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  شكر وتقدير
  

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف الخلق وسـيد المرسـلين   
  .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين
يسـعني إال أن أتقـدم   بعون من اهللا وتوفيقه تم االنتهاء من هذه الرسالة، وال 

بالشكر الجزيل إلى األساتذة األفاضل الذين تفضلوا باإلشراف على هـذه الرسـالة،   
األستاذ الدكتور فتحي السيد عبدالرحيم، والدكتورة مريم عيسـى الشـيراوى،    اوهم

حيث كانت لتوجيهاتهم وإرشاداتهم وتشجيعهم المستمر أبلغ األثر في إخراج الرسالة 
  .ة، فلهم كل الشكر والتقدير والمحبةبالصورة الحالي

سعادة الدكتورة رفيعة بنت غباش على دعمهـا الـال   إلى  موصول الشكرو  
علـي   كما اشكر الـدكتور . فترة الدراسةطوال  ا وتوجيهاتها السديدهآرائهمحدود و

حلـيالت  ، واألستاذ الفاضل محمود عبدالعال على مساعدته في التجهودهعلى  لوري
كما اخص بالشكر االستاذه غادة البوفالس على ما بذلتـة   ،تائج الدراسةاإلحصائية لن

إدارة مـدارس التربيـة    وكـذلك اشـكر   .من جهد ومتابعة لي طوال الفتره السابقة
الخاصة بدولة الكويت ومـدراء المـدارس ومسـاعديهم واألخصـائيين النفسـيين      

  .ت الدراسةومساعدتهم خالل فترة تطبيق أدوا واالجتماعيين على تعاونهم
لمـا   ااهللا في عمرهم امدإلى والدي الكريمين  ي وتقديريوأود أن أوجه شكر

تحملهـا وتشـجيعها   وإلى الزوجة الغالية على صبرها و من اهتمام ورعاية، قدماه
، وإلى أبنائي األعزاء الذين تحملوا بعدى عنهم وكانوا المتواصل طوال فترة الدراسة

  .لي منبع القوة واالستمرار
فى الختام أوجه الشكر والتقدير إلى إخواني وإلى كافة األهل واألصـدقاء وإلـى   و 

وأخص اخـي   اإلخوة الزمالء رفقاء درب العلم على نصائحهم وتعاونهم المتواصل،
 وإلى كل من قـدم العـون والمسـاعدة    فهد راكان العجمي و اخي عثمان العبد اهللا

  . والنصيحة طوال الفترة الماضية
 الباحث 
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  فهرس الجداول

  
  رقم الصفحة عنوان الجدول  رقم الجدول

  11  تصنيف فئات اإلعاقة الذهنية حسب معامل الذكاء  1
2  
  

توزيع إفراد عينة الدراسة من المعلمين وأولياء االمور وفقاً 
  ر والمستوى التعليميللعم

64  

توزيع األطفال ذوى اإلعاقة الذهنية البسيطة من حيث العمر   3
 والجنس

65  

  77 اإلساءةألبعاديبين الدرجات الحدية  4
  78 مقياس اإلساءة للطفل للعينة االستطالعيةمعامالت ثبات الفا ألبعاد   5
اط األبعاد معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية وارتب  6

 بعضھا ببعض
79  

نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات للفروق في متوسطات أبعاد   7
المعلمين وأولياء (المقياس مجتمعة بحسب الجنس والمجموعة 

 )األمور

84  

للفروق في  )ANOVA(نتائج تحليل التباين أحادي المتغيرات   8
  جنسمتوسطات أبعاد مقياس اإلساءة للطفل حسب متغير ال

85  

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات مجموعتي الدراسة   9
بحسب متغير الجنس في جميع أبعاد ) المعلمين وأولياء األمور(

 قائمة اإلساءة للطفل

86  

نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات للفروق بين متوسطات   10
سب جنس بح أبعاد المقياس مجتمعة في) المعلمين وأولياء األمور(

 وعمر الطفل المعاق ذھنيا

94  

للفروق في  )ANOVA(نتائج تحليل التباين أحادي المتغيرات   11
المعلمين (مجموعتي الدراسة متوسطات أبعاد مقياس اإلساءة 

بحسب متغير عمر الطفل المعاق ذھنيا في جميع ) وأولياء األمور
 أبعاد قائمة اإلساءة للطفل

94  

ات المعيارية لدرجات مجموعتي الدراسة المتوسطات واالنحراف  12
بحسب متغير عمر الطفل المعاق ذھنيا ) المعلمين وأولياء األمور(

 في جميع أبعاد قائمة اإلساءة للطفل

96  

الداللة اإلحصائية للدالة التمييزية القانونية لنسق أبعاد اإلساءة لدى مجموعتي   13
 )المعلمين وأولياء األمور(الدراسة 

102  
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 الصفحة

المقياس حسب متغير  الفروق بين متوسطات المجموعتين في أبعاد  1
  88  .الجنس

ر   2 اس حسب متغي اد المقي ين متوسطات المجموعتين في أبع الفروق ب
  98 عمر الطفل المعاق ذھنيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



المعلمين  لدى كل من هنيان ذيالمعاق لاألطفا تجاهاإلساءة  بعادأ
  وأولياء األمور في دولة الكويت

  
  :ملخص الدراسة

أبعاد اإلساءة التي يتعرض لهـا  إلى تسليط الضوء على هدفت الدراسة الحالية 
  .األطفال المعاقون ذهنياً من وجهة نظر المعلمين وأولياء األمور

  :وقد حاولت الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية 
أبعاد فروق دالة إحصائيا بين كل من المعلمين وأولياء األمور في  هل توجد  - 1

المحتملة  ن ذهنياً، وهل يختلف مستوى اإلساءةياإلساءة لألطفال المعاق
 باختالف الجنس؟

لدى كل من من المعلمين وأولياء األمور  المحتملة اإلساءة تختلف أبعادهل  - 2
  باختالف عمر وجنس الطفل المعاق ذهنياً؟

ز أبعاد اإلساءة التي تميز المعلمين وأولياء األمور ممن لديهم أطفال ما ابر - 3
  ؟معاقين ذهنياً

  
معلماً ومعلمة من العـاملين فـي مـدارس    ) 41(تشمل عينة الدراسة الحالية  

معلمة، كمـا تشـمل عينـة    ) 20(معلماً، ) 21(التربية الفكرية للبنين والبنات بواقع 
لديهم أطفال من فئة اإلعاقة الذهنية , أم) 14(, أب) 16(أباً وأماً بواقع ) 30(الدراسة 

البسيطة والملتحقين في مدارس التربية الفكرية للبنين والبنات التابعة لمدارس التربية 
 مجموعتين من األطفال أحداهما تتراوح وتشمل الدراسة علىالخاصة بدولة الكويت، 

) 12-9(أعمارهم من  واألخرى تتراوح, 32سنوات وعددهم ) 9-6(أعمارهم من 
  ). 39(سنة وعددهم 

  
  
  
  



  :وقد استخدم الباحث في الدراسة األداة التالية
ــاءة ــاس اإلس ــة مقي ــل  المحتمل  The Child Abuse Potentialللطف

Inventory من إعدادJoel S.Milner 2006)  ()تعريب الباحث.(  
  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 :ألولبالنسبة إلى السؤال ا -1

يتبين من نتائج السؤال األول عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مجمـوعتي   
اإلساءة للطفل المعـاق ذهنيـاً، ولكـن     أبعادفي ) المعلمين وأولياء األمور(الدراسة 

حيث أشارت نتائج الدراسة ،وجدت فروق بين جنس كل من المعلمين وأولياء األمور
الذكور من كال المجموعتين أعلى منـه لـدى    لدى المحتملة إلى أن مستوى اإلساءة

لدى الذكور عنه لدى اإلناث في عينة الدراسة إلى  االرتفاعاإلناث، ويعزي الباحث 
  .مل الثقافية واالجتماعية العوا

  :بالنسبة إلى السؤال الثاني -2

فقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى   
بحسب عمر ) المعلمين وأولياء األمور(اإلساءة بين في مقياس  0.001داللة أقل من 

الطفل المعاق ذهنيا األمر الذي يشير إلى أن عمر الطفل المعاق يؤثر على مسـتوى  
لدى أفراد العينة وهذه الفروق كانت من خـالل النتـائج لصـالح     المحتملة اإلساءة

أكثـر   اكـانو ) 12-9(لعمرية المعلمين وأولياء األمور ممن لديهم أطفال من الفئة ا
ويرى الباحث أن هذه النتيجة منطقية فكلما كان الطفل اكبر سناً فان مشكالته . إساءة

السلوكية تصبح أكثر ظهوراً وتعقيداً وتنعكس بالتالي على األسرة والمعلمـين مـن   
إضافةً إلى عدم القدرة والخبـرة بالتعامـل مـع األطفـال     . حيث الضغوط النفسية

  .سواء البدنية أو النفسية هم، مما يدفعهم لممارسة اإلساءة ضدالمعاقين
  :بالنسبة إلى السؤال الثالث - 3

فقد أشارت نتائج التحليل التميزي إلى عدم وجود داللة إحصائية في التمييـز   
بين مجموعتي الدراسة األمر الذي يشير إلى أن هذه األبعاد لها نفس األثـر لكـال   

للطفل المعاق ذهنيا ويمكن أن تكون مهمـة   المحتملة ساءةالمجموعتين من حيث اإل
 .في تقصي أسباب اإلساءة لدى مجموعتي الدراسة

  



  

  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  

  مقدمة  •

 مشكلة الدراسة  •

 أسئلة الدراسة  •

 الدراسة  هدف •

 أهمية الدراسة  •

 مصطلحات الدراسة •

 حدود الدراسة  •
 
  



  الفصل األول

  وأهميتها مشكلة الدراسة
  

  :مقدمة
اإلعاقة قديم قدم البشر أنفسهم، على اعتبار أن القدرات والصفات يعد موضوع 

اإلنسانية تتوزع بين البشر بطريقة إعتدالية، بين طرف لديه الصفة أو القدرة بدرجة 
محمـد الشـناوي،   (كبيرة وطرف آخر تنقص لديه الصفة أو القدرة نقصـا كبيـرا   

1997.(  
والمراجع إلى أن األساليب المتبعـة فـي معاملـة المعـوقين     وتشير األدبيات 

سيئة كالضرب، أو االحتقـار، أو الـربط    وخاصة المعوقين ذهنيا كانت تتم بصورة
وهـذه   بالسالسل، أو الحرق، أو السجن، أو التعذيب، وغيرها من أبعـاد اإلسـاءة،  

ينها بل إنها كانت األساليب في المعاملة لم تكن قاصرة على مجتمع بعينه أو ثقافة بع
صالحيته  أن قيمة الفرد كانت تتحدد بمقدار رمنتشرة في كثير من المجتمعات باعتبا

واإلنسان الصالح هو الذي يتمتع بقـوى عقليـة    .ألداء وظيفة ما على الوجه األكمل
  ).1991أبو شريف، لبيبة (وجسمية سليمة تؤهله للبقاء 

ليست وليدة هـذا   نيقال المعاطفة األأن ظاهرة إساءة معامل عليه فيمكن القولو
لقد سـاعد  وال يخلو أي مجتمع من المجتمعات اإلنسانية منها، و قديمةالعصر فهي 

ية المعاقين على نمو الوعي والتفهم لوضـع  االتطور الذي شهده العالم في مجال رع
  .المعوقين كأفراد لهم حقوقهم مثل غيرهم من البشر

اإلسـاءة   بظـاهرة أن االهتمام العـالمي  إلى ) 2001(منصور طلعت  ويشير
خاصة في العقود الثالثة األخيرة ارتبط بتنامي االهتمام بحقوق الطفل بشكل لألطفال 

وثـائق  صـورة  الحقوق في  تلكعام وحقوق الطفل المعوق بشكل خاص، وإقرار 
  .عالميةوتشريعات 

رت وعلى الرغم من كل التشريعات والمواثيق الدولية والمحليـة التـي صـد   
الحترام إنسانية الطفل، وتوفير المناخ المناسب له لكـي ينمـو نفسـيا واجتماعيـا     
وأخالقيا، وحمايته من المعاملة السيئة بجميع أبعدها إال أننا نلحظ في العالم العربـي  



تزايد معدالت اإلساءة التي يتعرض لها بعض المعوقين بشكل عام والمعاقين ذهنيـا  
سرة أو في محيط المؤسسة التربوية، أو في المجتمع بشكل خاص سواء في محيط األ

  ).17، ص1990يوسف صالح قطب، (بشكل عام 
إلي بحث أبعاد اإلساءة لألطفال المعاقين ذهنياً في دولة  ةتسعي الدراسة الحالي
تقع على األطفال المعاقين  يحتمل انأبعاد اإلساءة التي ى الكويت، بهدف التعرف عل

  .ذهنيا
الى ان نتائج الدراسات التي اجريت مؤخرا علـى  ) 1997(ؤمنوتشير داليا م

األطفال المساء إليهم تبين أنهم قد تعرضوا للعنف او للتعدي سواء في المدرسـة او  
من المشكالت بسبب حاالت التعدي واإلساءة التي وجهت  العديدالمنزل ويعانون من 

  . اليهم
نب التربوي وتأهليهم ضرورة وعليه فقد أصبحت رعاية المعاقين ذهنياً من الجا

قومية وإنسانية قد تحتاج الي مزيد من البحث والدراسة وتكثيف الجهود وتضـافرها  
وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين حتى يسهم  من اجل االستفادة منهم

وتعـد دراسـة   . الجميع في بناء المجتمع كل حسب ماتسمح به امكاناتـه وقدراتـه  
تي تواجة تلك الفئة والمظاهر السلبية للتعامل معهـم البدايـة الحقيقـة    المشكالت ال

لالستفادة من تلك الفئة، كما بدأت تتجه البحوث والدراسات نحو بحث أبعاد اإلساءة 
  .لألطفال وكشف اآلثار الناجمة عنها وإعداد البرامج لعالج تلك االثار

  

  :  مشكلة الدراسة
 حيـث تجتاح أي مجتمع مـن المجتمعات،  ةمشكلة عام اإلساءة لألطفال مثلت

الموضوعات التي أثارت اهتماما  بينيعتبر موضوع اإلساءة لألطفال بشكل عام من 
نظرا لآلثار السلبية التي تـنجم عنهـا    واسعا وخصوصا في العقود الثالثة الماضية
من التقارير إلى تضاعف معـدالت   لعديدباإلضافة إلى تزايد معدالتها حيث تشير ا

 ).1999هدى قطان، (ساءة إلى األطفال في الفترة الماضية في معظم المجتمعات اإل

الدراسـات   ونتيجة لذلك فقد نشطت في الفترة األخيرة من القـرن الماضـي  
في مختلف دول العالم سواء المتقدم منهـا أو   هذا الموضوع ولتالتي تنا بحوثوال



حقوق األطفال وتحميهم مـن  من التشريعات التي تكفل الكثير  تكما صدر، النامي
ـ اإلساءة التي قد يتعرضون لها، فضال عن  لتربويـة  البـرامج ا رامج التوعيـة و ب

احمـد  (ألطفال والتي تسعى للحيلولة دون وقوع اإلساءةهؤالء اواإلعالمية المقدمة ل
  )2001اسماعيل، 

واذا كان األطفال بصفة عامة معرضين لإلساءة فإن األطفال المعاقين ذهنيـا  
ضون و بشكل أسهل بسبب العجز الذي يعانونه وكذلك بسبب اعتمـادهم علـي   معر

االخرين لتلبية احتياجاتهم، كما اصبح واضحا االن ان هناك عالقـة بـين اسـاءة    
المعاملة وحاالت االعاقة، كما تشير العديد من نتائج الدراسات والبحـوث الـي ان   

الساءة من االطفـال العـاديين   االطفال الذين يعانون من اعاقة ذهنية اكثر عرضة ل
  )174،ص 2005جمال الخطيب، مني الحديدي، (

إيهـاب   ،)1991(وفي هذا الصدد تشير دراسة كل من لبيبـة ابـو شـريف   
إلـي أن األطفـال   ) 2001(، احمد إسـماعيل  )2001(، سيد رطروط )1991(ناشد

ية كاالسـاءة  المعاقين ذهنياً يعانون من كثير من أبعاد اإلساءة في المجتمعات العرب
البدنية واالهمال ومظاهر العنف المختلفة وهي نفس النتائج التي اشارت اليها العديد 

 – Zintal1987(من الدراسات االجنبية في هذا المجال مثـل دراسـة كـل مـن     

Marchetli1990- Bernada1991- Sheila1998- Bruce 1999(  
التـي تواجـه األطفـال     االهتمام في الوقت الحالي بدراسة المشكالت ومع بدء

المعاقين ذهنياً كان البد أن تهيئ الفرص المتكافئة لتربيتهم ومساعدتهم على االندماج 
، 2003أمل معـوض،  ( .ةومسايرة متطلباتها الالزم ةوالتكيف مع الحياة االجتماعي

  )83ص
حيث أن الدراسات والبحوث التي تعالج موضوع اإلساءة لألطفال بشكل عـام  

  .ي اإلعاقة الذهنية بشكل خاص لم تحظ باالهتمام الكافيواألطفال ذو
 التيساءة الحالية والتي تبحث في تحديد أبعاد اإلمن هنا برزت مشكلة الدراسة 

يتعرض لها األطفال المعاقون ذهنياً في دولة الكويت، وما إذا كانت هـذه   يحتمل أن
ين وأوليـاء األمـور   المعلم لدى كل من اإلبعاد تختلف باختالف عدد من المتغيرات

  . تجاه هذه اإلبعاد



  

  :أسئلة الدراسة
  -:وتتحدد مشكلة الدراسة الحالية في اإلجابة عن األسئلة التالية

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين كل من المعلمين وأولياء األمور في  .1
 اإلساءة لألطفال المعاقين ذهنياً، وهل يختلف مستوى اإلساءة أبعاد

 الجنس؟ باختالف المحتملة

اإلساءة لدى كل من المعلمين وأولياء األمور باختالف  أبعادختلف تهل  .2
  عمر وجنس الطفل المعاق ذهنياً؟

ما ابرز أبعاد اإلساءة التي تميز المعلمين وأولياء األمور ممن لديهم أطفال  .3
 ؟معاقون ذهنياً

  

   :هدف الدراسة
ن قياءة تجاه األطفال المعاتهدف الدارسة الحالية إلى التعرف على أبعاد اإلس     

اختالفها  ىذهنيا لدى كل من المعلمين وأولياء األمور في دولة الكويت ومد
  .باختالف متغيري عمر الطفل وجنسه

  
  :أهمية الدراسة

  :أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية تتحدد
تحاول هذه الدراسة أن تسلط الضوء على موضوع اإلساءة التي قد يتعرض  .1

 .الكويتفي دولة  معاقون ذهنياًاللها 

األطفـال   تجاه وأبعادها نسبة انتشار اإلساءة مؤشرات حول على الحصول .2
 .في المجتمع الكويتي المعاقون ذهنياً

تعد هذه الدراسة األولي من نوعها في مجتمع الكويـت فـي حـدود علـم      .3
  .الباحث

  :مصطلحات الدراسة
 Child abuse: للطفل اإلساءة



ق نمو الطفل النفسي والبدني، أو أي فعل وبأنها أي فعل يع" Gall عرفها جال
أو امتناع عن الفعل يعرض سالمة الطفل وصـحته البدنيـة والذهنيـة والنفسـية     

  ) 1999, سهى امين :في( ."واالجتماعية والروحية وعمليات نموه المختلفة للخطر
  :التعريف اإلجرائي لإلساءة

جابات أولياء األمـور والمعلمـين علـى    ويقصد باإلساءة في هذه الدراسة است
مقياس اإلساءة للطفل والتي تعني الدرجة التـي يحصـل عليهـا أوليـاء األمـور      

  . ن على مقياس اإلساءة للطفلووالمعلم
  Intellectual Disability:ةاإلعاقة الذهني

يشير مصطلح اإلعاقة الذهنية حسب تعريـف الجمعيـة األمريكيـة لإلعاقـة     
إعاقة تتسم بالقصور الواضح في كـل مـن األداء الـوظيفي العقلـي     الذهنية، أنها 

والمهارات التكيفية والمفاهيمية واالجتماعية والعملية، وتظهر هذه اإلعاقة قبل سـن  
  Luckasson, et al,2002).(الثامنة عشر

على انه الطفل الذي يكون ضمن الفئـة  : ويعرف الطفل المعاق ذهنيا إجرائيا
ة و الثانية عشر من فئة اإلعاقة الذهنية البسيطة والملحق بأحـد  العمرية من السادس

  .بالكويت ةمعاهد التربية الفكرية بدول
  : مدارس التربية الفكريه

هي نوع خاص من المدارس التابعة الدارة التربية الخاصة بـوزارة التربيـة   
ـ    ة بدولة الكويت والتي تقدم خدمات تربوية خاصة لألطفـال ذوي اإلعاقـة الذهني

  .البسيطة
   :معلمو التربية الخاصة

  .هم المعلمون العاملون بمدارس التربية الخاصة في دولة الكويت
  :أولياء األمور

هم أباء وأمهات التالميذ المعاقين ذهنياً الملتحقين بمدارس التربية الخاصة بدولة     
  .الكويت

  :حدود الدراسة
  :الحدود البشرية



المعلمين وأولياء أمور األطفـال مـن ذوي    من) 71(تم تطبيق الدراسة على 
  .اإلعاقات الذهنية البسيطة والملتحقين بمدارس التربية الفكرية بدولة الكويت

  : الحدود الزمنية

 -2006(تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسـي األول للعـام الدراسـي    
  ).م2007

  :الحدود المكانية

ة للبنين والبنات التابعة لمـدارس  تم تطبيق الدراسة في مدارس التربية الفكري
  .التربية الخاصة في دولة الكويت

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  الثاني الفصل

  السابقة والدراسات النظري اإلطار

   .النظري اإلطار :أوالً

   :مقدمة •

  .الذهنية اإلعاقة -1

  .الذهنية اإلعاقة مصطلح -

 .الذهنية اإلعاقة تصنيف -
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  .ذهنياً المعاق الطفل حقوق -

  .اإلساءة -2

   .اإلساءة أبعاد -

  .ذهنياً المعاق الطفل إلى اإلساءة -

  .لإلساءة المسببة العوامل -

  .اإلعاقة وظروف الطفل إساءة بين العالقة -

  .ذهنياً المعاق الطفل على والعنف اإلساءة تأثير -

  :السابقة الدراسات :ثانياً

 .الدراسات على التعليق -
  

  

  
 



 
  الثاني الفصل

  السابقة والدراسات النظري اإلطار
  
  :مقدمة

 اإلعاقة :وهي رئيسية محاور ثالثة الفصل هذا خالل الباحث سيستعرض
 قام التي الحالية بالدراسة الصلة ذات السابقة والدراسات لألطفال، واإلساءة الذهنية،

 فضالً الدراسة؛ هذه في المطروحة القضايا دعم في لتوظيفها وتنظيمها جمعها على
  .إليها توصلت التي النتائج تفسير في منها االستفادة عن

  

  اإلطار النظري: أوالً

  Intellectual Disability :مصطلح اإلعاقة الذهنية -
 يكاد الو العصور، مر على المألوفة الظواهر من الذهنية اإلعاقة ظاهرة تعتبر

 من العديد بها اهتم التي الظواهر من الظاهرة هذه تعتبر كما منها، مجتمع يخلو
 وعلم والقانون والطب والتربية النفس كعلم المعرفية؛ الميادين جميع ومن العلماء

 الذهنية لإلعاقة مختلفة تعاريف هناك يكون أن المستغرب من فليس ولذا .االجتماع
  :بينها من التي

الذي يعتبر من أقدم تعريفات حالة اإلعاقة الذهنية، حيث : الطبيالتعريف  .1
يعتبر األطباء من أوائل الذين اهتموا بتشخيص ظاهرة اإلعاقة الذهنية، وقد 
ركز التعريف الطبي على أسباب اإلعاقة الذهنية، حيث كان التركيز على 

بعدها أو  األسباب المؤدية لإلعاقة الذهنية سواًء أكان ذلك قبل الوالدة أو
 ).2004خولة يحيى، (أثنائها 

وقد ظهر هذا التعريف نتيجةً للتطور الذي ظهر في : التعريف السيكومتري .2
 1905عام ) Benit(حركة القياس النفسي على يد العالم الفرنسي بينية 

وما بعدها، بظهور مقياس ستانفورد بينية، وبعد ذلك ظهور مقاييس أخرى 
حيث اعتمد . م1949اس وكسلر للذكاء عام للقدرة العقلية ومنها مقي



التعريف السيكومتري على نسبة الذكاء كمحك في تعريف اإلعاقة الذهنية، 
فاروق (معوقون عقلياً ) 75(فقد أعتبر األفراد الذين تقل نسبة ذكائهم عن 

 ).1999روسان، لا

ظهر هذا التعريف نتيجةً إلى االنتقادات المتعددة :التعريف االجتماعي .3
القدرة العقلية وقدرتها على قياس القدرة العقلية للفرد، األمر الذي  ساييلمق

أدى إلى ظهور المقاييس االجتماعية كمقياس فينالند للنضج االجتماعي 
(Vineland Social Maturity Scale)  التي تقيس مدى تفاعل الفرد مع

سلوك مجتمعه واستجابته للمتطلبات االجتماعية الذي عبر عنه بمصطلح ال
  ).2003جمال الخطيب، (التكيفي 

 التي لالنتقادات نتيجةً الذهنية لإلعاقة األمريكية الجمعية تعريف جاء وقد
 في وحدها العقلية القدرة معيار على اعتمد الذي السيكومتري التعريف إلى وجهت
 التعريف إلى كذلك وجهت التي لالنتقادات ونتيجةً الذهنية، اإلعاقة تعريف

 اإلعاقة تعريف في وحدها االجتماعية الصالحية معيار على يعتمد الذي االجتماعي
 والمعيار السيكومتري المعيار بين األمريكية الجمعية تعريف جمع حيث الذهنية،

 يتصف الراهن، الوظيفي األداء في جوهري نقص الذهنية اإلعاقة" :وهي االجتماعي
 أكثر أو أثنين في قصور جوانب مع متالزماً يكون المتوسط دون وظيفي ذهني بأداء
 والحياة الشخصية، والعناية التواصل، :التالية التكيفية المهارات مجاالت من

 الذاتي، والتوجيه المجتمع، مصادر من واالستفادة االجتماعية، والمهارات المنزلية،
 ومهارات الفراغ، وقت وقضاء الوظيفية، األكاديمية والجوانب والسالمة، والصحة

 ,.Luckasson et al( "عشرة الثامن سن قبل ذلك ويظهر االستقاللية، والحياة لالعم

1992.(  
 ينص والذي الذهنية، لإلعاقة األمريكية للجمعية تعريف صدر 2002 عام وفي

 الوظائف من كل في الواضح بالقصور تتسم إعاقة هي الذهنية اإلعاقة" أن على
 قبل القصور هذا ويظهر والعملية، االجتماعيةو المفاهيمية التكيفية والمهارات العقلية
  ).Luckasson et al., 2002("سنة 18 سن

  :لذهنيةا اقةعاإلتصنيف 



 حسب فئات إلى الذهنية اإلعاقة تصنف التي التصنيفات من العديد ظهرت لقد
 الشكل بحسب أو، الذكاء درجة بحسب الذهنية اإلعاقة تصنف فقد مختلفة؛ معايير

 بحسب يصنفها الذي التربوي التصنيفك التعلم على القدرة بحسب أو الخارجي
   .)2006 الزارع، نايف( للتدريب ليةالقاب أو للتعلم، القابلية

 الذهنية؛ اإلعاقة تصنيف أهمية على تؤكد التي المبررات من العديد وهناك
 الفكاالخت ذهنياً المعاقين التالميذ بين الفروق من العديد هناك أن :بينها من والتي
 مع التفاعل على قدرتهم وفي، والجسمية والسلوكية الذهنية قدراتهم مستوى في

 إضافةً الذهنية، إعاقتهم إلى أدت التي األسباب جملة في أيضاً يختلفون كما ،اآلخرين
 والتكيف والتدريب التعلم على القدرة من واحدة درجة على ليسوا فإنهم ذلك إلى

 & Rinehrt, Brereton, Tonge) وعواطفهم تهمانفعاال في والتحكم االجتماعي

King, 2003).  
 على يركز ألنه الذهنية اإلعاقة تصنيفات أهم من السلوكي التصنيف ويعتبر 
 في التوافقية والسلوكيات الذكاء نسب خالل من ذلك رصد ويمكن الظاهر، السلوك
 ألمريكيةا الجمعية قبل من التصنيف ذلك ورد وقد والمجتمع، والمدرسة البيت

  :اآلتي إلى الذهنية اإلعاقة صنف والذي AAMR الذهنية لإلعاقة
   .فئة لكل المقابلة الذكاء معامالت مع الفئات هذه )1( الجدول ويبين

  
  )1( جدول

  الذكاء معامل حسب الذهنية اإلعاقة فئات تصنيف
  الذكاء معامل اإلعاقةدرجة

  70 حدود إلى 55 – 50 من  البسيطة الذهنية اإلعاقة
  55 – 50 إلى 40 – 35من المتوسطةالذهنيةاإلعاقة
  40 – 35 إلى 25 – 20من الشديدةالذهنيةاإلعاقة
  20 دون  جداً الشديدة الذهنية اإلعاقة

