض   ل �تسبا،  �لتي  ��ت   م  ست �لفرد  سسية  �أن   إ� �لذ�ت 
� �لتي يعم على نميتا ليض هنا �إطار مسب لنمو �لسسية يتدد منذ 
ميالد �لإنسان، م م نا �لعديد م� يار�ت �لإمانات نمو ا �ت 
�لسض �لذ�ية جمي .79 :2005،هذ� ما د يع اأ �لإيذ�ء �لذي عر�ض 
ل �لطف يف �سر تلفا م سض لر عند �ل ،ذلك اإن يف لك ما د 
يع �أحد �لو�لدي �أ �لبالـ م �مليطـ بالطـف ـار�ض نوعـا م �لإيذ�ء على 

  .121 :2005 ،ل �سعود� سلوض هذ� �لــر نفـار�ض �ل لأطفـال، بينـما ل�
بعا  �لسسية يتلف م رد لر  �أن هنا فرد� يف و  �لدر��سات  ود 
�لذ�ت،  علماء   أبر�  م  جرر ارل   يعت  .ريل�  ع  ي �لتي  لل�ت 
 � سا�ساالل �إح منذ �لر�ساعة م � يس يبد�أ يف أن �لطف� 
 م  .ريل�  يس دعيم   إ�  تا ت�� �لإحسا�سات   هذ �ملتسبة، 
 م ،لو�لدي� عي م نية دسلول� الت �لنفعاليةسر�ض �مل د رناحية �أ
 .ر�سة للع احةإ� عد ستم �لأطفال س� ،لهتما� عد ،لأ� أ� لأ� سيطر�
ودي هذ �ملمار�سات �إ حد بعض �ملسالت �لنفعالية، الل،�لتور، �لتمرد 

.80 :1996،سايفل� سيةسر�عات �لنفل�
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الجتماع� ة �لتر
�أ �لنظريات �ملفسر لالإيذ�ء بول لأنا   نظرية �لتعلم �لجتماعي م عت
 .329:2007 ،يابر لعلماء� م ل� ب م ليلت� دلن� بالهتما حظي
 ملنظري� �أسر   Albert Bandura باندر�  �لت  �لنظرية   هذ  اأ�س�  م
�أن متعلم متس م الل   إ�  سلول�  يرج لتعلم �لجتماعي. حي� لنظرية 
�ملالحظة �لتدري .�أن �لأر�د يتبعون �سلو �لإيذ�ء لأنم علمو� هذ �لسلويات 
 وي م أ� لـو�لدي بت�رد مرـ �ا جديديتعلم �سلـو أن �لطف� يف مرحلة ما
 ريل� سلـول اا ـالل م أ� سلوهذ� �ل ار�ض م ضس أي� أ� برعيت
�أن �لإنسان يتـعلم �لإيـذ�ء م �ملتم حـول �سـو�ء ان لك م� يـا �ليوميـة ـي 

.35:2004. مودعبد �مل لإعـال� سائـ� ملـدر�سة �أ� أ� لأ�سر�
ـم يـرن ذلك �أن �لسلـو برمت متعلـم م �لبية �لتي يعيـض يا م م اإن 
 اباتل�ست� سـلوض �لسا �لمنـ ست� لتي� يـر�تمل� تلفـةت �مل��
يتم دعيما �لعاد، .112:2001يسيف باندر� 1973 �أن �لسلو �ملتعلم هو 
ور يـ طبـيعة   هـذ� �لتفاعـ .ايـ ضلتـي يعـي� نتا للتفاع ب �لفرد �لبيـة 
�ملـو�ف  ـي  ��ستدعاها  ـم  ذجتـا،   لتا �لفـرد  با  مـر  �لتـي  �إجر�ء�ت 
�ملتلفـة. علـي هـذ� الـنظرية ـد وجا �إجر�ئيا  يتون م �أرب طو�ت هي:

.لطف� ب م سلولل سرملبا�  أ� سر1. �ملالحظة �ملبا 
. ع لتمي سلولل سفر أ� رم بو�س لطف� و2. ي 

 سلولل  سابم �سلوية  �أعال   إ�  لرمو� ك  �ملتعلم   سلول� ��ستدعاء  يتم   .3 
�ملتعلم

 4. يتم هذ� �ل�ستدعاء م الل �لتعي �لد�لي �لذي ينب م �ت �لسض 
�ملا�سية مدي �أهميتا �لتعي� ارجي، ينب م �لو�س �لبسري �لايف 

.29-28:2005 ،رل� معينا �يع يعطي ،لفرد� ي ضلذي يعـي�
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 أ� لم   اسابم ب   وي  ان م �إ�  مع سلو� لتبني  �لسض   ي البا
 البا  لأ�  أ�  لأ�  لأ� يستم   لد� �لأ�سر   لب� ساهد  لو  لم،  �أهمية   سي
 علم  �سلو يع يف ر �لأ�سرد دهذ� ما يو ض �لأعلي نف ض �لفعبنف وسي�
  متعلما �سلوا  �لإيذ�ء  �لسلويون   يعت هذ�  �لسر،  منذ   ف  أ� �لإيذ�ء 
عديل �لتم ي منع م �لظور ع طري �إعاد بناء و م �لتعلم جديد 

  .137 :1992 ،عبد �لعال سابلتعلم �ل� و هد
 ،ستم سان متعلملإن� البية �سلو أن�  ليديةر� �لتباند ال�سة نظرية
الإيذ�ء �إن �سلو متعلم م الل مالحظتنا لنا م �لنا�ض ليدهم �لتد�ء 
 د دلل مبين ائم بيننال� لتفاع� منا �ملتبادلة معاالل عال م مسلوب
 بدنيا أ� ، لفظيا سو�ء عنفا� ل �أ�سرساهد �لعنف يف مني سية �أن ملدر��سات �لنف�
 ،بستيف �مل أ�سر� ذلك م ،ريل� ون عنيفا مسر مر�ت �أن يحتمال ع� نا
ي عد �لتان يف م هذ �لأمور؛ لأن ما ر ب �لطف م �ت يف حيا هو 

 .39:2008،سليمان� بستلفرد يف �مل� دد �سلو و�عدل� موعة م
 لرمز� اعة �لتر

عت نظرية �لتفاع �لرمي �أن �لتفاع م �لري م �أ �لعو�م �أهمية يف 
 جور ولـي سارل على يد طورت نظرية �لتفاع دل سالإن� سلوديد �ل
عمليات  �أن  �لرمي   لتفاع� نظرية  �أنسار   ير �ملا�سي،  �لرن  بد�ية  ـي  ميـد 
�لتفاع �لتي تم د� �لأ�سر م الل �لأد�ر�لتي يوديا  رد �ملانـة �لتي 
 ر�د �لأ�سرلذ�ت لدي �أ� ويابة �لإطار �ملرجعي لت ون ـمـرد من  ـالسي
�ليو�سف،  ،26 :2004يتف معظم �أنسار هذ �لنظرية باأن �لإنسان يو بسياة 
�لجتماعي   لتفاع� عملية  الل   م  ي يعيض  �لذي  �لجتماعي   �لو�  يس
 د نظرية �لتفاع�ر ساريري �أن هذ� �ملنطل م ،ةلل� م لرمو� �دبا�ست
 ،27 :2004 ،بونبو الل عملية �لتفاع م علم يتم ي �أن �لإيذ�ء �سلـولرم�
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على هذ� الأبناء يتعلمون �لإيذ�ء  لون لم د الباء �لأمات.
بناء على هذ �لنظرية  �لول �أن �لإيذ�ء �سلو يتم علم م ب �لأر�د 
 ،د�مل�ست  لعو�م� لك  ياأت  ما  متى  �أر  مو�ف  ��ستعاد يف  تم  لك  بعد 
 اطا مأ� �أ يساهدنا  م �لأبناء يتعلمون م مساهد �لإيذ�ء �لتى  عليم 
 لأ�سر� �سو�ء د� رير�د �للأ� م مفاعل ا يفدمونستر�يف يلإن� سلول�
�أ ارجا �لر .27:2005، �لول باتسار �أن �لأطفال يتعلمون �لإيذ�ء 
�للفظي بالطرية نفسا �لتي يتعلمون با �أا �لسلو �لأر �أن عملية علم 
 دهذ� ما يعت لفرعية� ة �لعامة �أاسو�ء يف �ل� لأ�سر� �تم د لإيذ�ء �لفظي�
 ساة �أير يف �لبيد يو سلوأن �ل� سلور يف �لو ةلنظرية �أن �لبي� هذ أ�ساح�
�أي �أن �لفـرد �لبيـة بينمـا �سلـو متبادل، ـي بعض �لأحيـان يعت �لإباء عملـية 
 ض �إلـى �أن ردلبع� ســد ي ،ايس� سليما� لـدي� ـةسن ـ لإيذ�ء �للفظي�
ـع �لطف لالإيذ�ء �أ�سبـ بالأمر �لطبيعي هذ� �لسيء د عر�س ل �لنظرية. 

اترل� ع يلت�
عـد عر�ض �لنظريـات �لتـي عتبـر �إ�ساء ممـة ـي الـة ـم مـسلة �لإيـذ�ء  ي

�للفظي �سـد �لأطفـال ـ نظريـة لا �ا مـتلف.
�لأل: ير �أن �لسلو  فس م الل �لتعم يف �لعو�م �لد�لية يف 
�لنفض �لإنسانية �أن سسيـة �لفـرد تس مـ� �ت �لتـي �تسبا بالإ�ساـة 

.ب ريطة �ملـومل� للعو�مـ
 لتدري� �ملـالحظة  الل   مـ متسبة  مسلة   أن�  إ�  سلول�  رجي  :ال�
.ملـالح� لظاهري� سلـوالل �ل مـ سـتسان ملإن� البية �سلـو أن� ليدلت�

�لال: ير �أن �لبية ور يف �لسلو �أن �لسلو يور يف �لبية �أيسا �أن �لفرد 
 سمت اونل سبيان دلة معسة �أن �مللباح� ر متبادل ما �سلوة بينلبي�
ننا م �لنظر �إ هذ �ملسلة م �يا   لك جتماعية �إل �أن� سيةنف جو�ن

 .ولب� نتائ سف ملف� يد مم ا ي تلفة
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ال� ملبح�
 االأ� �� اهرة و ةسابلدر��سات �ل�

عد �لدر��سات ع �لإيذ�ء بس عا يف �ملتمعات �لعربية يف �ململة �لعربية 
�لسعودية بس ا�ض ليـلة �إ حـد ما �إل �أن هنا بعض �لدر��سات �ديـة �لتـي 
�أجري ـالل �لسنو�ت �ملا�سية ا�سـة بالإيذ�ء �سـد �لأطفال نستعـر�ض بـعض لك 

�لـدر��سات:  
�لدر��سات �لت ناول �إي�ء �الأطا وعقتها بب �ملت�ت:  �أ-    

�إهمال -  معاملة  ”�سوء  بعنو�ن  �يدمية  در��سة   1991  ام در��سة 
 م معاملة �لطف إ�ساء� على �أهم �أ�سالي ا بالتعرالل م ا “لطف�
  ت �لأ�سرية �لتي�على طبيعة �ملت ذلك �لتعر ،سر لو�لدي� ب
 م طفال 722 عينة �لدر��سة م ون مو�سوعية لتلك �لظاهر طاسر
 معاملة �لطف يا�ض �إ�ساءم معلي د طب سيفر �ل ربيةظة �لا
م ب �لو�لدي ��ستمار م �لبيانات ع �لأ�سر .م �أهم �لنتائ �لتي 
و�سل �إليا �لدر��سة �أن ياد عدد �لأبناء �إدمان �لو�لدي �لتفك �لأ�سري 
�لإهمال  �لعد�ن   سول� نسبة  معا  ت�يد  �لتي  �ملو�سوعية   سرل�  م
 بالتا للطف لإ�ساء� تلفة م السور �أ ذلك للطف لو�لدي� م
  28.8 أن�  إ�  سارت �لنتائأ� نعض بالسلبية على سسيام، ذلك 
 26.2  ا�سيل� سرعر�سو� لل  3  عر�سو� لالإهانة �للفظية لأطفال� م

  .م يف �لعماللساء ��ستي 
 - تميف �مل لعنف �لأ�سري �سد �لطف�  در��سة بعنو�ن 1999 در��سة �أحمد

�لأرد هد �إ �لتعر �إ حم مسلة �لعنف �لأ�سري �سد �لطف يف 
اظة علون �لسف ع �أ�سبا �لعنف �لأ�سري �أسال �ملتلفة عالة 
�لعنف ببعض �ملت�ت �لجتماعية لك م الل در��سة عينة م �لأ�سر 
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�لأردنية يف اظة علون د ��ستدم �لباحة عينة عر�سية م �لأ�سر 
 �دست�� ة �إبالإ�سا ،عاما 13- 5 أعمارهم م� � لأطفال �لذي�
 دل د  �ملعلومات.  على  للسول  �لسسية  �ملابالت  �ل�ستبيان  �أد�ي 
 أ�  م سدي �سد �لطف� أن �لعنف� �لنتائ م جة نظر �لأ�سر على 
�أما م جة نظر �لأطفال د ان   ،ار�سة �سد ال �لعنف �لأ�سريسأ�
�ألا �لعنف �سدي   ، سيوعا لعنـف �لأ�سري� �أسـال   أ� �للفظي  �لعـنف 
 سدي بالدرجة �لأ� لعنف� ور يعانون مأن �لأطفال �لذ� ة �إبالإ�سا
 .66.1 سبةلعنف �للفظي بن� م يعان بينما �لإنا 42.1 سبةبن
ما �أسارت �إ �أن �لعنف �لأ�سري �سد �لأطفال ار�ض م ب �لذور بنسبة 
�سد  �لأ�سري  �لعنف   ار�س �للو�ي   لإنا� نسبة   بل بينما   30.6

.17.1 لطف�
 - بعنو�ن ”�إيذ�ء �لأطفال �أنو�ع در��سة ��ستطالعي 2000 ل �سعود� در��سة

 لتعر� �لدر��سة   دست�� لد     ،”  ل  ملتعر�س� سائض   أ�سباب�
�لريا�ض  �ملستسفيات يف مدينة  �لأطفال يف  �إيذ�ء  على معدل حد حالت 
 سائلأ� سمي نيام ار�سا 182 عينة �لدر��سة م ون ،أنو�ع�
نسبة  ،40 �أطباء �لأطفال نسبة  ، 36.9نسبة  7.1 م �لأطباء 
 س سيونلنف� �لنفسي ذلك �لأطباء نسبة بل ، 6.6 �لأسائيون 
 ، 5.5تسون �رن يف �ملستسفيات بنسبة  3.3 م مفرد�ت �لعينة.  
 �أنو� أن �أ� ب :اأهم� م لنتائ� لعديد م� لدر��سة �إ� و�سل دل
�إيذ�ء �لأطفال �لتي عام معا �ملمار�سون هي حالت �لإيذ�ء �لبد بنسبة 
 87.3 سبةلالإهمال بن ا حالت �لأطفال �ملتعر�سيلي  91.5 إ� س
 م يتعر�سون لأ م م ،سين� ا �لإيذ�ءيلي  ،سيم حالت �لإيذ�ء �لنف
  ،سفياتستا �ملمار�سون يف �ملمع عام الت �لتي� يف هذ لأ� م نو
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ان البية �الت �لتي عام معا �ملمار�سون د  عليا �لإيذ�ء على 
 م �لإيذ�ء معلي  سبة من  يب ،أحد �لو�لدي� ب لأطفال م�
نسبة   لأ�  ب م لأ� نسبة م  عليم   بل بينما   74.6 لأ�  ب
 ب سبةن ان ،سن� ال حالت م ملمار�سون م� عام ما 74.2
منم س �إ 66.3ـ  �أعمـارهم عـ عام ت�يد نسبة �لأطفـال 

�ملـتعر�س لالإيذ�ء لمـا �سرت �أعمـارهم. 
�سد -  �للفظية   لإ�ساء� بعنو�ن  مسية  در��سة   2000 �ملسري  در��سة 

�ملت�ت  ببعض  عالتا   رل� اظة  يف   لو�لدي�  ب  م �لأطفال 
�لدور�ية، هد �لدر��سة �إ حسر �لألفا �لسائعة �لتي يستدما 
 ر �لعاور يف �لتاألذ� لطال� ب ما هي �لفر للفظية� لو�لد�ن يف �لإ�ساء�
�للفظية   لإ�ساء� ��ستعمال  ر�رها عالة  �للفظية   لإ�ساء� �ملفس على 
 �راأ  أ�  لإنا� �لأطفال  �أن   إ�  لنتائ�  د دل عينة  م �أ�سرية  ت�ت 
 ر�ر لالإ�ساءلت عر�سا ور �أأن �لأطفال �لذ� ورلذ� للفظية م� بالإ�ساء
 ستعملة ممل� أن �لألفا� إ� سمل� سارت نتائذلك �أ ،لإنا� للفظية م�
�لتـديد،   لتوبيـ� بالجر  لا عالة   ألفـا�  سمـ لالأبنـاء   لو�لدي�  ب
ليـ �لـدر�ت �لعلية، سبي �لطف باماد �يو�ن، �لدعو باملر�ض، 
رض �لطف ،ستم �لو�لدي ،ما �أسارت �لنتائ �إ �أن ياد عدد �أر�د 
 لد� ي   لو�لدي� �أن  ما  �للفظية،   لإ�ساء�  �دست��  م ييد   لأ�سر�

�ملدد �أ �ملتد �أ ��ستد�ما لالإ�ساء �للفظية.  
 - سطل �لأطفال يف  �إيذ�ء  مسلة    بعنو�ن  در��سة   2001 ضمي در��سة

 18.6 �أن حو� ا �إا �لتي �أجريف در��ست و�سل أبعادها� امال
 ما �أن هنا ،لإنا� ورلذ� سي بن� عر�سو� للتميي د لأطفال� م
�لنفسي  �لإيذ�ء  �أن  �لدر��سة  ذر   ،لبد� لالإيذ�ء  عر�سو�  منم   16
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 سور� م ،سطينيةيمات �لفلان �ملس� ب �سارنت� هو �لأ لو�لدي� م
 ،ساأن م ليلت� ،ل ساعدمل� د عد ،ببالإهمـال �ل سعار �لطـفإ�
ريد م �لر�مة، ليب باألا  مستب سعر بالدنية، �إ�ساة 
 م  حرمان  لم مان  يف   لبع  لب  إ�  لرع� �إدال  �لتويف،   إ�

.لعاطفة �لأبوي�
 - لإ�ساء�  نا �لعنف �للفظيسفية بعنو�ن �أبنا� در��سة 2004 در��سة دنان

�ملتعلة  �ملت�ت  ببعض   تعال �لو�لد   ب  م �لأطفال   ا   �للفظية 
�لتي  �ملت�ت  بعض  على   لتعر� �لدر��سة   هذ  دست�� لد   ،بالأ�سر
  اعلي سيطرلة �لا بالتا للفظية للطف� بالإ�ساء بر اد �أنيعت
 سو�ء حتى يتمتعو� باأل� إ� رة �أساأ �لأطفال يف بيرها حتى ينأ� د م�
 هنا ض �لتالية: �أن�عتمدت �لدر��سة على �لفر� ،سيةة �لنفسل� در م
 ر بالإ�ساءلتاأ� حي م لإنا�  ورلأطفال �لذ� سائية بدللة �إح  ر
�للفظية م ب �لو�لدي ، �أن هنا عالة �إحسائية ب �ملستو �لتعليمي 
للو�لـد ر�ر عر�ض �لطف لالإ�ساء �للفظيـة، �أن هنـا عالـة �إحسـائية 
ب مستو د �لأ�سر  ر�ر عر�ض �لطف لالإ�ساء �للفظية، �عتمدت 
ة �لعسو�ئية،  لعين� طري ع �لو�سفي �لذي يدر�ض �لو� لدر��سة على �ملن�
  ،لبيانات� م �اأد ل�12 �سو لفة ممو ة على ��ستمارعتمدت �لباح�
 د طبل لبيانات� لي يف SPSS سائـيلإح� ليـلت� أ�سلو� دمستـ��
�لب على 40 طالبا  طالبة م �لسف �لأل �ملتو�س يف �ملد�ر�ض �ملتو�سطة 

.سيف �سوريا  يف مدينة دم
 م 60 ا: �أنأهم� لتي م� لنتائ� لعديد م� لدر��سة �إ� و�سل د
 هذ  ،جيد د ستوت م� للفظية يف �أ�سر� لالإ�ساء ات يتعر�سسلنا�
 سلنا� �لذور   م 90.47أن� عد مرفعة   متوعة، ما  �لنسبـة 
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 م  60 �أن  �إلـى  �لـدر��سة   و�سل مـا  �للفظية،   لالإ�ساء عر�سم  يتـرر 
�لعلمي   سيلت� ي   لده�  ب  م �للفظية   لالإ�ساء  يتعر�س  لإنا�
 ـور يتـعر�سون لالإ�ساءلذ� ـسلنا� م 69.16  ،انويةل� ادسل� و
 ادسل�  و  فملر� �لعلمـي   سـيلت� ي  �لديـم    ب  مـ �للفظيـة 

.24 :2004،دنان انويةل�
م �لدر��سات �لتي �أجري حديا در��سة  �لهر�2004  در��سة ميد�نية - 

ة م �لأطفال  سعودي“ على عينل� تمإيذ�ء �لأطفال يف �مل� اهر” بعنو�ن
 ة - �لدماة �لريا�ض – ممنط :ل� الة �لململ� ور يف مناطلذ�
 سار هذنت� على مد لتعر� لــة �إيذ�ء �لأطفالسا بدر��سة مي ا لتي�
 �  طالبا ،3000 لدر��سة م� ة  عين  األف د  �ململة،  �لظاهر يف 

�أعمارهم ب 10-17 عاما ،ان م �أهم نتائ هذ �لدر��سة ما يلي: 
�إن اهر �إيذ�ء �لأطفال موجود يف �ملتم �لسعودي  م �ملتمعات، 
�الت   م    21 يف  د�ئمة   سورب  دي اة   السباأ �لإيذ�ء  �أن 
ة  سف �لعينن م ارالت، �إن ما ي� م  24 يف أحيانا� دي نل
يتعر�سون لسور م �سور �لإيذ�ء يف حيام �ليومية. ما �أن �لإيذ�ء �لنفسي 
ان �أ �أنو� �لإيذ�ء فسيا حـي بلـ نسبتـ ، 33.6 م يلي �لإيذ�ء 
 عر�س نسبـة  �أعلـى  �أن  ما   .  23.9 �لإهمال  م   ،  25.3  لبد�
لالإيذ�ء هم �لأيتا حي بل ، 70 م �الت �لتي يـون يـا �لـو�لد�ن 
 57.6 ا �لو�لد�ن مطلي ونـالت �لتـي ي� ـم ، 58.8 سلـمنف
�لو�لد�ن على يد �يا ، 24.8 م  �لتي يون يا  ـم �الت   ،
 . 18.8 امتو م �لأ ، 23.6 يامتو ا �لأي ونالت �لتي ي�
�أهم �ملسالت �لتي يعا منا �سايا   أن م� �أ�س نتائ �لدر��سة  ما 
نسبة  �أن  �لسية  �لبوية  �لنفسية  �لجتماعية  �ملسالت  هي  �لإيذ�ء 
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�سايا �لإيذ�ء �لذي يالون �لتعام م مسالم بالعتماد على �أنفسم 
هي  ، 45.3م �ألـك �لـذي طلـبو� مـساعد �لو�لـدي ، 40.9 ـم 

 . 4.8 اءم �لأ�سد ، 5.7 ـولإ� ساعدطلـبو� مـ لـذي�
در��سة �لعنري 2004 در��سة ميد�نية بعنو�ن ”اهر �إيذ�ء �لأطفال يف - 

لد هد هذ �لدر��سة �إ �لرب ب عر�ض �لعديد  �ملتم �لسعودي“، 
عليم   ستوم �لر�بة  �سلة   ب  ملناط� تلف  يف  لالإيذ�ء  �لأطفال   م
 ت لريا�ض� �أن  �أ�س �لدر��سة  �أية �لطف لد  �لسض �ملتسب يف 
   14.1  جد ليا   ،  47.4  سلن� �أعلى   حي  م  ،سد�رل�  مر
يف ح �حتل مة �ملرمة �ملربة �لالة  12.9، بعدها مدينة �لطائف 
 ان لالإيـذ�ء  ـعر�سـ نسـبة  �أعلـى  �أن  �لـدر�ـسة   نتائ  ، 9.6جاء يف 
 ور �لذيسبة �لأطفال �لذأن ن� ،9 �سنو�ت7 بيـ ـ ـة �لعمـرية �لتـيلف�
 سبة لنوري �أن �أعلى نلعن� س�د �أل ،لإنا� أعلى م� ان هم�إيذ� 
 لبد� م �لإيذ�ء �للفظي،ان �لإيذ�ء �لبد لأطفال� عر�ض ل لإيذ�ء �لذي�
�للفظي  �لإيذ�ء  م  �نسي،   لبد� �لإيذ�ء  م  �نسي،  �لإيذ�ء  م   ،معا
 ا�ض �لذيسنوعية �لأ سعلى ح ة �لإهماللإيذ�ء نتي� �أ� ،سين�
�أمات  يليـم  �لألـي،  �ملربـة  يف  �لأطفال  �أباء  انو�  �لإيذ�ء  منم   سح

    .لأ�  م ،الو�لـد�ن مـعا ،جة �لأ ـم ،لأطفال�
 - �لدر��سات �لت ناول �أ�سالي �إي�ء �الأطا وعقت بامل�سكت 

�الجتماعية و�لنسية:
در��سة ا�س1994  در��سة نفسية بعنو�ن  �ل�سطر�بات �لنفسية لبعض - 

 ة بعلى �لعال لتعر� إ� هد طر لةالميذ �ملرحلة �لإبتد�ئية يف د
�أ�سلو �ملعاملة م �لو�لدية �ل �سوية �ل�سطر�بات �لنفسية لدي الميذ 
   طريا  طفال  119  م  لب� ة  عين  ون لـد  �لبتد�ئيـة  �ملرحلة 
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ة م �لفت للفض  ديد عين  ما طر يم يفطري م  129
�لعسوية  �لنفسية  �لجتماعية   لأ�سبا� على   وللو فسيلي   سب
 ديد �أ ليتـم ستبيانا�� ما �أعد �لباح ،سيةلنف� لة �لطفس ةملتعل�
�ل�سطر�بات �لنفسية سيـوعا لـد �لأطفـال بسب �إ�ساء معاملتم، �أسارت 
�ملعاملة   أ�سلو�  ب  سائياإح� �لد�لة  �ملوجبة  �لعالة   إ� �لدر��سة   نتائ
ما  �لأطفال  لدي  �لنفسية  �ل�سطر�بات  بعض   لو�لدي�  ب  م �لا�سية 
 ،للأطفـال هي �ل� لـد سيـوعا أن �ل�سـطر�بات �لأ� إ� سارت �لنتائأ�
�لتبول �لال�إر�دي �لنسا �ل�ئد عد �لدر على �ل�ستذار �لنطو�ئية 
ما   ئد�ل� �لعسبي �ن �سا�سية  �لو�ر   إ� بالإ�ساة  �لن�مية 
�أسارت �لنتائ �إ جود عالة �رباطي د�لة �إحسائيا ب �لإهمال �لعاطفي 
م ب �لو�لدي �ل�سطر�بات �لنفسية لد �لأطفال �أسار �لباح �إ �أن 
�لإ�ساء للطف �لتي تسم �ل �لعنف �لسر �مل �لإهانات �ملتلفة 
 للطفـ �لنـفسي   �لال�سـطر �ستعد�د��  ائر حـاجر �سعـور  لـ ـي 

 .ساء معامـلتمل�
 - ب �لعالة  بعنو�ن  �إلينيية  �سيومية  در��سة   2003 �لعمري  در��سة 

�أ�سالي �إ�ساء معاملة �لطف م ب �لو�لدي  �ملعلم بعض �ل�سطر�بات 
 لدر��سة �إ� هذ د هدل ،دينة �لريا�ض ا �لطفما يدر سيةلنف�
عالتا   ملعلم�    لو�لدي�  ب  م لطف� معاملة   إ�ساء�  أ�سالي� در��سة 
 باطية �رجود عال لدر��سة �إ� سارت نتائما �أ ،سيةبال�سطر�بات �لنف
 لسطر�بات �ل�� ملعلم� ب ملعاملة �لبدنية م� إ�ساء� أ�سالي� موجبة ب
يف  م� و �لجتماعي ��سطر� ما بعد �لسدمة  �ملا �لنوعية 
 سية مملعاملة �لنف� إ�ساء� موجبة ب باطية �روجد عال ما ،اتل�
  �لسدمة  بعد  ما   �سطر�� �لجتماعي   و� ��سطر�بات  �ملعلم   ب
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�لنفسية  �ملعاملة   إ�ساء�  موجبة ب باطير� وجد عالة  بينما ل   اتل�
 سارت نتائـما �أ ،لأطفال� لنوعية لد� امل� �سطر�� ملعلم� ب م
�لـدر��سة �إلـى �أن �لإ�ساء �لبدنية م بـ �لأ هـي �أـر �أ�سالي �لإ�ساء بنسبة 
ما   ،16.4 بنسبة   لأ� يليا   ،40.4 بنسبة  �ملعلم  معاملة  يليا   43.2
�أسارت �لنتائ �إ �أن �لإ�ساء �لنفسية م ب �لأ هي �أ �أ�سالي �ملعاملة 
للطف ما يدرا �لطف بنسبة 49.6، يليا معاملة �ملعلم 25.8، يليا 
 ب سائياد�لة �إح ر جود لعد سارت �لنتائما �أ ،24.6 سبةبن لأ�
 سادي لالأ�سرتل� ستومل� لطف� ير ذلك لعاملة�  لعاملة� لأ�
فاع  منم يف �أبعاد �أ�سالي �إ�ساء معاملة �لأ للطف �لدرجة �للية 
لالإ�ساء ما يدرا �لطف يف مرحلة �لطفولة �ملتاأر ،ما �أسارت �لدر��سة 
 أن �لإ�ساء� لبدنية للطف� دت �لإ�ساء� لما عليم �لأ ضفلما �ن أن�
�لبدنية م ب �ملعلم م �أ �لأ�سالي �ملنبة با�سطر� �لل �لجتماعي 
 سي للطفسلبية يف �لبناء �لنفسور �لض �لسار بعدت �لدر��سة على �نتأ� 

  .23 :2003 ،لعمري� ساء معاملتمل� سطرمل�
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 ةسابلدر��سات �ل� ع ي
 اهر لعربي �أن� ليستوي �ملة على �ملسابالل �لدر��سات �ل لنا م يتب 
منا  يلو  لما    �ملتمعات   جمي منا   عا �لتي  �لظو�هر   م �لأطفال  �إيذ�ء 
�إنسا يف هذ �لأيا لك بسب عيد�ت �يا �لسو �لجتماعية   تم
بعـض   مـ على   ادري    لو�لدي�  م  ع �لتي  �لنفسية  �لتسادية 

 .ر هـو �لتـاأديلـم� مومـون باإيذ�ئـم يعلــا ي هـمات �أبناسـر
 ـو�ن� ض �أهـميلـ ـ ةسابـلدر��سات �ل� ـالل �لنظر �إلـى نتائـ مـ

�ملربطة بالإيـذ�ء �سـد �لأطفـال هـي: 
�أن معظم �لدر��سات �لعربية �مللية �لتي نال اهر �لإيذ�ء �سد �لأطفال - 

رت على �لإيذ�ء بسـ عـا ل وجد در��سات مـنفرد عـ �أـا �لإيـذ�ء 
بـس ـا�ض. 