   )1996 مرسي، كمال(
  أسباب اإلعاقة الذهنية



 )200( عن تزيد والتي الذهنية لإلعاقة المعروفة األسباب من العديد هناك 
 البيئة أن أي ،معروفة غير تزال ال الذهنية اإلعاقة أسباب من %70 اليحو سبب،

 أهم أما منها، البسيطة خصوصاً الذهنية باإلعاقة ترتبط المحرومة الفقيرة االجتماعية
  :فهي الذهنية، اإلعاقة أسباب

 األم إصابة أو للطفل الدماغ والتهاب السحايا أغشية وتشمل : االلتهابات - 1
 .األلمانية بالحصبة الحامل

 بعدها، أو أثنائها أو الوالدة قبل اإلصابة وتشمل :الجسمية اإلصابة - 2
 لحظة منذ يحدث خلل أو اضطراب أي إلى تشير الوالدة قبل فاإلصابة
 حاالت عن مسئولة العوامل هذه وتعتبر الوالدة، لحظة إلى اإلخصاب
 إلى يرفتش الوالدة أثناء تحدث التي اإلصابات وأما الذهنية، اإلعاقة
 هذه وتكون الطفل، والدة لحظة إلى المخاض منذ تحدث التي العوامل
 تحدث التي اإلصابات وأما الذهنية، اإلعاقة حاالت منكثير  وراء األسباب

 .الذهنية اإلعاقة حاالت عن المسئولة العوامل وهذه الوالدة بعد

 باسم المعروفة االضطرابات منها :والتغذية األيض عملية اضطرابات - 3
 الدم في السكر نسبة وانخفاض )والجالكتوسيميا يوريا، كيتون فينيل(

 .وغيرها

 اإلعاقة حاالت أن الدراسات بعض تشير حيث :الجينية االضطرابات - 4
 شيوعاً االضطرابات هذه أكثر ومن وراثية، لعوامل نتيجةً تكون قد الذهنية

 لثالثة حامالً )21( رقم الكروموسوم فيه يكون الذي) داون متالزمة(
 .إثنين من بدالً كروسومات

 وتناول التغذية، سوء مثل؛ من الصحية األم حالة بسوء مرتبطة أسباب - 5
 .السينية لألشعة والتعرض الحمل، وتسمم والكحول، العقاقير

 الرضوض األسباب هذه وأهم :الوالدة بمرحلة المرتبطة العوامل - 6
 عملية أثناء دثيح الذي األوكسجين نقص الوالدة، أثناء في واإلصابات

 عادي، غير لضغط الوالدة عملية أثناء في الطفل رأس تعرض الوالدة،
   .الوالدة عملية أثناء الطفل لدى التنفس مجرى في انسداد



 نقص األسباب هذه وأهم : الوالدة بعد ما بمرحلة المرتبطة العوامل - 7
 إصابات الطفل، لدى الدم في السكر مستوى انخفاض أو األوكسجين

 الزئبق، أو الرصاص مثل السامة المواد تناول أو العقاقير تناول ،الرأس
 مثل المبكرة الطفولة مرحلة في الطفل بها يصاب مرضية اضطرابات

 .)2003 الخطيب، جمال( األورام أو الدماغ استسقاء

  

  :خصائص المعاقين ذهنيا
 بشكل ذهنياً المعاقين األطفال وخصائص عام بشكل المعاقين األطفال معرفة إن
 من تلبيتها على والعمل حاجاتهم وتقدير عليهم التعرف في كبير حد إلى يسهم خاص
 ذهنيا المعاقين األطفال إن ,لهم المناسبة واإلرشادية التربوية البرامج إعداد خالل

 للعوامل تبعاً والسمات الخصائص في فردية فروق وبينهم متجانسة غير مجموعة
 تصنيف يمكن عام وبشكل أنه إال اإلعاقة، ودرجة شدة أو الوراثية أو البيئية

  :اآلتي النحو على خصائصهم
  :المعرفي النمو خصائص - 1

 يميز ما أكثر من هي ذهنياً المعاقين لألطفال المعرفية النمائية الخصائص إن 
 التعلم على وقدرته بطيء ذهنياً المعاق الطفل فتعلم غيرهم، عن األطفال هؤالء

 متدنية، التركيز على وقدرتهم النسيان، بسرعة يتصفون همفإن كذلك محدودة،
 إلى التعلم أثر نقل في صعوبات يواجهون أنهم كما محدودة، التعميم على وقدرتهم
 فهم للغاية، صعب المجردة التعليمية للمهارات تعلمهم أن على عالوةً جديدة، مواقف
 المنظم والتسلسل كراروالت العمل طريق وعن المحسوسة األشياء طريق عن يتعلمون

   ).1995،إسماعيل السيد أحمد(
  :اللغوي النمو خصائص - 2

 لإلعاقة مميزاً مظهراً بها المرتبطة والمشكالت اللغوية الخصائص تعتبر 
 المعاقين لألطفال اللغوي األداء مستوى أن تجد أن مستغرباً ليس ولذلك الذهنية،
 في يناظرونهم الذين العاديين لألطفال وياللغ األداء مستوى من بكثير أقل هو ذهنياً
  ).1989 الروسان، فاروق( الزمني العمر



 المعاقين األطفال لدى اللغوي التعلم أن الى )2003( الخطيب جمال ويشير
 يرتبط اللغوي النمو آلن ذلك في غرابة وال ضعيفة، اللغوية وذخيرتهم محدود، ذهنياً

 صعوبات من ذهنياً المتخلفون األطفال يعاني كولذل المعرفي، بالنمو وثيقاً ارتباطاً
  .التوجيهات واستيعاب التعليمات فهم في جمة

  :االجتماعى النمو خصائص - 3

 يواجهون فقد االجتماعية، المشكالت من العديد ذهنيا المعاقون األطفال يواجه
 غير استجابات عنهم فتصدر المختلفة االجتماعية المواقف مع التعامل في صعوبات
 ومع اآلخرين، مع االجتماعي التكيف عملية في بقصور اتسامهم إلى إضافةً مناسبة،
 والتردد االنسحاب عام بشكل ذهنياً المعاق الطفل على يالحظ إذ بهم المحيطة البيئة

 فعالة اجتماعية عالقات إنشاء على القدرة وعدم الزائدة، والحركة التكراري والسلوك
 الهجرسي، أمل( اللعب أثناء منهم سنا أصغر هم نلم الميل عن فضال الغير مع

2002.(  
 مستوى في االنخفاض بين ارتباطا هنالك أن )2003( الخطيب جمال ويرى

 واتجاهات العقلية قدرتهم انخفاض وبين ذهنياً المعاقين لدى االجتماعي النمو
 ملالعوا إلى إضافة تصرفات، من عنهم يصدر ما نحو فعلهم وردود نحوهم اآلخرين

 تقليل إلى يؤدي مما عقليا المعاقين األطفال لدى واإلحباط الفشل بخبرات تتعلق التي
  .اآلخرين مع العالقات وبناء التفاعل نحو ومبادرتهم دافعيتهم

  :الحركي النمو خصائص - 4
 فكلما عام وبشكل بالتباين، ذهنياً المعاقين األطفال لدى الحركي النمو يتصف 
 الحركي النمو ويكون الحركي، الجانب في الضعف زاد ذهنيةال اإلعاقة شدة زادت
 أن كما العام، الحركي النمو مبادئ وفق يسير أنه إال بطيء األطفال هؤالء لدى

 الصحية للمشكالت العاديين األطفال من عرضةً أكثر ذهنياً المعاقين األطفال
  ).1989 الروسان، فاروق( المختلفة والجسمية

 
  :ق ذهنياًحاجات الطفل المعا



 نفس وهي ذهنياً، المعاقين لألطفال والرغبات الحاجات من العديد هناك
 والحماية والملبس والطعام النوم إلى الحاجة :بينها ومن العاديين، األطفال احتياجات
 غالباً والتي للمعاق الحيوية الحاجات وهناك األساسية، الحاجات من وغيرها والدفء

 النشاطات في االشتراك فرص وتوافر، والمرح تقبلوال للحب كالحاجة تهمل ما
 وإشباع االكتشاف حرية :مثل األخرى الحاجات إلى إضافةً اآلخرين، مع والتفاعالت

 الدينية الممارسات وإشباع،وشيقة وجديدة هامة أشياء وتعلم االستطالع حب
 يجبو .حياته في الحرجة باألوقات مروره أثناء اإلرشاد على والحصول والروحية

 بالنمو له تسمح بطريقة ذهنيا المعاق تعد لكي معتمدة برامج خالل من ذلك يتم أن
  .)1998، جميل سمية( االستقاللية نحو

 من والتي ذهنياً، المعاق للطفل توافرها يجب التي الحاجات أهم نحدد أن ويمكن
  :يأتي ما بينها

 Communication :االتصال -1

 والبعض ومفهومة، ودقيقة واضحة رسائل إلى ذهنياً المعاقون األطفال يحتاج
 على الجوانب هذه ستؤثر وكيف لديه القصور جوانب هي ما يعرف أن إلى يحتاج
 أكمل على بحياتهم يقتنعون كيف يعرفوا أن األطفال هؤالء يحتاج وكذلك حياته،
 أيضا الطفل هذا ويحتاج معنى لها حياة في طاقتهم أقصى إلى يصلون وكيف وجه،
 مشاعرهم يخص فيما اآلخرين من ومتطابقة مباشرة )تعبيرات( رسائل تصله أن إلى

 ال أنهم بمعنى المشاعر هذه أهمية من يقللون والمختصين اآلباء بعض ولكن ,نحوهم
 بطريقة الطفل هذا عن الكبار يتحدث قد وأيضاً مناسب، بشكل اعتبارهم في يأخذونها

 يسمع ال الطفل هذا كان لو كما حضوره في وتؤذيها مشاعره تجرح قد مناسبة غير
 يتفادوها أن والمتخصصين اآلباء على ينبغي أخطاء كلها هذه يفهم، وال يشعر وال

 مشاعر مثل مصداقيتها لها الطفل هذا مشاعر أن وهي االعتبار في ويأخذونها
  )23ص ،1999 أمين، سهى( .الكبار
  
  

  االجتماعية المهارات إلى الحاجة -2



 ُيحبون أو يحبون كيف يعرفون ال ذهنياً المعاقين األطفال من نالكثيري إن 
 الناس مع التعامل كان وإذا اآلخرين، مع التفاعل في االجتماعية مهارتهم لنقص
 الفن هذا على التدريب إلى حاجة أشد ذهنياً المعاقين فإن عليه، التدريب إلى يحتاج
 واألصدقاء األهل مع طيبة اتعالق تكوين من تمكنهم التي المهارات يكتسبوا حتى

  .)2006 الزارع، نايف( والزمالء والجيران
 Freedom to grow and Develop :واالرتقاء النمو حرية-3

 ويمكن وينمو، يكبر أن على القدرة اعاقتة درجة كانت مهما معاق طفل لكل
 إلى النمو يقلتحق المالئم والمناخ الخصبة البيئات لهم يهيئوا أن ذهنياً المعاقين آلباء
 على تساعده التي الخبرات من العديد ذهنياً المعاق للطفل تتح لم وما درجاته أقصى
 ،1997 محروس، محمد( .يحجب قد واالجتماعي التعليمي توافقه فإن التعلم،
  )390ص
  

  : حقوق الطفل المعاق ذهنياً
 مثل سانإن ذهنياً المعاق والفرد الكريمة، اإلنسانية الحياة في الحق فرد لكل

 القوانين من والكثير اإلسالمي التشريع كفل وقد .الكريمة الحياة في الحق له غيره
 أوجب اإلسالم ففي .الحق ذلك له اإلسالمية غير المجتمعات في الحديثة الوضعية

 ومنهم الضعفاء وحماية رعاية واألصحاء واألذكياء األغنياء على وتعالى سبحانه اهللا
 اخذت فقد اإلسالم، دعوة على ذهنياً بالمعاقين االهتمام يقتصر ولم ذهنياً، المعاقون

 المتحدة األمم منظمة وضعت فمثالً .ذهنياً المعاق حق بمبدأ إسالمية غير كثيرة دول
 والذي ذهنياً المعاقين األطفال لحقوق )1971( ديسمبر في )3447( رقم قرارها
  :إلى بنوده بعض في يشير

   .البشر سائر بها يمتاز التي وقالحق ذهنياً المعاق للشخص )1(
 المناسب الطبيعي والعالج الطبية الرعاية في الحق ذهنيا المعاق للشخص )2(

 قدراته تنمية من يمكنه كي والتأهيل التدريب في الحق له وكذلك له
  .ممكنة درجة ألقصى وطاقاته



 معيشي ومستوى االقتصادي الضمان في حق ذهنياً المعاق للشخص )3(
 درجة ألقصى معنى ذات مهنة أي في االشتراك في الحق وله مناسب
  .إمكاناته له تسمح

 البديلة أو الطبيعية أسرته مع العيش في الحق ذهنياً المعاق للشخص )4(
  .العون فيها يعيش التي األسرة تتلقى أن يجب كما طبيعية بصورة

  .احتياجاته يسهل وصي وجود في الحق ذهنياً المعاق للشخص )5(

 المعاملة وسوء االستغالل من الحماية في الحق ياًذهن المعاق للشخص )6(
 اتهم إذا انه االعتبار في األخذ ويجب المهينة، والمعاملة المختلفة بجوانبها

 المسؤولية درجة يتناسب بما القانون من االستفادة من الحق له جريمة في
  .لديه الذهنية

 مجدية ريقةبط حقوقهم كل ممارسة على قادرين غير المعاقون يكون عندما )7(
 من قانوني بشكل لحمايتهم االحتياطات بكل األخذ فيجب، إعاقتهم بسبب
 االجتماعية القدرة تقدير اإلجراء ذلك يتضمن أن ويجب االستغالل، أوجه
 انه مع الطفل هذا لحقوق دورية مراجعات إجراء يجب كما شخص، لكل
 .)2006 ,مناع هيثم( العليا السلطات إلى األمر دفع حقه من

 
 العام في المعاقين حقوق فيه يحدد إعالناً المتحدة لألمم العامة الجمعية تبنت لقد
 الحقوق من جملة على يؤكد كونه األهمية غاية في اإلعالن هذا ويعتبر م،1975

 تمييز أدنى دون البشر بني كسائر ممارستها في الحق لهم التي للمعوقين األساسية
 المدنية الحقوق نفسس للمعوقين أن على اإلعالن يؤكد حيث اإلعاقة، بسبب

 في الحق ولهم البشر، من سواهم بها يتمتع التي واالجتماعية واالقتصادية والسياسية
 العالج في حقهم على يؤكد كما، تمييزية معاملة أي ومن االستغالل من الحماية
 لىإ إضافة، المساعدة األجهزة على الحصول ذلك في بما والوظيفي والنفسي الطبي
  .المجتمع في ودمجهم تأهيلهم إلعادة المهني والتدريب التعليم في حقهم

  

  



  :اإلعالن هذا عليها يؤكد التي النصوص أهم يلي وفيما

للمعوق حق أصيل في أن تحترم كرامته اإلنسانية وله أيا كان منشأ "  .1
وطبيعة وخطورة أوجه التعويق والقصور التي يعاني منها، نفس الحقوق 

التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنه األمر الذي يعني أوال وقبل األساسية 
كل شيء أن له الحق في التمتع بحياة الئقة،تكون طبيعية وغنية قدر 

  ". المستطاع 
 .المدنية والسياسية التي يتمتع بها سائر البشر قللمعوق نفس الحقو .2

در ممكن الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر ق قللمعو .3
 .من االستقالل الذاتي

للمعوق الحق في العالج الطبي والنفسي والوظيفي بمافي ذلك األعضاء  .4
الصناعية وأجهزة التقويم، وفي التأهيل الطبي واالجتماعي، وفي التعليم، 
وفي التدريب والتأهيل المهني، وفي المساعدة والمشورة، وفي خدمات 

نه من إنماء قدراته ومهاراته إلى التوظيف وغيرها من الخدمات التي تمك
 .أقصى الحدود وتعجل بعملية اندماجه أو إعادة إدماجه في المجتمع

للمعوق الحق في األمن االقتصادي واالجتماعي وفي مستوى معيشة الئق،  .5
وله الحق حسب قدرته في الحصول على عمل واالحتفاظ به أو في مزاولة 

 .اء إلى نقابات العمالمهنة مفيدة ومريحة ومجزية، وفي االنتم

وفي المشاركة  بديلة،للمعوق الحق في اإلقامة مع أسرته ذاتها أو مع أسرة  .6
في جميع األنشطة االجتماعية أو اإلبداعية أوالترفيهية وال يجوز إخضاع 
أي معوق فيما يتعلق باإلقامة لمعاملة مميزة غير تلك التي تقتضيها حالته 

ن هذه المعاملة، فإذا حتمت الضرورة أن التحسن المرجو له م اأو يقتضيه
يبقى المعوق في مؤسسة متخصصة، ويجب أن تكون بيئة هذه المؤسسة 

 . وظروف الحياة العادلة لألشخاص الذين هم في سنه

من أية أنظمة أو معاملة ذات  ليجب أن يحمى المعوق من أي استغال .7
 .طبيعة تمييزية أو متعسفة تجاه كرامته



وق من االستعانة بمساعدة قانونية من ذوي االختصاص يجب أن يمكن المع .8
حين يتبين أن مثل هذه المساعدة ال غنى عنها لحماية شخصه أو ماله، 
وإذا أقيمت ضد المعوق دعوى قضائية وجب أن تراعى اإلجراءات 

عدا ذلك قد أعلنت . القانونية المطبقة حالته المدنية أو العقلية مراعاة تامة
مجموعة من مبادئ لحماية المصابين بمرض عقلي،  األمم المتحدة عن

نظراً لخصوصية هذه الفئة ودرجة التمييز والتهميش الكبيرين الذي 
تقريراألمم (تتعرض له فئة المصابين بمرض عقلي في مجتمعاتهم 

 ).720ص1975المتحدة، 

  
  Child abuseاإلساءة لألطفال 

 لها يتعرض قد التي ظواهرال أخطر من واحدة المعوق الطفل إلى اإلساءة تعد
 فضالً واالجتماعي والنفسي الصحي نموهم في تؤثر حيث ذهنياً المعاقون األطفال

 بكافة المجتمعات اهتمت وقد متحضرة، وغير إنسانية غير مظاهر من تحمله عما
  .الطفل على خطير عدوان من يمثله لما الموضوع بهذا أشكالها

 من المنزل منها األماكن من العديد في لإلساءة ذهنيا المعاق الطفل ويتعرض
 الصف في والزمالء المعلمين أيدي على المدرسة في ثم واإلخوة، الوالدين خالل

 الناس عامة خالل من الكبير المجتمع في اإلساءة إلى األطفال يتعرض ثم الدراسي
 برامج نقص في والمتمثل الفئة تلك له تتعرض قد الذي اإلهمال خالل من أو

  .واالهتمام يةالرعا
 والبدني النفسي الطفل نمو يعيق فعل أي" بأنها اإلساءة )Gill( جيل عرف وقد

 واالجتماعية والنفسية البدنية وصحته الطفل سالمة يعرض الفعل عن امتناع أو
  ).1991 شريف، أبو لبيبه:في( للخطر المختلفة نموه وعمليات
 فعل أي :بأنها اإلساءة رفتع معاملته المساء الطفل وعالج حماية جمعية أما

 له الرعاية تقديم عن يمتنعون أو الطفل، رعاية على القائمون أو الوالدان به يقوم
 أو الجنسية اإلساءة أو االنفعالي أو الجسدي اإليذاء أو الموت له يسبب والذي

  .(Joaquin,2003) االستغالل



 اإلهمال مثل اءةلإلس والمظاهر الصور من العديد اإلساءة مفهوم يتضمن وبذلك
  .الجنسي التحرش أو واالعتداء االنفعالية واإلساءة الجسدي والتعدي

 عليه وأطلق األول النوع اإلساءة؛ من نوعين إلى (Brown) براون ويشير
 تصرفات على النوع هذا يشتمل حيث ،(Active Abuse) النشطة االيجابية اإلساءة
 أما .نفسي أو انفعالي أو جنسي أو جسدي عنف شكل على وتكون، بالعنف مليئة
 اإلهمال بها ويقصد، (Passive Abuse) السلبية اإلساءة عليه فأطلق الثاني النوع
 الشرف زين الملكة معهد( جسدية قوة أي فيه تستخدم وال عنف، به يوجد ال الذي

  .)2002 التنموي،
 األبعاد، من العديد لها أن األطفال معاملة إساءة بظاهرة المعنية األدبيات وتشير

 األبعاد (Dombrowski & Gischlar, 2006) وجيشالر دومبروسكي في ورد فقد
 الجنسية، واإلساءة الجسدية، اإلساءة :األطفال لها يتعرض التي اإلساءة من التالية

  .واإلهمال العاطفية، أو النفسية واإلساءة
 أبعاد أربعة بوجود القول يمكن وأبعادها، اإلساءة تصنيفات مراجعة خالل ومن
  :هي الباحثون عليها يجمع لإلساءة
  االنفعالية اإلساءة -ا
 .الجسدية اإلساءة -ب

 .الجنسية اإلساءة -ج

  .اإلهمال -د
  Emotional Abuse :االنفعالية اإلساءة - أ

 باإلساءة مقارنة االنفعالية اإلساءة مفهوم تحديد على الوقوف الصعب من
 توجد ال حيث غامضة، االنفعالية اإلساءة مظاهر ألن وذلك الجنسية أو الجسدية
 أنواع أخطر من االنفعالية اإلساءة وتعد .بالطفل للمحيطين وواضحة ظاهرة عالمات
  .تحديداً أصعبها ومن الطفل لها يتعرض التي اإلساءة

 أضرار لها اإلساءة من الصورة هذه أن الواضح فمن ذلك من الرغم وعلى
 وتتضمن .االنفعالية الطفل حياة وعلى لذاته لطفلا تقدير على تؤثر أن يمكن كبيرة

 يتضمن كما والتهديد، واالستخفاف الصراخ :مثل متطرفة هجمات العاطفية اإلساءة



 الطفل تقدير من تقلل التي اإلساءة من أخرى أشياء أو المنطقية غير المتطلبات كذلك
 وعدم والرفض لالطف تجاه الحب عن التعبير وعدم الطفل تجاهل تتضمن كما لذاته،
 كما اللفظية، واإلساءة النفسية، اإلساءة تشمل االنفعالية اإلساءة فإن وبذلك القبول،
 Dombrowski) اإلساءة من أخرى ألنواع مصاحبة غالباً االنفعالية اإلساءة تظهر

& Gischlar, 2006).  
 )American Human Association( اإلنسانية األمريكية الرابطة عرفت وقد

 على تفرض معقولة وغير زائدة أبوية متطلبات بأنها ةاالنفعالي اإلساءة 1981 عام
 الفشل أو بالطفل، االستخفاف طريق عن تظهر وقد قدراته، من أكبر توقعات الطفل
  )2003 العقرباوي، إيمان:في( .له الكافي واإلرشاد والرعاية الحب توفير في

 اإلساءة المتحدة بالواليات اإلساءة من الطفل لوقاية األمريكية اللجنة عرفت كما
 الطفل على تفرض معقولة غير عدوانية زائدة، أبوية متطلبات بأنها االنفعالية
 نمو في السليمة الرعاية توفير في الفشل أيضا تتضمن وقد قدراته من أكبر توقعات
 لهؤالء كاف وإرشاد وعناية رعاية وجود عدم عن ناتجا ذلك ويكون الطفل وتطور

  )2001,الزهار نجالء:في.(باءاآل
 أفعال أو تصرفات هي" االنفعالية المعاملة إساءة أن Malitiz مالتيز ويرى

 السب، من االحترام بعدم اإلحساس هذا ويأتي النفسي، االحترام فقدان في تسبب
  )2001 السرورى، نبيلة :في( ".نابية جارحة بألفاظ والمناداة والذم، واللعن،

 المستمرة الممارسات" بأنها االنفعالية اإلساءة )Garbarion )1984 وعرف
 االنفعالية فاإلساءة .الطفل لقدرة بالغة أضرارا أو عنيفا دمارا تسبب والتي للوالدين
 القدرة من كال وتضعف الخطيرة، والسلوكية النفسية االضطرابات حدوث إلى تؤدي
 إلى تؤدي أنها كما .اآلخرين مع سوية عالقات تكوين على والقدرة النجاح، على

 مع وتفاعله سلوكه في تغيير وبالتالي وشخصيته الطفل تفكير في تغيرات حدوث
  )2004 عاصلة؛ صالح :في( "اآلخرين
 أو بهم المحيطين قبل من االنفعالية اإلساءة إلى يتعرضون الذين األطفال إن
 لهم دثيح ما شرح في صعوبة يجدون عليهم المشرفين أو رعايتهم على القائمين
 الطفل وخصوصاً، اإلساءة من بشعة أنواع إلى يتعرضون ألنهم لغيرهم أو لنظرائهم



 يحصل ما فكل ذلك من العكس وعلى به، خاصة عناية أي يجد فال، ذهنياً المعاق
 تفهم ال ألنك لك) مناسب غير – مناسب( السلوك هذا أن مثل مقتضبة إجابات عليه؛
  .(Vig & Kaminer,2002) شيء

 يمكن والتي األشكال من متباينة مجموعة االنفعالية اإلساءة تأخذ ماًوعمو
  :اآلتي النحو على إجمالها

 نتيجةً الطفل من ما شيء على الحصول خالل من ذلك ويكون :االستغالل :أوالً
 أبو محمد( الكبار من الطفل لها يتعرض التي الجنسية اإلساءة ذلك ومثال لضعفه،
   )2000 عليا،

 وعدم الطفل مطالب برفض ذلك ويتمثل :والديه قبل من الطفل قبول دمع :ثانياً
 أو الذهنية، اإلعاقة من يعاني الطفل يكون عندما خصوصاً األساسية حاجاته تلبية

  .(Woolfolk,1998) للطفل والشاملة المناسبة الرعاية تقديم في اإلهمال
 لدى المحبب يذاءاإل مشاهدة على الطفل إجبار ذلك ويتطلب :اإلرهاب :ثالثاً
 أفراد قبل من الطفل على باالعتداء التهديد أو الجنسي، اإليذاء ذلك مثال الكبار،
  .(Kaminer,2002( ما سلوك أداء على إلجباره

 والنظر ولومه الطفل تحقير طريق عن ذلك ويكون :وإهانته الطفل ذم :رابعاً
 رطروط، سيد( عهم التفاعل وعدم وتجاهله معه الحديث وتجنب بسخرية، إليه

2000(.  
 تعرضوا الذين األطفال تميز التي السلوكية المؤشرات من العديد وهناك 
  :وهي غيرهم، عن االنفعالية لإلساءة
  .اآلخرين مع التفاعل وتجنب االعتمادية - 1
 .متدني للذات تقدير - 2

 .فيه مرغوب وغير، محبوب غير بأنه الشعور - 3

 .نوالعدوا والقلق الخوف يتضمن سوي غير سلوك - 4

 .التشاؤم من الحياة ال يتناسب مع عمره الزمني - 5

   (Molnar, et al, 2003).الشعور بعدم الكفاية والدونية وضعف الدافعية - 6
  



  :يلي ما نستخلص تقدم ما خالل ومن

إن اإلساءة االنفعالية تؤثر على تقدير الطفل لذاته وعلى حياته االنفعالية  .1
ه من شعره، طرحه إلى من خالل سلوكيات مثل البصق في وجهه، وجذب

األرض، االستخفاف بالطفل، الفشل في توفير الحب والرعاية واإلرشاد 
  .الكافي له

إن الطفل يتعرض إلى فقدان االحترام النفسي ويأتي هذا اإلحساس بعدم  .2
 .، واللعن، والذم، والمناداة بألفاظ جارحة ونابيةاحترامه واالكثارمن السب

حدوث االضطرابات النفسية والسلوكية  تؤدي اإلساءة االنفعالية إلى .3
الخطيرة وتضعف القدرة على النجاح، والقدرة على تكوين عالقات سوية 

  .مع اآلخرين
 .إنها تحدث غالباً من األشخاص القائمين على رعاية الطفل .4

 Physical Abuse :الجسدية اإلساءة - ب

 بصفة لاألطفا مع بكثرة تحدث التي المظاهر بين من الجسدية اإلساءة تعد
 األطفال أن إلى اإلحصائيات منالعديد  وتشير خاصة بصفة المعاقين واألطفال عامة

 من كبيرة نسبة يمثلون حيث الجسدية لإلساءة تتعرض التي الفئات أكثر من المعاقين
  )2004 ,القيسي هند.(اإلساءةأنواع  منلنوع ا لهذا تتعرض التي الفئات بين

 وراء من يموتون األطفال من العديد أن ىإل الدالئل منالعديد  تشير كما
 وفيات عن والمجالت الصحف من الكثير تطالعنا حيث الجسدية لإلساءة تعرضهم
 المحيطين أو الوالدين قبل من البدني لإليذاء التعرض نتيجة األطفال بعض
  )2004 ,عصالة صالح.(بهم

 بالعنف تتسم هماأحد أو الوالدان بها يقوم أفعال بأنها الجسدية اإلساءة وتعرف
 لهذا الشائعة المظاهر ومن جسدي بأذى إصابته إلى يؤدي مما الطفل نحو الموجه
 في )الخدوش الجروح، والحروق، الدموي، التجمع الكدمات،( اإلساءة من النوع
 ألي الفعل رد تكون وإن مقصودة اإلساءة هذه تكون وإن الجسم، من مختلفة أماكن
  )2003 الجلبي، سوسن( .إيجابيا أو سلبيا الطفل عن يصدر سلوك



 ضرر وجود هي :الجسدية المعاملة إساءة )Barker )1983باركر  وعرف
 وتتسم راشد، شخص بواسطة مرتكبة أفعال عن يتم Non – Accidental مقصود

 التعرض التسمم، وتشمل المفرط العقاب أو الظاهر البدني بالعنف األفعال هذه
 منخفضة منفصلة فترات على نمطية بصورة تحدثو قارص برد أو عالية لحرارة
  ).2001 ,الزهار نجالء :في( التكرار

 األسر من الكثير بين تنتشر الجسدية اإلساءة أن الى الدراسات من العديد وتشير
 حيث المنخفض، والثقافي واالقتصادي االجتماعي المستوي ذات األسر وخاصة
 اآلثار متجاهلين للتربية األساسية الطرق أحد هو البدني العقاب أن األسر هذه تعتقد
 الكثير األطفال على تترك حيث البدني العقاب وراء من لألطفال تحدث التي السيئة
 نتائج أكدته ما وهذا ).95ص ،1997 عزت، داليا( والبدنية النفسية اآلثار من

 فيها قارن والتي (Freisthler, et al, 2007) ورفاقه فريزلير أجراها التي الدراسة
 على السكني الحي وأثر )واآلسيويين والسود، البيض،(   األطفال من مجموعة بين

 داللة ذات فروقاً هناك أن الى الدراسة نتائج فتوصلت ضدهم، العنف ممارسة
 أن تبين حيث والعرق، االجتماعية والطبقة السكن ومكان اإلساءة بين إحصائية
 .البيض األطفال ثم اآلسيويين، يليهم لإلساءة تعرضاً األطفال أكثر هم السود األطفال

 األطفال هؤالء ألسر واالقتصادي االجتماعي للمستوى أثراً هناك أن يعني مما
  .لإلساءة بالتعرض
 & Mclntyre) وبالشير لينتركم أجراها التي الدراسة نتائج أشارت كما

Blacher, 2006) فالاألط لدى اإلساءة خفض في الثقافة دور تقصت والتي 
 أصول من( مختلفة عرقية أصول إلى ينتمون اللواتي األمهات لدى ذهنياً المعاقين
 أن تبين إرشادي، لبرنامج تعرضن واللواتي )ةالالتيني أمريكا أصول من، انجليزية
 أظهرن حيث االنجليزيات، األمهات من ذهنياً المعاقين األطفال لدى ظهر التحسن
  .الالتينية أمريكا من األمهات من أفضل تكيفياً سلوكاً

 فقد (Vig & Kaminer, 2002) وكامينير فيج أجراها أخرى دراسة وفي
 الواليات في األطفال لها تعرض إساءة حالة )50,000( من ألكثر مراجعته بعد وجد

 من نسبة أن االجتماعية، والحاالت القانونية السجالت خالل من األمريكية المتحدة



 يتعرض من نسبة أن حين في، %31 بلغت المعاقين لاألطفا من لإلساءة يتعرض
 نحو الموجه االعتداء هذا وفسر .فقط %9 بلغت العاديين األطفال من لإلساءة
 طفل لديها التي األسر لها تتعرض التي النفسية الضغوط بسبب المعاقين األطفال
 إلحباطبا اإلصابة إلى إضافةً بها، يشعرون التي االجتماعية للعزلة نتيجةً معاق

 خصائص على عالوةً األطفال، لهؤالء المستمرة الرعاية تقديم من الناتج واإلجهاد
  . العدواني بالسلوك يتميز الذي المعاق الطفل

 تاريخ كان وربما، الجسدية لإلساءة األطفال تعرض البشري التاريخ وعبر
 دون مجتمع ىعل تقتصر ال فاإلساءة نفسه، اإلنسان قدم قديمة األطفال معاملة إساءة
 .والثقافات البلدان مختلف منها تعاني رئيسة اجتماعية مشكلة أصبحت بل غيره،

 قتل عن ناجمة وفاة )57000( حوالي هناك فإن العالمية، الصحة منظمة وبحسب
 العالمية، الصحة منظمة( 2000 عام في سنة )15( سن دون هم ممن األطفال
2002.(   

 وال روتينياً تحريهم يتم أن دون طفالاأل من كثير يموت أخرى جهة ومن
 اإلساءة بسبب للوفيات الدقيق الرقم تعيين الصعب من يجعل مما جثثهم، تفحص
  .(Abidin, 1990) ما بلد أي في لألطفال
 فقد، وإهمالهم األطفال معاملة إساءة مشكلة حول العربية الدراسات عن أماو
 ثم الجسدية اإلساءة شيوعاً اءةاإلس أشكال أكثر أن )2003( نواس أبو يحيى وجد
 الحديدي ومؤمن الياسين تيسير دراسة وأما .النفسية واإلساءة الجنسية اإلساءة يليها

 من أليهم المساء األطفال أغلبية أن الى جتائالن فقد أشارت )2001(السرحان  وتغريد
 ةالنفسي اإلساءة في تتمثل شيوعاً اإلساءة أنماط أكثر أن تبين كما اإلناث،
 ممن )%11( الجنسية اإلساءةف ،)%25(الجسدية اإلساءة ثم ،%)64(واإلهمال
  .الدراسة شملتهم
 إلى تعرضوا ذهنياً المعاقين األطفال أن )2000( رطروط سيد وجد حين في
 إلي يفتقدون المعاقين األطفال إنو عائالتهم، قبل من واالهمال الجسدية اإلساءة

  .أسرهم اهتمام عدم نتيجة مله الالزمةو األولية االستقاللية لمهاراتا



 قابلة ألنها األطفال بين انتشاراً اإلساءة أنواع أكثر من الجسدية اإلساءة وتعتبر
 وخاصة الكدمات منها مختلفة أنماطا الجسدية اإلساءة وتتخذ واالكتشاف، للمالحظة

 الرضية، والجروح العين وإصابات والوجنات، والرقبة والفخذين الظهر في
 كسور عن الناجمة الدماغ تجويف داخل والنزف والصدر العظام وكسور إصاباتو

 الطفل إليذاء األخرى السلوكيات أشكال من الحروق وتعتبر الجمجمة، في وخدوش
 أو حامية بأداة الحرق أو حار بخار أو بسائل الحرق ومنها جسدياً، إليه واإلساءة
 والمؤخرة كالظهر الطفل جسم من مختلفة أماكن في الحرق ويكون مشتعلة، سجائر

 ضرار( الحدوث نادرة لها العرضية اإلصابة تعتبر أماكن وهي التناسلية واألعضاء
  ).2003 عسال،

 هو زال ما الجسدي العقاب أن واألجنبية العربية المجتمعات في يالحظ
 لكولذ وتهذيبه، الطفل تربية في استخداماً واألكثر الكثيرين، لدى المقبول األسلوب

 وعواقب خطورة من الحذر الطفل رعاية على القائمين أو الوالدين، على يجب
 ألنه مقبول غير والكدمات الجروح يسبب الذي الجسدي فالعقاب الجسدي، العقاب
 من قطاع كل في الجسدية اإلساءة تكون أن ويمكن .بقسوة عوقب الطفل أن يشيرالى
 أن يمكن الجسدية اإلساءة أن من مبالرغ االقتصادية المستويات كل وفي المجتمع
 الوالدين أن إال كالمدارس، أخرى اجتماعية مؤسسات لتشمل األسرة نطاق تتجاوز

  ).2004، القيسي هند( الجسدية اإلساءة عن األول المقام في المسئوالن هما
 ,Robert& Richard) ورتشيرد روبرت أمثال الباحثين بعض وضع وقد

  :وهي جسدياً، إليهم المساء األطفال تصف التي السلوكات من قائمة (1996
  .الخطر حدوث وتوقع مستمر قلق - 1
 .بالتجريب القيام وعدم، التعلم عن عجز - 2

  .آخر إلى موقف من متقلب سلوك - 3

 .اآلخرين مع الجسدي االتصال من واإلحجام الخوف - 4

 .االنفعالية والديه بحاجات باالهتمام الميل - 5

 .يناآلخر بسلوكيات الشديدة االستثارة - 6

  .اآلخرين مع االجتماعي التفاعل ضعف - 7



 من عتبرت الجسدية اإلساءة أن الدول من الكثير في أجريت دراسة نتائج وتشير
 النسب وتتفاوت عاماً، 44 و 15 بين ما العمرية للفئة للوفيات المسببة العوامل أكثر
 توّضح كما %.7 فتبلغ اإلناث أما %14 الذكور لدى تبلغ حيث واإلناث الذكور بين

 ما فغالباً ناثاإل أما غرباء، أشخاص بواسطة قتلهم يتم ما عادة الذكور أنَّ الدراسة
   ).2006، المتحدة األمم( أقربائهم أيدي على للقتل يتعرضنَّ
 الباهظة واألمنية والقضائية والقانونية الطبية التكاليف إلى التقرير أشار قدو

 كذلك؛ التقرير في وجاء .اإلنتاج على قدرةال وفقدان النفسية األضرار إلى باإلضافة
 المرتبطة الطبية التكاليف على القومي اإلجمالي ناتجها من %4.3 تنفق السلفادور إن

 فالتكلفة الصناعية الدول في أما، %1.5 وبيرو %1.9 البرازيل تنفق بينما بالعنف
 مليون 837 عن قلت ال مالية خسائر الدولة تتكبد مثالً أستراليا ففي للغاية، مرتفعة
  .سنوياً دوالر مليار 94 الخسارة فتبلغ المتحدة الواليات في أما سنوياً، دوالر

   :يلي ما نستخلص تقدم ما خالل ومن

التسمم، الحروق، الكسور، (إن اإلساءة الجسدية تتجسد في عدة صور منها .1
النزيف، الخنق،الكدمات، جروح الرأس التي تتراوح ما بين البسيطة 

  ).دة في اإلصابةوالشدي
بعض هذه التعريفات تؤكد على أهمية وجود عامل العمد والقصد في  .2

وتعريف داليا عزت  2003اإلساءة الجسدية مثل تعريف سوسن الجلبي 
1997. 

ال بد من توافر الشكل المنظم والمتكرر في األذى والضرر لكي تكون  .3
ة من هذه هناك إساءة جسدية كما أكدت بعض هذه التعريفات أن النتيج

اإلساءة تؤدي بعضها إلى الموت أو حدوث تلف في المخ أو في األعضاء 
المختلفة من الجسم، أو حدوث تشوهات وإعاقات دائمة يعاني منها الفرد 

  . بقية حياته
  

  

  



  Sexual Abuse :الجنسية اإلساءة -ج

 سبباً تعد كما األطفال كل على أثراً اإلساءة أنواع أشد من الجنسية اإلساءة تعد
 واالنحرافات النفسية االضطرابات من بالعديد وإصابته شخصيته تدمير في مباشرا
  .بعد فيما والمراهقين األطفال لدي الجنوح لحاالت مباشرا سبباً وتعد المختلفة

 بالبحث تناولها أن إال اإلساءة أنواع أخطر من تعد الجنسية اإلساءة أن ورغم
 أنها رغم إليهم المساء األطفال بها يعترف وال امناقشته يصعب ألنه قليل والدراسة
   .ذهنياً المعاقين األطفال مجموعة وسط وبكثرة تحدث
 وبشكل الطفل لعمر مناسبة غير جنسية تغيرات تتضمن الجنسية اإلساءة إن
 ,Muro & Kotman) وكوتمان مورو ويشير محدد، كبير شخص مع متكرر

 من يعاني الذي الطفل بها يتصف التي وكيةالسل المظاهر من العديد هناك أن (1995
  :وهي الجنسية، اإلساءة
  .بهم الثقة وفقدان الكبار من خوف - 1
 .العدواني والسلوك العنف وثورات الغضب - 2

 .زائف وإذعان زائف، نضج - 3

 .عمره مع يتناسب ال بما الجنسي بالسلوك تفصيلية معرفة - 4

 األنشطة في المشاركة عن واإلحجام التركيز وقلة الدافعية فقدان - 5
 .المدرسية

 .التبول الالإرادي اإلبهام، مص :مثل نكوصي، سلوك - 6

 .جديدة صداقات تكوين وصعوبة األصدقاء فقدان - 7

  .مشوشة وسلوكيات جنسية، أنشطة - 8
 خالل من مباشرة بصورة لإليذاء تعرضه تعني :جنسياً الطفل معاملة إساءة إن
 األسرة داخل حدوثها نويمك المسيئون بها يقوم التي الجنسية الممارسات بعض

 التوافق على تنعكس نفسية آثار اإلساءة هذه يصاحب ما وغالباً والشارع، والمدرسة
  ).272 ص ،2001 إسماعيل، السيد أحمد( النفسي

 ال ألنهم اإلساءة من األشكال لهذه سهلة فريسة ذهنياً المعاقون واألطفال
 إلى اإلساءة مظاهر ووتبد يحدث قد ما رفض أو يحدث عما التعبير يستطيعون



 رطروط، سيد( اآلخرين المحيطين أو األطفال مع سلوكهم خالل من بعضهم
2000.(  
 الطفولة مراحل مختلف في األطفال على تقع قد الجنسية اإلساءة حاالت إن
 العدوان ويحدث عشر، الخامسة سن إلى ذلك دون أو سنوات الخمس عمر من وتمتد

 ما ونسبة والعاديين، المعاقين األطفال وعلى إلناث،وا الذكور األطفال على الجنسي
  .)2002 العالمية، الصحة منظمة( الذكور على يقع مما أكثر اإلناث على يقع

 براون عرفها وقد الجنسية، اإلساءة لمفهوم التعريفات من العديد ظهرت لقد
 ثبحي جنسية، أعمال في االنخراط إلى سنة 18 سن تحت الطفل دفع بأنها )1990(

 ال بشكل جنسية لمثيرات تعريضه أو فهمها، أو استيعابها على قادر غير يكون
  ).2003 العقرباوي، ايمان :في( التطوري ومستواه عمره مع يتناسب

 بأعمال الناضجين وغير القاصرين األطفال تورط تعني الجنسية واإلساءة
 وتعتبر رستهالمما واعية موافقة يعطون وال فهمها يستطيعون ال جنسية وعالقات
  ).2003 نواس، ابو يحيى( المجتمع في السائدة االجتماعية والقيم للعرف منافية

 .مراهق أو لبالغ الجنسية الرغبات إلشباع الطفل استخدام يه الجنسية اإلساءة
 الجنسي التحرش غالباً ويتضمن جنسي سلوك أو نشاط ألي الطفل تعريض وهي

 األشكال ومن،جنسياً المتحرش مالمسة لىع حمله أو مالمسته قبيل من بالطفل
 الجنسي واالستغالل األطفال وبغاء المجامعة الطفل على الجنسي لالعتداء األخرى
  ).2004 اللطيف، عبد ريم( اإلباحية والمواقع الجنسية الصور عبر للطفل

 عليه التعرف صعب فهو ,الجسدي االعتداء عن يختلف الجنسي االعتداء
  .بذلك الوالدين وإقرار ,به الطفل اعتراف هو األصعب واألمر

 وذلك موافقته بدون بالغ غير شخص أو طفل بحق جنسي فعل الجنسية اإلساءة
 من نوع أي طريق عن مباشراً يكون قد الفعل وهذا ,أخر شخص رغبة لتحقيق
 أو التناسلية واألعضاء الجسد استعراض طريق عن مباشر غير أو الجنسي االتصال
   ).2002,غباش رفيعة( اإلباحية الصور مشاهدة على الطفل إرغام
   

  



  :يلي ما نستخلص تقدم ما خالل ومن

نرى أن جميع التعريفات التي تتحدث عن اإلساءة الجنسية أكدت وقوع  .1
الضرر يتسم بمخالفة المعايير والقيم االجتماعية،  االضرر المتعمد، وهذ

  .ة أو موافقة منهواالستغالل الجنسي بمختلف أشكاله للطفل دون إراد
 .تعرض الطفل للمثيرات الجنسية التي ال تناسب عمره ومستواه التطوري .2

تصاحب هذه اإلساءة آثار نفسية تنعكس على مستوى التوافق النفسي  .3
 .واالجتماعي لهؤالء األطفال الذين يتعرضون لمثل هذه اإلساءة

إساءة  إن األطفال ال يستطيعون التعبير عما يحدث أو رفض ما يحدث من .4
  .تجاههم

إن اإلساءة الجنسية المبكرة لألطفال تؤدي إلى ظهور مشاعر اكتئابية  .5
  .شديدة في الرشد

ظهر عليهم أشكال من السلوك تإن األطفال المتعرضين لإلساءة الجنسية  .6
  .المضطرب مثل الخوف، االنسحاب، إيذاء الذات، والشكاوي الجسمية

 Neglect :اإلهمال -د

 الطفل معاناة خالل من عليه التعرف يتم لألطفال إلساءةا أشكال من شكل هو
 يرعوا أن بها يجب التي الكيفية اآلباء يعرف ال حينما اإلهمال ويحدث والديه من

   .أوالدهم
 الطفل تطور ومتطلبات بأعباء النهوض في األبوان فشل إلى اإلهمال ويشير

 من أكثر أو واحد في ذلك، لفعل تؤهلهما التي المواقع في األبوين يكون عندما
 والظروف والمسكن العاطفي والتطور والصحة والتغذية التعليم :اآلتية المجاالت
 النصائح إتباع عدم على فيشتمل الطفل إهمال مظاهر عن وأما .اآلمنة الحياتية
 الذي الطعام من والحرمان المناسبة، الصحية الرعاية عن البحث في والفشل الطبية
 تعرض :مثل، أخرى اببأس تشمل كما .جسدياً النمو وفشل غذية،الت سوء إلى يؤدي
 عدم إلى باإلضافة البيئية، المخاطر من الكافية الحماية وعدم للمخدرات الطفل

 العالمية، الصحة منظمة( التعليم من والحرمان صحته، وتدهور الكافية المتابعة
2002(.  



 دول مستوى على طفاللأل اإلساءة مظاهر بين ,كبيرة نسبة اإلهمال ويمثل
 من تعاني األطفال من كبيرة نسبة إلى الدراسات من العديد تشير حيث العالم

 ,Celia. Decker, 1995( والنفسية األساسية االحتياجات في خاصة الحرمان

p464.(  
  :وهي اإلهمال، إساءة لظاهرة أنواع خمسة تحديد ويمكن

 يعرضه مما واهتمام رعاية دون الطفل ترك به ويقصد :األمان همالإ - 1
  .نفسه حماية على قادراً يكون ال بحيث للخطر،

 العالج تقديم وعدم طبية رعاية دون الطفل ترك وهو :الطبي اإلهمال - 2
 من له المناسب التطعيم تقديم عدم إلى إضافةً مرضه، عند له المناسب
 .المناسب الوقت وفي المختلفة األمراض

 أساليب على تنشئته وعدم همالهوإ الطفل ترك وهو :التربوي اإلهمال - 3
 المناسب التعليم على للحصول أمامه الفرص إتاحة وعدم السليمة، الحياة
 .تفكيرهم وأساليب مجتمعه وتقاليد عادات ونقل

وهو ترك الطفل وإهماله مما يجعله فريسةً سهلة أمام : اإلهمال الجسدي - 4
 .اآلخرين، فيتعرض لإلساءة الجسدية دون حماية أو اهتمام

وهو عدم تلبية حاجات الطفل العاطفية، من خالل : اإلهمال العاطفي - 5
  .توفير بيئة عاطفية جيدة مليئة بالحب والقبول

 هذه كانت سواء األساسية باحتياجاته الطفل إمداد في الفشل هو واإلهمال
 اإلهمال في اإلهمال مظاهر وتتمثل اجتماعية، أو نفسية أو بيولوجية الحاجات
 والتربوي التعليمي واإلهمال األشراف ونقص الطبية لعنايةا ونقص الجسدي
  ).271ص ،2001 إسماعيل، السيد أحمد( الوجداني العاطفي واإلهمال

 المتحدة، الواليات في األطفال معاملة إساءة مظاهر أكثر من اإلهمال ويعتبر
 لهم يهمدو إهمال بسبب يموتون معاقين أو عاديين أكانوا سواًء المهملين األطفال وأن

 تقديم وعدم المرض بسبب أو أحد، من رعاية دون لوحدهم البيت في وتركهم
 %65 حوالي أن وجد فقد كافيين، وماء طعام دون تركهم أو لهم، الفورية المعالجة



 ,Drotar & Eckerle) لإلهمال كنتيجة كانت األطفال إساءة وقوع تقارير من

1994).  
 خالل من الوقت، مرور مع جلية رةبصو الطفل على اإلهمال أعراض وتظهر

 أو المتكررة، اإلصابات أو الخطيرة، الجسدية كاإلصابة الطفل على الضارة النتائج
 األذن كالتهاب مستديمة عاهات تسبب قد التي باألمراض اإلصابة أو الموت،
 فقد إلى يؤدي قد الذي العين التهاب أو السمع، ضعف إلى يؤدي الذي مثالً الوسطى
 أو اإلصابات بمخاطر واالهتمام والرعاية العناية يلقى وال الطفل لدى البصر

  .)2001 رطروط، سيد( المؤقتة أو الدائمة اإلعاقات
 لتداخل الصعوبة بالغ أمر اإلهمال تعريف إن )2003( العمري نادية وتشير
 من أخرى أنواع تحت تندرج التي السلوكيات مع درجته، عن تعبر التي السلوكيات

 أن ينبغي الذي السلوك غياب :بأنه تحديده يمكن ذلك ومع النفسية، كاإلساءة ءة،اإلسا
 أو جسمياً الطفل يؤذيان ال الوالدان الحالة هذه وفي األبناء، الحتياجات استجابة يكون
 أشكال ومن .وحاجاته وأهدافه مشاعره، ويهمالن احتياجاته، يلبيان ال ولكنهما لفظياً،
 والمالبس الدفء، ونقص طعامه وإهمال الطفل، عن ليالتخ الهجر، :اإلهمال
 ونقص األخطار، من حمايته وعدم الصحية، غير المنزلية والظروف المناسبة
  .مدرسياً رعايته في واإلخفاق لعمره المناسب اإلشراف
 القائمين أو الوالدين فشل" الطفل بإهمال )2001( إسماعيل احمد قصد بينما

 والملبس والحماية، والماء، كالطعام األساسية لحاجاتبا إمداده في رعايته على
 أو والرعاية، الحب، منح في التقصير" بأنه اإلهمال عرف )Skuse( أما "والعالج
 بشكل وتطوره الطفل، لنمو المالئمة الجسدية الرعاية توفير عدم أو الالزم، الغذاء

 "الخطر أنواع نم نوع ألي يعرضه قد مما عليه، المالئم غير واإلشراف طبيعي،
  ).2002 قادر، لطيفة:في(

 إمداده في الطفل رعاية على القائمين أو الوالدين فشل به يقصد الطفل إهمال إن
 أشكال ثالثة اإلهمال ويأخذ والعالج والحماية والملبس كالطعام األساسية بالحاجات

 ري،العم نادية( الوجداني واإلهمال الجسدي، واإلهمال التربوي، اإلهمال وهي
  ).22ص ،2003



 اإلساءة أشكال من معلوم شكل هو اإلهمال أن إلى )John )1987 ويشير
 اآلباء يعرف ال حينما اإلهمال ويكون والديه من الطفل معاناة خالل من عليه تتعرف
 ضغوط تحت واقعين اآلباء يكون حينما اإلهمال يكون وأيضاً أبنائهم رعاية كيفية
  ).2001 ,الزهار نجالء:في( أطفالهم احتياجات مواجهة يستطيعون ال فبالتالي كثيرة

 شعورا لديه يولد والديه عند مميزة مكانة له وأن مقبول بأنه الطفل إحساس إن
 أنواع من آخر نوعا اإلهمال يعتبر ولذلك بنفسه ثقته ويقوي واألمان بالطمأنينة
 يقوم من أو – لدانالوا بها يسمح التي الحالة" بأنه Rutter روتر عرفه وقد اإلساءة
 عنصر تقديم عدم أو تالفيها، يمكن أشياء من يعاني بأن – وتنشئته الطفل تربية على
 هند:في( "والذهني والعاطفي الجسدي الطفل لتطور الضرورية العناصر من أكثر أو

  ).1990 خلقي
  :يلي ما نستخلص تقدم ما خالل ومن

خاصة في االحتياجات  إن الطفل الذي يتعرض لإلهمال يعاني من الحرمان .1
  .األساسية والنفسية

إن اإلهمال يسبب الفشل في إمداد الطفل بالعناية الطبية ونقص اإلشراف  .2
 .والتعليم

إن الوالدين ال يؤذيان الطفل جسمياً أو لفظياً ولكنهما ال يلبيان احتياجاته  .3
  .ويهمالن مشاعره، وأهدافه وحاجاته

  وعدم مساعدته على النمو السليم ترك الطفل دون رعاية من قبل الوالدين .4
اإلساءة للطفل إما جسدياً أو جنسياً نتيجة إهمال الطفل وتركه وعدم حمايته  .5

  ).135، ص 2006حسين أبو رياش، (لإلساءة من قبل اآلخرين 
  

  : اإلساءة إلى الطفل المعاق ذهنياً
 طضغو من يعانون المعاقين األطفال ُأسر أن الدراسات من العديد أكدت لقد
 إلى يؤدي الذي المعاق الطفل نمو مراحل في التغيرات وجود بسبب متعددة، نفسية

 منها تعاني التي الضغوط من يزيد مما األسرة أفراد من إضافية ومتطلبات تحديات



 تؤدي التي األسباب من ذلك فيكون ككل اُألسرة حياة دورة على تسيطر والتي اُألسرة
  .(Woolfolk, 1998) اقالمع الطفل ضد العنف ممارسة إلى

 على تساعد التي العوامل أهم من الذهنية اإلعاقة إن )1994( روتر ويرى
 غير تجعلهم األسرة على ضغطاً يمثل حيث أسرته قبل من للطفل اإليذاء توجيه
  ).2003,حسن نحمده :في( معه السليم التعامل على قادرين

 وبالشير لينتركم سةدرا مثل التربوية الدراسات نتائج من العديد وتشير
(Mclntyre & Blacher, 2006) وكامينير فيجو (Vig & Kaminer, 2002) 

 األطفال لها يتعرض مما أعلى بنسب لإلساءة يتعرضون ذهنياً المعاقين األطفال أن
 النفسية الضغوط إلى إضافةً العدواني، وسلوكه المعاق الطفل طبيعة بسبب العاديون،

 واإلجهاد واإلرهاق المعاق، الطفل مع التعامل جراء من نالوالدا لها يتعرض التي
  .العاديين غير األطفال هؤالء احتياجات تلبية من التعب عن الناتجين
  

  العوامل المسببة لإلساءة
  :بالطفل المرتبطة العوامل )1(

 عمر أن وجد حيث، لإلساءة تعرضه من تزيد الطفل في خاصة صفات هناك
 احتمال ينقص أو يزيد قد والعاطفي، واالجتماعي، ،والعقلي الجسدي، ونموه الطفل

 الموجودة الخطورة عوامل مع الصفات هذه تفاعل على اعتماداً لإلساءة، تعرضه
 بالروابط تتدخل المرض أو اإلعاقة أو الطفل وزن إنخفاض أن كما الوالدين، لدى
 %49 تهنسب ما أن وجد فقد .لإلساءة عرضة الطفل تجعل وقد ووالديه، الطفل بين
 طفل أو الوحيد الطفل وأن سنوات، الخمس سن تحت إليهم المساء األطفال من

  .)2001 أحمد، تيسير(  لإلساءة عرضة أكثر الخداج
 الذي األمر دائمة، إعاقة أو دائم، مرض من يعانون األطفال بعض أن كما
 والجسمية المادية الضغوط من يجعل مما لهم العناية تقديم أحياناً الصعوبة من يجعل

 إليذاء اآلباء تدفع أخرى عوامل وهناك لإلساءة، محركات الوالدين على والنفسية
 يالت المناسبة غير السلوكية والتصرفات الذهني، النضج عدم وهي، المعاقين األطفال
  .)Danuel, 1997, P.249( األطفال من تصدر



 األطفال نم العديد أن )1990( خلقي هند وجدت الحديثة الدراسات بعض وفي
 األسرة، في سناً األصغر الطفل أن وجد كما اإلناث، من كانوا لإليذاء تعرضوا الذين
 الخداج الطفل أو قليل، بوزن يأتي الذي أو السلوكية، المشاكل ذا الوحيد الطفل أو

  .األطفال من غيره من لإلساءة تعرضاً أكثر
 يزيد االستجابة دموع الشديد، بالبكاء سلوكه يتصف الذي الطفل أن وجد كما

 أن وجد كما .المسيء الوالدين أحد كان إذا وبخاصة لإلساءة، تعرضه احتمال من
 مؤمن( نفسي اضطراب أو سلوكي اضطراب من يعانون إليهم المساء األطفال
  ).2001، الجهشان وهاني الحديد

 بالطفل المتعلقة العوامل حول (Milner, 1994) ميلنر أجراها دراسة وفي
  :يلي كما كانت فقد للخطر تعرضه إلى تؤدي والتي