 - سية  بلي� ل �لعربيةلإيذ�ء �ملوجة لالأطفال يف �لد� لة �لدر��سات ع
 ة – �إل �أن هناا�ض -  على حد علم �لباح سسعودية بة �ليف �لبي عا
منا    ملو�سو� بذ�  �ملربطة   و�ن� بعض   لنا �لتي  �لدر��سات  بعض 
 1991 ام در��سة 2000 ل �سعود� در��سة 2004 �هردر��سة �ل

.2004 ريدر��سة �لعن 2004 در��سة دنان
�أن �أ �لأطفال �لذي يتعر�سون لالإيذ�ء هم �لأطفال �لسار يف �لس ما - 

 ب سياع نا�سبا أن هنا� إ� و�سل حي 2000 ل �سعود� يف در��سة
�لعنف �لس بي �أن لما �رف �س �لسية لما �نفس درجة عر�سا 
 مـ �لـنفسي  �لإيـذ�ء  �أن  �لتي رت   2001 ضمي ذلك در��سة ،للعنف

�لـو�لدي هـو �لأ �نتسار� بيـ �سان �مليـمات �لفلسطينـية.
�لأطفال -  �سد  �لإيذ�ء   اهر يف   مام  �رد  لع �لدور�ية   لعو�م� �أن 

 ستومل� سادي لالأ�سرتل� ستومل� سائية بت دللة �إح� ةعال هنا
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�لتعليمي للو�لدي �لتفك �لأ�سري ��ت �لسابة للو�لدي �أناء �لطفولة 
 2000 ل �سعود� �لو�لدي ،يتس لك يف در��سة   ب م إيذ�ء �لطف�
 2000 سريدر��سة �مل 2004 �هردر��سة �ل 1991 ام در��سة

.1999 در��سة �أحمد 
لالأطفال -   ملوج� �لإيذ�ء   ب �لعالة  على   بالتعر �لدر��سات  بعض   هتم�

 لـذي� �لأطفال   لـد �لسائعـة  �لنفسيـة  �سائـض  �لسسية  �لسمات 
ساء معامـلتم م ب �لو�لـدي الرض –  �لذ�ت – �لدنية – 
�لعمري  در��سة  منا   ملفرطة� – �سا�سية  �ن  بالنفض-  �لة   عد

 .1994 ا�س لي در��سة ،2003
�نسي -  �لنفسي  �سدي  �لإيذ�ء  �أسال   مي يتعر�سون  �لأطفال  �أن 

�أدت جمي �لدر��سات �لسابة على لك  �لإهمال يف جمي �ملتمعات د 
بالرم م عد جود �إحسائيات دية عـ �لظـاهر مو�سـو �لدر��سة.  

 مد �لأطفال  �سد  �للفظي   �لإيذ�ء  در��سة   إ�  دت �الية  �لدر��سة  �أما 
�نتسار هذ �ملسلة يف �لبية �لسعودية مـا سائض �أ�سر �لأطفـال �لـذي يتـعر�سون 

  عدل �لإيذ�ء �للفظي لك ةعال لالإيـذ�ء �للفظي
 لعو�مـ�  أ� على   لتعر� يف  �لسابة  �لدر��سات   م ��ستفدت  د  لذ� 
�ملسلة   هذ نال  يف  ساعدها  �أنا  ما   ،لب� مسلة  يف   �اأ �لدور�ية 
ي   ـد   نتائ �إلـى   لتـو�س� عليا  �لسوء  �إلاء  م   م  ،س��  سب  بالب

�ملمـار�سة �ملـنية للدمـة �لجتماعيـة يف هـذ� �ملـال.
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رل� لبا� الل� ملبح�
 اسد �الأ �ال� ار 

 لتعذي� تال �لسأ�  ي سادت� ن حير منذ مظلما لطفولة يعت� اري إن�
ليـد  ليض  �لإيذ�ء �سـد �لطفال  �إن  �لعسور �لدة،  د رت �سور عديد يف 
 لأطفال يف �لعر�ء �أ� ي لربان لال دموهمانو� ي د ض جديدلي ا�سر�
 لع� ض مللت� رسرب الطون �لذي نادبال حتى �ملوت �أما �أ� على �سفو
�ملعو؛ لأن ان  يلم تم وي ما  معاملتم بعنف منذ بد�ية جود 
�ملتمعات الأطفال الل ع �لاات انو� �سايا لالإهمال �لإيذ�ء �لعبودية 
 لإهتما� �أن   إ� �لدر��سات   س  ،545:2005،سرسر  لعم� يف   اللإ�ست�
سلة  �لإيذ�ء �سد �لأطفال �إ�ساء معاملتم �إهمالم  بد�أ عليا �إل يف بد�ية 
وجيات   ع  عبار  ان  لتاري� هذ�   سب� �لتي  �لتابات  �أن    �لستينات 
 أ�ستا� Ambroise Tardieu  ا 1860 في عا ،ربيت بالطف هتم� سائن
 ر على �لأطفال �لذيظ بو�سف �لأعر��ض �لتي ل مرض لأسرعي يف باريل� لط�

.45 :2005،ليو�سف� ـملدي� بـ ـربو� مـ س�
   1874  عا  نيويور يف  بالأطفال   لالإهتما جمعية  �أل   سأن� �أمريا  يف  1ـ 
 :2004  ،�هرل�  سولـ�  مـ �لأطفـال  لـواية   نيويور جمعية   مي س�

.68
 ميل مع لأطفال ـ� يف ط هو �أ�ستا Hanry Kempe امبي يه ا 2ـ
 ي دما  �لطبية  �لأمريية   يف ل� معية   1962  عا مال يف  بنسر 
ـار�ستم  �أناء  �لأطفـال  �أطباء   م �رن   لحظ  لحظا ملا  سنيفا 

.55  :2005،ل �سعود� لك �لو ـي ملعملـ
يف  �ملتسـض   ،Caffey ايف  �لأمريي   لطبي� ان     1964  عا يف  3ـ 
�لفو�ض بالأسع �لسينية م �أ�ئ �لذي �سلطو� �لسوء على اهر �إيذ�ء 
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.4:2007،نر� جيسرل� اسف� اعن ت حي لأطفال بدنيا�
 ستولأطفال على م� �إيذ�ء   م لعال� للواية  انون  4ـ يف عا1974  �سدر 

�ومة �لفدر�لية.
 �ض �لنول يف ل 1978 ية يف عاض �لأمريجمعية علم �لنف ام 5ـ

بتبني ر�ر عار�ض يـ �لـعا �لبدنـي ـي �لـمد�ر�ض.
 American Psychological Assoc. يف سض نفلبنى �مل 1984 6ـ يف عا
ر�ر� يعتني سيسا باإيذ�ء �لطفال �لنفسي مويد� بذلك ما   يف �ملور 
 1983  عـا عـد  �لـذي   سبـال� لالأطفال  �لنفسي  �لإيذ�ء  حول   لد�

.68 :2004،�هرل�
 لطف� نفسية  على  �للفظي  �لإيذ�ء  �أار   ع  دت �لتي  �لدر��سات  �أما  7ـ 
 1988 يف عا  در��سة �لدر��سات   هذ ئ�أ�  م  عا سب ليلة  ي 

.70 :2000،سريمل�
  أ�سب� لعربي  حي� يف �لعا أ� سورب لظاهر� ذب د �لإهتما� ذلك
هنا �ل م �لدر��سات �لبو �لتـي سـم ـي در��سـة هـذ �لظاهر ليلـا 
ـفس �أ�سبابـا مـ اـة �و�ن �س� لـول �لـمحات �لتـي ساعـد علـى 

فيفـا �أ �لـساء علـيا. 

اسد �الأ �ال� �وأ�
 س ارإ�  ليتعد �لذي   سيلب� منا   عديد    �أنو� �أسال  لالإيذ�ء 
 أما� سعور �لطف جر ريل� اء حياإن� � سسديد �لذي يا �لمن ريل�
�لري بالتم علي بالألفا �لبذية  �إيذ�ء مساعـر  ذلك �إرـا �لطفـ علـى 

�لـيا بعمـ لير ب يعـت مـ �أسـال �لإيـذ�ء.
بعسا   ع مستلة   دل  للطف �لإيذ�ء  �أسال  �أن  �لدر��سات   بتأ� لد 
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د   ،سوي�  أ�  ،سسلبالت  د اأن�  للأ� ليلة يف �الت   سبن �إل  �لبعض 
�للفظي  �لإيـذ�ء  �أن  مـا  عاطفي،  �إهمال  يتبعا  ما   عـاد �للفظي  �لإيذ�ء  �أن  جد 

      .12:2000 ،سريمل� لإيذ�ء �لبد� عالـي مـ سب بمر
لـى �لسـوء علـى �أنـو� �لإيـذ�ء: ن ـ لـذلك �سـو

:ء �لل�الإي�:أوال�
�أ�سا�ض  يعد ل �سميم �لإ�ساء �لإنفعالية للطف حي يتم ��ستد�ما ء 
 م  ليلت� �لستائم   سل� لك   سميت �لباء   لطف�  ب  لتفاع�    م
 ريبالأ  اناإم�  لطف� لدر�ت   ستمرمل� �لسلبية  �ملارنة   لطف� ساأن 

 .190 :2007،سح
عليات  �سرية،   ،يد�مت لفظية  ديد�ت   �دست��  ع  عبار هو  ذلك 
 هذ� �لنو ،20 :2006،ايد...... ديد�ت ،در�ئية� عبار�ت ،سياس ينةم
 ،بالطف يطر للمظ س�� اهر وجد عالماتل ض حيام لإيذ�ء� م
ور على �حتو�ء �لطف لذ رلي،2007:  �أن    يف أ�سر�ر�   ل �أن  ما 
 د �أن ،رها �لأطفالد ين لطف� �امنة د ون عالما ما عاد ،465
علـي،2005:   جميعا �ملتلفـة   لإ�ساء�  أ� �لإيـذ�ء   �أنـو�  ب  سلف�  سعل�  مـ

.587
:ء �لبد�الإي�:ياثا

�سولة   سبب لك   سيوعا �لإيذ�ء   �أنو�  أ�  م �لإيذ�ء   م  لنو� هذ�  يعد 
رعاية  على  �لائمون  �لباء   سي �لظاهرية،   أعر��س� مالحظة   سات�
�أسال �سور   م هذ� �لإيذ�ء اإي� ربية نسة �لطف هم �ملسدر�لرئيض يف 
�لإيذ�ء �لبـد يف �إلـا �لأ� ـسدي �أ �ملالة لالإا ،�لإ�سابة �سدية 
بالإنت ،��لـد ،�لسف ،�لسر ،سد �لسعر، �لعض  �لذر� ،�لرض، 
 ساأي� سمما يت ،سدي� اللسوء �ل�ست� أ� لطع� ،سياءبالأ سرل� ،ملل�
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منـ ��ستـد� بـعض �ملـو�د �لطبيـة �لتـي ـا علـى �لسـة الأديـة، �لرعاية 
.327 :207،يابر رر�سي �ملتل�  ،لطبية�

 سرر بالطفل� لأ� اإ� يرمي �إ سلو�  سد بالإيذ�ء �لبدذلك ي
 دي د   رعايت على   ائمل� �لأسا�ض   م أ�  لو�لدي�  عمد م ع سد 
 ستمر لفتـري ررمـت سبـ أ� حد� مر دد ي باأ�سم �لتاأدي لإيذ�ء �لبد�
 سـر �لطفـ يو ةبـطري سـد �لطف� ول� �دسوء ��ستـ� عبـر عـ هي ورس

.179 : 2007،سح سيـانف سميـاج
:الإهــمـــــــا� :اثال 

 ض �لنتبان لنفعالية� سلبي لحتياجات �لطفل� اهلت� لإهمال �إ� سي
�ماية  �لتعليم  �لإرساد،   �سرلإ� بالرعاية،   لإ�ستفاد�  عد  ،ارلإ�
�لو�لدي ايد، ،23 :2006عر �لر�بطة �لإنسانية �لأمريية بالفس يف �إمد�د 
�لطف باإحتياجا �لأ�سا�سية �ملتملة باملاأ �ملتو�ن �مللبض �ملاأ �لعـناية �لطبيـة 

  .61 :2001،هارل� � لأم� لإحتياجات �لعاطفية م� اأميـ لتعليمـية�
ر�بعا:�لإ�ساء �لإنفعالية �أ �لعاطفية �أ �لنفسية:

�للفظية   لإ�ساء� منا   عد مسميات    �لإنفعالية   لإ�ساء� �لباحون  نال 
 لإ�ساء�  ومف  سي �لنفسية  �لإ�سابة  �لسو�لإنفعالية  �لنفسية   لإ�ساء�  أ�
 يتعار�ض م �بذ سا�سإح� ساعر �لطفإيذ�ء م� ساأن م سلو�  لإنفعالية �إ�
 :2007،سح سيلنف� ر يف بنائيو لنمو �لإجتماعي لدي� سية للطفة �لنفسل�
 ،188يسنف  1978  Garbarino et al ـ 1986 �لإ�ساء �لنفعاليـة للطفـ ـي 

عـد �أسـال رئيسـة هـي:
بل عد دير   لطف� �لو�لدي �لع� باجات  �لنبذ: يعنى رض  1ـ 
 م   باأ�سماء  طفلما   لو�لدي� �أحد  ينادي  د   الم  سلو�  ساعرم
علـى  �ملالئـمة  يـر   ستمرمل� �لتعليات   لطف� طرد   ساأي�  سميت  در
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�أار �لطفـ حـاجا �إلل �لطفـ �إحر�جـ ـي �لأمـا �لعامـة.
 يف �أما أن ي� م �أبـي مـ عـ لـة �لطفـإلـى ع� سـ هـي :لة2ـ �لع

 مـالئمة ـفرد لفـ�ت طويلـة مـ حبض �لطفـ ـي حـر مظلـمة.
�لعلـي  �لإنفعالـي  �لنمـو  �إمـاد   ارلإ�  م لطفـ� هـو حرمـان   :اهلت� 3ـ 

.تل� لألـعا� رمـان مـ� مـ سدي�لـر� بـ مـ لدي
 لدي لف� و� ارإ� ديد �لطف لك يف يتم :ويفلت� هي4ـ �ل
�لتلي   أ�  للفظي على �لطف� �للمات �لسلو �لإعتد�ء  لك م الل 

عن ا يودي �إ �إعتاد �لطف �أن �لعا متل �لأطو�ر مدمر.
5ـ �لأساد يا يت �لطف �إ �سلو �سد �ملتم يسع �لبال على هذ� 

.27 :2006،عبد�لرحم ،189  :2007،سح رملن� سلول�

اسد �الأ �ال� � ةدملو� الأ�سبا�
 أ�سبا� يف   لب� الة  �إل   تملي �لأطفال  �إيذ�ء  مسلة  يف   لب� �إن 
 يال �ملسببة   لعو�م� ديد  يف  �لد�ر�سون  �تلف  لد  لالإيذ�ء  �لأطفال  عر�ض 
 لد�ر�س� هولء  سسات   تال�  إ� لك  يعود   لطف� باإيذ�ء  �لأر�د  �أحد 
وجام، �تلف �لتسنيفات يف ديد �أ هذ �لأ�سبا �أهمية لأنا مسلة 
 ال� ل هو �لطفلأ� لطر� ،طر م ا �أي سالذي ي لأبعاد� متعدد
 ار  م  أ�  لطف� �أرباء  �أحد  يون  د  �لذي  �لإيذ�ء،  يف   سبملت�  أ�  سمل� هو 

.تمون �ملد ي أ� ربائأ�
 ،حد� يبة إهمال �لأطفال� إيذ�ء �أ� حد على �أ�سبا لتعر� سعل� م
حي د تلف �لعو�م �لتي ساهم يف حد �لإيذ�ء �نسي �أ �لبد �أ �لنفسي 
 عدد م م ف� �إ� �اأ أ� لعو�م� ون هذ د ل لإهمال لالأطفال� أ�

.Wells،1995 ،350 رت �لأ�ملت�
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  The National Research معية �لوطنية للب� رير �لذي �أ�سدرد �لتيو 
�لدر��سات   نتائ على   1993  عا يف  �لأمريية   دملت� �لوليات   Councilيف 

  سةبد�أت متنا لإيذ�ء على �لطف� لفردية يف حد� ر �لعو�مبطة بدملر�
 عام  أ�  سب�  هنا ليض   أن� على   لد�ر�س� هولء   إجما�  إ�  أد� ا  حا�سمة 

.K Wells 1995:390 لإيذ�ء على �لأطفال� حد سف ستطيي
 لإيذ�ء على �لطف�  د سببةمل�  لعو�م� �أن حتى يتم م   ير م هنا

 .59 :ت . .لد�م� اجو�نب جمي ا مسعملية �لإيذ�ء نف لي البد م
 عر�ض �لطف م يفس لتي� سببة �أمل� لعو�م� ديد عدد مهنا بت ون سو�

لالإيذ�ء منا مايلي:
 :س بال لت وعو�م أ�سبا� : أوال�

د يون للطف در يف سي �لأري للممار�سة �لإيذ�ء �سد ،ي د�نيال 
 لو�لدي� ب لالإيذ�ء م عر�س أ� لطف� م ع سفات� أن هنا� 1997
م �أن يون �لطف مسابا باإحد �لإعاات �سميـة �أ �لسمعيـة �أ �لتلف �لعلي 

 .594:2005 ،علي ض �لأطفالئد لبع�ل� سابالأ�ساـفة �إلـى �لن
م �لعو�م �لتي حددها �لد�ر�سون �ت �أبعاد تلفة تعل بالطف �أهما:

 :1ـ  عمر �ل 
لد حددت �ل �سعود يف در��ستا �أن م �لأ�سبا �لتي تعل بالأطفال �لتي ودي 
�إ �إيذ�ئم، عمر �لطف لد �أسارت �أن هنا مسادر تلفة لتدير مد عر�ض 
�لأطفال لالإهمال �إ �أن �طر م �إهمال �لأطفال بس عا ي م د عمر 
�لطف هنا نسبة  51 م �لبالات حول �لأطفال �ململ ان عمر �لأطفال 
 م أ� ي يا 5 �سنو�ت نسبة  34 م هذ �لبالات ان عمر �لأطفال با 
�سن  �أي �أن لما  عمر �لطف لما �د �حتمالية عر�سة لالإهمال يف �ملاب بناء 
على ماس�لية �لبيانات �دية �لسادر م �ملر �لوطني حول �إيذ�ء �لطفال 
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�إهمالم يف �لوليات �ملتد �لأمريية اإن �لبالات حول �لإيذ�ء �لنفسي لالأطفال 
 عر�س �حتمالية  �دت  لما   لطف� عمر  �د  لما   بالتا  لطف� عمر   م يد  

.52 :2000،ل �سعود� سيلالإيذ�ء �لنف
:ل� 2ـ جن

لد و�سل بعض �لدر��سات �إ �أن �لإيذ�ء �ملوج لالأطفال ل يعتمد على جنض 
مع، ب نعد �أن � نس م �لأطفال �سو�ء �لذور �أ �إنا يتعر�سان لالإيذ�ء 
�أحد   لأ�سر�  ـر عندما  �لإيذ�ء   دي �أن     ،Meadaw ، 1997:3 
  على لطف� ياأيا    لد،   أ�  بن  ض معنب ر �أن   الهما أ�  لو�لدي�
�إيذ�ء �لطف عندما ل يون   دد ي أ�  لإيذ�ئ ون هذ� �سبباي سنا ببتر
�سوء  �لطف �سية حم  مرو ي  يلى   سبي أ�سال�  يف حمل وبامر
�ملسري  نتائ در��سة  �أسار�ت  لد   ،34- 35:2002،ادر اتلأم�  ملعاملة م�
با  اأرهـم   سد �دت  �لأطفال  �للفظية �سد   ل�ساء�  �دست�� �د  لما   إن�  إ�
 �راأ أ�  أن �لإنا� ،لإنا� للفظية م� ر�ر �لإ�ساءلت عر�سا ور �أأن �لذ�

 .7:2000 ،سريمل� ورلذ� للفظية م� بالإ�ساء
:سة بالا� اتس3ـ �ل

هنا م ير �أن بعض �لعو�م �ملسببة لتعر�ض طف مع م �لأ�سر لالإيذ�ء 
 سمية، �لطف� سفاتض �لبع سن أ� امعو ون هذ� �لطفاأن ي  ند
�لسع هو �لطف  �لسيا سديد �لإنفعال لي �لنو لسب �أ ل �سب ما 
يظـر، ل دي مع �أي م طر �لتـدئة �أ �لعـناية �أ �لرعـاية، �لطف �ملساض 
هو �لطف �ملعاند �لذي ل يستي للتعليمات  يتسر بسر��سة م  ا يف 

    .21:ت..يلد� لدي� لك
لد ر �لهر� �أن م �لأ�سبا �لتي ودي �إ �يذ�ء �لأطفال ما يلي:

 م ارن �إيتعمد ض �لأطفال �لذيبع أن هنا� حي :سنف لطف� أ ـ �سلو�
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 م  لذي� �ألـك  ين  �جتماعية  نفسية   لأ�سبا �إعاجم  حولم 
ـيطم ـا يعلـم يعون ـ طائلـة �لإيـذ�ء.

�لسعور  بالذ�ت  �لة  �سعف   م  لطف�  حيا يف  نفسية  مسالت  جود  ـ   
د  �لإ�سطر�بات   هذ �لنفسي   لإنفعا�  �لإ�سطر� �لعنف   ،بالأحبا
 عد  سب� �أنفسم  على   ادري    أحيانا�  بالطف ييطون   م  ع
  أ� �لإهمـال   أ�  لطفـ� �إيذ�ء  �إلـى  يعمـدن  �لإ�سطر�بـات   ذل ملم 

لك.
 إ� يود   سبال �لسعور   لدي  يع د   ب لتم  بية   �لطف يف  جود   -
.75 :2004،�هرل� إيذ�ء �لطف� إ� ربد ودلعنف �لذي ي� لإيذ�ء �أ�

:ة باأ�سرة �لبملر� و�مباالأ�سرة / �ل لت أ�سبا� :ياثا
:لو�لدي� 1- جه

 بيـن بينـم   لتفاعـ� الل   للطفـ  دماي ما   لأ�سر� �أ�سا�ض  هما  �لو�لد�ن 
 لبالـ�  ـرأ� لـذ�   ـو ب يتاأـر  فاعال عالا �لجتماعيـة   ل  بـعا  سـت
ا –  الب �بال �إدر– أحيانا� ،.1000:2006،�ع سيـة �لطفـس ويـ ـي
�أحد   أ� سض  بتعلي س حول   ننط د   ريل�  ر مسي  م ون نن
 اسي  نفع �أننا   ندر ل  د  �لأ�سداء  �أحد  على  ة  محة   نطل  أ�  ملعار�
 م باأ�ض  ل   أن� �سيعتدن  اإنم   ولن ما  �أطفالنا   سم�  �إ�  ل  بالفع  ااط
 م ،.69:2005 ،نر� �لتم عليم هاريض   م أ�  ريل�  رية مسل�
�لايف   ستومل� �أن  �لأطفال يظر  �لإيذ�ء �سد  �لتي ب يف  ��سات  �لدر  مر�جعة 
لالباء اأحد �لعو�م �ملمة يف �تيار �إ�سلو عام �لباء م �أبنائم حي ينتسر 
 سـتومل� �أ منـفض   ـر�ءل� �لذيـ ل ييـدن  �لبـاء   بيـ �لأطـفال  �لإيذ�ء �سـد 

،.48:2006،عبد�لرحملتعليمي�
�لأطفال يف  �لإيذ�ء على  �إمانية حد هذ�  يودن على   ري�  أن هنا� �إل 
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 ،إ�سماعي� حـد� جتماعيـة� ساديـة �أت� ـةطب �ا�سـد ضلي أن� اتة �لطبا
.102 ،101 :1995

:ام �الأ�سرة وعدد �الأط 2ـ
�إن حم �لأ�سر �أحد �لعو�م �ملمة يف اهر �لإيذ�ء �سد �لأطفال ا�سة  يف 
�لدر��سات �لعربية ذ �لظاهر �أ �نتسار� يف �لأ�سر ب �لعدد  س بعض 
�لإيذ�ء   حد  ب �لأ�سر  يف  �لأطفال  عدد   ب  باطار�  هنا �أن   إ� �لدر��سات 
 لأ�سر�  يف هذ إيذ�ء �لطف�  د حد� لأطفال� �سد �لطف بي لما �د عدد 
 وأ� ب لطف� ير أن� ومموريف نو ير  ،.106 1995: 104ـ إ�سماعي�
 لو�لدي� يور هو �تال مابلة  ما  �أن     ،لطف� مور� يف سسية  ليض عامال 

  .2002:36،ادر للطف
3ـ �الة �القتسادية و�الجتماعية:

�نتسار  لالأ�سر عامال مما يف  �لجتماعي  �لتسادي   ستومل� �نفا�ض   
�لإيذ�ء الفر يودي �إ ياد عدد �لأمات �أناء �يا �أن �لظر �لتسادية 
 لطف� يعت بالتا للعم سطر�ر �لأ�� بطالة �لأ ر �ألف� م سعبة لالأ�سرل�
 دما ��ست ،اجات �ملادية� باإ� د، حيل� سدر لـعدمـ ليةسوم عالة
در��ست1997 Hahsen، David    �لتعر على اأ �ملت�ت �لفردية �ملنية يف 
 لدر��سة ع� هذ نتائ سف سوم بتم معاملت لأطفال �لذي� ي ديد
جود بعض �ملت�ت �ملربطة بالأ�سر �ت �لعالة باإيذ�ء �لأطفال منا �ملانة 

 .458:2007،لير ساديتل� لو�س� لجتماعية�
:4 – عمر �لو�لدي

ييد �حتمال عر�ض �لطف لالإيذ�ء �إ �ان عمر �أحد �لو�لدي �أ م 18 �سنة 
يف �لو �لذي   �لإبال ي ع عر�ض �لطف لالإيذ�ء �أ عند لد �لطف د 
يتعر�ض �لطف لالإيذ�ء م ب �أحد �لو�لدي �أ ليما �أ د يون �سر �س �أحد 
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�سعود، 2000:  �ل   لأ�  مـ  لطف� مور� يف در على حماية   عامال لو�لدي�
 للو�لدي 48 18ـ ـة �لعمـريةإلـى �أن �لف� 1996 سيلبلبي� سـارت در��سـةأ� ،57
 سياجن  سدياج �لأطفـال  على  �عتد�ء   لأ� هم  �أبنائـم  باإيذ�ء  يومون   لذي�
بنسبة   47،1ـي �ملتمـ �لأردنـي، عامـ �لبـطالة يف يـاد �لإيـذ�ء �سـد �لأطفال 

.11 :2000،سريمل�
ما �أن هنا عدد� م �لعو�م �ملتعلة بالو�لدي �لتي ساهم يف ور �إيذ�ء 
 سـتومل� عمر �لو�لدي ،سيةسسطر�بات �ل�� سيةلأمر��ض �لنف� لطفال م�
�ملدر�ت  �لول  على  �لإدمان   عو�م  ،لـمتد�  ـلد� ي  للذـاء،   ملتـد�

 .Helfer and Kemp ، 1976

�أهم سا و�سمات �الأطا �لي يترسو لإي�ء:
يتعر�سون   لذي� �لأطفال  �سمات   ع سف �لتي  �لدر��سات   لعديد م�  هنا
 سلول� ر �لتعليميلتاأ� لدر��سي� سيم يعانون �سعوبة يف �لتلالإيذ�ء على �أن
 � بالأ�ساة  �لإجتماعية  �لعالات  �إامة  على   �دلإ�  م  و� �لإنسابي 
 سور�  لدي �لإيذ�ء   إ� يتعر�ض  �لذي   لطف� �أن  د    للطف  �لعد�  سلول�
 م �رة   ياد �لإ�ستر�ر   عد ذلك  منفسة  معنوية   ر  �  ع �سية 
�لعناد �لتمرد على، ،596:2005ذلك م عالمات �لإيذ�ء �للفظي لديم حرة 
 ،اليف �ل �سطر�� ،سو ئد� نية�عد ،لأ�ساب� أ� اض �لإبنة، ممت 
�لتد بس �سلبي ع �لنفض، و  بالد سو، �إار �سلو موي 
  �لعاطفي،   لأ� ذلك   ،13  :2008 �لوطنية،  �للنة  �لعامة،  �لأمانة  للنفض 
 ياجم  بس علني،  �أن يون    ةبذي ألفا�  �دست��  أ�  سبال �لنفار 
.Evans، 81:1996 ربامل سم �ساحبيت  �در ضسلإيذ�ء �للفظي طبيعة �ل�

�أن �لأطفال  �أدت لك در��ست عبد �لوها ام1991  �لتي �أرت  لد 
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�ملساء معاملتم يظرن �سلوا عد�نيا عد و� م �لبية �مليطة �أن �لأطفال 
 عد يف   تم ربوية    بطرية  عاملم  �أمات   إ� يرجعون  معاملتم  �ملساء 
 ستمرم بسفة  �لأطفال   م �سرية   بد  اع  سلول� على  �إابة   د
رلي، ،.457:2007اإهمال �لأ�سر للطف يسب ل �لسعور با لنبذ �إ ور 
 د�د حد ما ،تمد� على �ملارها  حا نيا�ون عداأن ي سطربةيات مسلو�
 تملر�سا يف �مل� عد ع هو �لتعب راها �أإ� لطف� ذ �سلود ياأ لعناد�
 لي يف در��ستر ريذ .ريلعنف على �ل� يف �لإنطو�ء �أ تم ة �سلبيةبطري
�أن �ل �سعود 2000 �أ�س �أن �لطف �ملتعر�ض لالإهمال �لنبذ عد� سول 
�إ ياد �ملساعر �لسلبية �لتي د دع عند  على �لإهتما �لرعاية يودي لك 

.457 :2007 ،لير ار�سة �لإيذ�ء على �ل أ� �رلالن ل�
 لأ�سـر� �أن  لنا   و�س  الأب� �لدر��سات   م ها  �لسابة  �لدر��سات  �إن 
بـ ـور  �لأطفـال  �إيـذ�ء   بيـ �أن هنـا عـالة   دمـ  أ� �لإيذ�ء   مـوط  عـت

.سويـ� ـيات �لسـلول�

:اسد �الأط ء �لل�وجية �الإي ثار �لناجمة عال�
على �لرم م �أنك ل ستطي �أن تم يف �لطرية �لتي يتعام با �لأطفال 
لأية  ون منتبا  �أن   ،رأ�  بطر ساعدمل�  ستطي �أنك   �إل  �لرن م طفلك 
 ول أ� ،اأ لون منعاأن ي ريةسلل ون عر�سد ي دل باأن �لطف سار�تإ�
�أ�سماء   علي يطلون   ريل� �لأطفال  �أن   أ�  �إ�  ،ال  أ� �ملعتاد،    على 
ة، �أ يينون، �أ يددن هاريض �رن،  ،.67:2005�أن جمي �أنو� �إيذ�ء 
�لأطفال لا اأ نفسي �جتماعي على �لطف د ور على و و� �لعاطفي 
 سح طويلة �لأج أ� ملد� س ت�لتاأ� ون هذ د ،يسلولجتماعي �ل�

 .878 :2005 ،مود ب سلت� لطف� م ملعتد� ر ر�رها اسد
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�أحد �أهم هذ �لار هو �أن �لإيذ�ء �للفظي يظ يدد على مسام �لسية ما 
لو ان سريطا سيليا ل يتوف حي ظ هذ �للمات يف ر�أ�ض �لسيـة مر بعد 

مر �سنة بعد �سنة  سال ع �لار �لتالية:
�لعلة �لتو�ري بعيد� ع �لأنظار، ور �أعر��ض متالمة  للفس على �لسية، 
ل   أن� على   سنف  إ� ينظر   أن� �إل   ا  م  ح مما  �لسية  �أن  د   حي
يست ما ح، �لتسامي �أ �دعاء �لمال يف �لأال هي �أحد �لليات �لتـي يتبعا 
�لسية لإار �أن يفـع  سـيء بس �سلـيم، �إحـسا�ض بـذن ل جـود ل لك 
 JANTZ، �لأ�سـو�أ   أ�  سـلأ� نـو  �سـو�ء   ملـفاج�  ـلت�  ،حـول علـى م  للتـاأ
 اسلن�  يابا  لال�ستمتا �لابلية  نض  �لار   م ذلك   .106-51: 2003

 لملت�  سلول�   �لعد�نية،   ،و� �لنع�لية  عليم   يبد �لتمرد  �لعناد 
.9 :1991،سالمة�

يذر �لربوعي 1425  بعض �ملوسر�ت �لتي  �أن لف �لنظر �إ جود 
مسلة �أ �أمة نتية �لإيذ�ء �لذي عر�ض ل �لطف هي دلئ �سلويـة تم يف: 
�لنعـ�ل، د مستو �لتسي �لدر��سي، عد �ملسارة يف �لأنسطة �ملدر�سية، 
وـر   بالألفـا  لـنع�  سـل�  لت�  � لك يرجـ  ملدر�سة� م رل�
�ليو�سف،2005:  �لعد�نية   ريلأ� �لنفض  �لة يف   عد ،لطـف� نفسـية  علـى 

.2004 ،سورمن ال�  اطذلك �سعوبة يف �لت .57
�ملساء  �لأطفال  �أن  �لريطي   ملطل� عبد  �لأسول  عادل  در��سة  �أرت  د 
�أد�ء  يف   ريلال �لجتماعية   لتبعي� �ل�ستاللية   عد  إ� يلون  معاملتم 
�أمورهم،�أ رسا للتعب ع مساعرهم، بعيدن ع �لتوج نو �ليم �لالية 
ـاء،  �ألـم  �لنع�ل   با  �سـعور �أهم  عد�نية   أ� �أنم  �لدنينة 

.458 :2007 ،لير ن�لعد� ،سفون بالمباليت
 ارملأ� سدد يف معاملة �لطفأن �لت� ور يف �لد�ممذ 1993 ملنيف� ير
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�لة   ساعـر عـدم ـي ا�سـي   باأ�سلو  ساأن  م ليلت�  اأنيب  وبي  جر
.105:ت . ،لد�م� ضساعر �لنـة �إلـى مض بالإ�سابالنـف

�لإيذ�ء �سد لالأطفال   لناجمة ع� �لار   1987 Brackmanد حددت  �أما 
 عد �لعناد  �لعار�ض   سلول� �لذ�ت  دير  نض   لتا� يف   ل يتعر�سون  �لذي 
 سيـبالت متعلـة  مدر�سية  مسالت  �لد�عية  نض  �لناء   للمدي �لإ�ستابة 
�لسسية  �لعالات  م  على   درل�  عد  اتأ� �لر�ر،   ا� يف  �سعوبة 
سى  �لأطفال،   سبال�  ي يف عمل �تسر  لد   اندر� يول  �ملتبادلة. 
 إ�  سبال� يودي يف مرحلة  د  �للفظي  �لإيـذ�ء  باأن  �سنة م  يف ال   30
�لإدمان، حـالت �لس �لسديد �أ د�ن  �لة يف �لنفض، �أيسا عد �لدر على 
�لربا بسد م �لري �أنن .4نالح يف  ما �سب ما لالإيذ�ء �سو�ء 
على   ب �سلبية  اأ�ت   م  ربيت بسد   أ� �لأطفال  بسد �سد  ار�ض   ان

سسية �لطف على و �لنفسي �لجتماعي.                                  

  :اء �الأط�سة باإيا� �وو�ل و�
 حي سان يف حياا �لإنر ب لتي� أهم �ملر�ح� م عت إن مرحلة �لطفولة� 
يولد �لإنسان سفة بيساء الية م �لعيو �لسو�ئ م �أهميتا يف ونا 
 لفرد م� لنمو  �أيسا مرحلة  �إا   ،سح بليةستمل�  يالل �إعد�د  ليس مرحلة 
 م  سبتي ما  �جتماعية  نسة  رعاية   م  ايتل ما  �سوء  في   ،جو�نب  جمي

.100 :2006 ،�ع بستسيـة يف �ملسل� دد معـاـ ت�ـ
لم   ف �لتي  �لأطفال   وح بتديد  بالطفولة،   عامليا  لهتما� بد�أ  لد 
�لنظر  ذلك   ،11:2000،نر� �بيلي   امملت� �لنمو  �لرعاية  �ماية 
�إليا علي �أنا مرحلة عمرية لا سائض �سمـات مـمي�ت تلف ع سائـض 
 ر �لطفيتاأ إ� .1:2000،سريمل� �متمي ستدعي �هتمامـاـ ت �لبال�مـمي
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 يا� ت� حول  ييتل ائي حيل سب يطة بت �مل�مل� ت�با
�ليم   ملباد�  ي ر�ض   ،تيار من� نسر دل�  أ�  � �نو  سنف ر يف 
 نمو لدي ،لجتماعية� ة �لو �لديةال� ،يطة بمل� ر بالعو�ملتاأ ابليت يد
 أ�سالي�  سلول�  مباد �ملفاهيم  �ملعرة   م  ل�  ستي �اهات  ميول 
 ظ لتي� بلستحا�سمة يف م لطف� حيا م سنو�ت �لأل� عا ي لتف�
 حمايت ائية سية طول �لعمر. �إن رعاية �لطفس وين ة يفارها �لعميأ�
م �لإيذ�ء �ل�ستالل �لإهمال تع بالأم �ل�ستر�ر �ماية حا  مسولية 
م مسوليات �لدل �لتي ينبي �أن نض با لي ينمو �لطف و� متامال الل 
 �تمعات، بناءمل� لأ� د اا�ض بلتي ي� أهم �ملعاي� هي م سنو�ت حيا�
�لتي  يف   ملباد� �لأ�سض   لطف� �لو�جبة   و�  نو�س �أن  لبد  لك  على 
�سوئا لبية هذ� و على �لرم م �لهتما �لعاملي مور� بسية �لطفولة 
 مر م �أعيد �إ�سد�ر ،لطف� و لعاملي� املي� 1924 سدر عا� ا حيأمن�
انية  بعد عد �إ�ساات �أدل علي عا 1959 �سدر ميا حو �لطف �لعربي 
للتنمية  �لعاملية  �لمة   1990  عا �لطفولة  بمة  �لعاملي   لهتما�  1980  عا
�لجتماعية يف عا1995  بسور البية اد �لعا، على �لرم م  لك اإن 
ما �حتو هذ �ملو�ي موجود بس ام ��س يف �لبية �لإ�سالمية �علة، 

.21 :1998

 وية حـفا� ـي �لإ�سال لطفـ� وح و�سي لدر��سة� ل يف هذساأحا� 
�لطفـ �لعامليـة.     

 :يف �الإ�س ل� و :أوال�
�إ �ان �لإنسان هو ور �لر�سالة هدا �لأل هد�يت  اإن �لطفولة هي نطة 
جملة  �أن   ،للطف عناية  رعاية     د  ر�لإ�سالي  إ� �لعناية   هذ يف  �لبد�ء 
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 سبـر حتى يسمنذ �ل سليـما� وينا لفرد� وي بية �لإ�سالمية يفل� �أهد�
�أطفالم  �أبي طال ر�سي � عن ل رهو�   علي ب ع  اسا� بستمل� يف 
على �أالم، لد لد� لمان  مانم ادر، .56 :2002�لألد ما يف 
  لدنيا� يا� ينة لبنون� ملـال� :عا ال لدنيا� يا� ينة رن �ل�رل�
�لف 46هم نعمة ست �لسر  جعل ل مال دد�  12بن سود� 

.15- 12 رملد�  �يد دت لمـ 13
ب �أن عر �لإنسانية حـو �لإنسان  حـو �لطف �هتم �لسريعة �لإ�سالمية 
 ي منذ ميالدأن� أ� �لد لعناية للطف� لرعاية�  دبت ابال بالأطفال �هتماما
 اوح رنا سرأربعة ع� م رر مـنذ �أ ـد سد، �أي �أن �لإ�سـاللر� س� أن يبل� إ�
�لر�ن  يف  رد  لد   ،.22:1998 �علة،  �لطفولة   بالطف ا�سـة  �أ�سا�سيـة 
 وا حول حـر جميعد لتـي� لأحادي� ياتل� سنة �لنبوية �لعديد مل� رل�
 جماعة م أ� بعين تم اط ـي لـم سم بالعاملـيةت و� هذ ،لأطفـال�

:وـ� أهـم هـذ�  ،سرـة �لباـا جاءت لإ�  �ـدد ـاعر لنا�ض �أ�
1 - م هبة   يا� يف   ح لأن  �إ�ساط؛   حرم    نبا �لسريعة   هتم�

 ،إل با�  � لتي حر� �لنفض  تلو�  عا :ل  ال   انسب�  ال�
 وح ام� لأ� أعط�  لأ� طر على حيا ن� س إل يف حال لو�
ا�سة ف ر�حتا م �أج �سمان حم �سليم  طف �سليم ال م �لأمر��ض 
اأجات �لسريعة �لإ�سالمية عد �سيا �لأ� ام  �إ�سا بعض �لتاليف 

�لسرعية عنا يف حالة حملا.
2 - حي ،مور ا يف حالة �يف �مل ن� سريعة �لإ�سالمية حل� حفظ

ر ال اأما �ليتيم:عالـى ال ةسيـم �للت م� س�  ينتظر
�سور �لسـى �لية 9. 

3 - وي يف   يور   س� �لأ�سم  لأن  للمولود   س� �لأ�سم  �تيار   رسر�
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 سببـة لنف لطفـ�  ية ع� ير�سم �سور  معنويـا  سية �لطفس
�أهـل  �سطـ �لجتمـاعي �ي ،.172 :2005 ،�لأ�سم �لبي يور 
 سالل� سالل� علي وللنا�ض ل� ب ر� ل سبي سية �ساحبةيف نف
 مسنو� �أ�سماءاأح مأ�سماء �أبائ� ميامة باأ�سمائل� دعون يو مإن�
�ا .7:2008 ،،يـول �لر�سول �سلى � علية �سلم �أح �لأ�سماء 
�ب ماج 2 / 320 رم   س� لرحم� �إ�  ع ج عبد � عبد 

  .3773 دي�
4 - م  ر �إي    �إيذ�ئم   أ� �لأطفال   ت �لإ�سالمية  �لسريعة   حرم

�لظر ، حرم ا�سة عاد �أد �لبنات �لتي ان متبعة يف �اهلية ال 
� عا :ل تلو� �ألدم سية �إمال ن نرم  �إيام �إن تلم 

ان طا ب� �لإ�سر�ء: 31.
5 - ،أبي� إ� سبن رسر�  سيف �لن لطف� سريعة �لإ�سالمية على حت �لر

 انسب� � ال سالأن� سي حتى ل لأبوي� ون معرأن ي�  رسر� 
  �دير ان ربك �رس� سبان عل �سرملاء ب� م ل هو �لذي :عا

�لفران: 54.
6 -.�مل�  يف �ملال رأ� وح م علي لتبني ملا ي� حرم
�نان - 7 طفلا  عطي  �أن    بذلك  �أمرها  �لر�ساعة  على   لأ�  لإ�سال�  ح

�لدء �ل�ستر�ر.
8 -  نما على �لتعاتح ،لو�لدي� سانة �إسريعة �لإ�سالمية بادت �لع

�ملنا�سبة سانة �لطف حفظ ربيت حمايت م  �سار  �لبية  ية 
 يف حالة  �أدر على لك   لأن  �نظر للنساء  �لألوية يف �سانة   جعل
�أذ   لالأ  ي ل   لالأ يون  �سانة   ح اإن  �لأ؛   لأ�  ب  ال�
 ع أبي� ع سعي عمر ب ع الا مج� سرعي ا �إل باأمرمن لطف�
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جد عبد� ب عمر �أن �مر�أ ال: يا ر�سول � �إن �بني هذ� ان بطني 
 عاأر�د �أن ين ،نـيطل إن �أبا� ،حو�ء ري لحـ اءس� ديـي لـ عاء ل
 ،ين  ما ب أح� سلم: �أن� علي � سلى� � ا ر�سـولال لـ ،مني

  .56 :1993 ،يملنيا�
9 - لهتما�  ارعاية �أطفال  اء يف �لبيعلى �لب سريعة �لإ�سالمية �لأل� ح

بم جعل هذ �ملا هي عملا �لأ�سا�سي، هـي ليس مطالبة بس �لعيض 
 س ا ساءو�مون على �لن لرجال� :عا ال ،لأ� ام لذي هو م�

� بعسم على بعض ا �أنفو� م �أمو�لم �لنساء: 34.
�أار �ملسون على - 10  م رأ�  سانة لمر�أ� ون د�ن �لأ يف حالة

 لبلو� لع� سريعة �لإ�سالمية ما �لب لتي طالب� سرا �لي رتو أن�
�لإ�سال �لدر على رعاية �لس �لأمانة.

�أ�سا�سيات - 11  م العلم   لطف� عليم   رسر� على  �لإ�سالمية  �لسريعة  �أدت 
�أهليم  �أنفسم  علمو�  �سلم:  علية   � �سلي  ال  �لسية  �لبية 

 .�
12 - سو�سا   �لسار     ا�سريل� على  بالولية  �لإ�سالمية  �لسريعة   هتم�

 ينف عليم    �إامة   م بد  ال  الهما،   أ�  لو�لدي� �أحد  يتوى  عندما 
عليم  يعلمم  يربيم  يتسر يف تلام ا هو  لم.

حذرت �لسريعة �لإ�سالمية  يعتدي على �أمو�ل �ليتامى ما �أ�سى ر�سول - 13
عليم  �ملاظة   لأيتا�  إ� �لإحسان   بوجو �سلم     علي  � �سلى   �

�لإنفا عليم مساعدم يس �أمورهم.
14 - لأم�  و   حنان   بر �لأطفال  معاملة  على  �لإ�سالمية  �لسريعة   ح

 ب :ال عن � ر�سي أبي هرير� ع معلي  سول� عد  ملعاطفي ل�
 ب  رلأ�  ل ال   ،عن  � ر�سي   س� �سلم     علي  � �سلى  �لر�سول 





اإليذاء اللفظي ضد األطفال

 ال ل ، ممن �حد� بأ�  لولد� م سرع  إن� � ض: يا ر�سولحاب
حم“ �سي �لباري،  ل يرحم ل ير سلم:“ م�  علي � لر�سـول �سلى�

 .مذيل� سلم،�سم يس�
�لبية، - 15 يف  بالذور   لإنا�  �سام  رسر� على  �لإ�سالمية  �لسريعة  �أدت 

 ،يف �أن يتعلم �لعلم �لنا ،سنةربية ح يف �أن يربى � سن� م ل
 � عبا�ض ر�سي ب� �لك ما ر على لدلي� ةيسل� يدر�ض �ملعار
  ـدهالـم ي ـىأن� ل ان مـ :سلم �أن� علي � لنبي �سلى� ما ععن

.73 :1993،يملنيا� ،نة� � لا �أدعليـ لـد ريـو  ،اني
�لرعـاية  �لبية  �لرة   يا�  للطف  فل �لإ�سالمية  �لسريعة  �أن  د 
�لهتما   ف ع �أي جان م� و�ن �لنفسية �لجتماعية �لسية حتى 

ينساأ �لطف �سويا ييا حيا رة �سليمة.

:ل� و اقية� :ياثا
 عتمد� �لذي   1959  منو سر  يف   لطف�  و �لعاملي  �لإعالن  �سدر 
�معية �لعمومية لية �لأ �ملتد د �ساد �ململة �لعربية �لسعودية على 
�لإفاية �لدلية و �لطف باملر�سو �مللي رم  7/اري 16 / 4 / 1416هـ 
 تعار�ض م �لتي  �ملو�د  �لبنود   على جمي فلت�  م ،1995 / 9 / 11 �ملو�
�أحا �لسريعة �لإ�سالمية �لسدي،  .15 – 14 :2008د نس �لإفاية على 
�و �لأ�سا�سية لالأطفال �لتي عض �حتياجام يف �أي مان يعيسون ي على 
 ،تـممل�    ـ يـا،  ينعم   سعيد� بطفولة   لطف�  يتمت �أن  �لأر�ض   ج
�لرجال  �لأمات،  �لباء  دعو  �لإعالن،  هذ�  ـي   ررملـ� �ريـات   ـوبا

�لنساء، لاللت� بذ �لبنود �لتي نـض على مـا يلـي:  
بال . 1  طف  ل �لإعالن،  هذ�  يف   ررمل�  و�  ميب  لطف�  يتمت �أن 
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��ستناء �أن يتمت بذ� و دن �أي فريـ �أ يـي بسب �للون �أ�نض 
�أ�لدي، �أ�لأ�س �لومي �أ �لجتماعي، �أ �لـ �أ �لـنس �أ �أي �سـ� ـر 

 .لأ�سر ون لـيـ
�لالمة . 2 �لتسيالت  �لفر�ض   ل  ن �أن  ا�سة  بماية   لطف�  يتمت �أن 

لنمو� سمي �لعلي �لي �لرحي �لجتماعي و� طبيعيا �سليما يف 
جو م� رية �لر�مة . 

للطف�  منذ مولد يف �أن يون ل �أ�سم جنسية. . 3
�لسي . 4 للنمو   هالمو يون  �أن  �لجتماعي  �لسمان  بفو�ئد   يتمت �أن   ي

 ا�ست� ماية� بالعناية  أم� �أن يا هو   اية يل�  ذل �لسليم، 
 ملاأ� �لذ�ء   م  ا در  يف   ح  للطف  ،بعد  لو�س�  ب  متلال�

�للو �دمات �لطبية. 
ا �لطف �ملعو جسميا �أ عليا �أ �جتماعيا باملعاة �لبية . 5 أن ي� ي

 .ا حالتسيت ا�سة �لتي� لعناية�
يتا �لطف لي ينعم بسسية �سليمة �إ � �لتفم لذلك ي �أن . 6

 لم� نان� سودما يف جو يليتسوم  يف لدي� برعاية ساأن تم 
 ،أم� ع سل� لطف� س ض �لظرإل يف بع� وال ي ملادي� ملعنوي�

 .� �ذب لتمت� سسعي لتيسلطات �لعامة �لل� تمعلى �مل ي
7 . يف مر�حـل ،ميا�إل� انيا ونأن ي� ي �لتعليم �لذي يل يف ح لطف

 ي ،على �أبوي لية بالدرجة �لأسومل� هذ  ،لبتـد�ئية على �لأ�
 �و �أهدا نأن يوج� ي و، �للذيلل� املة للع ر�سة للطف تا إن�
بذ�   لتمت�  سلتي �لسعي  �لعامة  �لسلطات   تممل� على  �ا،  �لتعليم 

 .�
ي �أن يون �لطف يف جمي �لظر ب �أ�ئ �ملتمتع باماية �لإاة. . 8
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�أن يتمت �لطف باماية م جمي �سور �لإهمال �لسو �ل�ستالل، ل . 9
 لأحـو�ل حمـل� ظر يف جميي ،سدلر� س� بلو ب لطف� �دست�� وي
 أ�  عليمـ  أ�  تـي �سو �أ �سنعة  �أية منـة  يعمـ يف   ر  أ�  لعمـ� على 

 .26 – 25 :1998 ،علة� يل� لي �ألع� سمي �أ� و عر
10 . لتميي� إ� د د ملمار�سات �لتي� جمي ماية مبا لطف� اأن ي� ي

�لعنسري �أ �لديني �أ �أي س م �أسال �لتميي ،�أن يربى علـى ر �لتفم 
 .3 نإن� لعاملية� ولأ� سلمل� ،سعول� ة ب�سـدل� سامـلت�

يف   رلأ� �لو�سعية   و�نل�    سب� �لإ�سالمي   لدي� �أن   سيت  سب� ا 
يدل   يب �لذي  �لسيء   ،ا  إ�  ميالد تد م لتي�  لطف�  ولعناية ب�
  �سلبية  �ارها   سلي  ب  لر� �لرحمة  �لعناية   عد  لطف� �إيذ�ء  �أن  على 
 ملباد�  و� تعار�ض م  ب �لنفسية �لتسادية �لجتماعية،  �لناحية  على 
�لأ�سالمية للطفـ� ،و �لتي �ف عليا اة �لتسريعات ـي  �ملتمـعات. 

 و�ن سم� م لطف� و لعاملية� و�نل �لعربية �لض �لدبع د جعلل
�لدلة بنيا، ا يس �إ �هتمامم بذ �لفة، �لت�مم بالإفايات �لعاملية 

حول حو �لأطفال حمايتم.   



1

اإلطــار الـنــظـــري

ـسـاوالت �لدر��سـة:
 أ� للدر��سة  �ملو�سوعة   �بالأهد �مليد�نية   ولب� �لدر��سة يف  سالت   بر

بعسا، �أهم هذ �لتسالت �لتي ال �لدر��سة �لإجابة عليا هي:

1ـ ما مد �نتسار اهر �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفالـ  طالبات �ملرحلة �لإبتد�ئية 
. لعليا ـ يف مدينة �لريا�ض�

�للفظي  لالإيذ�ء  يتعر�سون   لذي� �لأطفال  �أ�سر  سائض   بار� مدي  ما  2ـ 
. عدل �لإيذ�ء �للفظي  ةعال

3ـ ما �ملسالت �لار �لسلبية �لتي يعا منا �لأطفال نتية عر�سم لالإيذ�ء 
 . سيةلنف� لجتماعية� لناحية �لأ�سرية� للفظي م�

4ـ ما �للية  لتن �لإيذ�ء �للفظي � لول �ملحة لدر �دمة �لجتماعية 
 د ملل سر�لأ� فيد �لطف يل نياا مالل م تد أن�   لتي�

   . تلفةمل� تممل� سر�ئـ لة بسمل� سار هذنت�





الفصل الثالث

 يةت �مل��جرال�

• نـــــــو �لــــــدر��ســـــــــة. 
• من �لــــــدر��ســـــــــة. 
• �إجــــر�ء�ت �لدر��ســـة.

• تم �لـدر��ســــــــــــة. 
• عـيـنـة �لـــدر��ســــــــــــة. 
• طرية �تيار �لعينة. 
• �أد�ت جم �لبيانات. 
• الت �لـــدر��ســـــة. 

• �لتلي �لإحسائي لبيانات �لدر��سة. 
• �لسعوبات �لتي �جــــــ �لـبـاحـــة.  
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�الجر��ت �ملية
�لدر��سة،تمعا،منـا،   نو  ،لب�  تممل  سفا�  سلف� هذ�  يتنال 
 ،لب� �إجر�ء�ت   إ�  لتطر� الا،  بياناا،   جمـ �أد�ت  عينتا، 
منا،   املبت�  ائ�  إ�  لتو�س�  ي ا  �لإحسائية،  �ملعاة   ،�مت

يما يلـي فسي لك.   
لدر��سة� و

يعت مو�سو  �لدر��سة �الية هو �لإيذ�ء �للفظي  م �لدر��سات  �دية على 
 سف عل�  يد مللم �لباحة باجة  ر�أي  �لتي ما�ل - يف  �لسعودي   تممل�
�لأبعاد �ملتلفة لا -  علي اإن �لد�ر�سة �ل�ستطالعية هي �لأم للدر��سة �لر�هنة 
�لتي �سيتم م اللا جم� ائ �لبيانات �ت �لعالة و�سوعا لك يف 
الة �سياة �ملسلة �لإجابة ع سالا، ديد �ملفاهيم �لتعريف باأهمية 
�ملسلة م �لناحيت �لنظرية �لعملية، لنس ع طري لك �إ �إ�سد�ر عميمات 
بساأن �ملوف �أ �ملسلة �لتي و �لباحة بدر��ستا  ويف نتائ لي �لدر��سة 
  �لذي  �لسعودي   تممل� يف  باملسلة  �ملربطة  �ملت�ت   لعو�م�  أبر� م  يف 
يسب �أن در�س هذ �ملسلة ي على مستو طالبات �ملرحلة �لبتد�ئية �لعليا، عد 
�لدر��سات �ل�ستطالعية م �أنس �لطر يف ال �لدر��سات �لجتماعية �دية.