  ).غم 2500 من أقل( الوالدة أثناء للطفل المنخفض الوزن - 1
 .النمو في مشكالت لديه طفل والدة - 2

 .التغذية في مشكالت لديه طفل والدة - 3

 .معاق طفل والدة - 4

 .الطفل حياة من حرجة فترات في بأمراض األم إصابة - 5

 ).سنة 17 من أقل( مراهقين آباء من طفل والدة - 6

 .العنف مع تاريخ لها ألسرة طفل والدة - 7

 .الوالدين بين وعاطفية أسرية مشاكل وجود  - 8

 .والمخدرات للكحول الوالدين تناول - 9

 .األسرة داخل واقتصادية اجتماعية مشكالت -10

 .الوالدين أحد قبل من فيه مرغوب غير طفل والدة -11

  :باآلباء المرتبطة العوامل )2(

 والشر العنف من مخزون هي ذهنياً المعاقين لاألطفا على الواقعة اإلساءة إن
 هذا ظهور على ويساعد سكون، حالة في المخزون هذا ويكون الوالدين، لدى

 أحد تعرض العنف هذا سبب يكون وربما ذهنياً، معاق طفل إنجاب المخزون
 بينها من والتي الدراسات من العديد تشير حيث صغير، طفل وهو للعنف الوالدين



 في سبباً يعد الطفولة في لإلساءة التعرض أن (Klevens, et al, 2000) دراسة
  .االفتراض هذا تعميم في الحذر مع لآلخرين، اإلساءة ارتكاب
 سلبي سلوكهم يكون ما غالباً المسيئين اآلباء أن الى الدراسات بعض تشير كما

 الالتي مهاتاأل أن و أطفالهم باحتياجات يهتمون ال اآلباء هؤالء أن و أبنائهم، تجاه
 احترام ناقصات قلقات، الغضب، سريعات محبطات، يكن ما غالباً ألطفالهن يسئن

 )Hunter( الحظ وقد الكحول، إدمان من يعانين فقد ذلك إلى باإلضافة لذواتهن
 اإلهمال من عانين قد المسيئات أو المهمالت األمهات من العديد أن وآخرون 1978

   .طفولتهن في
 النمائية الطفل بأمور اآلباء معرفة وقلة التعليمي المستوى تدني أن وجد كما

 الطفل بأن والقناعة اآلخرين، مع الشخصي التواصل مهارات وغياب وخصائصه،
 اآلباء إصابة إلى إضافةً .لإلساءة مسبب عامل هو األم أو لألب خاصة ملكية

 التحكم وعدم العنف، بسلوكيات ممزوجاً الفرد معها يكون عقلية أو نفسية بأمراض
 إلى تؤدي التي باآلباء المرتبطة العوامل من االنفعال وسرعة والغضب بالمشاعر
  .(Sidebotham & Golding, 2001) األطفال ضد العنف ممارسة
 ألطفالهن رفضاً أكثر المعاقين األطفال أمهات أن أخرى دراسة في وجد كما
 بمتالزمة مصابون أطفال هنلدي الالتي األمهات أن )Cook )2001 فوجد المعاقين،

  ).2004 البتال، زيد :في( بشدة أطفالهن ويعاقبن عاطفيات غير داون
   :منها بخصائص يتمتعون المسيئين اآلباء أن الى الدراسات بعض توصلت وقد

   .سيكولوجي خلل -
  .بؤس -

  .أطفالهم تصرفات أو لسلوك المناسب التوقع عدم -

  .العائليالمحيط  في خلل -

  .لعقوباتا تقنين عدم -

   .والرعب العنف ألفالم اآلباء مشاهدة وهو مساعد عامل -
   :في تحدد أطفالهم مع التعامل في اآلباء قابلية أما 

   .الطفل احتياجات وتقبل فهم على الوالدين قدرة - 1



 أو لعنف تعرض وهل رعايته على القائم )الشخصي( األم أو األب تاريخ - 2
  .األصلية عائلته من إيذاء أو إحباط

 اآلباء لمعرفة يهدف مقياس )Perter, )1996 دراسة استخدمت قدو - 3
 بمدى وأيضاً فيها، التفكير على وقدراتهم أطفالهم، وقدرات باحتياجات

 ,Lauren B( مرحلة كل ومتطلبات أطفالهم نمو بمراحل اآلباء معرفة

1996, P455(.  
 الطفل، ءةإسا إلى المؤدية األسباب من والكحول المخدرات تعاطي أن وجد كما

 المهارات روافتقا والمهارات المعرفة غياب أن (Maltin,2000) مالتين وجد كما
 في تتصف اآلباء هؤالء مهارات أن وجد فقد واإلهمال، اإلساءة إلى تؤدي األبوية
 بأمور المتعلقة والمعرفة التعليمي المستوى تدني إلى إضافةً .والسلبية بالعنف أغلبها
 يؤدي اآلخرين مع الشخصي التواصل مهارات وغياب ئصه،وخصا النمائية الطفل
  .اإلساءة إلى الطفل تعرض إلى

  :ذهنياً المعاقين األطفال بمعلمي مرتبطة عوامل )3(

 ذهنياً، المعاق الطفل ألعباء تحمالً األفراد أكثر من المعاقين األطفال معلم يعد
 منهم البعض يدفع قد مما غيره من أكثر النفسية الضغوط من للعديد يتعرض أنه كما
 على الملقاة تالمسؤوليا حجم كبر إلى نتيجةً إهماله أو المعاق للطفل اإلساءة إلى

 رضا من يتوافر ما مدى على يتوقف ذهنياً المعاقين األطفال معلم عطاء إن .عاتقه
 أكبر بذل إلى الحاجة يؤكد وهذا واستقرار، نفسي وأمن ايجابية واتجاهات المهنة عن
 من يعانون الذين األطفال هؤالء مع لوحده يعمل ما غالباً الذي المعلم قبل من جهد

 تساهم قد سلوكية ومشكالت نمائية انحرافات ويظهرون اإلعاقة من مختلفة مستويات
 & Jill) عليهم المشرف المعلم قبل من لإلساءة تعرضهم احتمالية في

Coleen,1980).  
 أنماطاً يظهرون ذهنياً المعاقين طفالاأل أن الى )1993( صادق فاروق ويشير

 االجتماعية المواقف من واالنسحاب الزائدة كالحركات التكيفي غير السلوك من
 أيضاً تكيفية غير سلوكية أنماطاً يظهرون وكذلك والتردد، باالنفعاالت التحكم وعدم

 وعدم الذات وإيذاء والتخريبي الفوضوي والسلوك الزائد والنشاط العدواني كالسلوك



 لهم اإلساءة إلى ذهنياً المعاقين األطفال معلمي بعض يدفع الذي والتشتت التركيز
  .ومعاقبتهم

 المعاق الطفل على اإلساءة حدوث في تساعد التي الظروف من العديد وهناك

  :بينها من والتي ذهنياً،

 التوتر حدة من تزيد الزوجين بين المشاكل وجود إن :االجتماعي الوضع - 1
 تفريغ فرص تسريع في يسهم قد مما المنزل داخل لنفسيا والضغط
 في الطفل فيقع أطفالهم على واألمهات اآلباء تنتاب التي الغضب ثورات
 من فإنه أصحاء أطفال مع يتم األمر هذا كان وإذا واإليذاء، العنف دائرة

 الخطر احتمالية تزيد أن ذهنياً معاق طفل وجود حالة في المتوقع
 طفلهم إعاقة مسؤولية اآلخر يحمل الوالدين من كل كان إذا خصوصاً

  ).1996 البداينة، ذياب(
 العنف إلى اآلباء تعرض أن الى الدراسات نتائج تشير :العنف حلقة - 2

 وخبراتهم تجاربهم إسقاط إلى ميالً أكثر يجعلهم طفولتهم في واإلساءة
 ياًذهن المعاقين األطفال أمور أولياء وخصوصاً أطفالهم على السلبية

 ).1997 البلبيسي، بشير(

 واالجتماعية الحياتية الضغوط من العديد اجتماع إن :االجتماعية الضغوط - 3
 واألمهات اآلباء لها يتعرض التي والمركبة المعقدة والنفسية واالقتصادية

 إلى تؤدي التي والمشكالت التوتر حدة من تزيد قد وداخله المزل خارج
 حال في حدتها تزداد قد والتي سرة،األ أطر داخل العنف حلقة انتقال
 .ذهنياً معاقين أطفال وجود

إن عجز بعض اآلباء عن تأمين احتياجات أفراد : الوضع االقتصادي - 4
أسرهم األساسية نتيجةً لسوء الوضع االقتصادي المالزم لهم قد يؤدي إلى 
نشوء صراع بين الزوجين تنعكس سلبياً على األطفال على شكل صور 

والعنف على بعض أفراد األسرة الضعفاء وخصوصاً األم من اإلساءة 
 .وبعض األطفال، وال سيما األطفال المعاقون ذهنياً



جهل كثير من اآلباء واألمهات بالخصائص النمائية والسلوكية المتعلقة  - 5
األذى واإلساءة  عبالطفل المعاق ذهنياً مما قد يدفع بعض هؤالء إلى إيقا

  ).1996، ذياب البداينة. (ضد أطفالهم
  

  : العالقة بين إساءة الطفل وظروف اإلعاقة
 النفسية الصحة على مستقبلية آثار لها سلبية ظاهرة األطفال معاملة إساءة إن 
 مصابين أو ذهنياً معاقين األطفال هؤالء كانوا إذا خصوصاً األطفال، لهؤالء والعقلية
 حالة في العالج ىعل ومستعصية متقدمة مراحل إلى تتطور فقد مختلفة بإعاقات
 مع التعامل في األسرة إخفاق عنه ينتج مما المتكررة، اإلساءة أو للعنف تعرضهم
 الذهنية واإلعاقة عموماً المختلفة اإلعاقات ذوي من أبنائهم ومتطلبات حاجات

  .خصوصاً
 صرح عندما واضحة اإلعاقة وظروف الطفل إساءة بين العالقة أصبحت لقد

)Zirpoli( مرتبطة عوامل :وهي الطفل إلى اإلساءة في تساهم ملعوا هناك أن 
  .بالطفل مرتبطة وعوامل باآلباء،

 األطفال أن على التربوية والدراسات األبحاث من العديد نتائج دلت لقد
 والعنف لإلساءة عرضة غيرهم من أكثر هم ما إعاقة أو ذهني بتخلف المصابين
 النفسية للضغوط مثيراً مصدراً ةاإلعاق تكون أن الممكن من حيث ضدهم، الموجه
 الالزمين واإلشراف العناية إلى األطفال حاجة بسبب المسيئين اآلباء لدى والتوتر

  ).1999 بركات، مطاوع( الطفل لهذا
 )Zantal,1987( زنتال أجراها التي الدراسة تلك الدراسات هذه بين ومن

 من غيرهم من أكثر لإلساءة يتعرضون ذهنياًً المعاقين أن الى نتائجها توصلت والتي
 لإلساءة المعاقين األطفال تعرض على تساعد التي العوامل تلخيص ويمكن .األطفال

   :يلي بما
   .مادياً أنفسهم عن الدفاع على قدرة اقل -
  .اإلساءة حقيقة تفسير على قدرة أقل -



 سواء المناسب وغير المناسب المادي االتصال بين التفرقة على قادرين غير -
  .جنسي أو تعسفي

 أكثر يكونون ولذلك الرعاية، أو للمساعدة لطلب اآلخرين على اعتماداً أكثر -
  .واستجابة خضوع إلى تترجم والثقة االعتماد أن حيث ثقة

 & Vig) وكامينير فيج أجراها التي الدراسة نتائج أيضاً أكدته ما وهذا

Kaminer, 2002) لإلساءة اقينالمع األطفال تعرض نسبة أن الى توصلت والتي 
  .لإلساءة العاديين األطفال تعرض عن أضعاف بثالثة تزيد

 المعاق الطفل أفعال ردود أن الىBousha( 1984( دراسة نتائج أشارت كما
   :يلي فيما المتمثلة الشاذة السلوكيات بعض في تتمثل معاملته المساء ذهنياً

   .حاجاته إشباع ليحاول واآلخرين أسرته الطفل يهاجم )1(
 الطفل شخصية نمو يقع هذا وتحت أسرته، مع التعامل من الطفل بينسح )2(

  .بذاته االنشغال نحو ويتجه االنسحابية،

  :مثل النفسي المرض من أشكال لديه وينتج متزايد بقلق الطفل يتفاعل )3(

   .االنفعالي التحكم نقص -
  .)2000 ,رطروط سيد:في( التوافقية الوظائف في تدهور -

  

  لى الطفل المعاق ذهنياًتأثير اإلساءة والعنف ع
 في يؤخذ أن يجب الطفل على واإلهمال الجسدي والعنف اإلساءة تأثير لفهم
 اإليذاء، وتكرار ومدة الحدث، وقوع عند نموه ومرحلة الطفل، عمر االعتبار
 اإليذاء أن يبدو المتوفرة اإلكلينيكية المالحظات ومن ،المنزل في العاطفية والعالقة
 النمو منها مستويات عدة في الطفل على يؤثر واإلهمال واالنفعالي الجسدي
  ).2002 قادر، لطيفة( والعاطفي والنفسي،، واإلدراكي الجسمي،

   :الجسدية التأثيرات :أوالً

 إلى وغيرها والحروق كالكدمات، اإلصابات من بأطفالهم بالعناية القائمون يتأثر
 العين، تلف السمع، فقدان مثل اإلصابات لهذه جانبية كآثار مزمنة مشاكل وجود



 هند( لألطفال ذهنية إعاقة تسبب قد الجمجمة في والكسور السقوط وأن .وغيرها
  ).1990 خلقي،
   :اإلدراكي والنمو التطور على التأثيرات :ثانياً

 اإلدراك اللغة، اإلدراكي، النمو في تأخر إلى الدراسات من العديد تشير
   .لإليذاء واتعرض الذين لألطفال بالنسبة الحركي
 إعاقة إلى يؤدي ربما بعنف الطفل هز أن من Caffey( 1972( حذر وقد
 عن تنتج ما غالباً الذهنية اإلعاقة أن الدراسات من عديد أظهرت وقد ذهنية،

 في نقصا الحظوا وأيضاً لإليذاء، تعرضوا الذين لألطفال بالنسبة دماغية صدمات
   .العصبي النظام في وعجزاً الذكاء مستوى

 مثل خطيرة تكون أن الممكن من والعنف الجسدي اإليذاء آثار فإن وبوضوح
 واكتساب نمو في تأخر يكون ما وغالباً الجسم، وظائف من العديد في النمو في تأخر
 هند( الطفل على العاطفية والضغوط المحاكاة في نقصا سببه يكون وذلك اللغة

  ).2004 القيسي،
   :السيكولوجي النمو على التأثيرات :ثالثاً

 Anna Freud نظر وجهة من النفسي النمو على واإلهمال اإلساءة تأثير
 مفتوحة صفحة األولى عمره سنوات في الطفل أن حقيقة على تؤكد التي )1965(

 في الطفل تجعل والتعلم الخبرة إلى الطفل حاجة وأن المحيطة، البيئة فيها تؤثر
 على قدرتهم لعدم وذلك به المحيطين الكبار عليه يمليه ما لتقبل اختباري غير وضع
 لهم، توجه التي الرعاية من نوع أي تقبل على مجبرون واألطفال بأنفسهم، العناية

 بالطفل المعتني فإن السيئة المعاملة حاالت في أن )AnnaFreud )1970وتضيف
 المصدر نفسها هي تكون )لطفلها تسيء التي األم( ومثالً األنا، تطور على يؤثر

 هي تكون كما الخارجي، للعالم والممثلة الخارجية البيئة مع للتعامل له الخارجي
 التفاعالت على قادر غير الطفل يصبح وبالتالي له، تسيء التي السيئ النموذج نفسها

 هي سليمة، اجتماعية عالقة أول لتكوين األول المصدر وألنها السليمة، االجتماعية
 على قادر غير عدوانياً، له المساء الطفل بذلك بحويص ,عليه اإلساءة تقيم التي



 سليمة غير بطريقة بنيت له الداخلية األنا ألن سوية بطريقة اآلخرين مع التفاعل
  ).1999,أمين سهى :في(

   :العاطفية التأثيرات رابعاً

 اضطرابات حدوث إلى األحيان من كثير في تؤدي قد العاطفية التأثيرات إن
   :بينها من والتي إليه، لمساءا الطفل لدى سلوكية
  .عاطفياً متزن غير يكون )1(
  .ذاته الطفل يحترم ال )2(

  .دائماً بالذنب الطفل يشعر )3(

  .اآلخرين مع متزنة اجتماعية عالقات إقامة على قادر غير )4(

  ).2000 عليا، أبو محمد( الثقة وعدم التوتر يشوبها والديه مع عالقته )5(

 يبدو لإلساءة، تعرضوا الذين ألطفالا أن الى الدراسات نتائج توصلت كماو 
 ويبدون الثأر، ويحاولون متقلب، وسلوكهم والعدوانية، والخوف، االنعزالية، عليهم
 األطفال يبدو وأيضاً .ولآلخرين ملذواته محطما سلوكا يسلكون وقد التعلم، في تأخراً
 غير أشياء أكل أو بشراهة، األكل مثل األكل في غريب سلوك( سلوكهم في مهملين
 أبو يحيى( ضعيفة اجتماعية عالقات هؤالء على ويظهر )األكل عدم لألكل، صالحة
  ).2003 نواس،
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :الدراسات السابقة
 وإساءة عامة بصفة اإلساءة موضوع حول أجريت التي الدراسات تعددت

 وتلك األجنبية أو العربية الدراسات صعيد على سواء خاصة بصفة المعاقين األطفال
 دراسات كانت ذهنياً المعاقين لألطفال اإلساءة حول أجريت التي لدراساتا

  :أقسام ثالثة إلى الباحث صنفها والتي الدراسات تلك عرض يتم وسوف استطالعية،
 مع إليهم والمساء ذهنياً المعاقين األطفال مقارنة تناولت التي الدراسات أوالً
  .إليهم المساء غير أقرانهم

 المعاقين األطفال لها يتعرض التي اإلساءة أبعاد تناولت التي الدراسات ثانياً
  .لها ةالمسبب والعوامل ذهنياً

 المسيئيناألمور  وأولياء المعلمين وسمات خصائص تناولت التي الدراسات ثالثاً
  .المتغيرات ببعض وعالقتها ذهنياً المعاقين لألطفال
   

  :نتائجها وفيما يلي عرض موجز لبعض هذه الدراسات وتحليل 

مقارنة األطفال المعاقين ذهنياً المساء إليهم  الدراسات التي تناولت: أوالً

  .مع أقرانهم غير المساء إليهم

  :(Beverly et al,2006) بيفرلي من كل دراسة -1

 الفتيات على الجنسي االعتداء شيوع مدى ةمعرف إلى الدراسة هذه هدفت
  .تالعاديا الفتيات مع بالمقارنة المعاقات

 فتاة )55( من العشوائية بالطريقة الدراسة عينة اختيار تم الهدف هذا ولتحقيق
 عينة من المعلومات جمع وبعد .األمريكية المتحدة الواليات في بانسلفينيا والية من

 داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت المباشرة المقابالت طريق عن الدراسة
 االعتداء إلى تعرضن المعاقات الفتيات أن يأ المعاقات، الفتيات لصالح إحصائية
 لصالح مرتفعة كان الجنسي االعتداء نسبة وأن العاديات، الفتيات من أكثر الجنسي
 الفتيات لها يتعرض التي رىخاأل االعتداءات بأنواع مقارنة المعاقات الفتيات
  .العاديات



  ):2005( السروري نبيلة دراسة -2

 منها يعاني التي النفسية االضطرابات على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 االضطرابات معرفة وكذلك إليهم، المساء غير باألطفال مقارنة إليهم المساء األطفال
   .اإلساءة أشكال من شكل بكل ترتبط التي النفسية

 إناث )180(و ذكور )172( منهم وطالبة طالباً )352( من الدراسة عينة تألفت
 وطالبة طالباً )58( إليهم المساء عدد بلغ وقد سنة )16- 7( بين همرأعما تراوحت

   .النفسية االضطرابات مقياس عليهم طبق إناث، )17(و ذكور )41( منهم
 المساء األطفال متوسطات بين فروق وجود إلى الدراسة هذه نتائج أظهرت وقد

 لقالق أبعاء في إليهم المساء األطفال لصالح إليهم مساءغير ال واألطفال إليهم
 أن أيضاً تبين كما العدواني، والسلوك اإلجتماعية والمشكالت واالنسحاب واالكتئاب
 واإلكتئاب االنسحاب أبعاء في التباين من كبيرة بنسبة تساهم االنفعالية اإلساءة

   .العاديين باألطفال مقارنة إليهم المساء األطفال لدى واالنتباه اإلجتماعية والمشكالت
  

  :(Karen A & Larry L, 2004) الريو كارين دراسة -3

 مقارنةً لإلساءة المعاقين األطفال تعرض مدى مقارنة إلى الدراسة هذه هدفت
  .اإلساءة إلى األطفال تعرض أسباب ومعرفة العاديين األطفال من بأقرانهم

 بلغ المعاقين األطفال من لإلساءة يتعرض من نسبة أن الدراسة وتوصلت
 حين في فقط، %9 بلغ العاديين األطفال من لإلساءة رضيتع من نسبة بينما ،31%
 :يلي ما األهمية حسب مرتبة، لإلساءة المعاقين األطفال تعرض أسباب أهم من كان

 واإلجهاد الطفل أعباء تحمل االجتماعية، والعزلة النفسية، للضغوط الوالدين تعرض
 درجة مع دياًطر تتناسب اإلعاقة شدة، المعاق الطفل خصائص ذلك، عن الناتج
  .أكبر اإلساءة إلى الطفل تعرض نسبة كانت شديدة اإلعاقة درجة كانت فكلما العنف،
  

  ):2003( نواس أبو يحيى دراسة -4

 لألطفال واالجتماعية النفسية الخصائص على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
  .لإلساءة يتعرضوا لم الذين واألطفال لإلساءة تعرضوا الذين



   .لإلساءة يتعرضوا لم طفل 100و لإلساءة تعرضوا طفل 87 ةالعين وكانت
 ,العدوانية( هي أبعاد ستة على موزعة 56 من تكونت استبانة تطوير تم

 والصورة ,االجتماعية المهارات ونقص ,والعزلة ,بالنفس الثقة وعدم ,واالعتمادية
  ).الذات عن السيئة

 من أعلى وهي الجسدية ساءةاإل شيوعاً اإلساءة أشكال أكثر أن النتائج وكانت
 الذين األطفال بين %44.8 نسبتها بلغت حيث النفسية واإلساءة الجنسية اإلساءة نسبة

 األطفال لدى شائعة واجتماعية نفسية خصائص أربعة أكثر وان لإلساءة تعرضوا
 واالعتمادية االجتماعية المهارات نقص العدوانية هي لإلساءة تعرضوا الذين

   .والعزلة
  

  ):2003( حسن نحمده دراسة -5

 وعالقتها نفسياً األطفال معاملة إساءة عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت
  ".والحضر الريف بين مقارنة دراسة " األم لدى بالعصابية

 مدارس مجموعة من اعشوائي الدراسة عينة اختيار تم الهدف هذا ولتحقيق
 200 العينة عدد وكان اهرةوالق الفيوم محافظتي من والحضر الريف في حكومية
  .الحضر من أم 156و الحضر من طفل 156و الريف من أم 200و الريف من طفل

 من نفسياً األطفال معاملة إساءة استبانة هما أداتين الدراسة هذه واستخدمت
  .الخالق عبد احمد د تعريب "العصابية" ايزك واختبار الباحثة أعداد

 فروق هناك أن :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت وتحليلها النتائج جمع وبعد
 باإلساءة اإلحساس درجة في الحضر وتالميذ الريف تالميذ بين إحصائياً داللة ذات

 هو شيوعاً النفسية اإلساءة صور أكثر أن النتائج وأظهرت الريف أطفال تجاه النفسية
 متساوية بنسبة يتضح التهديد أن نجد بينما والرفض النفسي األلم إثارة يليه اإلهمال

 بين إحصائياً داللة ذات فروق توجد وانه سواء حد على والحضر الريف في
   .الريف في األم تجاه الحضر في األم وعصابية الريف في األم عصابية
  

  : (Alice et al, 1974)وآخرون اليس دراسة -6



 الذين ةالذهني اإلعاقة ذوي األطفال من مجموعة مقارنة إلى الدراسة هذه هدفت
 في لإلساءة، يتعرضوا لم ذهنياً المعاقين األطفال من مجموعة مع لإلساءة تعرضوا
  ).واالجتماعي االقتصادي والوضع والعمر، الجنس،( متغيرات ضوء

 لإلساءة تعرضوا ممن ذهنياً معاقاً طفالً )30( اختيار تم الدراسة هدف ولتحقيق
 عن وتحليلها البيانات جمع وبعد .ساءةلإل يتعرضوا لم ذهنياً معاقاً طفالً )30(مع

 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عن النتائج توصلت المالحظة طريق
 تتعرض لم التي المجموعة لصالح النتائج كانت حيث، الذكاء نسبة في المجموعتين

 تعزي المجموعتين بين إحصائية داللة ذات فروق أية النتائج تظهر لم كما .لإلساءة
   .واالجتماعي االقتصادي الوضع األخرى للمتغيرات أو للجنس
  

ثانياً الدراسات التي تناولت أبعاد اإلساءة التي يتعرض لها األطفال 

  .لها ةالمعاقين ذهنياً والعوامل المسبب
  ):(Leigh, 2005 ليث دراسة -1

 أجريت التي السابقة الدراسات من العديد نتائج مراجعة إلى الدراسة هذه هدفت
 األفراد لها يتعرض التي واألساليب الممارسات مجموعة تقصت والتي ريكا،أم في

 األطفال أن النتائج أشارت حيث جنسياً، استغاللهم في تساهم والتي عقلياً المعاقين
 إليه توصلت ما بين ومن متفاوتة، وبنسب الجنسية لإلساءة يتعرضون المعاقين
  :يلي ما الدراسة
 نسبة من أعلى الجنسي، االعتداء إلى عقلياً خلفاتالمت الفتيات تعرض نسبة أن
 أغلبية أن وجد كما .الجنسي االعتداء إلى عقلياً المعاقين الذكور األفراد تعرض
 كما .سنة )18( سن بلوغهم قبل يتم الجنسية لإلساءة عقلياً المعاقين األطفال تعرض
 أو أقارب ريقط عن يتم جنسياً المستغلين األطفال غالبية أن الدراسة توصلت
   .عقلياً المتخلف الطفل معارف

  

  

  ):2005( الدوي موزة دراسة -2



 المرحلة مدارس في الطفل إيذاء ظاهرة في البحث إلى الدراسة هذه هدفت
 المتعرضين األطفال خصائص على التعرف كذلكو البحرين مملكة في اإللزامية
   .والديهم من له يتعرضون الذين اإليذاء وأنواع ووالديهم لإليذاء

 من البحرين مملكة محافظات تمثل مدرسة 20 من مكونة عينة اختيار تم وقد
  .سنة )14- 6( مابين تتراوح أعمارهم وكانت الجنسين

  .األطفال إيذاء مظاهر تقيس )استبانه( أداة الدراسة هذه استخدمت
 التعليمية والمرحلة الجنس متغير بين عالقة وجود عدم النتائج وأظهرت

 متغير حسب لإليذاء التعرض مستوى في فروق هناك وان األطفال إيذاء ةوظاهر
 الطفل تعرض ونسبة العسكري القطاع في اآلباء مهنة بين عالقة ووجود العمر
 أفراد تعرض ونسبة لألم التعليمي المستوى تدني بين عكسية عالقة ووجود لإليذاء
 الطفل تعرض وبين ))زلمن ربة(( عاملة غير األم كون وعالقة لإليذاء العينة
  .لإليذاء
   

   ):2004( الزغل نحس ثروت وائل دراسة -3
 من ذهنياً المعاق الطفل معاملة إساءة على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

  .النفسية المشكالت ببعض وعالقتها البسيطة الدرجة
 8 من أعمارهم وتتراوح إناث 101و ذكور 103 )204( الدراسة عينة وبلغت

  .مصر في الكبرى بالمحلة سنة 14 إلى
 إعداد من ةالوالدي اإلساءة مقياس وهي مقاييس 3 الدراسة هذه استخدمت وقد
 المستوى واستمارة الثاني الجزء صادق لفاروق التكيفي السلوك ومقياس الباحث

  .فيوس فايز إعداد من االجتماعي االقتصادي
 لإلساءة الكلية الدرجة بين إحصائية دالله ذات عالقة توجد انه النتائج وأظهرت

 أظهرت كما,ذهنياً المعاقين األطفال لدى النفسية المشكالت لبعض الكلية والدرجة
 المشكالت وبعض بأبعادها اإلساءة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد أنة النتائج
 الذكور بين إحصائية داللة ذات فروق توجد كما,ذهنيا المعاقين األطفال لدى النفسية

 عدم إلى النتائج بينت كما,الذكور لصالح المعاملة بإساءة تأثرهم مدى في اإلناثو



 ببعض تأثرهم مستوى في معاملتهم المساء واإلناث الذكور بين دالة فروق وجود
  .لديهم النفسية المشكالت

  

  ):2004( القيسي هند دراسة -4

 نفعاليةاال( بنوعيها اإلساءة تأثيرات عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت
 المتعددة النمائية الذكاءات على )والجسدي االنفعالي( بنوعيه واإلهمال )والجسدية

  .غاردنر نظرية في وردت كما
 ذكور )291( منهم وطالبة طالباً )550( على الدراسة هذه أجريت وقد 

 مناطق لمديريات التابعة المدارس من مدارس عشر من اختيارهم تم إناث )259(و
 وضعها والتي )MIDAS( النمائية الذكاءات سمقايي الدراسة هذه خدمتواست .عمان
 بير وضعها والتي )CTQ( للطفل اإلساءة استبانة الدراسة في أيضاً وطبقت شيرر
   .وفنك نشتاين

 نتائج وإن الجسدية اإلساءة لنتائج مشابهة االنفعالية اإلساءة أن النتائج وتوصلت
 االنفعالي( بنوعية لإلهمال وان ,الجسدي اإلهمال لنتائج مشابهة االنفعالي اإلهمال

 على )والجسدية االنفعالية( بنوعيها اإلساءة تأثير من اكبر تأثير له )والجسدي
  .المتعددة النمائية الذكاءات
  

  ):2002(دراسة لطيفة قادرة  -5

 من عينة لدى واإلهمال البدنية المعاملة إساءة على لتعرف الدراسة هذه هدفت
  .ألمهاتهن الشخصية السمات وبعض والمتوسطة االبتدائية المرحلتين طالبات

  .سنة )14-6( أعمارهن وتتراوح طالبة 100 العينة وكانت
 داللة ذات فروق هناك أن الدراسة هذه إليها توصلت التي النتائج بين ومن
 واإلهمال المعاملة إساءة اختبار في المتوسطة المرحلة طالبات لصالح إحصائية

   .واالقتصادي والثقافي االجتماعي المستوى الختالف جةنتي
  

   ):2001( السرحان تغريد ,الحديدي مؤمن ,الياسين تيسير دراسة -6



 المختلفة ابأنواعه لإلساءة المسببة العوامل على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 ساءةاإل بأنماط وعالقتها العوامل هذه تكرار ومدى )والنفسية الجنسية ,الجسدية(

  .المختلفة
 تراوحت طفل)25(و طفلة )75(منهم طفل مائة على الدراسة عينة واشتملت

  .سنة )15 -5(مابين أعمارهم
 تبين كما اإلناث، من إليهم المساء األطفال أغلبية أن إلى الدراسة جتائن وأشارت

 ثم ،يةالجسد اإلساءة ثم ،واإلهمال النفسية اإلساءة هي شيوعاً اإلساءة أنماط أكثر أن
  .الجنسية اإلساءة تليها

  
  ):Bruce et al, 1999( وآخرون بروس دراسة -7

 لها يتعرض التي النفسية المشكالت على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 أن يمكن التي والعالج الوقاية وإجراءات لإلساءة، تعرضوا الذين المعاقين األطفال
  .تواجههم التي النفسية الضغوط من التخلص على تساعدهم
 عن النتائج وكشفت الجنسية، لإلساءة تعرضت حاالت )7( دراسة خالل من
 المعرفي بالعجز طترتب والتي كالعزلة متعددة ومشكالت نفسية تاضطرابا وجود
 انه النتائج أشارت كما الصدمة، دبع ما وضغوط النمائية باإلعاقة بداية يحدث الذي
 أن إلي النتائج أشارت كذلك اآلخرين، مع لالتواص في صعوبة اإلساءة يتبع ما عادة

 الوقاية في بارزاً دوراً تلعب اآلخرين قبل من يكتسبها والتي المعاق للطفل الخبرة
 دوراً المعاق، الطفل من المقربين األفراد خبرات تلعب كما الجنسية، اإلساءة من
   .إليهم المساء األطفال عالجه في هاماً

   

  ):(Sheila et al, 1998 وآخرون شيال دراسة -8

 األطفال لدي الجنسية اإلساءة مظاهر على التعرف إلي الدراسة هذه هدفت
 هدفت كذلك العاديين األطفال مع ومقارنتها اإلساءة هذه عن الناجمة واآلثار المعاقين
 المعاقين األطفال بين عنها الناجمة واآلثار اإلساءة مظاهر بين المقارنة إلى الدراسة
  .اقينالمع وغير



 )43( بواقع طفال )86( عددهم بلغ األطفال من عينه علي الدراسة وأجريت
 اإلساءة أثار من للعالج حضروا الذين بين من عادي طفل )43(و معاق طفل

  .الجنسية
 في والعاديين المعاقين األطفال بين اآلثار أن إلى الدراسة نتائج أشارت وقد
 اإلساءة عن الناجمة اآلثار أن إلى نتائجال أشارت كما متشابهة، الجنسية اإلساءة
   .التكيف على القدرة عدم من يعانون إليهم المساء األطفال وان معقدة الجنسية
  

  : (John et al, 1998) وآخرون جون دراسة -9

 األطفال لها يتعرض التي اإلساءة أنواع على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
  .المتغيرات ببعض ارتباطها دىوم األمريكية الواليات في المعاقين

 الذين المعاقين األطفال من لعينة الحالة دراسة استخدام تم ذلك ولتحقيق
  .أطفال )6( عددهم بلغ لإلساءة، تعرضوا
 واالعتداء اإلهمال أن الدراسة هذه نتائج أظهرت وتحليلها البيانات جمع وبعد
 وقت أن النتائج أظهرت اكم .األطفال لهؤالء حدوثاً اإلساءة أنواع أكثر الجنسي
 المعاقين من القريبين األشخاص أن و مساًء، 6 – 3 الساعة بين يتم اإلساءة حدوث
  .باإلساءة يقومون من هم عقلياً

  
   ):1991,شريف أبو لبيبة( دراسة - 10

 المرتبطة التكيفية غير السلوكية األنماط على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 الخاصة التربية بمدارس الملتحقين ذهنياً المعوقين األطفال على البدنية اإلساءة بإيقاع
 التي التكيفية غير السلوكية األنماط على التعرف إلى الدراسة هدفت كما, األردن في
 المساء غير ذهنياً المعوقين واألطفال إليهم المساء ذهنياً المعوقين األطفال بين تميز
  .والعمر الجنس متغيري من بكل األنماط ذهه ارتباط تحديد إلى هدفت وكذلك إليهم

 تم,بدنياً إليهم المساء ذهنياُ المعاقين األطفال من نصفهم ,طفل 200العينة وكانت
 من األخر والنصف, البدنية اإلساءة عن الكشف أداة طريق عن عليهم التعرف
 األطفال من كل اختبار في روعي وقد بدنياً إليهم المساء غير ذهنياً المعاقين األطفال



 واإلناث الذكور عدد تساوي بدنياً إليهم المساء وغير بدنياً إليهم المساء ذهنياً المعاقين
  .المختلفة العمرية الفئات وتمثل

 باإلساءة ارتباطا التكيفية غير تالسلوكيا أكثر أن إلى الدراسة نتائج ودلت
 والسلبية التمرد - والخوف القلق - العدوان – االنسحاب - الزائد النشاط[ في تتمثل

 المشكالت أقلها وكان النمطي والسلوك الشاذة العادات - والتخريب الفوضى -
 التكيفي السلوك أنماط ابرز أن إلي الدراسة جتائن أشارت كما ،]ألذات وإيذاء الخلقية
 األطفال وبين بدنيا إليهم المساء ذهنياً المعوقين األطفال بين يزيالتم في ساهمت التي
 الزائد والنشاط والسلبية التمرد في تمثلت بدنيا إليهم المساء غير ذهنياً قينالمعو

 داللة دتوج ال انه أيضا النتائج أشارت كما ،النمطي والسلوك الشاذة والعادات
 ذهنياً المعوقين األطفال من اإلناث ومتوسطات الذكور متوسطات بين إحصائية
   .التكيفية غير تكياالسلو أنماط جميع على بدنيا إليهم المساء
  

   (Carlson, 1997): كارلسون دراسة - 11

 ضد اإلساءة على تساعد التي البيئية العوامل معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
  .المجتمع في إدماجهم يتم أن بعد ذهنياً المعاقين

  ذهنياً المعاقين من شخًصا )47(من مكونة عينة على الدراسة طبقت حيث
 يكون عقلياً المعاقون له يتعرض ما أبرز أن الدراسة هذه نتائج أظهرت وقد
 ما وهذا .الشرعية حقوقهم من وحرمانهم ولومهم، أهميتهم، من والتقليل احتقارهم
 حل يستطيعون وال المجتمع هذا مع التواصل على القدرة عدم من يعانون يجعلهم

   .مشكالتهم
  

  

  

  :)Marchetli A, 1990( مارشيتي دراسة - 12



 األطفال لها يتعرض التي اإلساءة حاالت معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
 في تساهم التي الظروف هي وما الرعاية أماكن في ارتباطها ومدى ذهنياً المعاقون
  .لإلساءة ذهنياً المعاقين األطفال وقوع
 الذين ذهنياً المعاقين األطفال من الدراسة عينه اختيار تم الهدف هذا ولتحقيق 

 .طفالً )60( من الدراسة عينة بلغت وقد،لإلساءة تعرضوا أنهم لىع تصنيفهم تم
 أشكال أكثر أن النتائج أشارت .الدراسة عينة مع المقابالت من مجموعة إجراء وبعد

 واألماكن الرعاية أماكن في تحدث ذهنياً المعاقون األطفال لها يتعرضلتي إ اإلساءة
 األطفال لها يتعرض التي اإلساءة تحاال من الكثير أن النتائج أشارت كما العامة،
 الحاالت نسبة وأن الجنسية، اإلساءة حاالت وخصوصاً عنها التستر يتم المعاقين
  .بالفعل الموجودة بالحاالت مقارنه قليالً يبدو عنها المبلغ

  
   ):Zantal W, 1987( زانتل دراسة - 13

 .ذهنيا معاقينال لألطفال اإلساءة مظاهر على التعرف إلي الدراسة هذه هدفت
 وكان لإلساءة تعرضوا ممن ذهنياً المعاقون األطفال من عينه حصف خالل من وذلك
  .طفالً 80عددهم

 وظروف الطفل معاملة إساءة بين عالقة هناك أن إلي الدراسة نتائج ودلت
 أو قالمعا الطفل لوقوع الرئيسية األسباب أن إلي النتائج أشارت كما اإلعاقة
 أو المساعدة على الكبير اعتمادهم هي اإلساءة خطر تحت خاصة ذهنياً المعاقون
 عند العاديين باألطفال مقارنة أنفسهم عن الدفاع في قدرة أقل ألنهم إضافةً الرعاية،
  .سوية بصورة اآلخرين مع التفاعل
  

   ):Zirpol T, 1987( زيربول دراسة - 14

 ذهنياً، المعاقون للألطفا اإلساءة مظاهر على التعرف إلي الدراسة هذه هدفت
  .عليهم وأثرها األطفال هؤالء بخصائص اإلساءة حدوث ارتباط ومدى

 المعاقين من طفالً )91( من الدراسة عينة اختيار تم الدراسة هدف ولتحقيق
 وبعد .سنة )14 : 11( مابين أعمارهم تراوحت وقد، لإلساءة تعرضوا ممن ذهنياً



 أشارت الدراسة، عينة مع المباشرة التالمقاب خالل من وتحليلها البيانات جمع
 حيث، الطفل لدى الذهنية اإلعاقة وشدة اإلساءة حدوث بين عالقة هناك أن النتائج
 هناك وأن لديهم، اإلعاقة درجة شدة بازدياد تزداد اإلساءة حدوث نسبة أن تبين
 ظهرتأ كما معهم، العالقة نسبة بازدياد لألفراد اإلساءة زيادة بين إيجابية عالقة
 تعرض نسبة عن تزيد بنسبة لإلساءة يتعرضون ذهنياً المعاقين األطفال أن النتائج
  .لإلساءة العاديين األطفال

  

 المعلمين وأولياء األمور ثالثاً الدراسات التي تناولت سمات وخصائص

  :المسيئين لألطفال المعاقين ذهنياً وعالقتها ببعض المتغيرات
  ):2004( عاصلة صالح دراسة -1

 تعليم بمستوى وعالقتها الوالدية اإلساءة أشكال موضوع الدراسة هذه تناولت
  .العاشر الصف طالب لدى العدواني والسلوك األسرة ودخل الوالدين
 وطالبة طالب 298 من وتكونت العشوائية بالطريقة الدراسة عينة اختيار وتم
  ).12-6( اعمارهم وتتراوح
 لألطفال الوالدية االساءة ممارسة مقياس ماه أداتان الدراسة هذه استخدمت وقد

  .الباحث إعداد من العدواني السلوك ومقياس الطراونة إعداد من الذي
 إرتفاع مع ينخفض الوالدية اإلساءة مستوى أن الدراسة نتائج وأظهرت

 فقد األب تعليم بمستوى الوالدية اإلساءة لعالقة بالنسبة أما لألم التعليمي المستوى
   .جامعية أو ثانوية مؤهل يحملون الذين اآلباء لدى اإلساءة أشكال أعلى كان

  
  
  
  

  :)2003( العقرباوي إيمان دراسة -2



 المسيئين لألفراد الشخصية الخصائص على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 لهم المميزة الشخصية والسمات الذهنية باالضطرابات إصابتهم حيث من لألطفال
  .اإلساءة بنمط وعالقتها
 لألطفال أساءوا منهم )30( ,مسٌي فرد )85( من تألفت المسيئين عينة اختيار تم
  .جنسية إساءات لالطفاك أساءوا )55(و,جسدية إساءات

 )MMPI( للشخصية األوجه المتعدد مينوسوتا اختبار الدراسة هذه استخدمت
  .األردنية بالصورة

 بسمات يتسمون جسدية إساءات لألطفال المسيئين األفراد بأن النتائج وكانت
 جنسية إساءات لألطفال المسيئون األفراد يتسم بينمااالكتئابية و العصابية الشخصية
   .السيكوباتية الشخصية

  
  ):2003( العمري نادية دراسة -3

 قبل من الطفل معاملة إساءة أساليب بين العالقة لمعرفة الدراسة هذه هدفت
  .الطفل يدركها كما لنفسيةا االضطرابات وبعض والمعلمين الوالدين
  ).12- 9( من أعمارهم تتراوح طفل 150من العينةتكونت و

 من القلق ومقاييس ,الباحثة إعداد من المعاملة إساءة مقياس الباحثة واستخدمت
  .السيد الرحمن عبد أعداد من االكتئاب ومقياس ,شعبان نجوى إعداد

 درجات بين إحصائيا الةد موجبة ارتباطيه عالقة توجد أنه النتائج أهم ومن
 الطفل يدركها كما والنفسية البدنية للطفل الوالدين معاملة إساءة أساليب في األطفال
 إساءة أساليب في األطفال درجات بين إحصائيا ودالة موجبة ارتباطيه عالقة وتوجد
   .الطفل يدركها كما والنفسية البدنية للطفل المعلمين معاملة
  
  
  
  

   ):2003( لعسا ضرار دراسة -4



 المتمثلة المعنفات األمهات فعل ردود على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 من للعنف تعرضهن بسبب وذلك والنفسية الجسدية النواحي في أطفالهن إلى باإلساءة

  .األردنية األسرة داخل أزواجهن قبل
 المرأة التحاد المراجعات المعنفات األمهات جميع من الدراسة مجتمع وتألف
 عشوائية عينة أخذ وتم ,معنفة أم 995 عددهن والبالغ ,2001 عام خالل األردنية
  .حالة 100 عددها وبلغ الدراسة مجتمع من منتظمة

 من واإلهمال والنفسية الجسدية لإلساءة األطفال تعرض عدم النتائج ودلت
 األطفال تعرض عدم النتائج أظهرت األمهات نظر وجهة من أما األطفال نظر وجهة

   .واإلهمال النفسية لإلساءة األطفال تعرض على دلت وإنما الجسدية لإلساءة
  

   ):(Lynn, 2001 لين دراسة -5

 ذوي األطفال لها يتعرض التي اإلساءة أنواع معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
 ودرجة اإلساءة حدوث في األطفال هؤالء إدعاءات صحة ومدى الذهنية، اإلعاقة
  .اإلساءة ارتكب الذي الشخص وبين إليه المساء الطفل بين القرابة

 والية في فرداً )1220( بلغت عينة على الدراسة تطبيق تم الهدف هذا ولتحقيق
 هذه لمعرفة المباشرة المقابلة استخدام طريق عن ذلك تم حيث اكاروالين نورث

  .االدعاءات
 من الكثير أن :اآلتية النتائج إلى التوصل تم وتحليلها المعلومات جمع وبعد
 بتعرضهن ادعائهن وخصوصاً صحيحة، غير اإلساءة بحصول اإلناث ادعاءات
 بين إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال أنه النتائج أظهرت كما، الجنسية لإلساءة
  .الجسدية لإلساءة بتعرضهم المتعلقة االدعاءات صحة في واإلناث الذكور
  

  ):2001( الطراونة فاطمة -6

 وعالقتها الوالدية المعاملة إساءة أشكال على التعرف إلى سةالدرا هذه هدفت
  .لديهم النفسي وبالتوتر ألسرهم غرافيةوالديم المتغيرات ببعض

  .الكرك محافظة من وطالبة طالباً 979 العينة وكانت



 إعداد من األبناء يدركها كما لألطفال الوالدية اإلساءة ممارسة مقياس تطبيق تم
  .الباحث

 ولكن الوالدية اإلساءة ألشكال يتعرضون العينة أفراد أن تائجالن وأظهرت
 يليها ثم كبيرة بدرجة النفسية لإلساءة يتعرضون بأنهم تبين حيث, مختلفة بدرجة
 الطفل جنس من لكل إحصائية داللة ذي أثر وجود على الدراسة نتائج ودلت,اإلهمال

  .األسرة ودخل ,واألم األب من لكل التعليمي والمستوى,
  ):2001( الزهار نجالء دراسة -7

 األطفال معاملة إساءة مظاهر بين العالقة على للتعرف الدراسة هذه هدفت
  .االبتدائية المرحلة تالميذ من عينة لدى الدراسي والتأخر

 لثالث ممثلين االبتدائية المرحلة تالميذ من وتلميذة تلميذاً 355 العينة وكانت
 مدارس ثالث في موزعين )االبتدائي لخامسا ,الرابع ,الثالث الصف( صفوف

 غير التالميذ مجموعة وهما مجموعتين إلى ومقسمين )تجريبية ,خاصة ,حكومية(
 102 وعددهم دراسياً المتأخرين التالميذ ومجموعة ,253 وعددهم دراسياً المتأخرين

  .تلميذ
 بدرية إعداد( الوالدان يدركها كما الوالدية المعاملة إساءة مقياس تطبيق تم
  ).الباحثة أعداد( من األطفال يدركها كما الوالدية المعاملة إساءة ومقياس ,)كمال

 التلميذات بين الوالدية المعاملة إساءة لظاهرة فروق توجد انه النتائج وكانت
 ,دراسياً المتأخرات التلميذات لصالح المتأخرات غير والتلميذات دراسياً المتأخرات

 التالميذ لصالح الوالدية اإلساءة لمظاهر فروق توجد انه النتائج وضحت اكم
  .دراسياً المتأخرين

  
   ):2000( رطروط سيد دراسة -8

 ذهنياً المعاق الطفل إصابة احتمالية على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
  .عقليا المعاق مع األسرة تعامل كيفية والى ةالوالدي المعاملة سوء بمخاطر

 الخدمة سجل في المقيدينمن  ذهنياً معاق 345 من الدراسة عينة وتكونت
  .األسرة حماية إدارة _االجتماعية



 على المشرف الى أسئلته وجهت استبانة شكل على أداة الدراسة هذه واستخدمت
 الحالة ودراسة المعمقة المقابلة أسلوب استخدام لىع ةباإلضاف ,المعاق الطفل رعاية
  .الفردية

 و الجسدية اإلساءة إلى تعرضوا الذين األطفال أن إلي الدراسة نتائج وأشارت
 الدراسة بينت كما الحديد، سكك أحد قرب وإلقائهم عنهم التخلي في المتمثلو اإلهمال

 السلوكيات من كثير وهناك كبير حد إلى المعاقة للطفل متقبلة غير األسرة أن
 أشارت كذلك ،لةالطف مع والتعامل التفاعل عمليات في الخاطئة والممارسات الخاطئة
 والالزمة األولية االستقاللية لمهاراتا إلي يفتقدون المعاقين األطفال أن إلي النتائج

 إلي الدراسة أشارت كذلك طفلهم، بإصابة وعيهم وقلة األسرة اهتمام عدم نتيجة مله
 إلى أدى لألسرة االقتصادي المستوى وتدني والدينلل التعليمي المستوى تدني أن

 إشراك يتم ال انه الدراسة نتائج أوضحت كذلك للطفل، المعاملة إساءة في التسرع
 بينت كما الخارجي، االجتماعي والمحيط أسرته أفراد مع التفاعل في المعاق الطفل
 ضاغطة عار وصمة أنها على الذهنية طفلهم إعاقة إلي تنظر األسرة أن النتائج
 هذه نتائج تكون أن يمكن أنه راسةالد نتائج أشارت كما ،سلبا عليهم تؤثر وهي عليهم

 أو التقبل لموضوع مشترك قاسم تشكل قد التي الظروف زاإلبر مؤشراُ الدراسة
 انبثقت التي النتائج من جملة إلى الدراسة خلصت كما األخرى، الدراسات في عدمه
 غرافيةووالديم االجتماعية الخصائص تحديد أبرزها ومن الدراسة في التساؤالت من

  .ذهنياً المعاق الطفل ألسرة صاديةواالقت
  

  ):2000( المصيري عامر دراسة -9

 اإلساءة في الوالدين قبل من تستعمل التي األلفاظ معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
  .األطفال ضد اللفظية

  .سنة 14-5 من أعمارهم ومتوسط وطالبة طالب 1673 من العينة وتكونت
 لاألطفا دض اللفظية اإلساءة ستخداما زاد كلما انة الدراسة نتائج اهم ومن

 اإلناث من اللفظية اإلساءة لتكرار تعرضاً أكثر الذكور وأن ,بها تأثرهم شدة زادت
  .الذكور من اللفظية باإلساءة تأثراً أكثر اإلناث وان,



 اإلساءة استخدام من يزيد األسرة أفراد عدد زيادة أن الى النتائج أشارت كذلك
   .اللفظية لإلساءة استخداماً أكثر المتدني الدخل ذوي دينالوال ان كما,اللفظية
  

   ):1991( ناشد إيهاب دراسة - 10

 كما لألطفال الموجهة اإلساءة مظاهر على التعرف إلي الدراسة هذه هدفت
 باختالف األمور أولياء بين الفروق علي التعرف وكذلك األمور أولياء يراها

 مظاهر بعض علي التعرف إلي الدراسة فتهد كما والثقافي، االجتماعي المستوي
 االجتماعي المستوي باختالف اختالفها ومدي األمور أولياء إليها يلجاء التي اإلساءة
  .الثقافي
 ،أولية كعينة األمور أولياء من )1486( من تكونت عينة على الدراسة أجريتو

  .نهائية كعينة األمور أولياء من )1205(و
 ذوي من األمور أولياء أن الدراسة لها توصلت يالت النتائج هذه بين ومن
 أولياءب مقارنه هواحتياجات الطفل بقدرات يهتمون ال المنخفض االجتماعي المستوى

 أولياء أن إلي الدراسة نتائج أشارت كما ،المرتفع االجتماعي المستوى من مورالأ
 قابعال وأ بالضرب العقاب إلى يلجئون المنخفض االجتماعي المستوىمن  راألمو
 أن إلي النتائج أشارت كذلك ،المرتفع المستوى ذويمن األمور أولياءب مقارنة العنيف

 أظهرت كما ،نموه ومراحل بالطفل واعين غير المنخفض المستوىمن أمور أولياء
 أكثر المنخفض المستوى في متوافرة اإلساءةظاهرة حدوث أسباب أن الدراسة نتائج
 في الجنسية اإلساءة حدوث معدل أن إلي أشارت يثح األخرى، المستويات في منه

 المرتفع المستوي في النسبة هذه بلغت بينما %)3.85( بلغت المنخفض المستوي
 المستويات في )44.55(بنسبة منتشرة البدنية اإلساءة مظاهر كانت بينما %)0.62(

 نأ سةالدرا نتائج أشارت المرتفعة،كما المستويات في )33.95( بنسبةو هالمنخفض
   .ةمرتفع واإلهمال البدنية اإلساءة معدل

   :)Bernada, 1991( براندا دراسة - 11



 كما ذهنياً، المعاقين لألطفال اإلساءة دوافع على التعرف إلي الدراسة هذه هدفت
 وغير ذهنياً المعاقين األطفال تعرض في الفروق مدى معرفة إلى الدراسة سعت

  .األمهات قبل من لإلساءة المعاقين
 أطفال لديهن ممن أماً )53(على الدراسة أجريت فقد الهدف ذلك ولتحقيق

  .عاديين أطفال لديهن ممن أماً )60(و ذهنياً معاقين
 إساءة انتشار عن عالية بنسب إحصائيات هناك أن إلي الدراسة نتائج وأشارت

 اإلساءة عدواف وأن ذهنيا، معاقين أطفال لديها يوجد التي األسر في خاصة الطفل
 األطفال ضد اإلساءة أن الدراسة نتائج بينت كما معينة، ألسباب تعزى لم عامة
 كما االعاقه، هذه من نيعانو ال أو عقلية أعاقة من يعانون كانوا سواء شائعة

 لديها التي األسر في تقل األطفال ضد اإلساءة معدالت أن الدراسة نتائج أوضحت
 أن النتائج أظهرت حيث ذهنياً، معاقين لديها تيال باألسر مقارنة عاديين أطفال
 بأمهات مقارنة اإلساءة من عالية مستويات لديهن ذهنياً المعوقين األطفال أمهات
  .العاديين األطفال
  

  التعليق على الدراسات السابقة
 المعاقين لألطفال اإلساءة ابعاد شيوع تناولت التي السابقة الدراسات من يتضح

 ومدى الظاهرة هذه شيوع درجة على التعرف إلى سعت منها كالً أن ،ذهنياً
   .لهم المسيئين واألفراد اإلعاقة ودرجة والعمر كالجنس المتغيرات ببعض ارتباطها
 أساليب بين العالقة على التعرف إلى هدفت )2003( العمري نادية دراسة فمثالً

 كما النفسية اباتاالضطر وبعض والمعلمين الوالدين قبل من الطفل معاملة إساءة
 دوافع على التعرف إلى )Bernada, 1991( براندا دراسة وهدفت .الطفل يدركها
 ذهنياً المعاقين األطفال تعرض في الفروق ومعرفة ذهنياً، المعاقين لألطفال اإلساءة
 )2000( رطروط سيد دراسة هدفت كما .األمهات قبل من لإلساءة المعاقين وغير
 ةالوالدي المعاملة سوء بمخاطر ذهنياً المعاق الطفل إصابة ليةاحتما على التعرف إلى
 فقد )2001( الطراونة فاطمة دراسة أما .عقليا المعاق مع األسرة تعامل كيفية وإلى



 المتغيرات ببعض وعالقتها الوالدية المعاملة إساءة إشكال على التعرف إلى هدفت
  .لديهم النفسي وبالتوتر ألسرهم غرافيةوالديم

 إلى هدفت فقد (Karen. A & Larry. L, 2004) والري كارين دراسة أما
 العاديين األطفال من بأقرانهم مقارنةً لإلساءة المعاقين األطفال تعرض مدى مقارنة
  .اإلساءة إلى األطفال تعرض أسباب ومعرفة

 على واألجنبية منها العربية غالبيتها تتفق أنها السابقة الدراسات من ويظهر
 هذه معظم تتفق كما .ذهنياً المعاقين األطفال خاصة لألطفال، اإلساءة اهرمظ شيوع

 في تتمثل المعاقين أو العاديين سواء لألطفال اإلساءة مظاهر أكثر أن على الدراسات
 وجود إلى السابقة الدراسات توصلت كما .واإلهمال والجنسية الجسدية اإلساءة
 االجتماعي بالمستوي العاديين أو المعاقين من كانوا سواء األطفال إساءة بين عالقة

 الفئات لدى أشكالها بمختلف لألطفال إساءة مظاهر تزداد حيث لألسرة، والثقافي
 .المرتفعة الثقافية االجتماعية بالمستويات مقارنه المنخفضة الثقافية االجتماعية

 عاقم طفل أو معاقين أطفال وجود أن السابقة الدراسات معظم في اتفاق وهناك
 اإلساءة معدالت من يزيد مما، األسرة على النفسية الضغوط من يزيد األسرة في
 الدراسات في تركيز وهناك، معاقين أطفال لديها ديوج ال التي باألسر مقارنه إلية

 لباقي مدخالً وتعتبر اإلساءة أشكال أهم من ألنها اإلهمال إساءة على السابقة
 .األخرى اإلساءات

 لها يتعرض التي اإلساءة مظاهر تحديد إلى السابقة الدراسات معظم اتجهت وقد
 على اإلساءة هذه عن الناجم األثر لتحديد منها أي تسعي ولم ذهنياً المعاق الطفل
 معظم اتفقت كما .النمائي تطوره على تأثيرها ومدى إليه المساء الطفل حياة