 لدر��سة� م
ا �أن �لدر��سة �الية سعي �أ�سا�سا ملالة معرة حم �نتسار �لإيذ�ء �للفظي 
اإن لك حتم   ،ل عر�سم   د تطبيعة عال �أ�سبا جودها  �لأطفال  �سد 
على �لباحة  ��ستد� من �ملس �لجتماعي ع طري �لعينة �لعسو�ئية �لبسيطة 
�لذي يتفي ي بدر��سة عدد دد م� الت �ملفرد�ت يف حدد �لو� د 
�لإمانيات �ملتور حس .224:1985،بو�سف هذ� �ملن هو �لأنس للدر��سات 
 �دبا�ست هذ� �ملن سمما ي ،االية يف نوع� ة للدر��سةسابل�ستطالعية �مل�
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 دستي �لجتماعي   سمل� �أن  �لدر��سة،  سالت   لالإجابة ع �ملالئمة   �لأد�ت  
در��سة مسلة �جتماعية يف �لو� ا�سر،  جم بيانات معين ع �سان منطة 
على  بساأنا،يساعد   معين �إجر�ء�ت   ا� سيسا،  بسد   معين  ي�رج
بيانات  علـى  �سـول  يف  يساعد   أن� ما   وملب� �اهات  �أد�ء  على   لتعر�

دور�يـة حول �ملبـو سائسـم �لسسيـة �لجتماعيـة.
 ت �لدر��سة��جر�

ام �لباحة بعد طو�ت:
.ل�ستبان تبارة �لسم �لدر��سات �لجتماعية على �س ة�ذ مو1- �أ

�لريا�ض  – نطة  – بنات  �لتعليم  �لبية   إد�ر�   -2اطبة �سعاد مدير 
للمو�ة  �إلي م ب �سعاد مدير سم �لدر��سات �لجتماعية   ج لذي�
على مساعد �لباحة سي ممتا لتطبي �أد�ا على عينة م طالبات 

�ملرحلة �لبتد�ئية �لعليا يف مدينة �لريا�ض.       
 تارمل� �ملد�ر�ض  على  بالسال  بد�أت  �ملو�ة  على  �لباحة  حسول  بعد   -3  
للباحة    �لذي   لو�  لتطبي� متطلبات  معرة   سيللتن  سو�ئياع

.ساعدمل� ملدر�سة �أ� مدير يتم م سيان �لتن ما البا ي سور�
لدر��سة� تم

 لر�ب� بسفوا  �لعليا  �لبتد�ئية  �ملرحـلة  طالبـات   سمي �لدر��سة   تم
�لريا�ض  مدينـة  مـد�ر�ض   م  لبتد�ئي� �لساد�ض  �لبتد�ئي،  �امـض  �لبتـد�ئي، 
�وميـة لك ـالل �لفس �لدر��سي �لا لعا 1430 – 1429 بناء على 
�لتعليم    �لبية   إد�ر�  ا مسول علي�  لتي�  رملتو� �لإحسائية  �لبيانات 
 �مر �إحســاء�ت    ولب� �لإحساء�ت  سم  �لريا�ض  نطة   – بنات   –
�لإســر� �لبوي مر �لسر ــ مر �لر ــ مر �لسمال ــ مر� نو ــ 
مر �لو�س لعا 1429 /1430 هـ ب �أن عدد طالبات �ملرحلة �لبتد�ئية �لعليا 
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م �لسعودي دينة �لريا�ض هو 84711 طالبة، ما ب للباحة �أن �ملد�ر�ض 
�لبتد�ئية تو على مناط مدينة �لريا�ض �لتي تون م مسة مناط يظر 
 مومل� �لعليا   سفول� يف  �لطالبات  �أعد�د   �سرلإ�  �مر �أ�سماء  �دل 
�تيار    دل �لعليا،  �لبتد�ئية  �ملرحلة  لطالبات  �للي   مومل� للمد�ر�ض  �للي 
�لدوجر�ية  �لسفات  �سائض  يف   نو  م لا  ملا  �مسة   ملناط�  هذ

�لتسادي �لجتماعية.
1 - 3مل رجد

يو�س �أعد�د �لطالبات �ملد�ر�ض �لفسول يف �ملد�ر�ض �ومية للسفو �لر�ب� ،امض، �لساد�ض

�ملنطة�لسفو �لعليا

 مومل�
�للي 

للمد�ر�ض

 مومل�
�للي 

لطالبات 
�ملرحلة 

�لعليا

 لو�س�سرل�رسمال�لل�نو�
25229747686321467083ر�ب

24599766680521436866امض

25929883659125326713�ساد�ض
 مو

75732939620259682120662 منطة

3513492379339184711عدد �ملد�ر�ض

لد  �عتماد تم �لدر��سة م �سالت �إد�ر �لبية �لتعليم- بنات -   نطة �لريا�ض. 

و�لدر��سة ة �لبحعي
�لعينة  طرية   �دبا�ست  للتطبي  تارمل� �ملد�ر�ض  بتديد  �لباحـة   ام
 مر  ل �لتابعة    و�ئم  يف  �ملد�ر�ض  �أ�سماء  بتابة  لك  �لبسيطة  �لعسو�ئية 
 حي �لوحد�ت،  لك   جمي   �لتي  �ملدر�سة  �تيار   حد على  بورة   �سرإ�
�ملد�ر�ض،   م مدر�سة   ل �لتيار  �حتمالت   ب  �سابامل �لطرية   هذ  تا
مدينة  ذلك   سملت �ملد�ر�ض،  موعة  �تيار  يف   يلت� عنسر   نلت لك 
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بالنسبة  �أما  �لاية،  �لتسادية  �لجتماعية  �ملستويات  تلف   م �لريا�ض 
لعينة �لفسول �لدر��سية د ��ستد يا �أيسا �لطرية �لعسو�ئية �لبسيطة لك 
 سول لعدد �لف س  ة عدد �لطالبات يفا بعد معريما بين رعةباإجر�ء �ل
  30 طالبة يف �مدر�سة بو  طالبة م 90 تيار�  لك مرحلة، بناء على

مرحلة م �ملر�ح �لعليا لتس عينة �لدر��سة �إ450  طالبة.
 ةيتيار �ل� ةر

�لبتد�ئية م الل  �ملد�ر�ض  بعدد  �إحسائية  �لباحة م �لطال على   ن
 حي �لريا�ض،  – دينة  – بنات  �لتعليم  �لبية   إد�ر� يف  �لإحسائي  �لر��ض 
بل عدد �ملد�ر�ض �لبتد�ئية 391 مدر�سة، لد �بع �لباحة �طو�ت �لتالية يف 

�تيار عينة �لدر��سة: 
.ة �سر مدر�سة يف  ة �أ�سملباح� تب -

-  وي �ملد�ر�ض �لإبتد�ئية ال على حد حس� ات �لأ�سلية �مسة، م 
.�سة �أم يف مرحلة على حد  أ�سماء� سع�

-  �س �أر� م �ملموعات �ملد�ر�ض م  جة �لتي يف �لأ� �مسة، 
على لك �تت 5 مد�ر�ض �بتد�ئية م  جة.   

اتلبيا� أدو�ت جم�
�سلة   سلي �سعبة  بدة ممة  �لأطفال  �للفظي �سد  �لإيذ�ء  مسلة  يا�ض  �إن 
لا   أ�سر�  بو�لدي  لطف� عالة  حول  در  لأنا   لباح�  م  هتما�  تا
 سأ� اإن  لذلك  �لسعودي،   تممل� بالأض يف  �لسرية  �ل م� سو�سية 
�لتي  �لدر��سات  هي  �لبيانات  على  �سول  �ملعلومات   جم يف  �لفعالة   لو�سائ�
ليـا�ض  بية   ستمار�� بتسميم  �لباحـة   ام لذلك   ،ل�ستبان  �أد� على  عتمد 

�ملتـ�ت �ملستلة �لتابعة، د ون �ل�ستمار م �أربعة �أج�ء:
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�ال�ستبا: هي �أد� مالئمة للسول على معلومات بيانات حائ مربطة 
بو� مع يف  س نسبيا ـد ل�ستبان عـدد م �لأ�سلـة يطلــ �لإجابــة 
  .121 :199،2 عبيد�ت  ل�ستبان و�سو ر�د �ملعنيلأ� عدد م ب ــا معن
�زء �الأو: يتون م موعة م �لأ�سلة حول �سائض �لدوجر�ية 
لعينة �لدر��سة، هي �لبيانات �لألية، سم على �لعمر، �لسف �لدر��سي، عدد 
�أمر     ،للو�لدي �لجتماعية  �الة   ،لأ�سر� يف  �لطالبة   ير،لأ�سر� �أر�د 
 ،لأ� عمر   ،لأ� عمر   ،لالأ �لتعليمي  �ملستوي   ،لالأ �لتعليمي  �لطالبة،�ملستوي 

.سطبيعة �ل ،سل� نو،ري لالأ�سرسل� لد�
 13 �يا�ض �لإيذ�ء �للفظي بوهو ل عبار 26 ون ميت :ازء �ل�
 م عبار  ر�د �لعينة �لإجابة علىعلى �أ ،لأمر�  أ� لأ� لأ� م ل عبار
الل ال دد�ت هي نعم اأذ �لون 3، �أحيانا اأذ �لون  ،2ل اأذ 

 .1 نلو�
�زء �لال: يتون م13  عبار هو ليا�ض �لار �ملبة على �لإيذ�ء 
�للفظي، يعني يف هذ �لدر��سة: �أنا د �سعوبة يف وي �سدات، سعور بالعلة، 
�سعف مستو �لدر��سي، ها م �لعبار�ت، لك م الل �إجابة �ملبوة على 
اأذ   أحيانا�  ،3 �لون  اأذ  نعم  هي  دد�ت:  �لالة  الل   م  عبار  

 .1 نذ �لواأ ل ،2 نلو�
�زء �لر�ب: يتون م12  عبار هو ملعرة �لية ن �لإيذ�ء �للفظي، 
�لإيذ�ء   نلت �لطالبات  با   و �أن   ي �لتي  �لطرية  �لدر��سة   يعني يف هذ
�للفظي �سدهم م ب �أ�سرهم عد ر�ر �لإيذ�ء عليم، لك ع طري �إجابة 
 ،3 نذ �لواأ هي نعم:ةالدد�ت �لالل �مل م عبار  ر�د �لعينة علىأ�

   .1 نذ �لول ياأ ،2 نذ �لوياأ أحيانا�
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ةال�ستبا� سد
�لنائية على مسة  �لباحة بعر�ض �ل�ستبانة بعد سميما يف �سيتا   ام
يف  �لجتماعية  �دمـة  بسم   سسملت� �لتدريض  هية  �أعساء   م  م
جامعـة �مللك �سعود �أ.د.�سامي �لد�م، د.جي� ي، د.علي �ملسلم، د.مد 
�سالحية  حول  �ر�ئم  لإبد�ء  لك   ،ضطا �مليد  �أ.عبد  �لرسيد،  د.بنية  �سعيد، 
�لأهمية،   لو�سو� �لسياة   حيـ  م  ،يا�سل  سع� ما  يا�ض  يف  �لفر�ت 
�إمانية يا�سا، �لتعدي �لإ�ساة �ذ �إن �أر�د �لك،  �أذ �ملالحظات 
ما   عدي  علي يو�و�    ما  ��ستبعاد     حي �لعبار�ت  بعض  على  �أبدها  �لتي 

 .تحو� �إ�سا� ة ماإ�سا�  عديل �حو�
 ةبات �ال�ستبا

لتديد مد بات �لأد� ، ��ستد� معام بات �ألفا رنبا م الل 
�لإحسائي   ليلت� رجات  جاءت  د   spss �لإحسائي   ليـلت�  برنام
مود على �أن معامالت دير �لبات �للي ل ور م ار �ل�ستبانة بدرجة 

 :و �لتامتو�سطة على �لن
 2 - 3 مل رجد

معامالت �ربا �ألفا رنبا ملار �لدر��سة

�ملور  يمة معامعدد �لعبار�ت ن 
نبار ألفا� 

لأ� ب ال �لإيذ�ء �للفظي مسأ� م417130.78ح

 لأ� ب ال �لإيذ�ء �للفظي مسأ� م411130.78ح

429130.78�أار �لإيذ�ء �للفظي 

�421120.75لية ن �لإيذ�ء �للفظي 
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اإلجـــراءات المنهجية

 ال�ستبا بي ةر
 / 4 / 12 1 /4 /1429 هـ �إ منيـة مل� لدر��سـة يف �لفتـر� �أد� طبيـ 

1430 هـ بالطرية �لتالية:  
 - ر باإعطاء  �لباحات  ميالا   م موعة   ساعد �لباحة   ام

لطالبات ع �ل�ستبان ،�لد م �لب ،طرية عبتا، نظر�  لسر 
�س �لطالبات يف هذ �ملرحلة �سعوبة بـعض �لعـبار�ت وا م عد مـم 
 سو�سـا لطالبـات� ة �ل�ستبانـة مـا  بتعبميال ـة ملباح� ام ـال

�لسف �لر�ب �لبتد�ئي.
 عبة �ل�ستبان م ب �لطالبات �لسف �امض �لساد�ض بعد ر�ءا - 

عليم  يف �لرة �لسفية، د ��ستر عبة �ل�ستبانة م 35 – 45 ديـة 
 .حد� سة �سفيـةـعدل ح

 - لو�س� اـأ�سر� لطالبة� لية عء �لبيانات �لأ للطالبات د �سم �هذ
 توي ا  ملالدي� ساعدم إ� تا لك لأن �لطالبة للجتماعي يف �ملن�

م معلومات يسع عليا ملوها فردها. 
 - بعا فريا  م  �لبيانات،   يس �ل�ستبانات،   مب �لباحة   ام  

ملت�ت �لدر��سة ليليا �إحسائيا با�ستد� برنام�  �لإحسائية.        
االت �لـدر��سـة

- �ملا �لزمن :ام �لباحة باإجر�ء �لدر��سة على عينة م طالبات �ملرحلة 
 1430 / 4 / 12 1 /4 / 1429 هـ �إ لبتد�ئية �لعليا يف مدينة �لريا�ض م�

 .12 يوما ملد هـ
للمرحلة  �لبنات  �لدر��سة على عينة م مد�ر�ض   طبي   :ملكا� امل� -
�ستتدد  �لدر��سة   هذ  نتائ اإن  لذ�  �لريا�ض  مدينة  يف  �لعليا  �لبتد�ئية 

بسائض لك �ملدينة.



2

اإليذاء اللفظي ضد األطفال

- �ملا �لب�سر: �سو تسر هذ �لدر��سة على عينة م طالبات �ملرحلة 
�لسف  �امض،  �لسف   ،لر�ب� �لسف   الل� بسفـوا  �لإبتد�ئية 

�لساد�ض يف مدينة �لريا�ض. 

 ات �لـدر��سـةلبيا ساال� يلتح�
�عتمدت �لد�ر�سة على من �ملس �لجتماعي يف �لإجابة ع �أ�سلة �لدر��سة بعد 
جم �لبيانات �ستتم معاة �لبيانات ليلا با�ستد� برنام�  �لإحسائية 
 ،Statistical  Package for the Social Sciences  SPSS �لجتماعية    للعلو

 :ة بالتالباح� و سو� لتأ�س� لإجابة ع� هاسف لبيانات� ليلت
��ستد� �ملتو�سطات �سابية �لنر�ات �ملعيارية.   .1  

��ستد� �لتر�ر�ت �لنس �ملوية.   .2  
.موعت ب لدللة �لفر T.Test . تبار� �دست��  .3  
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اإلجـــراءات المنهجية

 لت� وكيية  در��ستا  يف  �لباة   و�ج  لت� �لسوبات 
   ايع

ندر �ملر�ج يف ال �لدر��سة ا�سة ما يتعل منا بدر��سة �لإيذ�ء �للفظي   .1
�سد �لأطفال. 

�أن  ريد  �لباحة  �أن   م �لسك  �لدر��سـة،  عينة  �لطالبات   م    و  .2
 م  تا لك   رست�� د  �ملدر�سة،  يف  سالم   تعلـ معلومات   م

 .ر��ض �لبأ� لطالبـات باأهمية� ناتلف �ملد�ر�ض لإ ة يفلباح�
حسا�سية �ملو�سو �ملرب بالإيذ�ء �للفظي بالنسبة للطالبات ذلك بالنسبة   .3

 .للتعر�ض ل وملب� م  �ع� عد للمعلمات يف �ملد�ر�ض
 ج� د ةيف �ملد�ر�ض يف مدينة �لريا�ض يف �ململ جريا �أن �لدر��سة �أ  .4
�لباحة �ل م �ملساع يف معرة مو� �ملد�ر�ض، ل�سيما لسا مساحة 
 هذ على   للت �ملد�ر�ض   �مو  و�س  ر�ئ جود  عد �لريا�ض  مدينة 

�ملسلة ام �لباحة بالسال على نفض �ملد�ر�ض ملعرة �لو�سف. 
 ج� ذلك  �لعبار�ت  لبعض   م �سعوبة  �لطالبات   س� لسر   �نظر  .5
 هذ على   للت� للباحة   أم� د   ،ل�ستمار� عبة  يف  �سعوبة  �لطالبات 
�لسف  يف  للطالبات   ل�ستمار�  سر لا  باحات   ساعدم  م �لسعوبة 

.سف �لر�بلطالبات �ل ل�ستمار� تعب ساد�ضل� ضام�
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عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها والتوصيات

 ات �لبحبيا يو تال� عر
  دمةم

�للفظـي  �لإيذ�ء  مسلة  �نتسـار   مد على   لتعر�  إ� �لدر��سة   هذ  د
بالإ�ساة  �لريا�ض،  مدينة  يف  �لعليـا  �لإبتد�ئية  �ملرحلة  لطالبـات  �لأطفال  �سـد 
لالإيذ�ء  يتعر�سون   لذي� �لأطفال  �أ�سر  سـائض   بار�  مد على   لتعر�  إ�
�للفظي معـدل �لإيذ�ء �للفظي، �لتعر على �لار �ملبة علـى �لإيـذ�ء �للفظـي، 
 ،لر�ب� سـفل� ـي  للطالبـات   موجـ ستبـان�� �لباحـة بسمـيم   ام ـد �لـذ
 لالإجابة م �لريا�ض  �ملناط� مسة يف منطة  �لساد�ض يف مد�ر�ض  �امض، 
اللا ع سالت �لدر��سة، لد حددت �لباحـة هذ� �لفسـ لتلي �لبيانات 
�لتي  جمعا م الل �لدر��سة �مليد�نية، د جر لي �لبيانات �لإحسائية 
�لإحسائيـة   � SPSS  برنام   �للـي   ا�س� ل�ستبانة على� تويات 
م  �لعينـة  سائـض   ع  سـور� �إعطـاء  لك  بعد  �سيتـم   ،لجتماعيـة�  للعلو
�لتي   للنتائ  �سف ـةلباح�  ـد م لدر��سـة� بتسالت  �لنتائ� ا�سة  عر�ض 
 يما يلـي نورد عر�سا لتو�سيـات� لـول� ليات� باأهم سـتـم هـذ� �لفي رت

ملرجات �لتلي �لإحسائي يف جد�ل نظم على �أ�سا�ض �أ�سلة �ل�ستبانة: 





اإليذاء اللفظي ضد األطفال

 - 1سا �لينة:
 لية ملفرد�ت �لعينةلبيانات �لأ� سف عينة �لدر��سة� .أ�

3 - 4 مل رجد
يو�س وي مفرد�ت �لعينة حس �لعمر

مت �لعمر
810.2

10.90.97 

9194.2
1014031.1
1114031.1
1213530.0
13143.1
1410.2

مو450100�مل
  �حتسا �ملتو�س �لنر� �ملعياري م �لبيانات �امة. 

يتس م� دل 3-4  �أن البية مفرد�ت تم �لب يعون يف �ملرحلة 
�لعمرية 10  �سنو�ت بنسبة   ، 31.1لد سات معا �ملرحلة �لعمرية 11 �سنة  
بنفض �لنسبة، ياأي يف �ملرحلة �لانية م يعون يف �ملرحلة �لعمرية  12 �سنة  بنسبة 
 12 م ة �لعمرية �ألف�  4.2  سبة10 بن م ة �لعمرية �أجاء �لف ،30.0
 سر�د �لعينة لتات �لعمرية لأي �لفيف با ب بفار سلن�  ، 3.1  سبةبن
�إ 0.2  م �إجما �لعينة للفة �لعمرية 8 �سنو�ت 14 �سنة حي سات هاان 
�لفتان يف �لنسبة، بس عا بل متو�س �لعمر ب �أر�د �لعينة 10.9  �سنو�ت 
  هذ عت  ،12 -10 ة �لعمرية للمرحلة �لدر��سة �لبتد�ئيةلف� سم� هو ي

�ملرحلة �لعمرية �لتي يون يا للطف در لتعر�س لالإيذ�ء. 





عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها والتوصيات

4 - 4 لجد
ر�د �لأ�سرعدد �أ سمفرد�ت �لعينة ح يو يو�س

مت عدد �لأر�د
6113.6 2 �إ 5 �أر�د

7.89 2.58   

29866.2م 6�إ 9 �أر�د
8017.8م 10 �إ 13�أر�د
71.6م 14 �إ 17 �أر�د
اأ 22 18 �إ 40.9م

مو450100�مل

.ا� لبيانات� ملعياري م� �رلن� ملتو�س� ساحت�  

 2  ب  �ر د  �لطالبة  يا  عيض  �لتي   لأ�سر� �أر�د  عدد  يض  يما  �أما 
�إ �أ م 21 رد� لد ان �أعلى نسبة م 6 �إ 9 �أر�د بنسبة  ،66جاءت 
 سلن�  ، 17.8 سبةبن �رد 13 10 �إ ر�دها مأعد�د �أ� �سر �لتي ي�لأ�
لما �د حم عدد �لأر�د يف �لأ�سر لتس �إ 1.6  لالأ�سر �لتي بل عدد �أر�د 
 18 �إ ر�دها مابعدد �أ بل مل  0.9  ،�رد 17 14 �إ ا ما بي لأ�سر�
 22رد� ، �لول �أن �لأ�سر �لسعودية ما �ل  �لعدد مارنة باملتمعات 
 سي  لأ�سر� �أر�د  عدد  دينية،  �جتماعية   عو�م  إ� لك  يعود  د   رلأ�
موسر م �لإيذ�ء �للفظي على �لطف د� �لأ�سر ،لما ان عدد �أر�د �لأ�سر 
 لفار� على �لطف لو�لدي� ب م ر�ر �لإيذ�ء �للفظي �أ ان لما سافمن
، ،163:2009ما �أن جود ما نسبة  66 م �إجما �أر�د �لعينة  بل عدد 
�لأ�سر  بعض   لد ايف   ومف �إ ور   �سرمو يعد  �أر�د   9  إ�  6  ر�دها مأ�
�إ ليض حم �لأ�سر ا�سة �إ� ما �أذنا يف �لعتبار �لو�س �لتسادي لأ�سر 

�لأطفال حي بل متو�س �لد ل �أ�سر 8037 ريال.    
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5 - 4 لجد
ر�د �لأ�سرأ� لطالبة ب� ير سمفرد�ت �لعينة ح يو يو�س

يل� مت
17015.8

 3.96

26614.9
39220.8
46214.0
55011.3
6388.6
7317.0
8102.3
981.8

1071.6
1130.7
1220.5
1320.5
1410.2
1510.2

71.6مفود
مو443100�مل

�لإيذ�ء  مسلة  م  يف  ممة  ون  د  �أنا  �لباحة  ر�أت  �لتي  �ملت�ت   م
 أن هنا� 5 -4 لد� يب ،ا�وأ� اونأ� لطفلة ب� ير للفظي مت�
�لالي يتعر�س لالإيذ�ء بس عا ا لي �لطفلة  را يف نس �لطالبات 
ب �أو�ا �إو�نا يف �لأ�سر حي يتس  �أن ري �لطفلة �لتي يون �لال هم 



1

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها والتوصيات

�لأ عر�سا لالإيذ�ء حي بل �لنسبة 20.08، �أما عندما يون ري �لطالبة 
 بل حي ال� يت �ل� م ،15.8 سبةلن� ان ا�وأ� او�نأ�  ل بلأ�
 لطفلة ب� يسابي ل� ان �ملتو�س عر�سة لالإيذ�ء هم �أ 14.9 اسبتن
�أو�نا �أو�ا  3.96هذ�  �أن يدل على �أن �لأبناء �لالي يتل �لو�س يف 

.ه عر�سة لالإيذ�ء م أ� ي يل�
 6 - 4 لجد

يو�س سائض �أ�سر مفرد�ت �لعينة حس� الة �لجتماعية
مت� الة �لجتماعية

42494.2متجان 
132.9مطلان 

20.4منفسالن
92.0�لو�لد متوى

امتو 20.4�لو�لد
00الهما متويان

00�أر ذر
مو450100�مل

 سيع د �أنهذ� يو جونمت 94 اإن الة �لجتماعية للو�لديسبة للبالن
م �لو�لدي يف منل �حد هذ�  �لو�س �لأ�سري �لطبيعي، 2.9  مطلان، 
نسبة 2 �لو�لد متوى،0.04 �لو�لد�ن منفسالن 0.04، �لو�لد متوا بنسبة 
 .  0.4 �أن نستلض م� دل �أن �الة �لجتماعية لالبية �أر�د �لعينة 
مستر ي يا �لتفك �لأ�سري بسب �لطال �أ �لنفسال ب �لو�لدي  �أن 

 .لأ� لأ� م سـي يتعر�ض لالإيذ�ء �للفظـي يعلطالبات �لال� سبـة مأعلى ن�
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 7- 4 لجد
يو�س وي مفرد�ت �لعينة حس  �أمر �لطالبة

مت� الة �لجتماعية

42895.3�لأ

132.9�لأ

�20.4ال

 لأ� 10.2

40.9�أر ذر

مو449100�مل

10.2�ملفود

مو450100�مل

 ان د ا �لطالبةي ضعي لتي� رعاية �لأ�سر لأمر �لذي يتو�  حي م
�لعينة 428 طالبة  �أر�د   م لأ� �لعدد   أجا� �لتا :د  �لنو  �لإجابات على 
 لطالبـات �أجـاب� أما 13 م� ،ان هو �لأ لأمر�  أن� لطالبات �أجاب� م 95.3
باأن �لـذي يـتو رعايـة �لأ�سر هـي �لأ بنسبة  ،2.9�أجاب 2 م �لطالبات باأن 
�لذي يتو رعاية �لأ�سر هو �ال بنسبة  ،0.4�أجاب طالبة �حد باأن �لذي 
 4 طالبات باأن �لذي يتو أجاب� ،0.2 سبةبن لأ�  هو رعاية �لأ�سر يتو

 .0.9 سبةد بن� لعم� ن هم �لأر� ر�دهو �أ رعاية �لأ�سر
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 8-4 لجد
ستوي �لتعليمي لالأمل� سمفرد�ت �لعينة ح يو يو�س

عليم �لأ مت

112.5�أمي

4911.2�بتد�ئي

 9120.8متو�س

12227.9انوي

13631.1جامعي

296.6�أري ذر

مو438100

122.7مفود

مو450100�مل

 حي  لأ� عليم   ستومل بالنسبة  �لتعليمي   هملو�  فاإر� �لبيانات   م  سيت  
على   ا�سل�  م �لطالبات  لالباء  بالنسبة   لب�  تم مفرد�ت  البية  �أن 
 31.1 عليم جامعي  لتا� �لنو  �لأ على  عليم   ستوجد م د  عال همو
عليم انوي بنسبة  ،27.9عليم متو�س بنسبة  ،20.8عليم �إبتد�ئي بنسبة  
 ،عا امعي دبلو� و هعلى مو ا�سل� باءسبة �لن  رأ� ،11.2

.2.5 سبةأمي بن� ،6.6  �تورد ،ستماج
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9- 4 مل رجد
 ستوي �لتعليمي لالأمل� سمفرد�ت �لعينة ح يو يو�س

عليم �لأ مت

439.8�أمية

8318.9�بتد�ئي

 7717.5متو�س

12227.7انوي

10323.4جامعي

122.7�أري ذر

مو440100

102.2مفود

مو450100�مل

 و ما لأمي �إ� ب �ي عليم �لأ ستوأن م� 9 - 4 لد� بيانات س
 23.4 سبةجامـعي، بن 27.7 سبةانوي بنل� :و �لتاان على �لن د امعي�
  رأ� 9.8 سبةأمي، بن�   17.5 سبةبن ،متو�س 18.9 سبةإبتد�ئي، بن�
 ،عا على دبلو سلح  امعي� و عليم ا�سالت على� اتسبة �لأمن
 م مالبيت اتلأم� باءأن �ل� ملم� م  ،2.7 سبةبن �تورد  ،ستماج 
�ا�سل على در م �لتعليم د يلاأن �إ ار�سة �لإيذ�ء �للفظي �سد �أطفالم 

ربة منم يف س �أحو�لم �لتعليمية. 





عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها والتوصيات

 10 - 4 مل رجد
ري لالأ�سرسل� �لر� سمفرد�ت �لعينة ح يو يو�س

�لر� ات مت

2500م 4011.2�أ

 8049  6339

5499- 2500 12033.5م

8499- 55007520.9

11499-85005214.5

14499-11500154.2

17499-14500277.5

20499-17500133.6

اأ 20500 164.5م

مو358100

9220.4مفود

مو450100�مل

.ا� لبيانات� ملعياري م� �رلن� ملتو�س� ساحت�  

 يما ب �ر د ري لالأ�سرسل� �أن �لر� لتا� 10- 4 لد� يو�س
�أ م 2500 ريال �إ �أ م 20.500 �لف ريال،  لد ان �أعلى نسبة لفات 
�لد هي �لتي لا �لفة م 2500 ريال 5400 ريال بل ، 33.5 م ليـ يف 
 ملتو�س� جاء   ،  20.9 بنسبة  ريال   8499  إ� ريـال   5500  مـ �لانيـة  �لـمربة 
 ر�د مض �لأبع هنا ،6339 معياري �ربان 8049 �سابي للر�
 بلـ �سـو�سية   م  نو هـذ�  لعتـبارهم   �لر� يـمة  على  ييبو�  لـم  �لأ�سر 
نسبتم  ، 20.4�إ� �أذنا بالعتبار عو�م �أر م �لأ�سر ما يف �دل 





اإليذاء اللفظي ضد األطفال

 ،8-4 مر لد� ما يف اتلأم� لالباء  �لتعليمي  �ملستوي   4 - 4 مر
�أ�سر �لطالبات �ت مستو� تسادي متو�س د    9-4 �لول �أن البية 
ينت عن �ملعانا م بعض �ملسالت �ملادية ا يودي �إ �ملسالت �لجتماعية.   