 اإلساءة حاالت من بكثير اقل عنها المبلغ اإلساءة حاالت أن على السابقة الدراسات
 .ذهنياً المعاقين األطفال لها يتعرض التي الفعلية

 في معاق طفل وجود تعتبر األسر بعض أن الدراسات من العديد وتوصلت
 ومعظم .للطفل أساءتها يبرر ما وهذا اآلسرة، جبين في عار وصمة األسرة

 في أنفسهم اإلباء نظر وجهة من وأسبابها اإلساءة مظاهر لتحديد اتجهت الدراسات



 األطفال نظر وجهة من وأشكالها اإلساءة مظاهر لتحديد منها القليل اتجه حين
  .أنفسهم

 في جوانب عدة تتناول بأنها السابقة الدراسات عن الدراسة هذه تتميز كما
 األمور، وأولياء المعلمين نظر وجهة تناولت فقد ذهنياً، المعاق للطفل اإلساءة ظاهرة
 المعلمين تميز التي اإلساءة أبعاد تناولت كما وعمره، المعاق الطفل جنس وتناولت
  .ذهنياً معاقون أطفال لديهم ممن األمور وأولياء
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 الفصل الثالث

  منهج الدراسة وإجراءاتها
  

  : مقدمة
يتناول الفصل الحالي الجوانب المنهجية للدراسة وإجراءاتها من حيث التصميم 

وعينة الدراسة والشروط التي على ضوئها تم , المنهجي المستخدم في الدراسة
لفصل أيضاً شرحاً للمقياس الذي استخدم في هذه الدراسة اختيار العينة، كما يتناول ا

من حيث بنائه ومحتوياته وطرق تصحيحه وحساب درجاته، إضافة إلى عرض 
وأساليب المعالجة اإلحصائية التي استخدمت للتوصل إلى , إلجراءات العمل الميداني

  .نتائج الدراسة التي سيتم عرضها في الفصل الرابع
  

  : منهج الدراسة
تخدم الباحث المنهج الوصفي الذي يعد أحد المناهج األساسية في البحوث، اس

حيث يعني بدراسة مشكلة ما في مجتمع ما بغرض تجميع الحقائق واستخالص 
، ويعتبر المنهج الوصفي منهجاً مناسباً )1984أحمد بدر، (النتائج لحل تلك المشكلة 

يحتمل  أبعاد اإلساءة التيحول  لهذه الدراسة حيث أن موضوع الدراسة الحالية يدور
  .المعلمين وأولياء األمور من جانبيتعرض لها األطفال المعاقون ذهنياً  أن

  
  : متغيرات الدراسة

  :المتغيرات المستقلة: أوالً

  .المعاق، أولياء األمور والمعلمين لعمر الطف, جنس الطفل المعاق
  :المتغيرات التابعة: ثانياً

  .فل المعاق ذهنياًالط تجاهأبعاد اإلساءة 
  

  



  :مجتمع الدراسة
 نيتكون مجتمع الدراسة من معلمين وأولياء أمور األطفال المعاقين ذهنياً مم

في مدارس , )ذكور وإناث(من الجنسين  )12-9, 9- 6(تتراوح أعمارهم مابين 
  .التربية الفكرية في دولة الكويت

  
  :عينة الدراسة

عينة عشوائية من معلمي وأولياء أمور على  المحتملة تم تطبيق مقياس اإلساءة
، وبعد تصحيح استجاباتهم بناء )230(التالميذ المعاقين ذهنياً حيث بلغ مجموعهم 

في المقياس تم ) االستجابة العشوائية,عدم االتساق, الكذب(على مقاييس الصدق 
اسة فرداً كأساس للدر) 71(فرداً، واعتمد باقي أفراد العينة وعددهم ) 159(استبعاد 
  .الحالية

معلماً ومعلمة من العاملين في مدارس التربية ) 41(تشمل عينة الدراسة الحالية     
معلمة، كما تشمل عينة الدراسة ) 20(معلماً، ) 21(الفكرية للبنين والبنات بواقع 

ً بواقع ) 30( لديهم أطفال من فئة اإلعاقة الذهنية , أم) 14(, أب) 16(أباً وأما
حقين في مدارس التربية الفكرية للبنين والبنات التابعة لمدارس التربية البسيطة والملت

مجموعتين من األطفال أحداهما  تكونت العينة منالخاصة بدولة الكويت، حيث 
واألخرى تتراوح أعمارهم من , 32سنوات وعددهم ) 9- 6(تتراوح  أعمارهم من 

  .يوضحان ذلك 3,2والجداول رقم ) 39(سنة وعددهم ) 12- 9(
  )2(جدول

  توزيع إفراد عينة الدراسة من المعلمين وأولياء االمور وفقاً للعمر والمستوى التعليمي

 المجموعة

وع
جم
الم

  

  المستوى التعليمي األعمار

 جامعة  معهد ثانوي متوسط ابتدائي أمي االنحراف المتوسط

  19  2  -   -  - - 9 31 21  معلم
  20  -   -   -  - - 6 27 20  معلمه
  4  2  5  3 - - 8 38 16  آباء
  2  2  7  -   1  2  7  32 14  أمهات



  )3(جدول 
  توزيع األطفال ذوى اإلعاقة الذهنية البسيطة من حيث العمر والجنس

الفئة 
  المجموع  العمرية

  الجنس العمر
  إناث  ذكور  االنحراف المتوسط

6 - 9  32 7,6 2,3  18  14  
9 – 12  39 10,5 2,1  23  16  

  
  :أداة الدراسة

األطفال من ذوى االعاقة الذهنية استخدم  المحتملة تجاهساءة لقياس أبعاد اإل
 The Child Abuse Potentialللطفل  المحتملة  الباحث مقياس اإلساءة

Inventory  من إعدادJoel S.Milner )2006( )تعريب الباحث.(  
  

  :وصف أداة الدراسة

عشرة على ) الصورة السادسة(يحتوي مقياس اإلساءة المحتملة للطفل     
المقياس اإلكلينيكي األساسي هو مقياس اإلساءة المادية للطفل المكون من , سمقايي
, الجمود/التصلب, األسى: هي  ةهذا المقياس ينقسم إلى ستة مقاييس عاملي. بندا 77

والمشكالت من , المشكالت مع األسرة, مشكالت مع الطفل والذات, عدم السعادة
  .اآلخرين

: يحتوى االختبار على ثالثة مقاييس للصدق هي, إلساءةباإلضافة إلى مقياس ا
  .مقياس عدم االتساق, ةمقياس االستجابة العشوائي, بمقياس الكذ

ان فحص بناء مقياس اإلساءة المحتملة يكشف عن ظهور ثالثة عوامل تصف 
في حين أن العوامل , )وعدم السعادة, التصلب, األسى: هي(الصعوبات السيكولوجية 

ألخرى توضح مشكالت العالقات المتبادلة في حياة الشخص المستجيب الثالثة ا
  ).مشكالت من االخرين, مشكالت مع األسرة,مشكالت مع الطفل والذات: هي(

كل مقياس من هذه المقاييس العامليه الستة لإلساءة يمكن وصفها في إطار 
  : أنواع البنود ذات األوزان العالية على العامل المعين وهي



  Distressاألسى  .1
بعد األسى يمثل نمطا . هذا العامل يمثل خطا عاما من األسى الشخصي      

عدم , االرتباك, الخوف, القلق, االكتئاب, الوحدة, والحزن, من الشعور باإلحباط
بنود عامل األسى تشير في مجموعها الى كثير من .الرفض والغضب, االستحقاق

, 18, 17,  9, 5(فقرة وهي ) 36( ويتكون من .المشكالت في التوافق الشخصي
22 ,23 ,25 ,28 ,29 ,36 ,41 ,47 ,49 ,52 ,56 ,63 ,73 ,78 ,84 ,93 ,95 ,
98 ,99 ,102 ,103 ,105 ,109 ,111 ,112 ,118 ,120 ,138 ,143 ,145 ,

153 ,154.(  
   Rigidityالجمود / التصلب  .2
ت الفرد تجاه الجمود يمثل بصفة أساسية التصلب فى اتجاها/ بعد التصلب     

هذه الخاصية تتضح من خالل األداء بأن األطفال يجب أن . مظهر األطفال وسلوكهم
في  اوأال يتسببو, مطيعين اوان يكونو, يكونوا نظافا ومهندمين ومرتبين في سلوكهم

المفهوم المرتبط بذلك . يتسمون بالهدوء ومنتبهين, اليقومون بالعصيان, مشكالت
وفي عالقتها باإلساءة فإن هذه . حاجة الى قواعد صارمةيتمثل في ان األطفال ب

المعتقدات يمكن التعبير عنها من خالل معاملة األطفال بإجبارهم على أن يكونوا في 
, 19, 7(فقرة وهي ) 14(ويتكون من . إطار نظام صارم وجامد يضعه المستجيب

24 ,26 ,32 ,54 ,68 ,80 ,108 ,115 ,122 ,127 ,130 ,132.(  
   Unhappiness لسعادةعدم ا .3
يعرف هذا البعد من خالل األوزان االيجابية على بنود عدم السعادة     

محتوى . واألوزان السلبية على بنود السعادة التى تتجمع إليجاد بروفيل لعدم السعادة
من , كونه شخص غير سعيد, عامل السعادة يشمل عدم التمتع بحياة جيدة وسعيدة

أنه قليل , اليشعر انه افضل نسبيا من األخرين, في الحباليقع , النادر مايضحك
, 75, 38, 14(فقرة وهي ) 11(ويتكون من  .وليس لديه أصدقاء مقربون, الحظ

77 ,81 ,90 ,107 ,134 ,141 ,147 ,152.(  
  
  



   Problems with child and selfمشكالت مع الطفل والذات  .4
يركز هذا . ناءهم على نحو سلبيهذا البعد يميز المستجيبين الذين يصفون أب   

, وأن لدية مشكالت خاصة, العامل على المدركات بأن المستجيب لدية طفل بطئ
باإلضافة الى تميز االشخاص الذين . وأنة طفل سيئ, الذي غالبا مايقع في مشكالت

يدركون أطفالهم على ان لديهم مشكالت بوجه عام فإن هذا العامل يتضمن سمات 
على نحو . من البنود التى تشير الى مشكالت جسمية مع الذات متوسطه متعددة 

 ةوأن الشخص اليشعر دائما بالقو, ترتبط هذه البنود باالصابة بإعاقة جسمية, خاص
فإن هذا العامل يتضمن تجميعا من البنود التي تشير إلى , بوجة عام. والصحة

وقدرة ,ة في الطفلمشكالت مع الطفل والذات تكشف عن إدراك لقدرة وكفاءة محدود
, 76, 69, 45, 3(فقرات وهي ) 6(ويتكون من . بدنية محدودة لدى المستجيب

113 ,128.(  
   Problems with familyمشكالت مع األسرة  .5
عامل المشكالت مع األسرة يتعلق بصعوبات متنوعة في العالقات األسرية     
أن األسرة تواجه و, صعوبات األسرة تشمل وجود نزاعات في األسرة. للمستجيب

) 4(ويتكون من . وأن األسرة تعاني من مشكالت متعددة,مشكالت في تسيير أمورها
 ).184, 94, 83, 39(فقرات وهي 

   Problems from othersمشكالت من اآلخرين  .6
االستجابات . يحدد هذا العامل صعوبات عامة في العالقات االجتماعية     

ويشير بند . وا حياة الشخص صعبة وغير سعيدةالمميزة تشير الى أن اآلخرين جعل
بنود اخرى تشير الى . اخر الى أن اآلخرين كانوا سببا في كثير من اآلالم للمستجيب

بشكل إجمالي فأن هذه البنود تشير . أن الشخص ال يستطيع االعتماد على اآلخرين
وعدم ,الى النظر الى العالقات على أنها مصدر للصعوبات الشخصية

, 100, 74, 67, 13(فقرات وهي ) 6(ويتكون من  .والشعور باألم,ةالسعاد
151,129 .(  

  



وعلى الرغم من أن مقياس اإلساءة يمكن وصفة من خالل األبعاد الستة     
هي التى يجب ) 77البنود ال( فإن الدرجة الكلية المستمدة من مقياس اإلساءة, السابقة

  .توظيفها لفرز االشخاص المسيئين للطفل
  
  : مقاييس صدق االستجابة وتتضمن ما يلي: انياًث

, 62, 57, 46, 44, 35, 34, 12(فقرة وهي ) 18(ويتكون من  مقياس الكذب
66 ,70 ,106 ,110 ,146 ,149 ,150 ,155 ,157 ,159 ,160.( 

- 4) (76-3(فقرة وهي ) 20(ويتكون من  مقياس عدم االتساق في االستجابة
6) (5-9) (38-41) (44-70) (52-63) (58-72) (62-65) (75-118 (
)78-98) (83-94) (85-158) (87-141) (90 -152) (95-107) (100-

151) (105 -120) (122-127) (124-133) (143-145.( 

, 33, 31, 27, 16, 11, 1(فقرة وهي ) 18(ويتكون من  االستجابة العشوائية
43 ,53 ,58 ,59 ,60 ,61 ,65 ,72 ,89 ,114 ,116 ,119.( 

  ء المقياسبنا

ذلك  Child Abuse potential lnventoryتم تطوير مقياس اإلساءة للطفل 
بإتباع عدد من الخطوات العلمية وبإتباع منهج القياس النفسي وذلك على النحو 

  -:التالي
  .مراجعة األدب والدراسات السابقة: أوال
  .بناء الفقرات: ثانياً
مقياس وذلك باستخراج معامالت لالتحقق من الخصائص السيكومترية ل: ثالثاً

  . الصدق والثبات
  

  

   مراجعة األدب والدراسات السابقة :أوال

بحث ) 700(تم تطوير مقياس اإلساءة للطفل بمراجعة مؤلف المقياس لسبعمائة 
وكان الغرض من هذه المراجعة , وكتاب في األدب المتعلق باإلساءة للطفل واإلهمال



يئين لألطفال ووصفهم وتصنيفهم، وقد تم حصر التعرف على سمات األفراد المس
هذه السمات وتصنيفها كمجموعات بحسب شيوعها وتكرارها، وقد أسفرت هذه 

  :العملية عن استخالص األبعاد التالية
القلق نحو سلوك ومشكالت , اتجاهات المسيئين نحو تربية أطفالهم، التوقعات

، المشاعر Interpersonal  relationships الطفل، العالقات الشخصية المتبادلة
غير المالئمة، الشعور بالعزلة والوحدة، االكتئاب، قابلية اإلساءة، عدم الشعور 

نحو القسوة، االندفاعية،  االتجاهباألمن، عدم القدرة على تحمل الضغوط، 
االعتمادية، عدم النضج، التعرض لخبرات الطفولة السلبية كاإلهمال واإلساءة، 

كذلك تم حصر بعض المشكالت األخرى التي قد تسبب اإلساءة . نمشكالت الوالدي
 Milner and)  الفقر، تدني مستوى التعليم، اإلدمان، السلوك العصابي: مثل

Wimberley, 1979).  
  اختيار فقرات المقياس: ثانياً

باالعتماد على السمات التي تم حصرها من خالل مراجعة األدب السابق كما 
ورة األولية للمقياس بوضع فقرات تمثل األبعاد المختلفة بمتوسط ذكرنا تم بناء الص

فقرة لكل بعد من األبعاد السابقة، كما تم مراعاة استخدام  20الى  15يتراوح من 
فعلى سبيل المثال في مقياس الشعور بالوحدة تم . صياغة تعكس تعريف البعد المعين

ن النص األول للفقرة على النحو كتابة الفقرة التي تمثل هذا البعد بطريقتين، فكا
غالباً ما : (، أما الطريقة الثانية فكتبت)في بعض األحيان أشعر أني وحيد: (التالي

، وكانت نصوص الفقرات تعرض على فريق استشاري )أشعر بداخلي بالوحدة
 North Carolina) بمكتب والية نورث كارولينا للخدمات االجتماعية(متخصص

state office for social services تمثل ت، وكانت االستشارة التي يقدمها المكتب
ومن خالل . في مراجعة النص والمحتوى و صعوبة المفردات داخل النص وطولها

التغذية  الراجعة للمختصين والباحثين تمت مراجعة الفقرات عدداً من المرات قبل 
) 334(ات التي تم اعتمادها إعداد القائمة األولية، وكانت الحصيلة النهائية لعدد الفقر

بحيث يجيب المفحوص عليها بنعم أو ال، وقد تم استبعاد طريقة ليكرت، .  فقرة
ففي المواقف اإلكلينيكية . وذلك خوفاً من أن تتركز االستجابات نحو النقطة المحايدة



يميل المفحوص عادة نحو االستجابات المحايدة وقد روعي عند اعداد فقرات 
ون القياس الستجابة المفحوص بطريقة غير مباشرة كي ال يتمكن المقياس أن يك

  . المفحوص من معرفة الهدف بطريقة مباشرة خوفا من تزييف استجابته
بعد هذه اإلجراءات تم إجراء عدد من الدراسات للتحقق من الخصائص 
ت  السيكومترية للفقرات مثل الداللة التمييزية وصعوبة هذه الفقرات ومن هذه الدراسا

. (Milner and Wimberley, 1979)الدراسة االستطالعية التي قام بها كل من 
من اآلباء واألمهات، وتم ) 38(تم تطبيق القائمة على عينة الدراسة االستطالعية 

) 19(، منهم )مكتب والية نورث كارولينا للخدمات االجتماعية(اختيارهم من خالل 
من اآلباء ) 19(وجتهم مع مجموعة مكونة من مسيئين إساءة بدنية ألطفالهم، تم مزا

واألمهات غير المسيئين، حيث تكافأت المجموعتان من حيث الجنس، العرق، 
المستوى التعليمي، الوضع االجتماعي، الوضع االقتصادي، عمر الطفل وجنسه، 
وكان الهدف من الدراسة هو التحقق من فاعلية الفقرة في التمييز بين كال 

) 37(، تبين من خالل التحليل اإلحصائي أن SPSSباستخدام برنامج المجموعتين، و
فقرة من فقرات القائمة األولية كانت ذات داللة إحصائية، وقد ) 334(من أصل 

امتنع الباحثون عن استخدام التحليل العاملي لصغر حجم العينة، فاستخدم الباحثون 
التحليل أن لهذه الفقرات قدرة وقد تبين من نتائج هذا .  (Step-wise)تحليل انحدار 

  .من التباين%) 90(تنبؤية باإلساءة وأن هذه الفقرات تفسر 
بدراسة للتحقق من الصدق  Milner and Wimberley (1979)كما قام 

مسيئين ) 27.(أب وأم) 54(التمييزي للفقرات، حيث أجريت على عينة مكونة من 
اء واألمهات غير المسيئين، حيث من اآلب) 27(تم مزاوجتهم مع مجموعة مكونة من 

تكافأت المجموعتان من حيث الجنس، العرق، المستوى التعليمي، الوضع 
االجتماعي، الوضع االقتصادي، عمر الطفل وجنسه، وكان الهدف من الدراسة 
التحقق من فاعلية الفقرة في التمييز بين كال المجموعتين، وباستخدام برنامج 

SPSS فقرة لها قدرة تمييزية بين ) 334(من مجموع فقرة ) 77(، تبين أن
المجموعتين حيث أشارت نتائج التحليل الى وجود فروق داله احصائياً بين 

في األداء على هذه الفقرات كانت دالة إحصائية  0,05المجوعتين عند مستوى دالله 



فقرة لها قدرة تمييزية وقام ) 77(أي تميز بين مجموعتين وبعد التأكد من أن 
Milner   130(والثانية ) 220(بإجراء دراسة على عينتين، األولى تتكون من (

وجود ستة عوامل ، وقد أظهرت نتائج المجموعة األولى "التحليل العاملي"باستخدام 
  .تم عرضها عند وصف األداة

     
  ): الصورة األصلية(الخصائص السيكومترية للمقياس : ثالثاً

  :Reliabilityالثبات 

بحساب معامالت الثبات للمقاييس السبعة ) Joel) 2006المقياس  قام مؤلف 
 ,مفهوم سلبي عن الطفل والذات,  التعاسة,  القسوة اوالصالبة, واألسىأالحزن (

ومقاييس صدق   )الطفل المشكل, الشعور بالوحدة, مشكالت من األسرة واآلخرين
ة االتساق الداخلي بطريق) الكذب، اإلجابة العشوائية، عدم االتساق(االستجابة 

)internal consistency(20، وذلك باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون      
)kuder-richardson 20 ( وطريقة إعادة االختبارtest-retest  بفترات

(temporal stability)  تراوحت ما بين يوم، أسبوع، شهر وثالثة شهور.  
، وذلك على عينة )spilt-halves(كما تم استخدام طريقة التجزئة النصفية 

يمثلون أولياء أمور ومعلمي التربية الخاصة لعينات من األطفال   2600مكونة من 
أطفال ذوو إساءة، أطفال على حافة الخطر، أطفال مهملون وذلك بحسب المناطق (

وقد تراوحت معامالت الثبات ) الجغرافية، والجنس، والعرق، والمستوى التعليمي
في جميع أبعاد مقاييس االساءة ) 0.98 , 0.95(الداخلي  بين  بطريقة االتساق

وقد تراوحت معامالت الثبات بطريقة االعادة مابين . ومقاييس صدق االستجابة
وقد . في جميع أبعاد مقاييس االساءة ومقاييس صدق االستجابة) 0.98 , 0.92(

  .)0.91 ,0.75(تراوحت معامالت الثبات  بطريقة التجزئة النصفية  
  : صدق المقياس

  content validity :صدق المحتوى  -1

إن صدق المحتوى يعنى بالدرجة التي تمثل فيها البنود مفهوم اإلساءة، 
والسؤال المطروح هو إلى أي درجة تمثل فقرات قائمة اإلساءة مجال اإلساءة 



ن وتم التحقق م. المفترض من خالل التعريف واإلطار النظري والدراسات التجريبية
, )Wolfe )1985صدق المحتوى من خالل مجموعة من الدراسات التي قام بها 

  :وكانت تهدف الى) Nunnally )1978والدراسة التي قام بها 
تعريف اإلساءة تعريفاً دقيقاً نابعاً من اإلطار النظري والنظريات والدراسات  -

  .التجريبية
 .م اإلساءةتحديد عينة من البنود وتعريفها بدقة بحيث تمثل مفهو  -

عرض هذه البنود على المختصين واألطباء النفسيين للحكم على مدى  -
  .صالحية هذه البنود في تمثيل مفهوم اإلساءة

 construct validity): التكوين الفرضي(صدق المفهوم  -2

ويتناول صدق المفهوم العالقة بين نتائج االختبارات والمقاييس وبين المفهوم 
ختبار لقياسه، ويهدف صدق المفهوم أو التكوين الفرضي إلى النظري الذي يهدف اال

أي أن هذه , تحديد التكوينات الفرضية التي يعزى إليها تباين األداء في االختبارات
التكوينات هي التي يتركز عليها االهتمام وليست درجات اختبار المحك أو سلوك 

الدراسات التي قام بها وتم التحقق من صدق المفهوم من خالل مجموعة من . الفرد
Steinmetz )1980 ( ودراسةChan and Perry )1981 ( ودراسةRobertson 

and Milner )1983 (وكانت هذه الدراسات تهدف الى:  
معرفة العالقة االرتباطية بين درجات قائمة اإلساءة ومقاييس أخرى وهذه  -

  .العالقة يجب أن تكون ذات داللة إحصائية وفي نفس االتجاه
قارنة درجات األفراد على قائمة اإلساءة قبل وبعد المعالجة أو برامج م  -

التدخل، ويتوقع هنا أن تقل الدرجات على قائمة اإلساءة بعد الخضوع 
 .لبرامج التدخل

التحليل العاملي افتراض العوامل التي يتضمنها المقياس ودرجات تشبع   -
 .الفقرات بهذه العوامل

التمييز بين المجموعات واألعمار والمجموعات الصدق التمييزي للبيانات و  -
 .المتضادة

 



  Predictive validity: الصدق التنبؤي -3

هو أحد أنواع الصدق المرتبط بمحك وتتعلق أدلة الصدق التنبؤي بتقدير مدى 
  . صالحية االختبار

  : وللتحقق من الصدق التنبؤي تمت اإلجراءات التالية
  concurrent type :)التالزمي(الصدق التنبؤي  -أ

 Milner and Wimberleyتم إجراء دراسات منها الدراسة التي قام بها 
أطفال (واستخدمت فيها مجموعات مختلفة من آباء وأمهات األطفال  )1980(

وذلك بحسب ) أطفال على حافة الخطر، أطفال مهملين, عاديين، أطفال ذوي إساءة
ى التعليمي، وقد أكدت نتائج هذه المناطق الجغرافية، والجنس والعرق والمستو

  .الدراسات قدرة القائمة على التنبؤ من النوع التالزمي بين هذه المجموعات المختلفة
  future type):المستقبلي(الصدق التنبؤي  -ب

استخدمت فيها  والتي Milner (1985)تم إجراء دراسات منها دراسة 
عاديين، أطفال ذوي إساءة، أطفال (مجموعات مختلفة من آباء وأمهات األطفال 

وذلك بحسب المناطق الجغرافية والجنس  ) أطفال على حافة الخطر، أطفال مهملين
والعرق والمستوى التعليمي، وقد أكدت نتائج هذه الدراسات قدرة القائمة على التنبؤ 

  .  من النوع المستقبلي بين هذه المجموعات المختلفة
  

  :طريقة تصحيح المقياس

  :اإلساءة بطريقتين يصحح مقياس

   الطريقة اليدوية - أ
وذلك باستخدام مفاتيح تصحيح االختبار والتي من خاللها تعطى أوزان 

 .الدرجات الستجابات المفحوص على بنود المقياس

   :طريقة استخدام الحاسوب - ب
وذلك باستخدام برنامج إحصائي يتم من خالله حساب أوزان استجابات 

قام الباحث باستخدام الحاسوب لتصحيح درجات  المفحوص على بنود المقياس وقد
  :أفراد مجتمع الدراسة وفيما يلي عرض مفصل لهذه للطريقة



استجابات أفراد مجتمع الدراسة على مقياس استجابة لكل (تم إدخال البيانات 
) 1(بند من بنود المقياس بأوافق، ال أوافق بحيث تأخذ االستجابة أوافق الدرجة 

  ).صفر( أوافق الدرجة وتأخذ االستجابة ال
ويتم تقدير أوزان هذه االستجابات بناء على جداول خاصة قام بإعدادها مؤلف 

  : االختبار وفيما يلي عرض لطريقة تصحيح مقاييس االختبار
  مقاييس صدق االستجابة :أوالً

  :مقياس الكذب
بند بحيث تعطى االستجابة  موافق واالستجابة ) 18(يتكون هذا المقياس من 

ير موافق درجة بحسب الوزن المعطى من خالل جدول تقدير أوزان الفقرات غ
يبين أوزان الفقرات في هذا المقياس، والمجموع الكلي لدرجات ) 9 - 2(والملحق 

كمحك لالستبعاد أن  cutoff- scoreدرجة والدرجة الحدية  18هذا المقياس تساوي 
  .درجات 7ال يزيد مجموع درجات الفرد عن 

 :الستجابة العشوائيةمقياس ا

فقرة بحيث تعطى االستجابة موافق واالستجابة  18يتكون هذا المقياس من 
غير موافق درجة بحسب الوزن المعطى من خالل جدول تقدير أوزان الفقرات في 

يبين أوزان الفقرات في هذا المقياس والمجموع ) 10 - 2(هذا المقياس، والملحق 
 cut off - scoreدرجة والدرجة الحدية   18وي الكلي لدرجات هذا المقياس يسا

  . درجات 6كمحك لالستبعاد أن ال يزيد مجموع درجات الفرد عن 
  :مقياس عدم اتساق االستجابة

بحيث تعطى االستجابة موافق واالستجابة  فقرة 20يتكون هذا المقياس من 
ات غير موافق درجة بحسب الوزن المعطى من خالل جدول تقدير أوزان الفقر

يبين أوزان الفقرات في هذا القياس والمجموع الكلي لفقرات هذا ) 11-2(والملحق 
كمحك لالستبعاد أن ال يزيد  cut off- scoreدرجة والدرجة الحدية  20المقياس 

  .درجات 6مجموع درجات الفرد عن 
  
  



  :مقياس اإلساءة: ثانياً

ير موافق درجة فقرة وتعطى االستجابة موافق غ 77يتكون هذا المقياس من 
انظر الملحق (بحسب األوزان المعطاة من خالل جدول تقدير أوزان فقرات المقياس 

وهي على النحو .درجة 486والمجموع الكلي لدرجات هذا المقياس تساوي )  1- 2
  :التالي

   Distressاألسى 

فقرة وتعطى االستجابة موافق واالستجابة غير موافق درجة  36ويتكون من 
) 2-2 والملحق رقم(ان المعطاة من خالل جدول تقدير أوزان فقرات بحسب األوز

 261المقياس والدرجة الكلية على هذا المقياس تساوي  بنوديبين أوزان فقرات ل
  .درجة

   Rigidityالجمود / التصلب 

فقرة وتعطى االستجابة موافق واالستجابة غير  14يتكون هذا المقياس من 
من خالل جدول تقدير أوزان فقرات الخاصة ببنود  موافق بحسب األوزان المعطاة

يبين أوزان الدرجات فقرات المقياس والدرجة الكلية ) 3- 2والملحق رقم (المقياس 
  .درجة 64على هذا المقياس تساوي 