 11 - 4 مل رجد
لالأ�سر سطبيعة �ل سمفرد�ت �لعينة ح يو يو�س

سطبيعة �ل مت

20646.1ملك 

23652.8�إيار

51.1ف ي

مو447100�مل

30.7�ملفود

مو450100�مل

يالح م� دل 11-4 �أن �لطالبات �لالي يعس م �أ�سرهم يف بي �أجار 
 ،46.1 سبةملك بن يف بي سي يعم �لالم يلي 52.8 بل سبة حيأعلى ن�

.1.1 مسبتن بل ي حي ف سون يفيعي م �أ�





عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها والتوصيات

 12-4 مل رجد
لالأ�سر سل� نو سمفرد�ت �لعينة ح يو يو�س

سل� نو مت

122.7بي سعبي

19242.9سة

9821.9در م يال

14632.6يال

مو448100

20.4مفود

مو450100�مل

يس جدل رم 12-4 �إ �أن �لنمـ �لسنـي �لـال ملعظم �أـر�د �لـعينة هو 
 10-4 مل رد� ة م�ة متولنتي� جاءت هذ ، 42.9 سبةلك بن ـةس
 33.2 سبة بل5499 ريال �أعلى ن 2500 ريال �إ م ة �لد ي للذي م�
 ،32.6 سبة146 بن ان عدده أ�سره� يال ه يف سي يعم �لالم يلي ،
 تعل سبةأن �أعلى ن� سيت ،21.9 سبةبن 98 طالب ان عدده يال ر مـم د
�لت�ت   إ�  إرجاع�   هذ�   ،أموره� �ألياء   م  س يف   سيع بالطالبات 
�لتسادية يف �ملتم م �إرفا اليف �يا �ملعيسة عد �لدر على لك 

.سم





اإليذاء اللفظي ضد األطفال

13-4 مل رجد
يو�س وي مفرد�ت �لعينة حس ��ستابا على ميا�ض �لإيذ�ء �للفظي �لعبار�ت �ا�سة 

لأمر�  / لأ�
ل�أحيانانعم �لعبار

17.854.627.6يستمني  �أمري باألفا �سية �إ �س مني1

7.09.583.4يستمني  �أمري  �أما �سدياي2

3 ض �أنالي عاد مي� أمري�  ستم21.535.642.9ي

28.252.719.1يستمني �لدي عندما �أساجر م �أحد �إوي4

6.110.783.2ي  �أمري م �ل�ست�ء بي ل �ألي5

5.47.786.8يدعو �لدي علي باملر�ض6

13.132.154.9ينر  �أمري بسوت عال لو �ساألت ع �أي سيء7

9.322.768.0��ستد� �لس عاد عند  �أمري8

18.141.041.0يستمني  �أمري عندما �أط دن سد9

10أمري عندما ل �أنفذ طلبا�  ستمني24.633.242.2ي

20.239.040.8يستمني  �أمري عند عد �أد�ئي للو�جبات �ملنلية11

3.610.086.4يبس  �أمري  علي نو م �لسرية12

15.625.159.3ي  �أمري  م �ل�ست�ء بي للة �ألي13

20.41متو�س مو ميا�ض �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال 

4.54�لنر� �ملعياري 





عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها والتوصيات

�لعينة  على يا�ض �لإيذ�ء  �أر�د  �إ ��ستابات   13-4 لتا� يس� دل 
�للفظي للعبار�ت �ملتعلة بالأ /  �لأمر، يتس �أن �أعلى نسبة لالإيذ�ء �للفظي 
�ملمار�ض م ب �لأ /  �لأمر على �لطالبات يف �لفر�ت �لتي سم: يستمني 
�لدي عندما �أساجر م �أحد �إوي بنسبة  ، 28.2 لأ نا  �أ �ملو�ف �لتي 
  هاد يعت لأ� أن نر� ساأي�  ما ،اي سل� �دست�� لأ� ستطيي
 طلبا �أنفذ  ل  عنـدما  �أمري    يستمني   رلفـ� م  يـسيء،  ل   أ�  بـولم نسة 
بنسبة  ، 24.6م يستم  �أمري �مي عاد ليض �أنا  بنسبة  ، 21.5م 
 ان �لأ بينما ، 20.2 سبةلية بنأد�ئي للو�جبات �ملن� أمري عند عد�  ستمنيي
يف عبار�ت �لإيذ�ء �للفظي: �لفر �لتي يستم  �لأمر �لطالبة �أما �لسديات 
 ، 6.1 سبةلي بنأ� ء بي ل�ل�ست� أمري م�  ي رم �لف ، 7 سبةبن
 لك �أ م بعد ، 5.4 لأمر على �لطالبة باملر�ض�  اي لتي يدعو� رم �لف

. 3.6 ريةسـل� مـ نو لـي �لأمـر على �لطالبـة سهـي ب سبةر�ت نلف�
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اإليذاء اللفظي ضد األطفال

 14-4 مل رجد
لأ� يا�ض �لإيذ�ء �للفظيعلى م اباست�� سمفرد�ت �لعينة ح يو يو�س

ل�أحيانانعم �لعبار

26.652.021.4ستمني لية �أمري  باألفا �سية �إ �سب مني1

7.19.483.5ستمني لية �أمري �أما �سدياي2

3 ض �أنالي عاد مي� لية �أمري ستم21.234.844.0

31.049.119.9ستمني لية �أمري  عندما �أساجر م �أحد �إوي4

 8.710.580.8لية �أمري م �ل�ست�ء بي ل �ألي5

6.512.181.3دعو لية �أمري علي باملر�ض6

15.527.457.2نر لية �أمري بسوت عال لو �ساألتا ع �أي سيء7

9.524.366.2��ستد� �لس عاد عند لية �أمري8

20.837.141.8يستمني  �أمري  عندما �أط دن سد9

29.639.830.5ستمني لية �أمري عندما ل �أنفذ طلباا10

23.844.032.1ستمني لية �أمري عند عد �أد�ئي للو�جبات �ملنلية11

3.67.489.0بس لية �أمري على نو م �لسرية12

 12.321.965.8لية �أمري م �ل�ست�ء بي للة �ألي13

20.99متو�س مو ميا�ض �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال

4.87�لنر� �ملعياري 



1

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها والتوصيات

�لإيذ�ء  يا�ض  على   ابتست��  ان د   بالأ �ا�سة  للعبار�ت  بالنسبة  �أما 
:و �لتاللفظي على �لن�

 تعل :ان على �لطالبة لأ� ب عبار�ت �لإيذ�ء �للفظي �ملمار�سة م أن �أ�
بعبار  ستمني لية �أمري  عندما �أساجر م �أحد �إوي بنسبة   31.0هي نفض 
�لعبار �لتي ��ستدما �لأ يف �لإيذ�ء �للفظي �سد �لطفلة، م عبار ستمني لية 
 لطالبة باألفا� لأ� ي ستم م �لذي ، 29.6 سبةا بنأمري عندما ل �أنفذ طلبا�
�سية �إ �سب منا نسبة  ،26.6م عد �أد�ئا للو�جبات بنسبة 23.8، �أما 
 7.1 ااسدي� للطالبة �أما ستم �لأب تعل لتي� يف �لعبار ان د سبةن �
 تعل �لتي   لعبار�  �أ�  ، 6.5 سبةبن باملر�ض  �أمري علي  لية  م عبار دعو 

.3.6 ريةسل� م نو اعلي لأ� سبب
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15-4 مل رجد
يو�س وي مفرد�ت �لعينة حس سد اأ �لإيذ�ء �للفظي

ل�أحيانانعم �لعبار

16.529.554.0�أجد �سعوبة يف وي �سد�ات1

5.110.084.8يسعر  �أمري �إنني �ساأس يف �ملدر�سة2

3ريل� م ددد عندما �أسعر بال16.743.839.5�أ

37.124.338.6�أا �أن �أعر�ض لالإهانة �أما �لسديات4

10.442.746.9�أنا �أ ستم �لري ذلك   5

6    أمري�  س� سبستو�ي �لدر��سي ب6.07.886.2�سعف م

7ريل� أمري �أما�  ستمنيسيا عندما ير نفاأ50.122.727.2�أ

27.029.343.8�أمي �إ �لعلة �لنطو�ء8

9  ريل� م عامعندما �أ سعر با19.441.239.4�أ

10  يعلى �ل در أ� 15.227.457.4�أ�سب

11ريل� م دعندما �أ وسعر با12.528.658.8�أ

12    أمري�  ستمة لنتي سسعر بال37.127.535.5�أ

19.830.349.9�أ�سب عنيفة يف ردد علي13

22.05متو�س مو ميا�ض �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال

5.11�لنر� �ملعياري 



3

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها والتوصيات

يب� دل  15-4وي مفرد�ت �لعينة حس سد اأره بالإيذ�ء �للفظي 
 أما� �أمري    ستمنيي نفسيا عندما  �أاأر   بالعبار  تعل نسبة  �أعلى   ان دل
 تعل لعبار�ت   لو�لدي�  �دست��  ع  ينت �لتاأر  هذ�     50.1 بنسبة   ريل�
 يف �لأ�سر للطف �لنع� سلوساعد على �لد ي ا با�ستمر�راإن ��ستعمال بالطف
 سبال �أسعر   لعبار� سات  م   ،لأ�سر�  ب بينة   لتفاع�  م  لي  بالتا
نفض  �لسديات يف   أما� لالإهانة  �أعر�ض  �أن   اأ�     أمري�   ستمل نتية 
 باأ يما يتعل أما� ، 27 لنطو�ء� لةلع� إ� أمي� م عبار ، 37.1 هي سبةلن�
  أمري�  س� سبستو�ي �لدر��سي بيف �لعبار�ت �لتالية:  �سعف م ان سبةن
. 5.1 سبةيف �ملدر�سة بن سأمري �إنني �ساأ�  سعري م �لعبار ، 6.0 سبةبن
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 16-4 لجد
يو�س وي مفرد�ت �لعينة حس� لية لتن �لإيذ�ء �للفظي

ل�أحيانانعم �لعبار

1  ستطادر �مل  أمري�  ساإ� 72.115.312.6�أبتعد ع

69.413.916.6�أهتم بدر��ستي حتى ل يستمني  �أمري2

62.929.87.4�أو باملساعد يف �ملنل  3

73.217.79.2�أبتعد ع �لأطاء حتى ل يستمني  �أمري4

65.725.19.3�أبادل �لأحادي �ملسلية م  �أمري   5

6ة جيدبطري ريل� م دل �لت82.414.43.2�أحا

84.312.33.4�أحس �أد�ئي يف �ملدر�سة  7

41.144.714.2ل �أتع �ملسا م �أوي8

81.913.64.5�أنفذ ما يطلب  �أمري  مني  9

50.837.311.9�أ�ستس  �أمري  يف  �أموري10

63.717.918.4ل �أر �سوي عند �لتد م  �أمري11

49.630.619.6�أسي لما هد�يا بسيطة م مسريف12

30.78متو�س مو ميا�ض �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال

4.34�لنر� �ملعياري 

�للفظي  �لإيذ�ء   ن �لية   سح �لعينة  مفرد�ت   يو  16-4لد�  يب
�ملدر�سة، م  �أد�ئي يف   سأح�   لتي�  لعبار� نسبة هي 84.3 يف  �أعلى   ان
�لعبار �أحال �لتد م �لري بطرية جيد بنسبة  ،82.4م �لعبار �أنفذ ما 





عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها والتوصيات

 يف �لعبار ان لإيذ�ء� نسبة لتن أما �أ� ،81.9 سبةأمري مني بن�  يطلب
�أ�ستس  �أمري يف  �أموري بنسبة  ،50.8م عبار �أسي لما هد�يا بسيطة 
 .41.1 سبةي  بنوأ� م سامل� تعل �أ م عبار ،49.6 سبةيف بنسرم م

 17-4 لجد
يو�س وي مفرد�ت �لعينة حس �أ �لألفا �لس ��ستد�ما م �ألياء �لأمور. 

لنعم مت �لألفا �لسية

29.670.4ياية

15.184.9يا اسلة

16.783.3يا متلفة

4.795.3يا معاة 

49.850.2يا بية

 59.840.2يا حمار

55.844.0يا حيو�ن

13.686.4يا ح

ن 7.392.7يا

سر3.696.4يا ح

2.997.1يا عيسة

 ر54.745.3عبار�ت �أ

مو450100�مل





اإليذاء اللفظي ضد األطفال

 سل� لألفا� أ� سة ح مفرد�ت �لعين يو 17-4 ل �لتاد� يب
 لمـة يا حمـارسبـة لأعلى ن� :و �لتـاعلى �لنـ ان لياء �لأمورعند �أ د�ماست��
 ، 59.8م يلي لـمة يا حيـو�ن بنسبة  ، 55.8هذ� د يعني �أن �لو�لدي �أ�سبو� 
 هذ أن ��ستعمال مل� ،مل ائد أ� سون �أي د ربو� حيونا �ونويتمنون �أن ي
 وح م حرمان بالتا ، ساناإن� ون باأهمية سعور �لطف لي عني د لعبار�ت�
�لأ�سا�سية يف �ملتم ما د ور على مفو �لذ�ت ودي �إ �لسعور بالدنية، م 
لمة يا بية بنسبة  ، 49.8هذ� ي لي لدر�ت �لطف �لعلية هذ �سيلة 
يسيء �لو�لد�ن م اللا للطف على �أن ليض لدي �لدر�ت �لعلية �لاية �لتي 
 ملنا�سبة، يتو�  اتسرلت� ات �ملنا�سبة مسرعلم �لت االل م ستطيي
�أن يون اأها �ملباسر يف �لتسي �لدر��سي در على �ملسارة يف �لنساطات 
 ،لتعب� على   در �سعف  �لمتان   ل  م لك  ييد  د  �لأ�سرية،  �ملدر�سية 
لد �ستم� دل على لمة يا ية هي عناها �لسلبي ليض �ليـابي لـد 
�أما يمـا يتـعل باأ نسبة د ان يا مـعاة  ، 4.7ـم   ،29.6 اسبتن ان
لمـة يا حسر بنسبة  ، 3.6م لمـة يـا عيـسة بنسبة  ، 2.9�أ� هنا بعض 

  . 54.7 اسبتن ان ـدل اسا�سيتـ رهـا ـ ل ـرلعبار�ت �لأ�

2- عر تا ساوالت �لدر��سة: 
على  �لإجابة  الل   م �لدر��سة   لنتائ عر�سا  �لباحة   د �ء  هذ�  يف 
سالت �لدر��سة مستدم يف لك بعض �لأ�سالي �لإحسائية النس �لتر�ر�ت 
 ات �سيتم عر�ض �لنتائسف� يما يلي م ،T تبار� �دست�� إ� بالأ�سا
�لتي و�سل �إليا �لدر��سة �لتعلي عليا، م تم �لفس بتد �أهم �لتو�سيات 

�لتي � ر با م �لدر��سة بانبا �لنظري �لتطبيي.





عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها والتوصيات

:الأو� ساوة بالتلملت� لنتا� :أوال�
ان �لتسال �لأل يف هذ �لدر��سة ينض على ما يلي:

ة �لريا�ضلة �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال يف منطسسار منت� ما مد 
  على  �لطالبات  �إجابات  بر�سد  �لباحة   ام �لتسال  هذ�  على  لالإجابة 
 عبار  13  بالأ ا�سة   عبار  13 عددها  �ل�ستبانة  عبار�ت   م  عبار
ا�سة بالأ بي يتس �نتسار مسلة  �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال م الل 
جم �إجابات �لطالبات �لتي �أف يا �أر�د �لعينة على حد �لإيذ�ء �للفظي �سو�ء 
 ة علنتي� �رست��  دل ،أحيانا� درجة متو�سطة أ� نعم فعةبدرجة مر
 م جم ملـد� ساـم �حت انات �لإجـابة ـي عـدد عـدد �لعبـار�ت سر� طري
�لتر�ر�ت �لنس للمسلة، �دل 19-4  18-4 يو�سان نتية �لإجابة 
 عا سة �لريا�ض بلة �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال يف منطسسار منت� على مد

    .لأ�  لأ� ب م
18-4 مل رد� 

لو�لدي� ب لة �لإيذ�ء �للفظي �سد� لأطفال مسسار منت� حول مد سلن� ر�ر�تلت� يو�س

ن450  بعد حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي م ب �لأ /  �لأمر
حم اهر �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال

ف25862مر

14635متو�س

133منفض

-33مفود

مو417100�مل





اإليذاء اللفظي ضد األطفال

�دل 18-4 يو�س نتية �لإجابة على مـد �نتسار مـسلة �لإيذ�ء �للفظـي 
 ـب ل �أن �لإيذ�ء �للفظي مد� م سيت ـة �لريا�ض حيسد �لأطفال يف منط�
�لأ يد بسور مرفعة يف  62 م �لطالبات، يد بسور متو�سطة يف 35 
 لأ� ب ة يتعر�سون لالإيذ�ء �للفظي م سف �لعينن مـ لطالبات، �أي �أ� م 

يف حيام �ليومية. 
19-4 مل رجد

لأ� ب ال �لإيذ�ء �للفظي مسأ� مبعد ح
حم اهر �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال

ف240مر 59
15237متو�س

  19 5منفض
30مفود

مو411100�مل

 .يم �سر رأ� ربة �إم الأر� 

�أما يف �دل 19-4 يو�س نتيـة �لإجابـة على مد �نتسار مسلة �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال يف منطة �لريا�ض حي يتس م� دل �أن �لإيذ�ء �للفظي 
م ب �لأ يد بسـور مرفعة يف  59 م �لطالبات، يد بسور متو�سطة 
 للفظي م� ة يتعر�سون لالإيذ�ء  لعين� �أ مـ نسـف  �أي  �لطالبات،   م  37 يف
 لأ�  ب  م سرمـنت �ملسلة  �أن  با هي   ر�  لتي� النتية   ،لأ�  ب
 �لأ علـى �لطالبات �إ �أن هذ �لنسبـة عت مرفعة ا�سة يف تمعنا �ملـسلم 
�لذي ينبي �أن ـون �للمة �لطيبة هي �لأ�سا�ض يف �لتـعام بيـ �لنا�ض بالـض يف 

�لأ�سر �لتـي عنـي بالبيـة �لتنسـة.





عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها والتوصيات

:ال� ساوة بالتلملت� يا: �لنتاثا
ينض �لتسال �لا على ما يلي: 

ما مد �ربا سائض �أ�سر �لأطفال �لذي يتعر�سون لالإيذ�ء �للفظي عالة 
 عدل �لإيذ�ء �للفظي لك

ودي �لعو�م �لدر�ية �لجتماعية لأ�سر �لأطفال �لذي يتعر�سون لالإيذ�ء 
�إلـى لك بـعض �لـدر��سات  �أسارت  �أبر� مسلة �لإيذ�ء ما  �للفظي در� هاما يف 
 هذ م �عدد سمن الية� لدر��سة� ،الل سرها يف �لف  ة �لتيسابل�
منطة  يف  �لإيذ�ء  مسلة  �نتسار  م  يف  ممة  �أنا  �لباحة  ر�أت  �لتي  �ملت�ت 
موسر�ت  �لأ�سرية  �ملت�ت  بعض   د�لة ب  باطير� وجد عالة   ه ،لريا�ض�

  .يا�ضل�
�أهم هذ �ملت�ت ما يلي: 

 .لطف� سون ميعي لذي� ر�د �لأ�سرلعدد �أ ا لإيذ�ء �للفظي�  •
.لعمر �لطف ا لإيذ�ء �للفظي�   •

                             .أ�سر� ب لطف� يل ا لإيذ�ء�   •
 .ا لعمر �لأ لإيذ�ء �للفظي�  •
 .لعمر �لأ ا لإيذ�ء �للفظي�  •

•  �لإيذ�ء �للفظي ا ملستو �لر� �لسري. 
.سل� لنو ا لإيذ�ء �للفظي�  •

•  �لإيذ�ء �للفظي ا لنو �ملنطة يف مدينة �لريا�ض. 
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20-4 مل رجد
يس �إ يم معامالت �لربا بعدد �أر�د �لأ�سر موسر�ت �ليا�ض

يمة معام �لربا ب موسر�ت �ليا�ض
ر بالدللة�لر� ستوم

مت عدد 
ر�د �لأ�سرأ�

حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال
 لأ� ب 0.06 م  0.13

د�ل

حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال
 لأ� ب 0.01 د�ل0.13 م

0.00 د�ل 0.19 �أار �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال 

 ب �إحسائية  دللة  �ت  �رباطية  عالة  جود   20-4 �دل   م  سيت
 م عدد �أر�د �لأ�سر موسر�ت يا�ض حم �لإيذ�ء �للفظي م ب �لأ عند 
 لأ� ب ال �لإيذ�ء �للفظي مسأ� مباأن ح لتنبو�  هذ� يعني �ن ،0.01
يترر م الل عدد �أر�د �لأ�سر، �أي �أن لما ان عدد �أر�د �لأ�سر ب لما �د 
 0.00 ستوعند م سائياد�لة �إح باطية �روجد عال ذلك ،لإيذ�ء �للفظي�
ب مت عدد �أر�د �لأ�سر  اأر �لطفلة بالإيذ�ء �للفظي، يالح م� دل 
�أر�د �لأ�سر  حم  �إحسائيا ب  م عدد  ذلك  ي هنا �ربا د�ل 

�أسال �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال م ب �لأ �لأطفال. 
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21-4 مل رجد
يس �إ يم معامالت �لربا ب عمر �لطف موسر�ت �ليا�ض

يمة معام �لربا ب موسر�ت �ليا�ض
ر بالدللة�لر� ستوم

مت عمر 
�لطفلة 

حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال 
لأ� ب 0.00 د�ل 0.15 -م

حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال 
لأ� ب 0.08 د�ل0.07 -م

0.09 د�ل0.00 �أار �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال

 �عمر �لطفلة د م  ب بالر� أن معام� 21-4 لد� م سيت
�لأ�سر  دللة �إحسائيا يا�ض حم �لإيذ�ء �للفظي م ب �لأ عند مستوي 
�لأ عند   ب  للفظي م� �لإيذ�ء  يا�ض حم  �لطفلة   ،0.00ذلك ب عمر 
مستو ،0.07 هذ� يعني �أن  �لتنبو بتر�ر ��ستد� �لإيذ�ء �للفظي �سد 
�لأطفال م ب �لأ  �لأ م الل عمر �لطف �أي �أن �لإيذ�ء ييد لما ان عمر 
�لطف �س ي لما د �لأطفال يف �لس حي يسعرن باأهمية �ملاظة على 
 م لإيذ�ء �للفظي، يالح� م ل أن�  لتي� سامل� لبعد ع� ماسر
اأر  موسر  �لطفلة  عمر   م    ب  سائياإح� د�ل   بار�  هنا ذلك  �دل 

.0.09 ستوبالإيذ�ء �للفظي عند م لطف�
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 22-4 مل رجد
يسيـر �إ يـم معامالت �لربـا ب مت ري �لطف ب �أر�د �أ�سر موسر�ت �ليا�ض

يمة معام �لربا ب موسر�ت �ليا�ض
ر بالر�

 ستوم
�لدللة

 ير مت
 لطف�

حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال
لأ� ب 0.19 0.05  م

 د�ل
حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال 

لأ� ب 0.04 د�ل 0.08م

0.01 د�ل0.13 �أار �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال

 0.04 ستوعند م سائياة د�لة �إحجود عال 22-4 لد� م سيت
�أسال �لإيذ�ء  �أوا �أو�ا،  موسر حم   لطفلة ب� ير سبة ملتبالن
عند   سائياإح� دللة  �ت  جود عالة  ذلك   ،لأ�  ب  م �لأطفال  �سد  �للفظي 
مستو0.01  بالنسبة ملت ري �لطفلة موسر اأرها بالإيذ�ء �للفظي، �أما 
 لأ� ب ال �لإيذ�ء �للفظي مسأ� مسر حمو لطفلة� ير مت حي م

 .سائياة د�لة �إحجود عال عد ب د
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23-4  مل رجد
يس �إ يم معامالت �لربا ب مت عمر �لأ موسر�ت �ليا�ض 

يمة معام �لربا ب موسر�ت �ليا�ض
ر بالر�

 ستوم
�لدللة

 مت
 عمر �لأ

حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال 
لأ� ب 0.88 0.00 - م

 د�ل
حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال 

لأ� ب 0.79 0.01م
 د�ل 

0.92 0.01 �أار �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال
 د�ل

 
 مـ  ب سائيـاإح� د�لة     ـةلعال� يالح م� دل 23-4 جاءت 
 لأ�    لأ�  ب لأطفال م� �للفظي �سد  �لإيذ�ء  �أسال  �ليا�ض حم  موسر�ت 
 أ�  �ب ان  �سو�ء   لأ� عمر  �أن  يود  ا  �لأطفال،  �سد  �للفظي  �لإيذ�ء  �ار 
متو�سطا �أ �س� ل يور يف حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال �أ يور يف 
 �حد� رلتاأ� ستوون مد ي نعد�م� على �لأبنـاء �أ �ساعر �لإيذ�ء �للفظي �لوم

يف حالة ون �لأ ب� �أ �س� �أ متو�س �لعمر.    
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24-4 مل رجد
يس �إ يم معامالت �لربا ب مت عمر �لأ موسر�ت �ليا�ض

يمة معام �لربا ب موسر�ت �ليا�ض
ر بالر�

 ستوم
�لدللة

مت عمر 
لأ�

حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال
لأ� ب 0.91 0.00-  م

 د�ل 
حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال 

لأ� ب 0.58 0.02م
 د�ل

0.81 0.01�أار �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال
 د�ل

 م  ب سائيادللـة �إح  باجـود �ر عد 24-4 لد� م سـيت
 .عمر �لأ ت ا�ض� لد� ما يا�ضسر�ت �لمو  عمر �لأ مت

25-4 مل رجد
يس �إ يم معامالت �لربا ب �لر� �لسري موسر�ت �ليا�ض

يمة معام �لربا ب موسر�ت �ليا�ض
ر بالر�

 ستوم
�لدللة

 �لر� مت
�لسري

حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال 
لأ� ب 0.05 د�ل 0.07 -م

حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال 
لأ� ب 0.96 -0.00 -م

 د�ل 

0.02 د�ل0.12 -�أار �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال
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 سائياإح� �ربا  دللة  �إ جود   سي  ان  25-4 لدلل بالنسبة  �أما 
عند مستو0.02  ب  م مت �لر� �لسري لأ�سر �لطفلة  اأر �لأطفال 
بالإيذ�ء �للفظي، هذ �لدللة رج �إ �أن لما ان عدد �أر�د �لأ�سر ب� يودي 
بعسم  �لأبناء   ب �بائم  �لأبناء   ب  ستمرمل� للالات  ر�سة  جود   إ�
�لبعض، ذلك �ملطال �لالدد لالأبناء د ود �إ عر�سم للتوبي �لنر 
�لس �لتاأني �ملستمر  لك يودي �إ اأرهم، ذلك هنا عالة �رباطية 
 ب ال �لإيذ�ء �للفظي مسأ� مسر حمو �لر� مت سائية بت دللة �إح�
 ب سائياد�ل �إح بار� هنا ي  ،لأ�سر� ل عسوهو �مل لذي يعت� لأ�
 م مت �لر� �لسري لأ�سر �لأطفال  موسر�ت يا�ض حم �إسال �لإيذ�ء 

    .لأ� ب للفظي �سد �لأطفال م�

 26-4 مل رجد
يس� دل �إ �أن  ��ستر� �لأ�سا� سابية �لنر�ات �ملعيارية للبعد �ليولوجي 

للمسـسة – يال موسـر�ت �ليـا�ض

موسر�ت �ليا�ض
سمل� يمة نو

ت
�ملسوبة

�لدللة يال سة


حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال 

لأ� ب م
20.374.8919.764.031.16 0.04

د�ل

حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال 

لأ� ب م
20.304.7820.935.15- 1.08 0.28

 د�ل

�أار �لإيذ�ء �للفظي �سد 
0.02 22.425.2720.594.503.24 �لأطفال

د�ل 



10

اإليذاء اللفظي ضد األطفال

 ستوسائية عند مإح� �أن وجد ر �ت دللة   26-4 لد� م سيت
 لأ� ب ال �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال مسإ� ميا�ض ح سرمو ب 0.04
ة �لس يف س يال،  تو�س ي� ما ب 20.37 للسة، 19.76  عند عين
ة �لدر��سة، ذلك هنا ر �ت دللة  ا عيني س لتي� سل� سالللفيال ل
ة  ر�د �لعينأ� ةس يف س ة �لتي ر�د �لعينإ� ب 0.02 ستوسائية عند مإح�
 ساللك ل ار �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفاليا�ض �أ سرمو  يال يف س لتي�

.22.42 تو�س ةس يف س ة �لتي لعين�
 27-4 مل رجد

يس� دل �إ �أن  ��ستر� �لأ�سا� سابية �لنر�ات �ملعيارية للبعد �ليولوجـي 

للمسسة – در م يال موسر�ت �ليا�ض 

موسر�ت �ليا�ض
سمل� نو

ت يمة
�لدللة�ملسوبة در م يالسة


حم �أسال �لإيذ�ء 

 للفظي �سد �لأطفال م�
لأ� ب

20.374.8921.304.39- 1.58 0.11
 د�ل

حم �أسال �لإيذ�ء 
 للفظي �سد �لأطفال م�

لأ� ب
20.304.7822.204.48 -3.21 0.00

د�ل 

�أار �لإيذ�ء �للفظي �سد 
0.10 1.63-22.425.2723.475.06�لأطفال

 د�ل 

 ستوسائية عند مإح� �أن وجد ر �ت دللة   27-4 لد� م سيت
 ر ميف د س ة �لتي ر�د �لعينأ�  ةس يف س ة �لتي ر�د �لعينأ� ب 0.00
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  ،لأ�  ب  م �لأطفال  �سد  �للفظي  �لإيذ�ء  �إسال  حم  يا�ض  موسر  على  يال 
تو�س ي� ما ب 20.30 لسة، 22.20 لدر م يال لسال در م يال 
ة �لدر��سة  عد جود ر �ت دللة �إحسائية ب موسر�ت  ا عيني س لتي�
�لإيذ�ء  �أار     لأ�  ب  م �لأطفال  �سد  �للفظي  �لإيذ�ء  �أسال  حم  �ليا�ض 

�للفظي �سد �لأطفال. 
 28-4 مل رجد

يس� دل �إ �أن  ��ستر� �لأ�سا� سابية �لنر�ات �ملعيارية للبعد �ليولوجي  

للمس در م يال– يال موسر�ت �ليا�ض 

موسر�ت �ليا�ض
سمل� نو

ت يمة
�لدللة�ملسوبة يالدر م يال


حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال 

لأ� ب م
0.00 د�ل21.304.3919.764.032.66

حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال

لأ� ب م 
0.04 د�ل22.204.4820.935.151.97

�أار �لإيذ�ء �للفظي 
0.00 د�ل23.475.0620.594.504.45�سد �لأطفال

 ستوم عند  �إحسائية  دللة  �ت   ر جود   28-4 �دل   م  سيت
 س �لتي  ة  لعين� �أر�د    س يف در م يال  �لتي  ة  لعين� �أر�د   ب 0.00
  ،بال �لأ ال �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال مسإ� ميا�ض ح سرمو  يال يف
تو�س ي� ما ب 21.30 در م يال،   19.79يال لسال در م يال 
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 ستوسائية عند مت دللة �إح� ر ذلك هنا ،ة �لدر��سة ا عيني س لتي�
 س �لتي  ة  لعين� �أر�د  يال   م در  يف   س �لتي  ة  لعين� �إر�د   ب  0.04
 ،لأ�  ب  لأطفال م� �سد  �للفظي  �لإيذ�ء  �أسال  يا�ض حم  موسر    يال  يف 
ة  لعين� ساللك ل يال 20.93 ،يال ر م22.22 د ما ب �ي تو�س 
 ستوسائية عند مت دللة �إح� ر ذلك هنا ،يال ر ميف د س لتي�
ة �لتي س يف  ر�د �لعينأ� يال ر ميف د س ة �لتي ر�د �لعينأ� ب 0.00
 ب ما   �ي  تو�س   �لأطفال،  �سد  �للفظي  �لإيذ�ء  �أار  يا�ض  موسر    يال 
 ر ميف د س ة �لتي لعين� ساللك ل يال، 20.59 للفيال ر م23.47للد

يال.  
 29-4 مل رجد

يس� دل �إ �أن  ��ستر� �لأ�سا� سابية �لنر�ات �ملعيارية للبعد �ليولوجي 

للمس بي سعبي– يال موسر�ت �ليا�ض 

موسر�ت �ليا�ض
سمل� نو

ت يمة
�لدللة�ملسوبة يالبي سعبي 


حم �أسال �لإيذ�ء 

 للفظي �سد �لأطفال م�
لأ� ب

21.004.8619.764.030.85  0.41
د�ل

حم �أسال �لإيذ�ء 
 للفظي �سد �لأطفال م�

لأ� ب
21.834.8620.935.150.61  0.55

د�ل

�أار �لإيذ�ء �للفظي �سد 
 0.91 20.756.0020.594.150.11�لأطفال

د�ل
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موسر�ت   ب �إحسائية  دللة  �ت   ر جود   عد  29-4 �دل   يو�س
�لفيال تـو�س ي� ما    �لسعبي،   لبي� �ملسـ عند عينـة   نـو   يا�ضل�
    لذلك  �لسعبي،   لبي�  سالل للفيال   91.89 �لسعبي،   للبي  95،41  بيـ

هنا ر معنوية د�لة يف درجة �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال.
 30-4 مل رجد

يس� دل  �إ �أن  ��ستر� �لأ�سا� سابية �لنر�ات �ملعيارية للبعد �ليولوجي 

للمس بي سعبي– در م يال موسر�ت �ليا�ض 

موسر�ت �ليا�ض
سل� نو

ت يمة
�لدللة�ملسوبة در م يالبي سعبي


حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال 

لأ� ب م
21.004.8621.304.39-0.20 0.84

 د�ل

حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال

لأ� ب م
21.834.8522.204.48 -0.24 0.80

 د�ل

�أار �لإيذ�ء �للفظي
0.15 1.50-20.756.0023.475.06�سد �لأطفال

 د�ل

يتس م� دل 30-4 عد جود ر �ت دللة �إحسائية ب موسر�ت 
�أسال  �لأ ، حـم   ب لأطفال م� �للفظي �سد  �لإيذ�ء  �أسال  يا�ض حم 
�لإيـذ�ء �للفظـي �سد �لأطفال م ب �لأ ، �أار �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال يف 

نو �ملس بي سعبي  در م يال.
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 31-4 مل رجد
يس� دل  �إ �أن  ��ستر� �لأ�سا� سابية �لنر�ات �ملعيارية للبعد �ليولوجي 

للمس بي سعبي– سة موسر�ت �ليا�ض 

موسر�ت �ليا�ض
سمل� يمة نو

ت
�ملسوبة

�لدللة سةبي سعبي


حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال 

لأ� ب م
21.004.8620.374.890.43 0.67

 د�ل
حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال 

لأ� ب م
21.834.8520.304.781.05 0.31

 د�ل 

�أار �لإيذ�ء �للفظي 
0.36 0.94- 20.756.0022.425.27�سد �لأطفال

 د�ل

موسر�ت   ب �إحسائية  دللة  �ت   ر جود   عد  31-4 �دل   يو�س
ما   �ي  تو�س  سل�   �لسعبي،   لبي� ة  عين عند   سمل�  نو   �ليا�ض 
 هنا   سعبي لذلكل� لبي� ة �سالسسعبي،31.25 لل� 83، 31 للبيب

ر معنوية د�لة يف درجة �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال.
- مد �ربا �ملنطة �لتي يعيض يا �لأطفـال مـ �أ�سرهـم  موسر�ت �ليا�ض.
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32-4 مل رجد
يس �إ �أن  ��ستر� �لأ�سا� سابية �لنر�ات �ملعيارية للبعد �ليولوجي ملنطة

 �لر –�لسمال موسر�ت �ليا�ض 

موسر�ت �ليا�ض
يمة نو �ملنطة

ت
�ملسوبة

�لدللة رسمال�لل�


حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال 

لأ� ب م
19.454.0920.205.28-1.03 -2.17

 د�ل

حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال 

لأ� ب م
20.254.0522.046.55-2.16 -3.42

 د�ل

�أار �لإيذ�ء �للفظي 
0.06 1.88-19.964.1921.204.44�سد �لأطفال

د�ل

يو�س� دل رم 32-4 �لتار يف مستو حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي 
 تـو�س سمـالل� �لر ،منطة  ة منطة  ملد�ر�ض عند عين�  �د لأ�  ب م
�لسمال،  لسال  منطة  للسمال   20.20 ،رل� ملـنطة   19.45 بيـ مـا   �ي
لذلك   هنا ر معنوية د�لة يف درجة �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال، ذلك 
هنا ار يف مستو حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي م ب �لأ د� �ملد�ر�ض 
ة منطة �لر ،منطة �لسمال تـو�س يتـر� ما بيـ 20.25 للمـنطة  عند عين
 سائياإح� د�لة   ر وجد ل �لسمال،  للسمال لسال منطة   22.04 ،رل�
منطة  مد�ر�ض  طالبات   رل� منطة  مد�ر�ض  طالبات   ب  0.06  ستوم عند 
طالبات   سالل لك  عليم   �لو� �للفظي  بالإيذ�ء  �لطالبات  اأر  يف  �لسمال 

مد�ر�ض منطة �لسمال.
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33-4 مل رجد
يس �إ �أن  ��ستر� �لأ�سا� سابية �لنر�ات �ملعيارية للبعد �ليولوجي ملنطة 

�نو–�لسمال موسر�ت �ليا�ض �ملستلة 

موسر�ت �ليا�ض
يمة نو �ملنطة

ت
�ملسوبة

�لدللة نو�سمالل�


حم �أسال �لإيذ�ء 
 للفظي �سد �لأطفال م�

لأ� ب
20.354.2520.205.280.20 0.83

 د�ل

حم �أسال �لإيذ�ء 
 للفظي �سد �لأطفال م�

لأ� ب
19.963.9022.046.55-2.44 -3.77

 د�ل

�أار �لإيذ�ء �للفظي �سد 
0.02 23.035.7821.204.442.32�لأطفال

د�ل

يو�س� دل رم 33-4 �لتار يف مستو حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي 
 تو�س سمالة �لمنط ،نو� ةة منط ملد�ر�ض عند عين� �د لأ� ب م
 ،نو� ةمنط  سالسمال ل20.20 لل ،نو� ة20.35 للمنط ما ب �ي
هنا ار يف مستو حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي م ب �لأ د� �ملد�ر�ض 
ة منطة �نو ،منطة �لسمال تو�س ي� ما ب 19.96 ملنطة  عند عين
�نو، 22.04 للسمال لسال منطة �لسمال، لذلك   هنا ر معنوية 
 ر وجد ل ،لأ� أ� لأ� ب د�لة يف درجة �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال م
طالبات   نو� منطة  مد�ر�ض  طالبات   0.02ب  ستوم عند   سائياإح� د�لة 
لك  عليم   �لو� �للفظي  بالإيذ�ء  �لطالبات  اأر  يف   �لسمال  منطة  مد�ر�ض 

 .نو� ةطالبات مد�ر�ض منط سالل
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34-4 مل رد�
يس �إ �أن  ��ستر� �لأ�سا� سابية �لنر�ات �ملعيارية للبعد �ليولوجي ملنطة 

�لو�س–�لسر موسر�ت �ليا�ض 

موسر�ت �ليا�ض
يمة نو �ملنطة

ت
�ملسوبة

�لدللة لو�س�سرل�


حم �أسال �لإيذ�ء 
 للفظي �سد �لأطفال م�

لأ� ب
19.894.2122.334.31-3.63 0.00

د�ل

حم �أسال �لإيذ�ء 
 للفظي �سد �لأطفال م�

لأ� ب
20.084.5422.684.18-3.78 0.00

د�ل

�أار �لإيذ�ء �للفظي �سد 
0.00 4.05-21.634.8624.704.96�لأطفال

د�ل

يتس م� دل رم 34-4 ما ياأي: 
 ،ة �لو�سة مد�ر�ض منط عين 0.00 ب ستوعند م سائياد�لة �إح ر جود
 م �لأطفال  �سد  �للفظي  �لإيذ�ء  �أسال  حم  يف   سرل� منطة  مد�ر�ض  ة  عين
ب �لأ  حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال م ب �لأ ،اأر �لأطفال 

. سرة �لة مد�ر�ض منط عين سالبالإيذ�ء �للفظي، ل
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35-4 مل رد�
يس �إ �أن  ��ستر� �لأ�سا� سابية �لنر�ات �ملعيارية للبعد �ليولوجي ملنطة 

�نو–�لو�س موسر�ت �ليا�ض 

موسر�ت �ليا�ض
يمة نو �ملنطة

ت
�ملسوبة

�لدللة نو�لو�س�


حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال 

لأ� ب م
20.354.2519.894.210.70 0.48

 د�ل

حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال 

لأ� ب م
19.963.9020.084.54-0.18 0.85

 د�ل

�أار �لإيذ�ء �للفظي 
0.08 23.035.7821.634.861.73�سد �لأطفال

د�ل

يو�س� دل رم 35-4 �لتار يف مستو حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي 
 تو�س ة �لو�سـمنط ،نو� ةة منط ملد�ر�ض عند عين� �د لأ� ب م
 ،نو� ةمنط  سالل 19.89 للو�س ،نو� ة20.35 للمنط ما ب �ي
هنا ار يف مستو حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي م ب �لأ د� �ملد�ر�ض 
ة منطة �نو ،منطة �لو�س تو�س ي� ما ب 19.96 ملنطة  عند عين
�نو، 20.08  للو�س لسال منطة �لو�س ،لذلك   هنا ر معنوية 
 ر وجد ل ،لأ� أ� لأ� ب د�لة يف درجة �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال م
طالبات   نو� منطة  مد�ر�ض  طالبات   ب  0.08  ستوم عند   سائياإح� د�لة 
لك  عليم   �لو� �للفظي  بالإيذ�ء  �لطالبات  اأر  يف   لو�س� منطة  مد�ر�ض 

 .نو� ةطالبات مد�ر�ض منط سالل
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36-4 مل رد�
يس �إ �أن  ��ستر� �لأ�سا� سابية �لنر�ات �ملعيارية للبعد �ليولوجي ملنطة 

�لسمال–�لسر موسر�ت �ليا�ض 

موسر�ت �ليا�ض
يمة نو �ملنطة

ت
�ملسوبة

�ملسوبة �لسر�لسمال


حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال 

لأ� ب م
20.205.2822.334.31-2.80 0.00

د�ل

حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال 

لأ� ب م
22.046.5522.684.18 -0.73 0.46

 د�ل

�أار �لإيذ�ء �للفظي 
0.00 4.75- 21.204.4424.704.96�سد �لأطفال

د�ل

يتس م� دل رم 36-4 ما ياأي: 
ة مد�ر�ض منطة �لسمال،  عين 0.00 ب ستوعند م سائياد�لة �إح ر جود
 ب ال �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال مسأ� ميف ح سرة �لة مد�ر�ض منط عين
 ستوعند م سائياد�لة �إح ر وجد .سرة �لة مد�ر�ض منط عين سالل لأ�
0.00 ب طالبات مد�ر�ض منطة �لسمال طالبات مد�ر�ض منطة �لسر يف اأر 
منطة  مد�ر�ض  طالبات   سالل لك  عليم   �لو� �للفظي  بالإيذ�ء  �لطالبات 
 �د لأ� ب ال �لإيذ�ء �للفظي مسأ� مح ستويف م ار هنا ،سرل�
 22.04ما ب �ي تو�س سرة �لمنط ،سمالة �لة منط ملد�ر�ض عند عين�
ملنطة �لسمال، 22.68 لسال منطة �لسر ،لذلك   هنا ر معنوية 

 .لأ� ب د�لة يف درجة �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال م
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37-4 مل رد�
يس �إ �أن  ��ستر� �لأ�سا� سابية �لنر�ات �ملعيارية للبعد �ليولوجي ملنطة 

�لو�س–�لسمال موسر�ت �ليـا�ض 

موسر�ت �ليا�ض
يمة نو �ملنطة

ت
�ملسوبة

�لدللة سمال�لو�سل�


حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال

لأ� ب م 
19.894.2120.205.28-0.41 0.67

 د�ل

حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال 

لأ� ب م
20.084.5422.046.55-2.26 0.02

د�ل

�أار �لإيذ�ء �للفظي 
0.53 21.634.8621.204.440.61�سد �لأطفال

 د�ل

 ب ال �لإيذ�ء �للفظي مسأ� ميف ح ارلت� 37-4 مل رد� يو�س
ة منطة �لو�س ،منطة �لسمال تو�س ي� ما  ملد�ر�ض عند عين� �د لأ�
ب 19.89 للمنطة �لو�س، 20.20 لسال  منطة �لسمال، عد جد ر د�لة 
�إحسائيا ب طالبات مد�ر�ض منطة �لو�س طالبات مد�ر�ض منطة �لسمال يف 
 ستوعند م سائياد�لة �إح ر جود ،معلي �ر �لطالبات بالإيذ�ء �للفظي �لواأ
حم  يف  �لسمال  منطة  مد�ر�ض  ة  عين  ،لو�س� منطة  مد�ر�ض  ة  عين  ب  0.02
منطة  مد�ر�ض  ة  عين  سالل  لأ�  ب  م �لأطفال  �سد  �للفظي  �لإيذ�ء  �أسال 

�لسمال.
 



11

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها والتوصيات

38-4 مل رد�
يس �إ �أن  ��ستر� �لأ�سا� سابية �لنر�ات �ملعيارية للبعد �ليولوجي ملنطة 

�لر–�لو�س موسر�ت �ليا�ض 

موسر�ت �ليا�ض
يمة نو �ملنطة

ت
�ملسوبة

�ملسوبة رل�لو�س�


حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال 

لأ� ب م
19.454.0919.894.21-0.69 0.49

 د�ل

حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال 

لأ� ب م
20.254.0520.084.540.25 0.79

 د�ل

�أار �لإيذ�ء �للفظي 
0.01 2.45-19.964.1921.634.86�سد �لأطفال

د�ل

يو�س� دل رم 38-4 �لتار يف مستو حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي 
 تو�سـ لو�س� منطة   ،رل� منطة  ة  عين عند  �ملد�ر�ض   �د  لأ�  ب  م
 هنا  ،لو�س� لسال  منطة   19.89 ،رل� للمنطة   19.45 ب مـا   �ي
�ملد�ر�ض عند   �د  لأ�  ب  للفظي م� �لإيذ�ء  �أسال  مستو حم  ار يف 
 ،رة �ل20.25 ملنط ما ب �ي تو�س ة �لو�سمنط ،رة �لة منط عين
20.08  للو�س لسال منطة �لر ،لذلك   هنا ر معنوية د�لة يف 
 سائياد�لة �إح ر وجد ،لأ� أ� لأ� ب درجة �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال م
منطة  مد�ر�ض  طالبات   رل� منطة  مد�ر�ض  طالبات   ب  0.01  ستوم عند 
طالبات   سالل لك  عليم   �لو� �للفظي  بالإيذ�ء  �لطالبات  اأر  يف   لو�س�

 .ة �لو�سمد�ر�ض منط
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39-4 مل رد�
يس �إ �أن  ��ستر� �لأ�سا� سابية �لنر�ات �ملعيارية للبعد �ليولوجي ملنطة 

�لر–�لسر موسر�ت �ليا�ض 

موسر�ت �ليا�ض
يمة نو �ملنطة

ت
�ملسوبة

�لدللة رل�سرل�


حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال 

لأ� ب م
19.454.0922.334.31-4.36 0.00

د�ل

حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال 

لأ� ب م
20.254.0522.684.18-3.77 0.00

د�ل

�أار �لإيذ�ء �للفظي
0.00 6.65-19.964.1924.704.96�سد �لأطفال

د�ل

يتس م� دل رم 39-4 ما ياأي: 
ة مد�ر�ض منطة  عين 0.00 ب ستوعند م سائيامعنوية د�لة �إح ر جود
ة مد�ر�ض منطة �لسر يف حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال  عين ،رل�
اأر   ،لأ�  ب  م �لأطفال  �سد  �للفظي  �لإيذ�ء  �أسال  حم     لأ�  ب  م

.سرة �لة مد�ر�ض منط عين ساللأطفال بالإيذ�ء �للفظي، ل�
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40-4 مل رد�
يس �إ �أن  ��ستر� �لأ�سا� سابية �لنر�ات �ملعيارية للبعد �ليولوجي ملنطة 

�نو–�لسر موسر�ت �ليا�ض 

موسر�ت �ليا�ض
يمة نو �ملنطة

ت
�ملسوبة

�لدللة نو�سرل�


حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال 

لأ� ب م
20.354.2522.334.31-2.94 0.00

د�ل

حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال 

لأ� ب م
19.963.9022.684.18-4.19 0.00

د�ل

�أار �لإيذ�ء �للفظي 
0.05 1.97-23.035.7824.704.96�سد �لأطفال

د�ل

يتس م� دل رم 40-4 ما ياأي: 
ة مد�ر�ض منطة  عين 0.00 ب ستوعند م سائيامعنوية د�لة �إح ر جود
�سد  �للفظي  �لإيذ�ء  �أسال  حم  يف   سرل� منطة  مد�ر�ض  ة  عين  ،نو�
 لأ�  ب  لأطفال م� �للفظي �سد  �لإيذ�ء  �أسال   حم   لأ�  ب  لأطفال م�
ة مد�ر�ض منطة �لسر ،ذلك جود ر معنوية د�لة �إحسائيا عند  عين سالل
ة مد�ر�ض منطة �لسر اأر  عين ،نو� ةة مد�ر�ض منط عين 0.05 ب ستوم

.سرة �لة مد�ر�ض منط عين ساللأطفال بالإيذ�ء �للفظي �سدهم ل�
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41-4 مل رد�
يس �إ �أن  ��ستر� �لأ�سا� سابية �لنر�ات �ملعيارية للبعد �ليولوجي ملنطة 

�نو–�لر موسر�ت �ليا�ض 

موسر�ت �ليا�ض
يمة نو �ملنطة

ت
�ملسوبة

�لدللة نو�رل�


حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال 

لأ� ب م
20.354.2519.454.091.40 0.16

 د�ل

حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال 

لأ� ب م
19.963.9020.254.05-0.47 0.63

 د�ل

�أار �لإيذ�ء �للفظي 
0.00 23.035.7819.964.194.01�سد �لأطفال

د�ل

يو�س� دل رم 41-4 �لتار يف مستو حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي 
 تو�سـ رل� ة منطة �نو ،منطة  ملد�ر�ض عند عين� �د لأ� ب م
 ،نو� ةمنط  سالل ر19.45 �ل ،نو� ة20.35 للمنط ما ب �ي
هنا ار يف مستو حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي م ب �لأ د� �ملد�ر�ض 
ة منطة �نو ،منطة �لر تو�س ي� ما ب 19.96 ملنطة  عند عين
�نو، 20.25 �لر لسال منطة �لر ،لذلك   هنا ر معنوية 
د�لة يف درجة �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال م ب �لأ �أ �لأ ،وجد ر د�لة 
�إحسائيا عند مستو 0.00 ب طالبات مد�ر�ض منطة �نو طالبات مد�ر�ض 
منطة �لر يف اأر �لطالبات بالإيذ�ء �للفظي �لو� عليم لك لسال طالبات 

 .نو� ةمد�ر�ض منط
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 - :ما يل عل الل� ساولت� ين
نتية عر�سم لالإيذ�ء  �لأطفال  �لتي يعا منا  �لسلبية  �لار  �ملسالت  ما 

    لبعيد� سية على �ملدلنف� لجتماعية� لناحية �لأ�سرية� للفظي م�
ة ع �ملسالت �لار �لسلبية  ر�د �لعينأ� لالإجابة على هذ� �لتسال  �سو�ل 
�لتي يعا منا  �حد منم م جة نظرهم، د سم �لتسال على الة 
عسر عبار ،ما يتب م� دل 42-4 يتس �أن نسبة ب م �لطالبات 
تم �لب د عانو� مسالت اأر م �لإيذ�ء �للفظي �لو� عليم د �أرت 
 ، 49 فعةم مرسبتن ان لإيذ�ء �للفظي� م �راأ أن �لأطفـال �لذي� لنتائـ�
 د بلل معلي ـ�بالإيذ�ء �لو ر متو�ساأ ان هنـا ـد ض �لأطفالأما بع�
ة د اأر� بالإيذ�ء �للفظـي �لو� عليـم  سف للعينن مـ أي �أ� 45 سبتن

.لو�لدي� ب مـ
 42-4 مل رد�

يو�س �لتر�ر�ت �لنس حول �لار �ملبة على �لإيذ�ء �للفظي
�لار �ملبة على �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال

ف21049مر

19345متو�س

266منفض

21100مفود

مو429100�مل
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�لـمــنــــاقــ�ســـــــة: 
ام �لباحة يف هذ �لدر��سة الة �لتعر على مسلة �لإيذ�ء �للفظي �سد 
�لأطفال �إلاء �لسوء على مد �نتسار هذ �ملسلة م عدم يف مدينة �لريا�ض، 
 ا 450 طالبـة جميـعمـح ة �لطالبات �لتي بل سة هي عينة �لرئي لعين� ان د

م �لإنا �أعمـارهـ�  بيـ 10 �سنو�ت �إ 12 �سنة
 م ة  عين على  ميد�نية  در��سة  �أل  ونا  يف  �الية  �لدر��سة  �أهمية   م  
 الية �إ� لدر��سة� د هد ،ة �لأطفال لةسبامل ريملتاأ� تمر�د �ملأ�
ي عدد م �لأهد� سمن �لتعر على مسلة �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال 
�نتسارها يف تم مدينة �لريا�ض، �لتعر على مد �ربا سائض   مد
ة عالة لك عدل �لإيذ�ء �للفظي، �إ�ساة �إ �لتعر على  أ�سر مفرد�ت �لعين�
�ملسالت �لار �لسلبية �لتي يعا منا �لأطفال نتية عر�سم لالإيذ�ء �للفظي 
�لإيذ�ء   نلت �ليات   إ�  لتو�س� �لنفسية،  �لجتماعية  �لأ�سرية  �لناحية   م
 د ملل  لأ�سر� فيد �لطف أن�  دمة �لتي� رحة لدلول م� للفظي�
 ا يف عدد متسيا�  �لأهد� هذ ،تلفةمل� تممل� سر�ئ لـة بسمل� هذ

�لتسالت سمن ما يلي: 
طالبات   االأط� سد   لل� �الإي�ء  م�سكلة  �ت�سار   مد  :أوال�

:يف مدينة �لريا لياية �ل�لة �البتدملر�
يظ �لإيذ�ء �سد �لأطفال اهر م �أ �لظو�هر مو�سا يف �ملتمعات �لعربية 
 لتعام�  لظاهر� ر�سد   م د  �لتي  �لاية  �لجتماعية   لعو�م�  لتاأ  �نظر
يو�جا  �لتـي  للسعوبـات  نتيـة  �مليد�نية  �لدر��سات  لة  لك  يود  ما  معا، 

�لباحون يف �سول علي بيانات �إحسائية  ليلا فسها،
على �لرم م ولت �يا �لجتماعية �لاية �لسريعة �لتي طر�أت على 
 سائ� سارنت� ،معدلت �لتعليم ياد ا�سة سفةية بلي� تمعات �لعربيةمل�
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�لسال �لنو�ت �لفسائية دول �لنن ،ر �ملر�أ للعم، �إل �أن �لعاد�ت 
�لتاليد اة �ملتم ما�ل  عائا �أما بعض م ات �ملتم الأطفال 
�ملر�أ ،ا ل سك ي �أن �لأ�سر عت �ملو�سسة �لبوية �لأ يف عملية �لتنسة 
�لسوي  بنوعيا  �لسلوية   الأ� �لأطفال   سات�  إ� ودي  �لتي  �لجتماعية 
يف  �ل�ية  حر     لأ�سر� يف  �لسائد  �لجتماعي   لتفاع� نوعية  �لال�سوي، 
 سل�  �سرل� اإن  �ملال   سبي� على   1993 لطفي،   لطف� سسية   يس
�لستم �ل�ست�ء بالطف د� �لأ�سر ل يتي �أما �لأطفال للمسارة يف �إبد�ء 

�لر�أي �لتعب ع �لحتياجات �لاهات.
ة  يتعر�سون لالإيذ�ء �للفظي  لدر��سة على �أن �أطفال �لعين� يف هذ لنتائ� دل
م �لأ �لأ باة �أسال �لتي سملا �لب د �أ�س نتائ �لدر��سة �الية 
 أن �لإيذ�ء �للفظي م� 18-4 لـد� م سيت لة حيسمل� سار هذنت� مد
ب �لأ يد بسور مرفعة يف  62 م �لطالبات، يد بسور متو�سطة يف 
 لأ� ب أن �لإيذ�ء �للفظي م� سيت 19-4 لد� لطالبات، �أما يف� م  35
 م  37 متو�سطة يف سورب دي ،لطالبات� م  59 فعة يفمر سورب دي
�لطالبـات، ـذلك �لإيذ�ء �للفظـي م ب �لو�لد�ن يد بسور مترر مرفعة 
 سرلة منتسا هي �أن �ملب ر�  ة �لتيالنتي ،ة ر�د �لعينأ� م  85 يف
ة يتعر�سون لعبار على �لأ م عبار�ت �لإيذ�ء  لعين� �أر�د  �أ م نسف  �أن   
�للفظي م ب �لو�لدي �إ �أن هذ �لنسبة عت مرفعة ا�سة يف تمعنا �ملسلم 
�لذي ينبي �أن ون �للمة �لطيبة هي �لأ�سا�ض يف �لتعام ب �لنا�ض بالأض يف 
�لإيذ�ء  ��ستعمال  يف   سيول� �لنتسار  هذ�  �لتنسة،  بالبية  عنى  �لتي   لأ�سر�
�أسارت   حي �لإيذ�ء  يا   ي �لتي   لالأ�سر در��سة   يتطل تمـعنا  يف  �للفظي 
�لإيذ�ء  �لتي ي يا   لأ�سر� �أن   إ�  1991 ام در��سة لـدر��سات م� بعـض 
 ستوفا�ض من� الت مسمل� عدد م م اليف �ل عا اونسف بت للفظي�
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�لأبوي ،ون   ب جية جيد ةجود عال عد ،لة �لجتماعيةلع� �لتعليم،  
 ي �لد م ون �لأ�سر أن� �إ�ساة  �لأبوي عر�سو� لالإيذ�ء هم يف �لسر، 
 عو�م عد م نب التسم م عا ض �لأ�سربع هنا ،ضفسادي �ملنتل�
 ،لأ�سر� و�جا  �لتي   وسل� �مل�جية   لطف� حالة   لو�لدي� بسسية   تعل
 إ� سد ي ر�ر �لإيذ�ء �للفظي ،ماات �أطفالسر م سرعة �نفعال �لأبوي�
عد جود �ل�ستر�ر �لنفسي لالأ�سر �لتي ي �أن يسودها جو م �لدء �نان 
�لتعام بالح� �لسرري م �أج نسة �جتماعية �سليمة �سية للطف ا 
ييد م طبي �لطف لو�عد �ملتم ييد م ور �لسلو �لجتماعي �لسوي، 
 بللت اجة �لطف يعني �إحبا عا سب ستعمال �لإيذ�ء �للفظي �سد �لطف��
 سام �سلويات عد�نية   إ� لك  يودي  ما   البا �لعاطفة،  �نان  �لدء 