   Unhappinessعدم السعادة 

فقرة وتعطى االستجابة موافق واالستجابة غير  11يتكون هذا المقياس من 
والملحق (األوزان المعطاة من خالل جدول تقدير أوزان فقرات  موافق درجة بحسب

 69يبين أوزان فقرات المقياس والدرجة الكلية على هذا المقياس تساوي ) 4- 2رقم 
  .درجة

   Problems with child and selfمشكالت مع الطفل والذات 

فقرات وتعطى االستجابة موافق غير موافق درجة  6يتكون هذا المقياس من 
انظر (بحسب األوزان المعطاة من خالل جدول تقدير أوزان فقرات لبنود المقياس 

  .درجة 30والمجموع الكلي للفقرات على هذا المقياس تساوي ) 5-2الملحق 
  
  



   Problems with familyمشكالت مع األسرة 

فقرات وتعطى االستجابة موافق واالستجابة غير  4يتكون هذا المقياس من 
بحسب األوزان المعطاة من خالل جدول تقدير أوزان فقرات المقياس موافق درجة 

  .درجة 38على هذا المقياس يساوي  توالمجموع الكلي للدرجا) 6-2انظر الملحق (
   Problems from othersمشكالت من اآلخرين 

فقرات وتعطى االستجابة موافق واالستجابة غير  6يتكون هذا المقياس من 
وزان المعطاة من خالل جدول تقدير أوزان فقرات لبنود موافق درجة بحسب األ

والمجموع الكلي للفقرات على هذا المقياس يساوي ) 7 -2انظر الملحق (المقياس 
  .درجة 24

 تفسير الدرجات

الدرجة ( المحتملة في صورته األصلية اعتمد في تفسير درجات مقياس اإلساءة
 -cutoff) (الحدية(ت القطعية على وضع الدرجا) المرتفعة، الدرجة المنخفضة

score ( وقد تم تحديد تلك الدرجات بناء على العديد من الدراسات والتي أجريت
وقد اعتمدت هذه الدراسات على ) Milner( 1985على عينات مختلفة قام بها ملنر 

وتم استخراج المتوسطات ) أفراد مسيئين، أفراد غير مسيئين(استخدام عينات مختلفة 
وقد . واالنحرافات المعيارية، والوسيط ألداء أفراد مجموعات الدراسة الحسابية

أسفرت هذه الدراسات والتحليالت اإلحصائية عن وضع الدرجات الحدية، بحيث 
الفرد للقيام باإلساءة والكشف عن األفراد  ديمكن استخدامها في الحكم على استعدا

  .يس الفرعيةيبين الدرجات الحدية للمقاي) 4(المسيئين والجدول 
  
  
  
  
  
  

  )4(جدول 



 .اإلساءة ألبعاديبين الدرجات الحدية  

 األبعاد الدرجة الكلية للبعد الدرجة الحدية

  مقياس اإلساءة 486 215
 األسى 261 152

 الجمود/التصلب 64 30

 عدم السعادة 69 23

 مع الطفل والذاتمشكالت 30 11

 مشكالت مع االسرة 38 18

 االخرينمشكالت من  24 20

  

  :أوزان البنود

تم تحديد وزن الدرجة لكل بند من بنود المقياس بناء على نتائج العديد من 
وقد ) Milner( 1985الدراسات التي أجريت على عينات مختلفة قام بها ملنر 

أفراد مسيئين، أفراد غير (اعتمدت هذه الدراسات على استخدام عينات مختلفة 
  :رق التاليةوذلك باستخدام الط) مسيئين
تصنيف الفقرات بحسب نسبة تكرارها ونسبة شيوعها في الدراسات  - 1

  .المتعلقة باألفراد المسيئين
أفراد مسيئين، (القدرة التمييزية للفقرات بين مجموعات مختلفة السمات  - 2

 ).أفراد غير مسيئين

للكشف عن القدرة ) انحدار معامل بيتا(استخدام الطرق اإلحصائية  - 3
 .اتالتنبؤية للفقر

للتحقق من القدرة التنبؤية للفقرات Cross – validity الصدق المتقاطع  - 4
 . في عينات مختلفة

  
  

  :الدراسة االستطالعية للتحقق من صدق وثبات المقياس في الدراسة الحالية



على عينة استطالعية مكونة  المحتملة قام الباحث بتطبيق مقياس اإلساءة للطفل
, أم) 10(, أب) 13(ولي أمر) 23(بواقع , والمعلمينمن خمسين من أولياء األمور 

معلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية من ) 15(معلم و) 12(من المعلمين ) 27(و
  .مجتمع الدراسة وذلك للتحقق من صدق وثبات المقياس

  : ثبات المقياس
مل قام الباحث بالتحقق من ثبات المقياس بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معا      

  ).5(الثبات ألفا، وذلك كما هو مبين بالجدول 
 )5(جدول 

 )50= ن(مقياس اإلساءة للطفل للعينة االستطالعية معامالت ثبات الفا ألبعاد 

 عدد الفقرات  البعـــد
معامالت الثبات 

  الفا

  0.85  36 األسى
  0.63  14 الجمود/التصلب

  0.31  11 عدم السعادة
  0.21  6 مع الطفل والذاتمشكالت

  0.45  4 مشكالت مع االسرة
  0.51  6 مشكالت من االخرين

  0.86  77 االساءةمقياس
  

أن معامالت ثبات المقياس بطريقة االتساق الداخلي قد ) 5(يتبين من الجدول
ومقياس  االسىونالحظ ارتفاع الثبات في مقاييس ) 0.86و  0.21(تراوحت ما بين 

والمشكالت مع اآلخرين كانت الجمود /:التصلببينما نالحظ أن مقياس  االساءة
معامالت ثباتها بدرجة متوسطة وان باقي المقاييس األخرى كانت معامالت ثباتها 
مقبولة  مما يوضح بأن مقاييس اإلساءة للطفل تتمتع بثبات مقبول ألغراض هذه 

  . الدراسة
 

  : صدق المقياس



كلية وارتباط تم حساب معامالت االرتباط بين درجات األبعاد والدرجة ال
  ).االتساق الداخلي كمؤشر لصدق مقياس اإلساءة للطفل(األبعاد مع بعضها البعض 

قام الباحث بالتحقق من صدق المقياس بطريقة االتساق الداخلي باستخدام 
معامل ارتباط بيرسون بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية وبين أبعاد المقياس ببعضها 

  ).6(كما هو مبين بالجدول 
  )6(جدول 

  معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية وارتباط األبعاد بعضها ببعض

 األسى  
 التصلب

/  
 الجمود 

عدم 
  السعادة

  

مشكالت 
مع 

الطفل 
  والذات

مشكالت 
مع 
  االسرة

  
مشكالت 

من 
 االخرين

مقياس 
مقياس 
  االساءة

 ***0.95 **0.49 **0.33 **0.33  *0.28  *0.27   األسى
/ التصلب

 جمودال
    0.37** 0.33** 0.33** 0.49** 0.40**  

 ** 0.41 **0.31  *0.29 **0.36       عدم السعادة

مع مشكالت 
الطفل والذات

        0.31** 0.29*  0.43**  

مشكالت مع 
 االسرة

          0.30** 0.43**  

مشكالت من 
 االخرين

            0.55*** 

مقياس 
  االساءة

              

  0.001دالة عند مستوى***0.01د مستوى دالة عن**0.05دالة عند مستوى *
  



أن معامالت االرتباط بين األبعاد بعضها ببعض وبين ) 6(يتبين من الجدول 
اإلبعاد والدرجة الكلية تشير الى وجود ارتباط عاًل بين مقياس االسى والدرجة الكلية 

كذلك يالحظ أن  ,95حيث كانت قيمة معامل االرتباط تساوي  االساءةعلى مقياس 
كانت في معظمها في  االساءةالرتباط بين اإلبعاد والدرجة الكلية على مقياس ا

 ,55الى  ,40المتوسط واقل من المتوسط حيث تراوحت قيم معامل االرتباط مابين 
كما نالحظ أيضا ان االرتباطات بين االبعاد الفرعية بعضها ببعض كانت في 

أنها تقيس  ين المتوسط مما يعنمعظمها داله إحصائيا ولكن هذه القيم كانت اقل م
أبعادا مختلفة لكنها مرتبطة بعضها ببعض وهذا يشير إلى أن المقياس يتمتع بصدق 

  .مقبول إلغراض هذه الدراسة
  

  :إجراءات التطبيق الميداني
الحصول على الموافقة إلجراءات التطبيق الميداني من قبل مدير إدارة  .1

دراسة في مدارس التربية الفكرية مدارس التربية الخاصة لتطبيق مقياس ال
  .في دولة الكويت

االلتقاء مع مدراء المدارس واألخصائيين االجتماعيين لتوضيح أهداف  .2
 .الدراسة وللمساعدة في تطبيق مقياس الدراسة

استخراج البيانات الالزمة من سجالت التالميذ لحصرهم والستيفاء الشروط  .3
 .من حيث مستوى اإلعاقة

رة تلك المدارس والتنسيق مع المدراء واألخصائيين النفسيين قام الباحث بزيا .4
فيها لتحديد العينة المستهدفة وهم أولياء األمور والمعلمين ومن كال الجنسين 

سنة ) 12-9(, )9-6(ممن لديهم أطفال ذوي إعاقة ذهنية بسيطة من األعمار 
ذلك لتطبيق واالتصال بهم لتحديد موعد مقابلة المستهدفين من عينة الدراسة و

وبعد االتصال بالعينة المستهدفةً ) مقياس سوء معاملة األطفال(أداة الدراسة 
وبمساعدة المراكز المعنية تم تحديد موعد إلجراء تطبيق المقياس بشكل 
فردي وقد تم تخصيص مكان للمقابلة في مدارس التربية الفكرية التي تم 

  .    اختيارها



رح الهدف من المقياس  وأكد ان المعلومات التي وأثناء المقابلة قام الباحث بش
بعد ذلك قام , سوف يتم الحصول عليها هي ألغراض البحث ولن يطّلع عليها احد

الباحث بقراءة التعليمات قبل بدء تطبيق المقياس وطلب من الفحوص تعبئة 
الة الح, عدد األطفال, المستوى التعليمي, العمر, الجنس, االسم: المعلومات المطلوبة

  . االجتماعية
بعد قراءة التعليمات من قبل المفحوص يسأل الفاحص في ما إذا كانت هناك 
أية أسئلة وإذا اتضح أن المفحوص لم يفهم التعليمات يقوم الباحث بقراءة التعليمات 

  .بصوت مرتفع
كما طلب الباحث من المفحوص اإلجابة بصدق عن جميع فقرات المقياس و 

الفقرات وأن يختار المفحوص االستجابة األقرب الى ما يشعر عدم ترك أي فقرة من 
 وبعد االنتهاء قام الباحث بتقديم الشكر والثناء لتعاونهم في إنجاح المقابلة. به

  
  :صعوبات التطبيق

عدم تعاون بعض أولياء األمور وعدم الحضور باألوقات المحددة أدى إلى  .1
  .تأخير تطبيق مقياس الدراسة

لياء األمور من القراءة زاد العبء على الباحث وأدى عدم تمكن بعض أو .2
  .إلى صعوبة في التطبيق

  

  :األساليب اإلحصائية
  :تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية الستخراج نتائج الدراسة

المتوسطات و )ANOVA(و MANOVA)( تحليل التباين متعدد المتغيرات - 1

 .سؤال الدراسة األول لإلجابة على :الحسابية واالنحرافات المعيارية

المتوسطات الحسابية و MANOVA)(تحليل التباين متعدد المتغيرات   - 2

 .لإلجابة على السؤال الدراسة الثاني :واالنحرافات المعيارية

لإلجابة على سؤال  )(Discriminate Analysis التحليل التمييزي - 3
 .الدراسة الثالث



  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  

  

 ج السؤال األول ومناقشتهانتائ •

 نتائج السؤال الثاني ومناقشتها •

 نتائج السؤال الثالث ومناقشتها •
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  
 :ةمقدم

يتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة بعد التحليل 
لباحث من خالل هـذا التحليـل إلـى    اإلحصائي للبيانات التي جمعت، حيث هدف ا

ن ذهنيـا، بحسـب   ياألطفال المعـاق  المحتملة تجاهمعرفة الفروق في أبعاد اإلساءة 
استجابات أولياء األمور والمعلمين بدولة الكويت، وسيقوم الباحث بعرض كل سؤال 

  .ومناقشة نتائجه على حده
نهج الوصـفي،  وكما ورد في الفصل السابق فقد استخدم في هذه الدراسة الم  

المعلمـين  (وذلك ألنه المنهج المالئم للكشف عن الفروق بين مجمـوعتي الدراسـة   
اإلساءة لألطفال المعاقين ذهنيا وهل تختلف تلك الفـروق   أبعادفي ) وأولياء األمور

) 12-9، 9-6(وباختالف عمر الطفـل  ) ذكر، أنثى(باختالف جنسهم وجنس الطفل 
وتعريـب  ) Joel S.Milner )2006لطفل من إعدادوقد تم تطبيق مقياس اإلساءة ل

، )الجمود,لتصلبا(، )األسى(ويتكون المقياس من ستة مقاييس فرعية وهي، . الباحث
مشكالت من (، )األسرةمع مشكالت (، )مشكالت مع الطفل والذات( ،)عدم السعادة(

 للطفلاحتمال اإلساءة ويهدف هذا المقياس للكشف عن األفراد ممن لديهم ) االخرين
)Abuse Potentiality.(  

  
  :السؤال األول

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين كل من المعلمين وأولياء األمور في 

اإلساءة لألطفال المعاقين ذهنياً، وهل يختلف مستوى اإلساءة  أبعاد

  باختالف الجنس؟
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات كـل مـن   

بحسب متغير الجنس في جميع أبعـاد  ) المعلمين وأولياء األمور(الدراسة  مجموعتي



المعلمين وأولياء (من داللة الفروق بين مجموعتي الدراسة  تحققمقياس اإلساءة، ولل
قام , في متوسطات جميع أبعاد مقياس اإلساءة للطفل المعاق ذهنيا  مجتمعة) األمور

) 7(، ويبين الجدولMANOVA)(لمتغيرات الباحث باستخدام تحليل التباين متعدد ا
 نتائج هذا التحليل

  

  )7(الجدول 
  نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات للفروق في متوسطات أبعاد المقياس مجتمعة

  ).المعلمين وأولياء األمور(بحسب الجنس والمجموعة 

 ف العامل
درجة الحرية 

 للبسط

درجة الحرية 
 للمقام

الداللة 
 المشاهدة

 0.20 62 6 1.48 موعةالمج

***0.000 62 6 6.27 الجنس
 0.63 62 6 0.73الجنسxالمجموعة

   0.001عند مستوى داللة اقل من *** 

  
وبالنظر إلى الجدول، نالحظ أن أبعاد مقياس اإلساءة مجتمعة ال تختلف 

بينما تختلف هذه األبعاد مجتمعة ) المعلمين وأولياء األمور(باختالف المجموعة 
  .0.001الف جنس المجموعة اختالفا جوهرياً عند مستوى داللة أقل من باخت

بناًء على هذه النتيجة، قام الباحث بفحص الفروق بين الجنسين في كل بعد من 
ويبين الجدول  ANOVAباستخدام تحليل التباين األحادي أبعاد المقياس على حدة، 

  .نتائج تحليل التباين) 8(
  

  

  

  

  



  )8(جدول 
في متوسطات أبعاد  للفروق) ANOVA(ل التباين أحادي المتغيرات تحلينتائج 

   مقياس اإلساءة للطفل حسب متغير الجنس
 المصدر المتغير

مجموع
 المربعات

درجات
 الحرية

 الداللة )ف(قيمة متوسط المربعات

 األسى

  36.660 86324.069  1 86324.069 بين المجموعات
  
 

0.000***  
  
 

 2354.703 69 162474.523 داخل المجموعات

  70 248798.592 المجموع

  التصلب
 الجمود/ 

  4.822 712.217  1  712.217 بين المجموعات
  
 

0.03*  
  
 

 147.713 69 10192.177 داخل المجموعات

  70 10904.394 المجموع

عدم 
 السعادة

  9.334 1801.907 1 1801.907 بين المجموعات
  
 

0.003**  
  
 

 193.044 69 13320.037 اتداخل المجموع

  70 15121.944 المجموع

مشكالت 
مع الطفل 
 والذات

  3.610 193.532  1  193.532 بين المجموعات
  
 

0.06  
  
 

 53.608 69 3698.947 داخل المجموعات

  70 3892.479 المجموع

مشكالت 
مع 

 األسرة 

  8.262 1153.590  1  1153.590 بين المجموعات
  
 

0.005**  
  
 

 139.627 69 9634.269 داخل المجموعات

  70 10787.859 المجموع

مشكالت 
من 
 اآلخرين

  4.503 173.098 1 173.098 بين المجموعات
  
 

0.03*  
  
 

 38.438 69 2652.198 داخل المجموعات

  70 2825.296 المجموع

 اإلساءة

 179757.885  1 179757.885 بين المجموعات

 4649.957 69 320847.044 داخل المجموعات ***0.000 38.658

  70 500604.930 المجموع

  0.05عند مستوى داللة *  0.01عند مستوى داللة **  0.001عند مستوى داللة اقل من *** 
   

 :وجود فروق دالة إحصائياً بين الجنسين فـي أبعـاد  ) 8(يتضح من الجدول 
مـن   تمشـكال  األسـرة ،  مـع مشكالت  ،عدم السعادة، الجمود/ التصلب ,األسى 



كما أشارت نتائج هذا التحليل إلى عدم وجود فروق دالـة  . مقياس االساءة ،اآلخرين
  .مشكالت مع الطفل والذاتلبعد 

وقام الباحث باستخراج المتوسطات واالنحرافات المعيارية وذلك للتعرف على  
  .ذلك يبين) 9(الفروق بين الجنسين في أبعاد المقياس والجدول 

  )9(الجدول 
المعلمين وأولياء (المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات مجموعتي الدراسة 

  بحسب متغير الجنس في جميع أبعاد مقياس اإلساءة للطفل) األمور

  

 االنحراف المتوسط العدد الجنس أبعاد المقياس

 األسى

 57.31 128.83 42 ذكور

 31.50 57.89 29 إناث

 59.61 99.85 71 ةالعينة الكلي

  التصلب
 الجمود/ 

 10.37 41.85 42 ذكور

 14.36 35.41 29 إناث

 12.48 39.22 71 العينة الكلية

 عدم السعادة

 15.24 27.21 42 ذكور

 11.63 16.96 29 إناث

 14.69 23.02 71 العينة الكلية

 مشكالت مع الطفل والذات

 8.61 9.73 42 ذكور

 4.84 6.37 29 إناث

 7.45 8.36 71 العينة الكلية

 األسرة مع مشكالت 

 14.13 12.47 42 ذكور

 7.17 4.27 29 إناث

 12.41 9.12 71 العينة الكلية

 مشكالت من اآلخرين

 6.32 13.45 42 ذكور

 6.01 10.27 29 إناث

 6.35 12.15 71 العينة الكلية

 اإلساءة

 82.66 233.57 42 ذكور

 38.120 131.20 29 إناث

 84.56 191.76 71 العينة الكلية



تم التعامل بالنسبة لهذه األبعاد على أساس الدرجات الخام دون التقيد بالدرجات 
نظرا الختالف اإلطار الثقافي واالجتماعي في مجتمع الدراسة الحالية عـن  , الحدية

وكـذلك فـان هـدف    . المجتمع األمريكي الذي حددت الدرجات الحدية على أساسه
لدراسة الحالية هو المقارنة بين المجموعات وليس الهدف فرز المسيئين عن غيـر  ا

  .المسيئين
أن الفروق بين الجنسين في أبعاد المقياس كانت علـى  ) 9(يتضح من الجدول 

متوسـط اإلنـاث   و 128.83متوسـط الـذكور يسـاوي     :األسـى  :النحو التـالي 
  .بين الجنسين 0.001ل منوجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى أق 57.89يساوي

 35.41متوسط اإلناث يساوي 41.85متوسط الذكور يساوي : الجمود/ التصلب
  .الجنسينبين  0.05وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى أقل من

 16.96متوسط اإلنـاث يسـاوي   27.21متوسط الذكور يساوي : سعادةالعدم 
  لجنسينابين  0.01وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى أقل من

متوسـط اإلنـاث    9.73متوسط الذكور يسـاوي  : مشكالت مع الطفل والذات
  .الجنسينعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين  6.37يساوي

متوسـط اإلنـاث    12.47متوسـط الـذكور يسـاوي    : األسرة معمشكالت 
  .الجنسينبين  0.01وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى أقل من 4.27يساوي

متوسـط اإلنـاث    13.45متوسط الـذكور يسـاوي   : يناآلخر نمشكالت م
  .الجنسينبين  0.05وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى أقل من10.27يساوي

متوسط اإلنـاث يسـاوي    233.57متوسط الذكور يساوي : اإلساءة مقياس 
  .الجنسينبين  0.05وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى أقل من 131.20

األول تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إن خالصة نتائج السؤال 
،  مشكالت مع الطفـل والـذات  الجنسين في جميع أبعاد مقياس اإلساءة ما عدا بعد 

اإلساءة للطفل المعاق ذهنياً بدرجة  حتمالوهذه النتيجة تخلص إلى أن الذكور لديهم إ
 الطفـل والـذات  مشكالت مع اكبر من اإلناث وبشكل دال إحصائياً ما عدا في بعد 

بالرغم من أن متوسط الذكور اكبر من متوسط اإلناث في هذا البعد لكنه غيـر دال  
  .إحصائياً



أن متوسط الذكور اكبر من متوسط اإلنـاث فـي   ) 9(يتبين من الجدول رقم و
، مقيـاس  عدم السعادة، مقياس الجمود/ التصلباألسى، مقياس (جميع أبعاد المقياس 

, مشكالت مـن االخـرين  األسرة ،  معمقياس مشكالت ,تمشكالت مع الطفل والذا
  ).االساءةمقياس 

 
  )1(الشكل 

  .يوضح الفروق بين متوسطات المجموعتين في أبعاد المقياس حسب متغير الجنس 
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 األسىالجمود    /مشكالت مع         عدم السعادة      التصلب      مع مشكالت من اآلخرين   مشكالت    مقياس اإلساءة   
  الطفل والذات            األسرة                                                         

  
األبعاد



  مناقشة نتائج السؤال األول
تشير نتائج السؤال األول إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مجمـوعتي  

للطفل المعاق ذهنياً،  المحتملة في مستوى اإلساءة) ين وأولياء األمورالمعلم(الدراسة 
بينما تشير النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغير الجـنس حيـث كـان    
مستوى اإلساءة لدى الذكور أعلى منه لدى اإلناث، وذلك في جميع أبعاد المقيـاس  

االنزعـاج   التي تدور حول فقراتويتبين أن بعد األسى الذي يتضمن مجموعة من ال
علـى فهـم    وعدم القـدرة , واإلحباط وفقدان التحكم بالذات, والغضب, من االخرين

يعـاني  , مرتبك, متوتر, يجد صعوبة في االسترخاء, خائف, قلق, ومكتئب, اإلحداث
ويـنعكس هـذا   . لدية مشكالت شخصية, )الدونية(الشعور بعدم القيمة , من الصراع

ومستوى عالٍ من القلق، واضطرابات في  ية الطفل بطريقة سلبية،البعد على شخص
 Camppbell)النوم، وانخفاض في مفهوم الذات وعدم التوافق النفسي واالجتماعي 

& Browne, 2002).  
  

عن توقعات الفرد حول سلوك الطفل وخصوصاً حـول   التصلب الناتجأما بعد 
حيث يتضمن هذا البعد فقرات مـن  , واألناقة, والنظافة, محافظة الطفل على النظام

أن يحافظ دائمـا  , أن ال يعصي أباه أو امة, أن يحافظ الطفل على نظافة ثيابه: مثل
يجب , إن ال يرد الطفل بالكالم, وان يكون هادئاً ومطيعاً للكالم, على أناقته وترتيبه

لبعد على ويؤثر هذا ا. إن ال يلعب العاب اإلناث إذا كان ذكراً, أن يعاقب كي يضبط
النمو النفسي للطفل وعلى عالقته االجتماعية مع اآلخرين حيث وجد وليد سـرحان  

إلـى عـدم    بالجمود والتصلب يؤدي معلى نحو يتسأن التعامل مع الطفل ) 1997(
استمتاع الطفل باللعب وعدم التفاعل مع اآلخرين واالبتعاد عـنهم، وانعـدام الثقـة    

  . بالنفس، واالنعزال واالنطواء
, يتضمن فقرات تعكس العراك داخل األسرةاألسرة الذي  معأما بعد مشكالت و

فإن هـذا  . وان احد الوالدين ال يفهم اآلخر, وان اآلخرين يجعلون حياة األسرة شقاء
له تأثيرات كثيرة على شخصية الطفل وتؤدي إلى سوء التكيف،  يمكن أن تكون البعد

األسرة ال تقدم الغذاء فقط للطفل لكـي   أن) 2005(فترى حنان عبد الحميد العناني 



ينمو، ولكنها تشبع حاجاته النفسية كالحاجة للحب والحاجة للتقدير والحاجـة لألمـن   
وأن وجود المشكالت األسرية . واالستقرار، كما تعلمه الدور المناسب وتعرفه بذاته

ـ    تالل يؤدي إلى فقدان الكثير من هذه الحاجات التي تؤدي إلى فقـدان األمـن، واخ
المعايير االجتماعية وتدني الذات، والقلق، وتقليد الكبار بتبني العنف كوسـيلة لحـل   

  .المشكالت مما يؤدي إلى سوء التكيف وتدني الصحة النفسية لدى الطفل
وعـدم  , يركز على المشكالت الخاصة بالفرد الذيعدم السعادة كذلك في بعد 
, الحياة الجنسية من المتعة والحبوخلو , وعدم وجود السعادة, تحقيق انجاز شخصي

عدم إحساس الفرد : الذي يتضمن فقرات مثل, وعدم اعتماد الوالدين كل على األخر
ال يشـعر أنـه أحسـن مـن     , ال يشعر إن الحياة سعيدة, نادراً ما يضحك, بالسعادة

فهذا البعد يؤثر بـأن  . يشعر أنه غير محظوظ, ليس لدية أصدقاء مقربين, اآلخرين 
من ضغوط ومن مشكالت والتي تـنعكس   هلوالدان للطفل نظراً لما يواجهونيسيء ا

على الطفل بطريقة سلبية وعلى مفهومه لذاته ويتدنى لديه مفهـوم الكفـاءة الذاتيـة    
المدركة، فيتولد لدى هؤالء األطفال شعور بأن الحالة االنفعالية للفرد ومزاجه سوف 

عن سـيطرته وأن قدرتـه علـى     تستمر، واإلحساس بأن مشاعر اإلحباط خارجة
، وعـدم  )العجز المـتعلم (اإلنجاز والنجاح ليس بمقدوره، فيتولد لديه شعور بالعجز 

عبد اللطيف دبور وعبد الحكـيم الصـافي،   (القدرة على مواجهة التعاسة وتغييرها 
2007 .(  

فيتضمن مدركات سلبية نحو سلوك الطفـل  الطفل والذات  مشكالت معأما بعد 
أنه يجـب علـى   ) 1999(ومن هنا تأكد عبير عبده  .الذات للفرد نفسه ونحو مفهوم

األسرة أن تلعب دوراً هاماً في تدعيم تقدير الطفل لذاته أو عدمه، فكثيراً ما تعطـي  
األسرة انطباعاً سلبياً للفرد عن نفسه بحيث يكون لديه دور سلبي في تطـوير ذات  

لتوقعات الموجودة عند الوالدين تؤثر أن ا) 1991(وتشير رائدة أبو الكشك . ايجابية
الوالدان باإلساءة الطفاهم، فاستخدام بعض األلقاب تعطي  عسلباً على أطفالهم مما يدف

خاصة إذا كان الطفل معاقا ذهنياً، مما يؤدي إلى إحباطـه  " غبي "للطفل إيحاء بأنه 
جديـدة   والحد من قدراته على مواجهة مشكالته والحد من دافعيته للخوض بتجارب



ويصبح لديه انطواء وسوء تكيف إجتماعي، وتدني الصحة النفسية، وعجز مكتسب، 
  .فاألسرة هي العامل األول واألساسي في توصل الفرد إلى تقدير ذاته من عدمها

وقد يكون سبب هذه النتيجة أن هناك العديد من الظروف والعوامل المتشـابهة  
م إلى اإلساءة لألطفال المعاقين، وهذا ما أكده بين المعلمين وأولياء األمور التي تدفعه

أن المعلم من أكثر األفراد تحمـالً ألعبـاء    (Jill & Coleen,1980)جيل وكلوين 
الطفل المعاق ذهنياً، كما أنه يتعرض للعديد من الضغوط النفسية أكثر من غيره مما 

لـى كبـر حجـم    قد يدفع البعض منهم إلى اإلساءة للطفل المعاق أو إهماله نتيجةً إ
  . المسؤوليات الملقاة على عاتقه

وربما تعود أسباب هذه النتيجة أيضاً بسبب خصائص الطفل المعـاق، الـذي   
يسبب ضغوطا كبيرة على القائمين على رعايته سواًء أكانوا أباء أو معلمـين ممـا   