�جتماعية. 
�إن �لنتائ �لتي و�سل لا هذ �لدر��سة تف م بعض �لدر��سات �مليد�نية �لتي 
�أجري يما يتعل بالإيذ�ء �للفظي �نتسار تف �لنتائ �لتي و�سل لا �لدر��سة 
م در��سة �ملسري  ،2000لد و�سل �إ �أن �لأطفال �لإنا �أ اأر بالإيذ�ء 
 ب  م �للفظي  �لإيذ�ء  يتعر�ض   لإنا� �أن   م  2004 دنان  در��سة  �للفظي 
�لد�هم، �أن �سماعم مل هذ �لعبار�ت يور على �سلوم ي لديم اأ�ت 
 2001 ضمي ذلك در��سة ،الجتماعي لح� سيم �لنف�و ر علىو سلبية�
�لتي رت �أن �لإيذ�ء �لنفسي م �لو�لدي هو �لأ �نتسار ب �سان �مليمات يف 
لسط .ذلك در��سة �أحمد  1999د �أسارت �أن �لعنف �للفظي �أ �أسال 

�لعنف �لأ�سري سيوعا ،�أن �لإنا يعان م �لعنف �للفظي �أ م �لذور.
 عبار لو�لدي� ب م عا سأن �لإيذ�ء �للفظي ب� لتو�سي� لبد م �أ� 
 ،لطف� لذ�ت لد� ومف �د س� سيةس مفاهيم �جتماعية يم ر ع
�أنا د  �لطف م مالئ ،ما  يستدما  �أن    ويةل   س �أنا  ما 
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س طر� على �سلو �لجتماعي د� �ملتم ،هي عود ب م �ملسا على 
�لطف �سو�ء يف �يا �لسسية �أيف حيا م �لري ،د طر لذلك نظرية 
�لتعلم �لجتماعي حي �أ�س �أن عملية علم �لإيذ�ء �لفظي تم د� �لأ�سر �أن 
�لبية ور يف �سلو �أن �لسلو د يور يف �لبية �أيسا �أي �أن �لفرد �لبية بينما 
نسة    �للفظي  �لإيذ�ء  عملية  �لإباء   ت يع �لأحيان  بعض  يف  متبادل،   سلو�
 أ�سب� �أن رد ع �لطف لالإيذ�ء   إ� �لبعض   سد ي ،يس� سليم� لدي�
بالأمر �لطبيعي هذ� �لسيء د عر�س ل نظرية �لتفاع �لرمي، لك يعني �أن 

.ر أي�  لـو�لدي� بـ م ائيابول نم  لإيذ�ء �للفظي يـعت�
ثايا: مد �ربا سا �أ�سر �الأطا �لي يترسو� لإي�ء 

�لل وعقة لك د �الإي�ء �لل سدهم:
يما يتعل بسو�ل �لب: ما مد �ربا سائض �أ�سر �لأطفال �لذي يتعر�سون 
 ستوم  إ� �إرجاعا    �للفظي  �لإيذ�ء  عدل  لك  عالة  �للفظي  لالإيذ�ء 
 ،سل� نو ،لطف� ير ،عمر �لطف ،عمر �لو�لدي ،ر�د �لأ�سرعدد �أ ،لد�
 سائية بدللة �إح  بار� رت �لنتائد �أ ،ة يف مدينة �لريا�ضملنط� نو
سائض �أ�سر �لأطفال ر�ر �لإيذ�ء �لتاأر ب هذ �لنتائ مو�سة يف �د�ل 
�لسابة هي تف م در��سـة امـ ،1991 در��سـة �ملسـري  ،2000در��سـة 

  .2000 ل �سعـود� در��سـة ،2004 ـريلعن�
�لإيذ�ء  ر�ر  �نتسار  يف  �أهمية  در  لا  �أن  �لباحة  ر�أت  �لتي   لعو�م�  م
�أر�د �لأ�سر �لذي يعيسون م �لطف ،لد �أرت  �لتاأر ب يف تمعنا عدد 
 ر�د �لأ�سربعدد �أ عل يما سائيةت دللة �إح� باطيةة �رلدر��سة عال� نتائ
عالة   هنا ذلك  �لطفلة،  علي   لأ�  ب  م �للفظي  �لإيذ�ء  �أسال  حم 
�رباطية �ت د�لة �إحسائية بدرجة ب يف معدل اأر �لأطفال بالإيذ�ء �للفظي 
 لإيذ�ء �للفظي م� ياد يعني عدد �لأطفال يف �لأ�سر ياد لك �أن م يالح 
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ب �لأ د يعود لك �إ جود �لأ د�ئما يف �ملنل مـ �لأطفـال، ذلك �أنـا ل 
ـد مـتسعا م �لـو لتلبية �حتياجات �لطف �ل�ستما ل ،مناسة �لأمور �لتي 
يريدنا منا  للع معم، د�ئما م ياد عدد �لأر�د ل ستطي �لأ �إياد 
 لنفسا لتلبية �حتياجاا �ا�سة  لك يودي �إ ��ستد� �لأ لالإيذ�ء 
 ر �لإنااأ فعة يف معدلمر سائياة د�لة �إحجود عال ،للطف وجي للفظي�
 ،عاد اأم�  لبنات م�  رلك ل يعود لأ�  ب م للفظي �ملوج� بالإيذ�ء 
ذلك عت �لإنا �أ حسا�سية اأر� باللمات �لسية �لتي ال لا بالأض 
  ،هي �لأ ض للطفلةس رأ� م لعبار�ت �سادر� لمات �أل� هذ ان �إ�
 ر�د �لأ�سربعدد �أ يما يتعل سائيةت دللة �إح� باطيةة �رأي عال� ر �لنتائظ
حم �أسال �لإيذ�ء �للفظي م ب �لأ ،لك  �أن يرج �إ عد جود 

 .رأمور �أ� سبب أ� لعم� سفة د�ئمة لظرل بيف �ملن لأ�
 مت سائية بإح� �أن هنا �ربا  دللة   إ� �أسارت نتائ �لدر��سة  ما 
�أسال  �لأ ،حم   ب للفظي م� �لإيذ�ء  �أسال   موسر حم  �لطفلة  عمر 
ر  �لذي   2004 �لعنري  در��سة    م  يتف هذ�   لأ�  ب  م �للفظي  �لإيذ�ء 
�أن �لإيذ�ء حس وعية �لأسا�ض �لذي حس منم �لإيذ�ء انو� �باء يف �ملربة 
�لأ، يليم �أمات �لأطفال، هذ� د يعود �إ �سفات ا�سة بالطفلة اأن ون 
 الل�  طفلة أ� ،طفلة عنيد ة �أر�  طفلة ى �أاأن اي ومر 
 الت �أسمل� هذ م م يفية �لتعام لفية يف مض لديلي أن �لو�لدي� يرج أ�
 ل�ستطال� ح ل�سوا �لي ة �لعمرية �لتي يلف� هذ م ايف �لتعامل� لو�
�ملعرة ل سيء يريدن �إجابة ل سيء لذلك يل �لو�لد�ن ل�ستد� �لإيذ�ء 
 بالأ�س أ� لطف� سلو� سبسيلة ل� سديدل� مةـا� بيةل� م نو للفظي�
�إ�سات �لطف، هذ�  د �أسارت بعض �لدر��سات �أن لما �د عمر �لطف لما �دت 

  .2000 ل �سعود� لك در��سة س�د �أل لالإيذ�ء �للفظي عر�س حتمالية�
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�أيسا م �ملت�ت �لتي ر�أت �لباحة �أنا د ون مربطة سلة �لإيذ�ء �للفظي 
يف تمعنا مت ري �لطفلة ب �أو �أو� ،د �أسارت نتائ �لدر��سة �أن 
هنا �رباطا � دللة �إحسائية ب ري �لطفلة موسر حم �أسال �لإيذ�ء 
�للفظي �سد �لأطفال م ب �لأ، لد ردد � �أن �لطف �لأل هو م يظي 
 سل� لطف� ،للأ� لطف� لأن ار ل حلأ� ال �لطف ضلبع�  بالرعاية
�أ �أر �لعنود هو م يظي �لدلل لون �أر �لعنود، �أما �لذي يف �لو�س اإن 
 يتعر�سون لالإيذ�ء م لأطفال �لذي� سيف ن ار أن هنا� ب د م �سائـح
ب �لو�لدي ا لي �لطفلة ب �إوا يف �لأ�سر، حي يتس م� دل 
�للفظي  �لإيذ�ء  �أ عر�سة   الل� ريبم  يون   لذي� �لأطفال  �أن   5-4 مر
ا�سة يف �لأ�سر �ت �لعدد �لب ،ري �لطف يرب بعدد �أر�د �لأ�سر هذ 
 سلا �لتعلي لذلك يت بية على �لأيف �ل لتع� ،ليةسومل� م �يديعني م
  بار� ذلك هنا ،ا لالإيذ�ء �للفظيد�مست�� دي �إا يو سل� عد
�لطفلة،  على  �للفظي  �لإيذ�ء  �أر  موسر   لطف�  ير  مت  ب �إحسائية  دللة 
حم  موسر  �لطفلة   ير  مت  ب �إحسائية  دللة     بار�  هنا ليض 
 ،1991 ام در��سة م تف لنتائ� هذ ،لأ� ب ال �لإيذ�ء �للفظي مسأ�
�أسارت  �لتي   2003 لعمري� در��سة   م  يتف ل  هذ�   ،2000سريمل� در��سة 
�لتسادي   ستومل�  لطف�  ير  ب  سائياإح� د�لة   ر جود   عد  لنتائ�
ظر     ،للطف  لأ� معاملة   إ�ساء�  أ�سالي� �إبعاد  يف  منم     فاع  لالأ�سر
�لو�لدي موسر�ت  �إحسائية يما يتعل بعمر  �أرباطية �ت دللة  �لنتائ عالة 
 أن �لأبوي� إ� أن يرج�  ،لأ� ،لأ� ب ال �لإيذ�ء �للفظي مسأ� مح
يف   سائدل� �لاة  �لبية   م  نو �للفظي  �لإيذ�ء  يعتن  �لأعمار  تلف  يف 
�أن 60   إ�  و�سل لتي� 2004 در��سة دنان م تف ة للنتي�  هذ ،تممل�
 و لعلمي� سيلت�  لد�هم� ب للفظية م� لالإ�ساء يتعر�س لإنا� م
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 ستومل�  عام �لدر��سة   هذ يف   ب �لتي   لعو�م�  م  ،ساأي� �لانوية،   ادسل�
  رت �لنتائأ� .ري لالأ�سرسل� �هنا بالر عن �مع سادي لالأ�سرتل�
 ر �أن �أ يف �لإيذ�ء �للفظي، حي �رد ري لالأ�سرسل� �أن للر� هذ� �ملت
ات �لأطفال عر�سا لالإيذ�ء �لفة �لتي ي د �ل�سر يا 2500 -5499 ريال، 
 5500 ماب لأ�سر� ان د ة �لأطفال �لتي ايلي ، 33.2سبةلن� بل حي
�لنسبة  ، 20.9�لأ�سر �لتي ان د�لا �لسري   بل 8499 ريال حي  –
  بار� ذلك هنا ، 14.5 سلن� بل 8500 – 11499 ريال حي ماب
�سد  �للفظي  �لإيذ�ء  �أسال  حم  موسر  �لسري   �لر�  ب  سائياإح� دللة 
 ملتو�س� لد� ب سائيادللة �إح  بار� ذلك هنا ،لأ� ب لأطفال م�
 لد� �لأ�سر �ت  �لأطفال يف  اإن   عموما ،ب �لتاأر  �للفظي  �لإيذ�ء   �دست��
 سيف �لن ب ر جود عد م ملالإيذ�ء على ر عر�سا أ� بد ملتو�س�
ب بية �لفات، هذ �لنتائ تف م ما �سل �إلي در��سة �ملسري2000 �أن 
�للفظية، ذلك   لالإ�ساء  د�ماست��  أ�  ملتد�  أ� �ملدد   لد� �لو�لدي ي 
عر�سا لالإيذ�ء يف  �لأطفال  �أ ات  �أن  �أسارت  �لتي   2004 �هرل� در��سة 
مدينة  يف  �مسة   ملناط� ة  عين  ب �ملارنة  عند  �ملنفض،   لد� �ت  �لأ�سر 
-4،34-4 رم  �د�ل   ستم  حي �للفظي،  �لإيذ�ء  ميا�ض  يف  �لريا�ض 

40-4،39 على بيانات تعل انة �إامة �لطف �أ�سر ،د ب م� د�ل 
�أن �أ �ملناط �لتي يد يا �لإيذ�ء �للفظي هي منطة �لسر م �نو م 
 سرة �لمنط ب سائيامعنوية د�لة �إح ر جود ،سمالم �ل م �لو�س رل�
 سر س� ب ،سرل� سالل سرل� نو� م ب ،سرل� سالل رل�
 البية محة �لانية نة �ساب سرة �لمنط تمي ،سرل� سالل ان دل
مناط تلفة م �ململة  م د� مدينة  �لريا�ض لك بسب رض �لأر��سي 
�لسنية يف لك �ملنطة الل  منية معينة ذلك  �أن يرج �إ �لتول 
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 تلف جو�ن منية �ملا�سية يفالل �ملرحلة �ل سعوديل� تممل� دس لذي� بل�
�يا ،��ستر�ر �أل �لأ�سر �لتي هرت �لر �لبادية يف �ملدن �لب حول 
�ملر� �لتارية لك لتس �لو�س �لتسادي لر مستو د �لفرد جود 
�أما للعم ،ذلك يوجد �أعد�د م� نسيات  �لسعودية تلف يف اتا 
 تلف جو�ن سعودي يفل� تمر�د �ملأ� م تفاع س اليدها �عاد
�يا  .ذلك يتمي �أر�د لك �ملنطة ب حم �لأ�سر ياد عدد �أر�دها ما 
 ،ملتو�س�  لد�  اأ�س�  لدر��سة هم م�  تم باء� �أن البية  �لدر��سة   سارأ�
�لس �لذي يطنا   نو سح وملب� يو لدر��سة� نتائ �أسارت  ذلك لد 
 ع لأطفال هي عبار� ساالبية م أن� لالإيذ�ء �للفظي �إ لأطفال �ملتعر�س�
�لأطفال   م ب سبةن �أن  �أمر   و لو�لد� مستاأجر رم جود   س  سام
 مة �لدت م�ت  النا �ساب ما سيت ل لك لأن معا لو�لدي� سون ميعي
�لتسادي �ملتو�س �أ �ملتد لالأ�سر �لذي ر ب بعدد �أر�د �لأ�سر لك يودي 
 توي عليد �أن �لبيانات �لتي ي ملدر�سية� ليةم �ملنتطلبا اءلو� عد إ�
ة  ر�د �لعينأ� طنلذي ي� سنوعية �ل عطينا دللة ع ل سل�  نو سل حجد
س ب تد �إ مـعرة �لأحياء م سعبيـة �أ ر�ية �لتـي نتمـي �إليا لك �لأ�سر، 
ذلك  �أر�دها   ب �لجتماعية  �لأ��سر  بسعف   تمي �لتي  �لأ�سرية  �لنساطات 
�لو�لدي �سعف   ات بال�  ع لنا�  ملعنوي لالأ�سر� سدلت� �أن  د 
�لر�ب ب �أر�دها �تـارها �إ �لأ�سالي� دية يف نسة �أبنائا، عنى �أن 
  لناحية �ملعنوية� ض ملي ليةسلناحية �ل� م امليا وني  امهذ� �لت
لك ما لنا  يساعد على ��ستد� �لو�لدي �لإيذ�ء �للفظي ل بدرجات متفاة 
 �سرمو د �أن هنا بالتا ،م على �لأطفالمن ر�ر �لإيذ�ء �لذي ي سح
لوجود �ربا  دللة �إحسائيا ب �ملنطة �لتي يعيض يا �لأطفال م �أ�سرهم 
موسر�ت �لإيذ�ء �للفظي، يبد �أن ير �سلو �لإيذ�ء ر�ر ��ستد�م تلف 
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�لسور �لإسال يف �ملدينة اهر عامة  �أن يرج �إ طرية �يا يف لك 
 �عاد تال ايرعاد�ت م اتا  ا�ضسأ� ر�د ملأ� تال� تمعاتمل�

  .�جديد اسلو� ستي عللك ي 
تية   االأط� منها   اي  لت� �لسلبية  و�الثار  �مل�سكت   :اثال
رسهم لإي�ء �لل م �لناية �الأ�سرية و�الجتماعية و�لنسية 

  يدلب� ملد� عل
 م عدد  جود  �الية  �لدر��سة   نتائ  بين لد   :لب� بسو�ل   يتعل يما 
�ملسالت �لار �لسلبية �لتي يعا منا �لأطفال �لذي يتعر�سون لالإيذ�ء �للفظي 
م ب �لديم، د ر �لأطفال م الل �إجابتم على �ل�ستبانة �أن �ملسالت 
�لجتماعيـة �لنفسيـة هي �لأ حدا لم لد �أ�س �لنتائ �أن درجة اأرهم 
�لتي   لأ�سر� �أن   ، متو�سطة 45  بنسبة   أجا� �لبعض   ، بنسبة 49  مرفعة  با 
�أر�دها،   ب �ملسالت   م لو  �أن    ل  �للفظي  �لإيذ�ء   م �أطفالا   يعا
 سب ة �لطفسيلتن  ض �لأحيانعملية �لإيذ�ء �للفظي يف بع لو�لدي� يعت
�سليم د يس �لبعض �إ �أن رد ع �لطف على �لإيذ�ء �للفظي �أ�سب بالأمر 
 ذه  حي  ،لذ�ت� �سيولوجية  نظرية   ل  عر�س ـد  �لسيء  هـذ�  �لطبيعي 
 ل �تسبا،  �لتي  ��ت   م  ست �لفرد  سسية  �أن   إ� �لذ�ت  نظريات 
�لسسية  لنمو   سبم �إطار   هنا ليض  نميتا  على   يعم �لتي   � ضس
 وي ا �لطفسمعلتي ي� ت �ملالحظة �أ�� أن� سان،حيدد منذ ميالد �لإنيت
بتعيها ل يستي لا مباسر �أ ل يظر اأر �لطف با مـباسر بـ ظر بعد 
 م �لم طول �أ سر، مـ ـم ـنا �لعـديد مـ� يـار�ت �لإمـانات 
 اأ عد ي هذ� ما 79 :2005،جمي يـة�ض �لذسـبـر�ت �ل اـ نـمو
�لإيذ�ء �لذي عر�ض ل �لطف يف �سر تلفا م سض لر عند �ل ،ذلك 
بالطف ـار�ض   يطمل�  م لبال�  أ�  لو�لدي� �أحد   عد ي لك ما اإن يف
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�ل   سلـول� هـذ�  نـفض  �لـر  بينـما ل ـار�ض  �لأطـفال،  علـى  �لإيـذ�ء   مـ  نوعـا
  .121 :2005 ،سعود�

بعا  لر  رد   م يتلف  �لسسية  فرد يف و   هنا �أن  �لدر��سات  ود 
�لذ�ت،  علماء   أبر�  م  جرر ارل   يعت  ،ريل�  ع  ي �لتي  لل�ت 
 �بـر سا�ساالل �إح منذ �لر�ساعة م � يس يبد�أ يف أن �لطف� 
 م ،ريل�  يس �إ دعيم   تا ت�� سا�ساتلإح�  هذ ،سبـةتمل�
 م ،لو�لدي� عي م نية دسلول� الت �لنفعاليةسر�ض �مل د رناحية �أ
 ،ر�سة للع احةإ� عد ستم �لأطفال س� ،لهتما� عد ،لأ� أ� لأ� سيطر�
ودي هذ �ملمار�سات �إ حد بعـض �ملـسالت �لنفعـالية، الل، �لتور، �لتمرد 
 م ب عود علي أن�  ذلك ،80 :1996،سايفل� سيةسر�عات �لنفل�
 لنمو� ان �لو�لدي ملا  ،ريل� م يف حيا سية �أسل� سوء يف حيا� سامل�
�لأل �لذي يتد ب �لطف يتعلم م الل ،ما �أن �لو�لدي مسدر دعم نفسي 
 �و أما�  اعائ  سيانف  إحبا�  سي �للفظي  �لإيذ�ء  ��ستعمال  ر�ر  اإن   للطف
�سليم للطف ،ما �أسارت نتائ �لدر��سة �الية �أن اأر �لأطفال يتلف بدرجات 
متفات يف هذ �لفات ما هو مو�س يف جدل رم  15-4لد ان �أعلى نسبة 
 �دهذ� يعني �أن ��ست  لنطو�ء� لةلع� إ� ي ي لتي� على �لعبار يف �إجابت
 لعا� بالسوت   �سرل�    بالطف  تعل �لتي  �لجر  �لستم   سل�  ألفا�
 سعور  بالتا  لأ�سر� يف   للطف  �لنع�  سلول�  ياد على  يساعد  �أن   
�أسعر  عبار�ت    نتائ سات  لد   ،لأ�سر�  ب بينة   لتفاع�  م  لي  بالوحد
 هذ ،اتسديل� عر�ض لالإهانة �أما أن� ـاأ�  لـد�ي� سمة لنتي سبال
 ما در�س �إ� أ� سرل� ديد للطفلت� ألفا� ون نتاأن ي�  سل� و�
 ،لـو�لدي� يفعل ـا �سو لل� و ض حالةيعي لطف� عهذ� ي ،سر يدهاي
 �در�ر ��ست د� لما هذ� يعني �أن ،سلولل اعلية �أد�ء �لطف م لا ي
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�لإيذ�ء �للفظي �سد �لطف �د �لتاأر با بالتا ياد �إمانية حد �نعا�سات 
 يد ما ي ،اإلي� ينتمي  �لتي   بالأ�سر  باطر�  أ� �لنفسي   و �لطف سلبية يف�
ـور مستبال على تلف نو�حي  حد مسا �جتماعية، نفسيـة، م ربوية، 
حيا يف �ملتم ،تف نتائ هذ �لدر��سة �إ حد ما م نتائ بعض �لدر��سات 
اة  يف  �ملسالت   م  ل�  علي  ي �للفظي  لالإيذ�ء  �أن   ن بي �لتي  �لسابة 
 سارت �أن  �ل�سطر�بات �لأأ� 1994 ا�سـ ا در��سةمن ،لطفـ� حيا جو�ن
�لدر على �ل�ستذار �لنطو�ئية، �ن   عد ،لل� سيوعا لد �لأطفال هي 
�لإيذ�ء   ب عالة  جود   إ� �أسارت  �لتى   2003 �لعمري  در��سة  �سا�سية، 
 2001 ميض  در��سة   ،اتل� �لجتماعي،   و�،سيةلنف� �ل�سطر�بات 
حي �أسارت �إ �أن �لإيذ�ء �لنفسي م �لو�لدي �لأ �نتسار� م �ملسالت �لتي 
 لب ـي ال �لرعإد� ويف ر�مةل� م ريد ساأن م ليا �لتمن يعا
عل ـي مـان مل حرمان م �لعاطفة �لأبوية، ل يعت م �أهم �لار �أن 
�لإيذ�ء �للفظي يظ يدد على مسام �لطف ما لو ان سريطا سيليا ل يتـوف، 

حي ظ هـذ �للمـات ـي ر�أ�ض �لطفـ مـر بعد مر �سنة بـعد �سنة.  
�الإيـ�ء   نلت� �باعها   ك  لتـ� �لسرورية  �الليات   :ار�ب

   :ال�ستبا� البات علإجابـة �ل� س ـاسد �الأط ـلل�
يبدن  �لجتماعي  �ض   م  ب بدر  �لسابعة   س�  و �لأطفال   يتمت
 م �ملو�جة   ع بعدهم  مسالم   م  للتعام �ية  �ليات  طوير  يف 
 لو�لد�ن م� ما يردد ايض �سلي هذ� يعني �أن ،274:2004،�هرلبارل�
حولم،  يدر  ما   م  أ� مسالم   م  لتعام� على   درل� لون  ل  �لأطفال  �أن 
 ،ريعلى �ل اء �للوإل� ليةسومل� ض ملتمل� م لون د�ئمااأن �لأطفال ي�
يعض �دل 16-4 �أن البية �لطالبات �لالي عر�س لالإيذ�ء �للفظي عند 
�أعلى   ان لد  �للفظي  �لإيذ�ء   نب أن�   لتي� �لليات  �أهم   ع �سلو�  ما 
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نسبة هي 84.3 يف �لعبار �لتي  �أحس �أد�ئي يف �ملدر�سة، م �لعبار �أحال 
  أنفذ ما يطلب� ـم �لعبار ،82.4 سبةبن ة جيدبطري ريل� م دلت�
 سأ�ست�  يف �لعبار ان لإيذ�ء� نسبة لتـن أ� �أما   ،81.9 سبةأمري مني بن�
 سيطة مب لما هد�يا  �أسي   م عبار  ،50.8 سبةبن �أموري    أمري يف�  
 ،41.1 بنسبة  �أوي    م  سامل�  تعأ� ل   عبار م   ،49.6 بنسبة  مسريف 
�لإجابة على هذ� �لتسال بد �لطرية يعني �إمانية �س بر�م وعوية عالجية 
موجة نو �لأطفال �لذي يتعر�سون لالإيذ�ء �للفظي دن �اجة �إ جود �أر�د 
 لتعام�  أن �لأطفال� للو�لدي و�س أن�  ةلنتي� ذلك هذ ،مبار مع

م مسالم �لتي و�جم.
 ك دمـة �الجتماعية �لتـ� ة لدورم لـو لية مهنية و�
�أ تد مـ لها مهنيا لك يد �ل و�الأ�سرة للحد م� ت�سار 

 :اسد �الأط ء �لل�م�سكلة �الإي
 بات م �لأطفال مسلة تمعية  �للفظي �سد  �لإيذ�ء  مسـلة  �أن   لو��س�  م
�لسرري سار �ود، على جمي� ات �ت �لعالة �ملساهمة يف �لتسدي 
 يـ �إلـى  ـسعى  �لتـي  �لجتماعيـة  �دمـة  منـة  مدمتـا  يف  �ملـسلة   ذلـ
بطرا   عم �أنا  ما   ،340  :2003 على،  نموية  عالجية  ائيـة   �أهـد�
  يف ون حا�سر أن�  الت �لتي يمل� م  ا �لفنية يفأ�ساليب� امملت�
 أ�سبا� بدر��سة  �لجتماعية  تم �دمة  ذلك  �ملسلة،   هذ م  لتعام�  مر�ح
 لإيذ�ء م� لتي �أدت �إ� على �لأ�سبا وللو رات �لأ� ن متعا لإيذ�ء�
 حالة م الل �إجر�ء �لبو �لجتماعية � ��لول �ملالئمة ل حالة على 
حد ا يساعد �أر�د �ملتم ملو�جة �ملسلة، ما يو �لأسائييون �لجتماعيون 
ساعد �أر�د �أ�سر �لطفلة �لتي ي عليم �لإيذ�ء لتل على �لأ�سبا �لتي �أدت 
�إليا �أ �لتفيف م حد ،يستد �لأسائـي �لذي يعم يف هذ� �ملال اة 
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طر� دمة �لجتماعية �ملتلفة، يما يلـي �لية محة را ساعد ـي �لتسدي 
ملسلة �لإيـذ�ء �للفظي �سد �لأطفـال تسم مـا يلـي: 

 :الأ�سرة و�ملنز� ستوم عل الجتماع� سادور �الأ :أوال�
حي ير در �لأسائي �لجتماعي يف �لي: 

 لتاري� على   در��ست يف   ير  لأ�سر�  للطف �جتماعي   ب �إجر�ء   .1
�لجتماعي �لذي يسمـ مـا يلـي: 

 سر يف �لعائلة �أهو منت ه  ا �لإيذ�ء �للفظيي دلتي ي�  در��سة �لظر •
.سلـول� هـذ طـورـم بعي مـا مد ررمتـ هو عـار�ض �أ

�لذي  �لنـفسي  �ـو  در��سـة  ذلك   ،تـبي در��سـة   لطفـ� سسية  • در��سـة 
 .لطفـ� يـ ضيعـي

ذلك �ملساعد يف �لتعر على �لعو�م �ملسببـة لالإيذ�ء �للفظي عد سعور   .2
.لأ�سر� ـ�لر�حـة د� بالأمـان لطفـ�

 .ـر�د �لأ�سرأ� لتفاعـالت بـ� اتلـعال� سـ علـى لعمـ�  .3
 بـ �أحد�همـا   أ�  لـو�لدي�  ب  لـموجود� �لسر�عـات  �ـالات   ح  .4

.لطفـ�
.سـوية للطفـل� ـ ملعامـلة� أ�سالـي� لت لـو�لدي� ساعدعلـى مـ لعم�  .5

و �ملنـا �لأ�سر �لذي يسـاعد �إسبـا� اجـات �لنفسية للطف الإحسا�ض   .6
 اجـات �ملـادية للطفـ� سباذلك �إ ،لأ�سر� ـ�د ملود� لعطف� با

در �لإمـان. 
مسالـا     لأ�سر�  ساعدمل �لول  باإياد  ذلك  �لأسائي   هتما�  .7

�لتي عانـي منا ذلك با�ستالل �ملو�رد �لإمانيات �لائمة يف �لبية. 
�لأ�سري يفيـة   �بالتو بالدر�ت �ا�سة   اللت� �لأ�سر على   ساعـدم  .8

�لتعامـ ب �لج �لأبناء.
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ثايا: دور �الأسا عل مستو �ملد�ر� و�ملو�سسات �لتليمية:   
على �لأسائي �ملدر�سي �أن يلع در� هاما يف د �لعون �ملساعد لولء   .1
�لذ�ت  دير   س لديم  بالنفض  �لة   ياد  دب لك  �لأطفال 
 ساعدم �ملسلة  مو�جة  نم  حتى  �لجتماعية  باملار�ت  يدهم 
هولء �لطال على �لتعام بس �إيابي م مالء �لفس وي �سد�ات 
معم يتم لك م الل �إجر�ء مابالت م هولء �لأطفال �سايا �لإيذ�ء 
�للفظي د� �ملدر�سة على �أن ون �سرية   ة �أن يسود هذ �ملابالت 
 سف عستطيعون �لم حتى يلأمان ل� و �لح� لهتما� ءلد�

مو�ف �لإيذ�ء �لتي حد لم.   
�أن يو بتد� دمات �لإرسادية و مسادر �لدعم �ملساند لولء   .2
بعد  �لأمان  لم   سم طة  �إعد�د  على   لعم� طماأنتم   إعاد� �لأطفال، 

�لسف ع �لإيذ�ء.
 س  ار�ت �لجتماعيةم �ملسابإ� دردية ب ساديةسات �إرد جلع  .3
�لفنيات  بعض   �دست�� الل   م �سلوم   عدي لديم  �لذ�ت  دير 

�لتنيات �لإرسادية. 
�اطة  �لعتاد�ت  �لأار  �إ�لة  على   لعم� �لأسائي  على   يتع  .4
عندما  يرددها  عبار�ت   لطف� عليم  منطية  �يابية  باأار  ��ستبد�لا 
ل  ف   :م  ريل� على  ستم   أ�  س� عبار�ت   �دل�ست�  ي يسعر 
 د ذلك   ،لعبار�  هذ  �دست�� يف  تور  ل   أ�   لعبار�  هذ  دست
ا �جتماعية �يابية م �لسلو �لعم على عدي �لبية �لجتماعية 

�لتي ان مسدر �سلو �لإيذ�ء �للفظي لديم.
 لطلبة �لذي� سف عل� يف �ملد�ر�ض رد فعي سائي ملبد على �لأ  .5
يتعر�سون لالإيذ�ء �للفظي د� �لأ�سر �أ �ملدر�سة، در��سة حالم ملعرة 
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�لأ�سبا �س� ط �لعالجية �لفيلة ملن ر�ر �لإيذ�ء. 
�لإيذ�ء   ع وعوية  حمالت  نظيم   لجتماعي�  سائيلأ� على   يتع  .6

 .اطر لطال� نبي لأ�سري باملد�ر�ض�
يعم �لأسائي على عد لاءت مناسات ب �ألياء �أمور �لطال ذلك   .7

�لأطفال �سايا �لإيذ�ء �للفظي. 
  :تممل� ستوم عل الجتماع� سادور �الأ :اثال

طر سية �لأطفال �لذي ي عليم �لإيذ�ء �للفظي �لأ�سبا �لتسادية   .1
وعية  بساأن  باملد�ر�ض  عد  ند�ت  الل   م ر�ءها  �لامنة  �لجتماعية 
�لتالميذ �ألياء �لأمور باملسلة، ذلك عد �لند�ت ر� رعاية �لأطفال 
 طورات بوعيـة �لأم ساأنة بت �لعال� ية� ساتس�ملو� معيات�

هذ �ملسلة �لار �لـمبة عليـا. 
�لأ�سر  لتوعية  �مللي   ستومل� على  �لاية  �لإعالمية   لأج�  م �لتعان   .2
ع �سائ �لإعال �ملتلفة باملر� �ل�ستسارية �ملوجود يف �ملتم لنسر 

اة و على معرة �ح ��سيانة حو �لطف لتن �إيذ�ءهم. 
�ملساهمة يف وعية �أر�د �ملتم بطبيعة مسلة �لإيذ�ء �للفظي.   .3

 أ�سبا�  ع  الن� سف  �لتي  �لجتماعية   ولب� �إجر�ء  يف  �ملساهمة   .4
.علي ليفية �لت لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال�

�ملساهمة يف ر�سم �سيا�سة للمو�سسات �لتي عم م �لأطفال �لذي ي عليم   .5
 مـ  تالء �لتـي  �لتسريعات  �إ�سـد�ر   إ�  لدعو� �للفظي  �لإيذ�ء  �لإيذ�ء 

طبيعة هذ �لفة.
ما يظر م هذ� �لعر�ض �ملوج اإن مسلة �لإيذ�ء �للفظي �لتي يتعر�ض لا 
 ،حد  لطف� على  ليض     تممل� على  �أار   إ� ودي  �أن   ملم�  م �لأطفال 
 ف هذمنظمة لو عية� سورب يتم �لتد  ما ملد� ون بعيد د ارل� هذ
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 و�ن� يف هذ سوري �أن �لعم يف ،اا�سر فيلةل� لو�سائ� س� لةسمل�
�لعم� ماعي  �أن  �لر،  �لدر   ني عي لأن  در ل   منا�ون متي �أن   ي

  .سأ� نتائ أن ي� 
 :ات للو�لديم 

ر ب �أن عا: �إ �ن سعر بالس ع طفلك �أي سيء اط �بتعد   .1
عن حتى تم م �لسيطر على سبك.

 وج أ�سماء �أ� طل ل ،ا �أبناستعملأن ي� ر ة �لتيلل� ر: ��ستعمذ  .2
�أن   ع يـال  مـا  ذر   �لح�  ستي طفلك  يم   سر  أ� �إ�ساء�ت 
   مـ أن� �أن يـمك طفـلك علـيك  �أردت   �اإ ،ل يعطي سد �لـا

       .ذ� يتعلم �لطفـهـ هنا �لبـد�ية مـ
 فوه �سيطرـك  ـدت   أ�  سب  �إ� لطفـلك  �لعتذ�ر   مـ  :ا ل   .3

بلمـات ا�سية. 
ا: �لطفـ باملـد �لتسـي عنـد ـعب ع سبـ بالطريـة �لسليمـة.  .4

 حالف جر عالالأ الألفا ، سدياض جك: �لإيذ�ء ليعلى �سلو ر  .5
 .ندم ة لعمي

 ،للع� سلمات �ل ،سيءل سل ل ،سالن ،بي أن� لمات م ن  .6
  كسل� على �سبي ان لو �أ� ماد حتى  باأ�سماء �يو�نات   �مناد
 لك، م �رس :لمات م ض �لطفيف نف ر �لطيت �لأ� لماتل� ستعم��
 ،طف سأ� أن�  ساطر ك، �أنسلي � ،ديكي � ،سلك، لو �سم

 .سبنف ة �لطف يد م ها لماتل� هذ 
 �  م  بنو لك  يتم  بذية،  بلمات   لف لما  �لعتذ�ر   من  طل�  .7

�لبات �ل�ستمر�رية. 
 رمان مبا يعا لتو�سي�  لتنبـي� بعد 4 -5 مـر�ت م يستي  �إ�  .8
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. بسيء ي
 إن �لفر� ،�سرل� اجة �إ� نالت دسمل� وما ب لد�ن حنونان� ونا  .9

     .ابيسات �لإيلإن� رايف �لت مي

ـمــــــةـــالـ�
لد ب م الل نتائ �لدر��سة �الية مناستا �لتي �سب رها، �أن �لباحة 
:سم لتو�سيات� هذ  حماية �لطف أج� لتو�سيات �لتالية م� عدد م د ر

 لريا�ض علـى نطـا� �للفظـي يف مدينة  �لع� بوجود ار�سات لالإيذ�ء   .1
�ملسلة  م  ملالة  �لدر��سات   م ميد  �إجر�ء     ،لهتما� يستـدعي 

�أ�سبابا اأ� يف اة �ملـو�سسات �لبويـة مـ �ملدر�سـة.
�إنساء ما ��ستسارية �أ�سرية ساعد يف ح �ملسالت �لأ�سرية �لتفيف   .2
م �لتور ب �أر�د �لأ�سر، م ياد حمالت وعية لالأ�سر باأ�سالي �لتنسة 
 ار�سة �لإيذ�ء �للفظي �سد �لأطفال على �ملد اطر سليمةلجتماعية �ل�
�لطوي ،ذلك ��ستد� �إد�ر�ت عني بالواية �لتسدي لالإيذ�ء �للفظي يف 
�لية للتعان يما بينا  اة �لو�ر�ت �ملو�سسات �ومية �ملعنية، �إياد 
باإ�سد�ر نظا سام للد   يلتع�   �ملادية �لبسرية،  س �لإمانيات 
�لإيذ�ء يف �ململة يبد�أ فعيل م الل طبي الفة على م يتر�أ   م
على �لتلف بال بذي يف �لسار �أ عند �إسار �ملرر �أ يف �لأما �لعامة. 
وعية �لباء �لأمات باملاطر �ل�سطر�بات �لنفسية �لناة ع �لإيذ�ء   .3
 للطف �لنفسية  �لسة  على   ط �أار   م مالا  �لأطفال  �سد  �للفظي 
 لو�لدي�  ب  م �لنفض   سب� �لتم  الة    ��ستد�ما،  جر�ء   م
�ملعلم �لبتعاد ع �لعسبية �ل�ئد عند معاملة �لطف مساعد  على 
 اط�  سلول�  سلتف �لفر�سة   إعطائ� �لعسبية  �لعناد   م �لتلض 
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 ب ستعمال �لإيذ�ء �للفظي م�� لتو�سية بعد�،سويل� لنمو� د م
 لطف� رية مسل� لنبذ� لبتعاد ع� ،ائين سسد �لأطفال ب� لو�لدي�
على   لتعر� يف  �ملدر�سة   لأ�سر�  ب �لتعان    �لأطاء،   أ� على   للإ�
در�ت   عم ذلك  حلا،  الة  �لجتماعية  �لنفسية   لطف� مسالت 
 �دم با�ستذيب مربيت ،لأطفال� م يفية �لتعامل دريبية للو�لدي

�لتدعيم �لتسي �ليابي بدل م �لسلبي.   
  .4دري اأهي �ملني �ملتعامل م حالت �لإيذ�ء يف تلف �ات يف 
 بر�م �إجر�ء    �لتسسات،  متعدد   اممت  فري �ململة   مناط اة 
�لأطفال   ساعدم لأطفالم   سيمل� �لأمات  لالباء  �إرسادية  عالجية 

�لذي ي عليم �لإيذ�ء. 
 م �ملدر�سية،   ملر�ح� اة  يف   ملناه�  سم�  لطف�  لأ�سر�  وح  �إدر�  .5
 سات� مل  يف و� الميذ �ملد�ر�ض بتلك وعية حمالت ياد
�إدال  ذلك  �سدهم،  �للفظي  �لإيذ�ء  مسلة   م  لتعام� �لواية  مار�ت 
 سيطريفية �ل لطالبات على� تم بتدري لدر��سية� يف �ملناه مو�د جديد
على �لس �لعناد ما تسم ذلك �لو�سائ �ملتلفة �لتي  �أن ساعد 

  .و�ج الت �لتيسمل� ا يف حدمستلفرد على �أن ي�
�للفظي  �لإيذ�ء   م �لأمات  �لباء   ن سريعات  و�ن �إ�سد�ر   رسر�  .6

�سد �أطفالم ��ستد� �أ�سالي  �سوية يف �لبية. 
 ل أ�سا�سيا� �ور  لدي� إ�سالمي� تم سعودي هول� تما �أن �مل  .7
�لتعامالت، لذ� ينبي �أن يس �أئمة �ملساجد �طباء يف �لتوعية �لدينية 
 دير ب �د �أهتم بالح لإ�سالمي� أن �لدي� ا�سة لةسمل� حول هذ
 و�سي لة �لإيذ�ء �للفظيسمل ساجد �لتطرأئمة �مل� لنا�ض لذلك لبد م�

.من ف �لإ�سالمو
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 .يــا� مـر�ح �لأ�ســري ـالل  �لعنـف   .2005 .علي يــج ،ي�  •

�لـريا�ض  مو�سســة �مللك الـــد �ية.                          
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 ربية �لطف يف ر �لأ�سرد فعي .2007 .ري� ييبيلي، �حمد ي� •
�لدل  �لعربي   بيل� متبة  �لناسر  �ملدر�سة.   ب ما   مر�ح يف  عليمة 

�لي. �لريا�ض. 

�ا، �سر بن �سليمان. 2008 . �ح� �لطف يف �لإ�سال. �للنة   •
�لوطنية للطفولة، �لطبعة �لانية، �لريا�ض.  

 عا ،لطبعة �لأ�  :اهرسي.�لساد �لنفلإر� . 2005 .سمية ط� ،جمي •
  .يلتو� سرللن تل�

• حســـــــ، عبد �لبا�س مـد. 1985. �أ�ســول �لبــــ �لجتماعي. �لناسر 
متبة هبـة، �لطبعــة �لتا�سعــة. 

• حسيــــــ، ط عبد �لعظيم. 2007. �سيولوجيـة �لعنـف �لعائلـي �ملدر�ســي.
د�ر �امعة �ديد  سار �سوي- �لأ�ريطة- �إ�سندرية. 

 ية عند �لأطفـسلول� سيةالت �لنفسمل� .سرن �سنة نبد .أ�سماء� ،س� •
�أ�سبابـا �أ�سالـي �لتل عليا. �لريا�ض: متبة �لرسد.

�لعربية  .�أادية نايف  �لعربي   لطف� أم�  .1998 .يعلة، عبد�لع�  •
 .ولب� لدر��سات� لأمنية، �لريا�ض: مر� للعلو

�لطبـعة  للـطفولة،  �لوطنيـة  �للنـة   .لطف�  وح  .2008 هند.  ليفة،   •
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�لانيـة، �لـريا�ض. 

مالا   سطل يف  �لأطفال  �إيذ�ء  مسلة   .2001 يفيان.  �ميض،   •
 سوء �ملعاملة �لإهمال ع� م ر حماية �لطفإلـى مو� دم أبعادها. ب�
 م الل �لف ريبالب د يف �ملناسريعات �ملنعلت� يع حماية �لأ�سر

  . 2001 /10 / 20
 

�دمــة  مسطلــــــات  معــم   .  2006  .�عبـديعبـد�لع  ،يـــــلد�  •
�لجتماعية �لعلــو �لجتماعيــة.�لطبعة �لأ، د�ر �ملناه �لأردن.  

 ليدمة يف �لتم – سلول� سلو� .1990  .�عبد يعبد�لع ،يلد� •
�لسلـوي ـا م طبيا. �لطبعة �لأ، �لاهر: متبة �اي.  

�لأطفال  معاملة   إ�ساء�  .سرن �سنة  بدن   .� عبد يلع� عبـد   ،يلـد�  •
لمض �لأ�سبا �لظر. �مللة �لعربية سدر يف �ململة �لعربية �لسعودية، 

�لريا�ض.     

 ا ” للفظيـة� لعنف �للفظي ” �لإ�سـاء� . 2004  .� عبد دنان، لـون •
 ،بالأ�سر �ملتعلـة  �ملت�ت  ببعض   تعال  لو�لدي�  بــ  م �لأطفـال 

 .سسفية، جامعة دم� در��سيـة

• �لد�م، �سامي عبد �لعي� رن. بدن �سنة نسر. مسر نظا� د 
م �لإيذ�ء يف �ململة �لعربية �لسعودية.
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�لسعـودي   تمــلأطفــال يف �مل� �إيــذ�ء   اهــر .2004. سعـد�  ،�هـرل�  •
 الل� �ملـملة   مناطـ يف  �لذــور  �لأطفــال   مــ عي  على  ميد�نية  در��سة 
 ر�بو �رة   ـاأب�  ــمـر  ،لدما� ـ  مة  ـ   �لريا�ض  منطة   :ل�

�لد�لية ـ �لريا�ض. 

 :اهرض �لجتماعــي . �لعلــم �لنفـ .1984 .سالهـــر�ن، حامـد عبد �ل •
 .تل� عا

معاملة   إ�ساء� مظاهر   ب در��سة   .2001 على.  �لسيد  الء  �لهار،   •
ر�سالة  �لبتد�ئية.  �ملرحلة  الميذ   م عين  لد �لدر��سي  �لتاأر  �لأطفال 
�لعليا  �لدر��سات  معد  �لجتماعية.  �لنفسية  �لدر��سات  سم   ستماج

للطفولة – جموريـة  مسر، جامعة ع سمض. 

 جريد  .سوي�   �سلويات   إ� يود  �لإهمال   .1425  .إنعا� �لربوعي،   •
 . 13367-13360 ،لريا�ض �لعددي�

باملسالت  عالتا  �لتنسية   أ�سالي�  .1991 مد.  دحة   ،سالم�  •
ليـة   .سورمن    �تورد ر�سالة  �لو�سطي.  �لطفولة  مرحلة  يف  �لنفسية 

  .ياجامـعة �ل ،�لد�

�لأطفال   لد �لعد�ن  �لعنف  مسلة   .2008 مد.  �سناء  �سليمان،   •
 عا ،لطبعة �لأ� :اهرطاأ. �ل� �سول� سرل� ـ� ب :سبال�

. 15 ميلل ولوجيية �سيا سلسل� ،تل�
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 أنو�عـ� �لأطفــال:  �إيــذ�ء   .2000  .عبـد�لرحم  بن  مـن �سعـود،  �ل   •
�أ�سبابــ سائــض �ملتعر�س ل. ر�سالة دتور�  منسور، �لريا�ض: 

جامعة �مللك �سعود. 

 أ�سباب� إيذ�ء �لأطفال �أنو�ع� .2005 .عبد�لرحم بن ل �سعود، من� •
�لعربية  نايف  جامعة   ،لأ� �لطبعة  ل.�لريا�ض:   ملتعر�س� سائض 

    .ولب� لدر��سات� لأمنية، مر� للعلـو
 

• �لسرجـي، طلـع مـسطفي �رن.  .2007اهر �لعنف �سد �لأطفال. 
لة �لدر��سات يف �دمة �لجتماعية �لعلو �لنسانية. �لعدد � 23ء 

�لأل.جامعة حلو�ن.  

بالعلة   تعال �لأ�سري  �رمان   .2006  .�لر� عبد  ماهر  �سرن،   •
 ود� ر �لعلمي 19 جامعة حلو�ن، �سمانلأطفـال. �ملو� لجتماعية لـد�
�ملـلد  �لعربي،   لوط� مسر  يف  �لجتماعية  �دمة  عليم  يف  �لعتماد 

   .الل�

�لعر�ض   �ــدبا�ست �ملنـي   ــلتد�  .2008  .سي  بن  أمـ� �لسمـري،   •
�لسلـوي يف دمــة  �لفرد لتفيض بعض مظاهر �سلو �لعنف لد �لأطفال، 

.سورمن �تورر�سالة د

 يف معاملت لو�لدي� سب� ة �لطفسن .2003 .نر� ريا ،سربينيل� •
مو�جة مسال، �لطب �لنسر د�ر �لفر �لعربي. 
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  بــ  للفظيـة �ســد �لأطفــال مـ� لإ�ســاء� .2000 .سري،عامـر نايـملـ�  •
 يــ�رولد� �ملت�ت  ببعـض  عالتـا    رل� اظة  ـي   لو�لديــ�

      .ــة بالو�لديملتعل�

 سالإن� سلودمــة يف �لم تممل� ســانلإن� .1997 .مــــــد ،سفيـــــ •
 دي� �امعي   تمل� �لناسر  �لإ�سندريـة:   .لتعامــ�  يادل� مار�ت 

 .ريط�لأ�

• سرس، مـمد عبد �ميد. 2005. معوات در �أسائي دمة �لفرد يف 
�لتعام م �لأطفال �ملساء �إليم، �ملور �لعلمي �لام عسر، لية �دمة 

�لجتماعية، جامعة حلو�ن. 

�لوطنيـة  �للنـة   .لطف�  ـوح  .2008.يلع� عبد  �إبر�هيم  �لسدي،   •
للطفـولة، �لطبعة �لانية، �لريا�ض.

                                                 
• �لسايف، مد �لبدي. 1996. �لسلو �لإنسا �لبية �لجتماعية.د�ر 

�للم للنسر �لتوي، بر دبي- د�ر �لسر.

 ة �لجتماعيـة للطفسلتن� .سرن �سنة نبد .عبد �لرحم اس� ،سويل� •
   .ليلية در��سة ا بتنمية  �ملعرتعال لعربي�

                
• على، ي �لعابدي مد �رن. 1991. �لأ�سا�ض �لنظري لطرية دمـة 
�لفرد.�لطبعة �لأ  .�ر �لتعليم �لعا، �ملعد �لعا للدمة �لجتماعية 
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بفر �لسي: �ملت �لعلمي للطباعة بالو�يلي.  

• على، منال مد ر�ض. 2005. �لعالة ب ار�سة �لنام يف طرية 
�لعم م� ماعات عدي �لسلو �لالو�ي لالأطفال �ملساء �ليم. جامعة 
 .اء �ل� ،سرع امر �لعلمي �لدمة �لجتماعية، �ملو� لية ،حلو�ن
 ا دمة �لجتماعية م� دمة يفم .2003 . على، ماهر �بو�ملعاطي

عليم ار�سة �ملنة يف �لدل �لعربية. �لطبعة �لانية.
                                           

 تممل� يف  �لأطفال  �إيذ�ء   اهر  .2004  . �رن  �سلطان  �لعنري،   •
�لسعودي در��سة ميد�نية . �ر �لد�ليـة، مـر �با ماـة �رـة. 

• عبيـــد�ت، دــان �ـــرن. 1992. �لب �لعلمي، �لطبعة �لر�بعة. �لأردن: 
د�ر �لفر. 

عبد �ميد، مد نبي� رن. 2001. �لإ�ساء �لو �لدية ما يدرا   •
ميد�نية  �لجتماعيةدر��سة  �لنفسية  �ملت�ت  ببعض  عالتا  �لأطفال 
�أتوبر، لة    22 �لإهمال 20-  �ملعاملة  �سوء   م لطف� مور حماية   ،

.ريلب�

 إ�ســاء�  أ�ساليــ�  بيـ �لعالــة   .2003 .سحمـد ح بن نادية  �لعمـــري،   •
معاملـة �لطفــ م بـ �لو�لدي  �ملعلميــ بعـض �ل�سطــر�بات �لنفسيــة 
                                                                                                                                      .سورمن ـ ستدينة �لريا�ض ر�سالة مـاج ــا �لطفـما  يدر
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 سالي�� لبعض   لو�لد�  �لأدر�  .2006  .سادل� عبد  سعبان   ،�ع  •
لية  حلـو�ن،  جامعة   .نميتـ يف  �لفرد  دمـة  در   للطف �لسوية  �ملعاملة 
                                                  .الد �لسر، �ملـع ر �لعلمي �لتا�سدمة �لجتماعيـة،�ملو�

.لعال�  لأ�سبا� �لأ�سري  �لعنف   .2006  .إ�سماعي� على   ،لرحم� عبد   •
�لاهر: متبـة لألو �ملسرية. 

• عبد�لعال، �سيد. 1992 . نظريات علم �لنفض �ملد� �أل�سا�سية لدر��سة 
  .تبة �سعيد ر�أم :اهرل� .سالإن� سلول�

عبد �ملمود، عبا�ض. 2004. جر�ئم �لعنف �أ�سالي مو�جتا يف �لدل   •
�لعربية . �لريا�ض: جامعة نايف �لعربية للعلو �لأمنية.  

ريسا  �لعد�نية  �سيولوجية   .  2001 عبد�للطيف.   ساع �لعاد،   •
  .ريد�ر �ل :اهرض جديد. �ل�ني عالجي معرمن

�لطبعة  �لجتماعي.   لب� �أ�سول   .1985 مد.   لبا�س� حس،عبد   •
.اهرهبة، �ل تبةلتا�سعة، م�

�ملرحلة  الميذ  لبعض  �لنفسية  �ل�سطر�بات   .1994  .ليــــــ  ،ا�ســـــ  •
�لإبتد�ئي  يف دلة طــر در��سة نفسية، �لاة �لنفسية، لد 5، عدد 17. 

�ملح لسائي دمة  �ملنية  �ملمار�سة   .1998 .مدمـ اء  سلـي،   •
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�لفرد م مسالت �لأطفال �ملساء �إليم. �ملور �لعلمي �لال ،لية �دمة 
.لفيو� ر ،اهرلجتماعية، جامعة �ل�

طيبة  مو�سسة  �لناسر   .لطف� �إهمال   إ�ساء�  .2006 علي.   سح ايد،   •
 .اهرميد�ن �لظاهر- �ل سح ض عال 7 يلتو� سرللن

 
• رلي، �سفاء �حمد. 2007. �إ�ستد� و �لي على �لعسو يف دمة 
�ملور  �إليم.  �ملساء  �لأطفال   لد �لعنف   سلو�  م �لتفيف    �ماعة 

�لعلمي �لد �لعسرن للدمة �لجتماعية، �مللد �لأل. جامعة حلو�ن . 

 سلو� على  �لأ�سري  �لعنف   اأ  مد  .2005 �سفــر.  مــد  �لرنــي،   •
 رل� لة جامعة �أ ،رمةة �مل  لطالبات �ملرحلة �ملتو�سطة �رلن�

للعلو �لبوية �لجتماعية �لإنسائية،لد 17، عدد 3.

�لالة  �لطبعة   ،حاجا �لتنسة   لطف�  .1991 مد.   هد نـــاي،   •
متبة �للو �ملسرية. 

 لإهمال لد� ملعاملة �لبدنية� إ�ساء� .2002 .بادر، لطيفة عمر عبد �ل •
عينة مـ طالبات �ملرحلت �لبتد�ئية �ملتو�سطة بعض �لسمات �لسسية 
سورمن  ضيف علم �لنف ستر�سالة ماج .رمةة �ملدينة مالأم

• امــــ، عبد �لوها مد. 1991. �سوء معاملة �إهمال �لطف در��سة على 
عين مسري، �ملور �لسنوي �لر�ب للطف �ملسري ديات �لرن �ادي 



12

اإليذاء اللفظي ضد األطفال

  .لد 2، د�ر �ملعار ،نسرلع�

• �ملنيف، مد �سال عبد� .1993 .ربية �لطف يف �لسنة �لنبوية. �لطبعة 
فوة    لطب�  وح  . �لنسر  د�ر  رد    �لنسر.  مدينة   رد     .  لأ�

للمولف. 

• �ملنياي، ور مد. 1993. حو �لطف يف �لأ�سال . �لريا�ض: �لطبعة 
  .ة، د�ر �لأمالل�

�لجتماعية  للدمة  �لعامة  �ملمار�سة   .  0200 مد.   سم مود،   •
 مر على  مـطبة    �إليم  �ملساء  لالأطفال  �لجتماعية    ساندمل�  ي
�لجتماعية  در��سات يف �دمة   .لة   لأم� �لنـاري معية  �لأ�ستبال 

�لعلو �لإنسانية، �لعدد �لام عسر، �ء �لا، جامعة حلو�ن.  
  

يف   لو�لدي�  لد �لأطفال  �إيذ�ء   ومف  .2009  .لفار� �إبر�هيم  منى،   •
  �توردر��سة ميد�نية، ر�سالة د .ي رملو� لعو�م� سعوديل� تممل�

.سورمن

 اهر ةية ملو�جي�ية �إ�سطر: ر طفولة يف .2004 .سور، طلعمن •
�لإ�ساء لالأطفال، رة عم: �مللض �لعربي للطفولة �لتنمية.  

�لنسة  د�ر  �لجتماعي.   لب� مـــد، علي مد. 1982. مدم يف   •
�لعربية، بت. �ملند يف �للة . �لطبعة 36 . 
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يف  �ليية  مفاهيـم  مسطلات   .2000 طاض.  �مليد  عبد  نيــاي،   •
�دمـة �لجتماعية . متبة �لعبيان.  

• هاريض، ر�سي�  رن.2005. �لأطفال يتعلمون ما يعايسون يف ون 
د لأطفالك حتى ر�ض يم �ليم.�لطبعة �لأ، حو �لجمة �لعربية 

�لنسر �لتوي فوة ملتبة جرير.

• �ليا�ض، يس� رن .2001. عو�م� طور �ملودية لالإ�ساء لد ة 
مور   إ�  دم  ب �لاسمية  �لأردنية  �ململة  يف  �إليم  �ملساء  �لأطفال 
حماية �لطف م �سوء �ملعاملة �لإهمال ع حماية �لأ�سر عي �لتسريعات 

 . 2001 / 10 / 22 20 �إ م الل �لف ريد يف �ملنامة بالبملنع�

• �ليو�سف، عبد � عبد �لعي2005 .. �لعنف �لأ�سري در��سة ميد�نية على 
 .سعودية، �لطبعة �لأة �لعربية �لململ� ستوم

 ا �لأ�سري  �لعنف   .سرن �سنة  بدن   .يلع� عبد   � عبد  �ليو�سف،   •
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