 ,Mclntyre & Blacher)يؤدي إلى اإلساءة لهم، وهذا ما توصلت لـه دراسـة   

وجدا أن األطفال المعاقين ذهنياً يتعرضون لإلساءة من قبل من يقـوم  حيث  (2006
على رعايتهم، بسبب طبيعة الطفل المعاق وسلوكه العدواني، إضافةً إلى الضـغوط  
النفسية التي يتعرض لها الوالدان والمعلمون من جراء التعامل مع الطفل المعـاق،  

حتياجات هؤالء األطفـال غيـر   واإلرهاق واإلجهاد الناتجين عن التعب من تلبية ا
حيث أكد أن األطفال ) 1993(وهذا ما توصلت إليه دراسة فاروق صادق . العاديين

المعاقين ذهنياً يظهرون أنماطاً من السـلوك غيـر التكيفـي كالحركـات الزائـدة      
واالنسحاب من المواقف االجتماعية وعدم التحكم باالنفعاالت والتـردد، والسـلوك   

ط الزائد والسلوك الفوضوي والتخريبي، وإيذاء الذات، وعدم التركيز العدواني والنشا
  .والتشتت الذي يدفع بعض معلمي األطفال المعاقين ذهنياً إلى اإلساءة لهم ومعاقبتهم

وقد يكون سبب ذلك أيضاً إن عطاء معلم األطفال المعاقين ذهنياً يتوقف علـى  
تقرار نفسي في المهنة، ولألسـف  مدى ما يتوافر له من رضا واتجاهات ايجابية واس

فالكثير منهم ال يتوافر لهم ذلك، وال توجد لهم حوافز ومميزات تميزهم عن معلمـي  
األطفال العاديين، فغالباً ما يعمل المعلم لوحده مع هؤالء األطفال الذين يعانون مـن  
م مستويات مختلفة من اإلعاقة ويظهرون انحرافات نمائية ومشكالت سلوكية قد تساه



في احتمالية تعرضهم لإلساءة من قبل المعلم المشرف عليهم أو من قبل من يتـولى  
  .رعايتهم، مما ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة

وقد اتفقت نتائج هذا السؤال من أسئلة الدراسة الحالية مع نتائج الكثيـر مـن   
نج ماك كـوبن وهـاو  : Blacher ،1984الدراسات والتي من بينها دراسة بالتشر 

McCubbin & Hauang ،1989 :  ميدو أورالنـزMeadow-orlans ،1995 :
، أن أسر Singer & Fakasسنجر وفاركاس : Lesar, et al 1985ليسر وآخرون 

يعانون من الضغط أو األزمات أو الحزن أو األسى ) خاصة اآلباء(األطفال المعاقين 
ضد أطفـالهم المعـاقين،   المزمن، والتوتر واإلجهاد مما يؤدي إلى ممارسة العنف 

بسبب طبيعة األطفال المعاقين ذهنياً الذين يتصفون ببعض السلوكات غير المرغوبة 
كالعدوان وعدم التركيز وضعف التواصل وصعوبة التعلم مما يعرضهم لإلساءة من 

  . قبل المحيطين بهم أو القائمين على رعايتهم أو المشرفين عليهم على حد سواء
التي أظهرت نتائجها ) 2003(مع نتائج دراسة نادية العمري وقد اتفقت أيضاً 

كما توصـلت نتـائج   , وجود فروق ذات داللة إحصائية في اإلساءة الوالدية للطفل
  .الدراسة الى وجود فروق ذات داللة إحصائية في اإلساءة للطفل من قبل المعلمين

دراسة يعزى ويرى الباحث أن ارتفاع مستوى اإلساءة لدى الذكور في عينة ال
إلى العوامل الثقافية واالجتماعية باإلضافة إلى المكانة االجتماعية التي تحيط بالفرد 
الذكر كصاحب سلطة من حقه تأديب أطفاله ولو كان ذلـك عـن طريـق العنـف     

 .واإلساءة من باب التهذيب والتربية

 وربما تكون أسباب هذه النتيجة أن األمهات يتميزن عن اآلباء بقـربهن مـن  
أطفالهن وإحاطتهم بالحب والحنان بالرغم من الضغوط النفسية التي تعاني منها األم 
في تربيتها لطفلها المعاق وربما ذلك يؤدي إلى عدم تعرض الطفل لإلساءة من قبل 
األم، على عكس اآلباء الذين ال يشتركون في تربية الطفل المعاق إال بنسـب قليلـة   

أقل صبراً في تحمل أعباء الطفـل المعـاق وعـدم    مقارنة مع األمهات مما يجعلهم 
القدرة على تلبية حاجاته مما يضفي ضغطاً متزايداً على اآلباء فيتوجهون باإلسـاءة  

  ).2001جمال الخطيب، (ألطفالهم 



والتي أشارت إلـى إن  ) 1994(وهذا ما أكدته النتائج التي توصل إليها روتر 
اعد على توجيه اإليذاء للطفل من قبل والديه اإلعاقة الذهنية من أهم العوامل التي تس

حيث يمثل ضغطاً على والديه مما يجعلهم غير قادرين على التعامل السـليم معـه   
  ).2003,نحمده حسن:في(

، )2004(وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة وائل ثـروت الزغـل   
ى أن مستوى اإلساءة ، والتي أشارت نتائجها إل)1991(ومع دراسة لبيبة أبو شريف 

  .لدى اإلناث الدى الذكور أعلى منه
التي ) Zirpol, T. 1987(وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة زيروبول 

هدفت إلي التعرف على مظاهر اإلساءة لألطفال المعاقين ذهنياً، حيث أشارت نتائج 
بازدياد نسبة العالقـة  الدراسة إلي أن هناك عالقة إيجابية بين زيادة اإلساءة لألفراد 

  .معهم سواًء أكانوا معلمين أو آباء وأمهات

  

  :السؤال الثاني

لدى كل من المعلمين وأولياء األمـور   المحتملة اإلساءة أبعادختلف تهل 

 باختالف عمر وجنس الطفل المعاق ذهنياً؟
ولإلجابة على هذا السؤال، تم استخدام تحليـل التبـاين متعـدد المتغيـرات     

)(MANOVA   ،على اعتبار الدرجات على أبعاد المقياس مجتمعة متغيرات تابعـة
وكل من المجموعة وجنس الطفل، والعمر متغيرات مستقلة، ويبين الجـدول رقـم   

  .نتائج هذا التحليل) 10(
  

  

  

  

  

  



  )10(جدول 
المعلمين وأولياء (نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات للفروق بين متوسطات 

  .بحسب جنس وعمر الطفل المعاق ذهنيا د المقياس مجتمعةأبعا في) األمور

 ف العامل
درجة الحرية 

 للبسط

درجة الحرية 

 للمقام

الداللة 

 المشاهدة

 0.308 58 6 1.223 المجموعة

***0.000 58 6 4.895 عمر الطفل
 0.332 58 6 1.175 جنس الطفل

 0.759 58 6 0.562 العمرxالمجموعة

 0.989 58 6 0.147الجنسxالمجموعة

 0.500 58 6 0.902 الجنس xالعمر 

 الجنس xالمجموعة 
x العمر 

1.266 6 58 0.287 

   0.001عند مستوى داللة اقل من *** 
  

، نالحظ أن أبعاد مقياس اإلساءة مجتمعة ال )10(وبالنظر إلى الجدول رقم 
ف جنس وال تختلف باختال) المعلمين وأولياء األمور(تختلف باختالف المجموعة 

الطفل بينما تختلف هذه األبعاد مجتمعة باختالف عمر الطفل اختالفا جوهريا عند 
  .0.001مستوى داللة أقل من 

هذه النتيجة قام الباحث بفحص الفروق بين المستويات العمرية في  في ضوء 
كل بعد من أبعاد المقياس على حده باستخدام تحليل التباين األحادي ويبين 

المتوسطات واالنحرافات ) 12(تائج هذا التحليل بينما يبين الجدول ن) 11(الجدول
  . المعيارية

  

  

  



  )11(جدول 
للفروق في متوسطات أبعاد ) ANOVA(نتائج تحليل التباين أحادي المتغيرات 

بحسب متغير عمر ) المعلمين وأولياء األمور(مجموعتي الدراسة لمقياس اإلساءة 
  .المقياسعاد الطفل المعاق ذهنيا في جميع أب

مجموع المربعات المصدر المتغير
درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(
 الداللة

 األسى

  15.921 46645.947 1 46645.947 بين المجموعات
  
 

0.000***  
  
 

 2929.748 69 202152.644 داخل المجموعات

  70 248798.592 المجموع

  التصلب
 الجمود/ 

  0.079 12.442 1 12.442 بين المجموعات
  
 

0.78  
  
 

 157.854 69 10891.952 داخل المجموعات

  70 10904.394 المجموع

 عدم السعادة

  0.25 54.325 1 54.325 بين المجموعات
  
 

0.62  
  
 

 218.371 69 15067.619 داخل المجموعات

  70 15121.944 المجموع

مشكالت مع 
الطفل 
 والذات

  31.050 1208.014 1 1208.014 بين المجموعات
  
 

0.000***  
  
 

 38.905 69 2684.465 داخل المجموعات

  70 3892.479 المجموع

مع مشكالت 
 األسرة 

  2.737 411.583 1 411.583 بين المجموعات
  
 

0.10  
  
 

 150.381 69 10376.276 داخل المجموعات

  70 10787.859 المجموع

مشكالت من 
 اآلخرين

  10.792 382.141 1 382.141 لمجموعاتبين ا
  
 

0.002**  
  
 

 35.408 69 2443.155 داخل المجموعات

  70 2825.296 المجموع

 اإلساءة

 86678.619 1 86678.619 بين المجموعات

 5998.932 69 413926.311 داخل المجموعات ***0.000 14.449

  70 500604.930 المجموع

   0.01عند مستوى داللة **  0.001لة اقل من عند مستوى دال*** 
  

وقام الباحث باستخراج المتوسطات واالنحرافات المعيارية وذلك للتعرف على 
  يبين ذلك) 12(في أبعاد المقياس والجدول  المستويات العمريةالفروق بين 



  
  )12(الجدول 

ن وأولياء المعلمي(المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات مجموعتي الدراسة 
  بحسب متغير عمر الطفل المعاق ذهنيا في جميع أبعاد مقياس اإلساءة للطفل ) األمور

  

 البعـــد

 39= ن  12-9العمر من  32= ن  9-6العمر من 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 55.82 123.07 51.97 71.56 األسى

  13.12 38.82 11.83 39.6 الجمود/التصلب
 13.13 23.82 16.57 22.06 عدم السعادة

 7.35 12.102 4.51 3.812 مشكالت مع الطفل والذات

 13.33 11.30 10.80 6.46 األسرةمعمشكالت

 6.36 14.25 5.39 9.59 مشكالت من اآلخرين

 81.11 223.41 72.71 153.18 اإلساءةمقياس 

   
أبعاد أن الفروق بين مجموعتي األعمار في ) 12(يتضح من خالل الجدول 

  :على النحو التالي) سنوات 12-9سنوات،  9-6(مقياس اإلساءة 
-9(متوسط المجموعة و 71.56يساوي ) 9-6(متوسط المجموعة : األسى

بين  0.001وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى أقل من 123.07يساوي) 12
  .مجموعتي األعمار

المجموعة  متوسطو 39.6يساوي ) 9-6(متوسط المجموعة  :الجمود/التصلب
  .عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعتي األعمار 38.82يساوي) 12- 9(

متوسط المجموعة و 22.06يساوي ) 9- 6(متوسط المجموعة  :عدم السعادة
  .عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعتي األعمار 23.82يساوي) 12- 9(

 3.812يساوي ) 9-6(متوسط المجموعة  :مشكالت مع الطفل والذات
وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى  12.102يساوي) 12-9(متوسط المجموعة و

  .بين مجموعتي األعمار 0.001أقل من



متوسط و 6.46يساوي ) 9- 6(متوسط المجموعة : مشكالت مع األسرة
عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعتي  11.30يساوي) 12- 9(المجموعة 

  .األعمار
متوسط و 9.59يساوي ) 9- 6(متوسط المجموعة  :مشكالت من اآلخرين

وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى أقل  14.25يساوي) 12- 9(المجموعة 
  .بين مجموعتي األعمار 0.01من

متوسط و 153.18يساوي ) 9-6(متوسط المجموعة : اإلساءةمقياس 
وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى أقل  223.41يساوي) 12- 9(المجموعة 

  .بين مجموعتي األعمار 0.001من
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  )2(الشكل 

يوضح الفروق بين متوسطات المجموعتين في أبعاد المقياس حسب متغير عمر  
  الطفل المعاق ذهنيا

  

  مناقشة نتائج السؤال الثاني
 االساءةأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس 

بحسب عمر الطفل المعاق ذهنياً وهذه النتيجة تشـير  ) المعلمين وأولياء األمور(بين 
لـدى عينـة الدراسـة     المحتملة أن عمر الطفل المعاق يؤثر على مستوى اإلساءة

، وقد يكون سبب ذلك هو أن الطفل المعاق ذهنيا واألكبر )المعلمين وأولياء األمور(
مع المواقـف   عمراً يواجه العديد من المشكالت االجتماعية، وصعوبات في التعامل

 األسى    الجمود  /مشكالت مع       عدم السعادة    التصلب    مع مشكالت من             مشكالت    مقياس اإلساءة   
  الطفل والذات          األسرة اآلخرين                                              

  
األبعاد



االجتماعية المختلفة فتصدر عنه استجابات غير مناسبة لعمره، نتيجةً إلى القصـور  
في عملية التكيف االجتماعي مع اآلخرين، ومع البيئة المحيطة به ممـا يعرضـهم   

بقصـد تعـديل   ) المعلمـين، الوالـدين  (لإلساءة من قبل من يقوم علـى رعـايتهم   
يسبب االنزعاج الشديد لألسـرة وللمعلمـين   مما ). 2002أمل الهجرسي، (سلوكهم

  . واإلحباط وفقدان التحكم بالذات, والشعور بالغضب
الذي يتضمن فقرات تشير  مشكالت مع الطفل والذاتوأما عن الفروق في بعد 

يجـب أن  , إلى أن الطفل غالباً ما يسبب المشكالت وأنة غبي ولدية مشكالت خاصة
ونتيجة لهذا الضبط الحازم لسلوكيات الطفـل  يعامل بقوانين صارمة لضبط سلوكه 

مما يؤدي إلى سوء تكيف الطفـل  . يتعرض لإلساءة من قبل المحيطين بهيحتمل أن 
مع المحيط االجتماعي الذي يعيش فيه، ويميل الستخدام استجابات عدوانية للمواقف 
ل التي يتعرض لها، ويميل إلى االنسحاب ويتجنب المبادرة، ويتميز بضعف التواص

نعيم (مع اآلخرين والتعاطف معهم، إضافةً إلى ضعف النظام القيمي واألخالقي لديه 
  )1987الرفاعي، 

يتضمن هذا البعد مدركات سـلبية نحـو   ف الطفل والذاتمشكالت مع أما بعد 
وبالتالي فان التوقعات االيجابيـة فـي    سلوك الطفل ونحو مفهوم الذات للفرد نفسه

جة هذه التوقعات وبالتالي قد يلجأ من يقوم برعايته إلى ضبط سلوكه غير متوفرة نتي
ويرى الباحث أن هذه . استخدام وسائل تسيء إلى هذا الطفل نتيجة التوقعات السلبية

تعزى إلى المستوى العمري للطفل ولخصائص األطفال المعاقين ذهنيا  ربما النتيجة
ية أكثر ظهوراً وتعقيداً وخصوصاً عند األطفال األكبر سناً فتصبح مشكالتهم السلوك

وتنعكس بالتالي على األسرة والمعلمـين مـن حيـث زيـادة الضـغوط النفسـية       
وبالتالي يكون الطفل أكثر عرضة لإلساءة من قبل الوالدين والمعلمـين فـي   .عليهم

كما أن األطفال األصغر سناً ال تظهر . هؤالء األطفال سلوكياتمحاولة منهم لتعديل 
كالت السلوكية بشكل واضح والتي قد تكـون احـد األسـباب    عليهم مثل هذه المش

ويرجع السـبب أيضـاً إلـى طبيعـة     . الرئيسة في اإلساءة لهذا المستوى من العمر
-6(سنة الذين يختلفون عن أقرانهم من فئـة  ) 12-9(وخصائص الفئة العمرية من 

ؤثر على سنوات من حيث النمو الجسمي الذي ال يتناسب مع نموهم العقلي، مما ي) 9



نوعية التفاعل والمعاملة مع هؤالء األطفال، فيتعرضون لإلسـاءة علـى اخـتالف    
أنواعها من قبل العاملين على رعايتهم بحجة أنهم أصبحوا كباراً ومطلوب منهم أداء 

  .المهمات بشكل أفضل من أقرانهم األصغر في العمر الزمني
عاقة الذهنية تحتاج إلى من ذوي اإل) 12-9(ويرى الباحث أن الفئة العمرية من

في المشاركة في النشاطات والتفـاعالت  ) 9-6(حاجات أكثر من الفئة العمرية من 
مع اآلخرين، ونتيجة النخفاض القدرات الذهنية لديهم فإنهم يحاولون الحصول عليها 
أو التعبير عن حاجاتهم من خالل بعض السلوكيات العدوانية التي قد تتسـبب فـي   

  . من قبل اآلخرين التعرض لإلساءة
في أن العالقة بين اإلساءة والعنـف  ) 2002(وهذا ما أشارت إلية لطيفة قادر 

, الجسدي واإلهمال للطفل وبين العوامل المؤثرة في ذلك والتي من بينها عمر الطفل
ومرحلة نموه عند وقوع الحدث، ومدة وتكرار اإليذاء، والصـورة العاطفيـة فـي    

  .اد احتمال تعرض الطفل إلى اإلساءة بازدياد عمرهفقد وجد أنه يزد, المنزل
وقد تكون أسباب ذلك لوجود عدة عوامل من بينها جـنس الطفـل وعمـره،    

ويشـير دانيـال إلـى أن    . ودخل األسـرة , والمستوى التعليمي لكل من األب واألم
العوامل التي تدفع اآلباء إليذاء الطفل المعاق هي عدم النضج الذهني، والتصـرفات  

سلوكية غير المناسبة التي تصدر من األطفال المعاقين ذهنيا وخصوصا مع تقـدم  ال
  ).Danuel, 1997, P249(عمر الطفل 

والتي أظهرت نتائجها ) 2001(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة فاطمة الطراونة 
أنه كلما كان هناك تقدم في عمر الطفل كانت اإلساءة التي تقـع عليـة اكبر،كمـا    

كذلك اتفقـت  . ج انه يوجد داللة إحصائية في اإلهمال واإلساءة النفسيةأظهرت النتائ
حيث هدفت إلـى البحـث فـي    ) 2005(نتائج هذه الدراسة مع دراسة موزة الدوي 

ظاهرة إيذاء الطفل في مدارس المرحلة اإللزامية في مملكة البحـرين، وأظهـرت   
حسب متغير عمر الطفل النتائج أن هناك فروقا في مستوى التعرض لإليذاء لإلساءة 

  . المعاق



كما توصلت نتائج هذه الدراسة أيضاً إلى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة     
بحسـب  ) المعلمين وأولياء األمور(إحصائية في مستوى اإلساءة لدى عينة الدراسة 

  .جنس الطفل المعاق ذهنياً
ـ  ين وقد تكون أسباب هذه النتيجة كون األطفال المعاقين ذهنيا ومن كال الجنس

يتشابهون في خصائصهم السلوكية والمعرفية األمر الذي يؤدي إلى إسـاءة الطفـل   
المعاق بغض النظر عن جنسه، وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجـة دراسـة الـيس    

التي هدفت إلى مقارنة مجموعة من األطفـال ذوي   (Alice,et al,1974)وآخرون
من األطفال المعاقين ذهنياً لـم   اإلعاقة الذهنية الذين تعرضوا لإلساءة مع مجموعة

الجنس، والعمـر، والوضـع االقتصـادي    (يتعرضوا لإلساءة، في ضوء متغيرات 
حيث تبين ان هناك فروقا ذات داللة إحصائية لصالح األطفال الذين لم ) واالجتماعي

 . يتعرضوا لإلساءة

في حين اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة وائل ثـروت حسـن   
واختلفـت  . التي وجدت فروقا دالة إحصائياً تعزى لمتغير الجـنس ) 2004(لزغل ا

التـي  ) 2001(أيضاً مع دراسة تيسير الياسين، مؤمن الحديدي، تغريـد السـرحان   
وجدت فروقا دالة إحصائياً تعزى لمتغير الجنس، ومع دراسة لبيبـة أبـو شـريف    

الـذكور ومتوسـطات    التي أظهرت وجود داللة إحصائية بين متوسطات) 1991(
  .اإلناث من األطفال المعاقين ذهنياً المساء إليهم

  

  :السؤال الثالث

ما ابرز أبعاد اإلساءة التي تميز المعلمين وأولياء األمـور ممـن لـديهم    

 أطفال معاقين ذهنياً؟
 Discriminateلإلجابة عن هذا السؤال تـم اسـتخدام التحليـل التمييـزي    

Analysis) (أبعاد اإلساءة التي تميز بين مجمـوعتي الدراسـة   وذلك للتعرف على 
  ).أولياء األمور, المعلمين(

ويبين التحليل التمييزي، الذي تعرض نتائجه ادناه، داللة هذه الفروق وكيفيـة  
المعلمـين  (انتظام األبعاد المميزه للمجموعتين، وبما ان لدينا مجموعتان تتمثل فـي  



دوال التمييزية يمكـن استخالصـه بواسـطة    ، فان اكبر عدد من ال)وأولياء األمور
  ).13(التحليل التمييزي هو دالة واحدة فقط كما هي موضحة في الجدول 

  
  )13(جدول 

الداللة اإلحصائية للدالة التمييزية القانونية لنسق أبعاد اإلساءة لدى مجموعتي 
  ) المعلمين وأولياء األمور(الدراسة 

درجات  كاي تربيع الدالة
 الحرية

 نسبة
 التباين

االرتباط 
 القانوني

 الداللة

 0.15 0.36 %100 6 9.36 الدالة

 
يتضح من الجدول السابق أن التحليل التمييزي قد كشف عن دالة تميزية واحده 

وبما أن هـذا االرتبـاط    0.36= غير دالة إحصائيا واالرتباط القانوني لهذه الدالة 
مييزية وبين االنتماء لمجموعتي الدراسة القانوني يعبر عن قوة العالقة بين الدالة الت

، ضعيف، وبما أن الدالة التمييزية تمثل مجموعـة أبعـاد   )المعلمين وأولياء األمور(
, مشكالت مع الطفل والذات, عدم السعادة, الجمود/ التصلب, األسى(اإلساءة مجتمعة 

  ).االساءة, مشكالت من اآلخرين, مشكالت مع األسرة
ليس لهذه اإلبعاد داللة إحصائية وعملية في التمييز بـين   فإنه يمكن القول أنه

  ).المعلمين وأولياء األمور(مجموعتي 
  

  مناقشة نتائج السؤال الثالث
فقد أشارت نتائج التحليل التميزي إلى عدم وجود داللة إحصائية في التمييـز  

فـراد  األمر الذي يشير إلـى أن أ  )المعلمين وأولياء األمور(بين مجموعتي الدراسة
المجموعتين ال يختلفون بأبعاد اإلساءة ويمكن أن تكون هذه األبعاد مهمة في معرفة 
أسباب اإلساءة لدى مجموعتي الدراسة حيث أجمعت بعض الدراسات السابقة إلى أن 
 هذه األبعاد أو بعضها أو في مجملها من نتائج إيقاع األذى على الطفل المعاق ذهنيا،

على أن لهذه األبعاد دورا مهما في إيقاع األذى على الطفل أن معظم نتائجها اتفقت و



المعاق ذهنيا مع العلم أن هذه الدراسة ال تبحث باألسباب ولكن تبحث بالفروق بـين  
مجموعتي الدراسة إال انه يمكن االستنتاج أن هذه األبعاد هـي مسـببات اإلسـاءة    

  . وتؤدي إلى نزوع الفرد إلى اإلساءة
راسات السابقة إلى ان خصائص الطفل تزيد من تعرضه وقد أشارت معظم الد

لإلساءة، وأن عمر الطفل ونموه الجسدي، والعقلي، واالجتماعي، والعاطفي، قد يزيد 
أو ينقص احتمال تعرضه لإلساءة، اعتماداً على تفاعل هذه الصفات مـع العوامـل   

  ).2001تيسير أحمد، (الموجودة لدى الوالدين 
لصعوبة أحياناً تقديم العناية لهم مما يجعل من الضغوط األمر الذي يجعل من ا

المادية والنفسية على الوالدين والعاملين معهم سبباً لإلساءة، وهناك عوامل أخـرى  
 ,Danuel, 1997(تدفع اآلباء إليذاء األطفال المعاقين، وهي عدم النضج الـذهني  

P.249.(  
تـي أجراهـا مارشـيتلي    وقد اتفقت نتائج هذا السؤال مع نتـائج الدراسـة ال  

)Marchetli, A. 1990 (    التي هدفت إلي التعرف على أمـاكن وقـوع اإلسـاءة
لألطفال المعاقين ذهنياً والتي توصلت إلى أنه يحدث لهم فـي المنـزل وفـي دور    

التي هـدفت إلـى   ) 2003(الرعاية وفي األماكن العامة، ومع دراسة نادية العمري 
ة معاملة الطفل من قبل الوالدين والمعلمين وبعـض  معرفة العالقة بين أساليب إساء

  .ولم تجد فروقاً بين المعلمين والوالدين. االضطرابات النفسية كما يدركها الطفل
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  الفصل الخامس

  خاتمة الدراسة والتطبيقات التربوية
  

  :مقدمة
يتناول هذا الفصل عرضا موجزا لملخص الدراسة الحالية يتم من خاللها 
التعرف على أهم الجوانب األساسية التي تمت مناقشتها في الدراسة،من حيث الهدف 

ئج التي تم التوصل من الدراسة وأهميتها وتساؤالتها والمنهج المستخدم فيها والنتا
إليها، كما يتضمن بعض التطبيقات التربوية والمقترحات التي يوصى بها الباحث في 

  .ضوء نتائج الدراسة الحالية
  

  :ملخص الدراسة
هدفت الدراسة الحالية إلى تسليط الضوء على أبعاد اإلساءة تجاه األطفال    
   .ي دولة الكويتن ذهنيا لدى كل من المعلمين وأولياء األمور فيالمعاق

منهم ، فرداً) 71( التي بلغت الدراسة عينة تم اختيار الهدف،ولتحقيق هذا 
مقياس قائمة اإلساءة للطفل على تم تطبيق أباً وأم، وقد ) 30(معلماً ومعلمة، و) 41(

 الحسابية المتوسطات تم حسابوبعد االنتهاء من جمع البيانات  .عينة الدراسة
كما تم إجراء تحليل  على مقياس قائمة اإلساءة للطفل،لألداء  واالنحرافات المعيارية

على الفروق بين كل من المعلمين وأولياء األمور للتعرف  ،متعدد المتغيراتالتباين 
اإلساءة لألطفال المعاقين ذهنياً وعالقتها بجنس الطفل المعاق ذهنياً  أبعادفي 

كل من المعلمين وأولياء اإلساءة لدى  أبعاد وللتعرف على الفروق في مستوى
على أبعاد اإلساءة التي ، والتعرف أيضاً األمور باختالف عمر الطفل المعاق ذهنياً

  . تميز المعلمين وأولياء األمور ممن لديهم طفل معاق ذهنياً
  
  
  



  :وقد حاولت الدراسة الحالية اإلجابة على األسئلة التالية
مين وأولياء األمور في هل توجد فروق دالة إحصائيا بين كل من المعل .1

 ن ذهنياً، وهل يختلف مستوى اإلساءةياإلساءة لألطفال المعاقأبعاد 
 باختالف الجنس؟المحتملة 

لدى كل من من المعلمين وأولياء  المحتملة اإلساءة تختلف أبعادهل  .2
  األمور باختالف عمر وجنس الطفل المعاق ذهنياً؟

وأولياء األمور ممن لديهم أطفال  ما ابرز ابعاد اإلساءة التي تميز المعلمين .3
 معاقون ذهنياً؟

  
تم استخدام المنهج الوصفي في هذه الدراسة، والذي يعتبر منهجاً مناسباً لهذه 

األطفال  تجاهأبعاد اإلساءة الدراسة حيث أن موضوع الدراسة الحالية يدور حول 
  .المعلمين وأولياء األمور لدى كل منن ذهنياً يالمعاق

معلماً ومعلمة من العاملين في مدارس ) 41(ة الدراسة على واشتملت عين
عينة  شملتمعلمة، كما ) 20(معلماً، ) 21(التربية الفكرية للبنين والبنات بواقع 

لديهم أطفال من فئة اإلعاقة الذهنية , أم) 14(, أب) 16(أباً وأماً بواقع ) 30(الدراسة 
للبنين والبنات التابعة لمدارس التربية  البسيطة والملتحقين في مدارس التربية الفكرية

 ن من األطفال أحداهما تتراوحاالخاصة بدولة الكويت، حيث تكونت مجموعت
) 12-9(واألخرى تتراوح أعمارهم من , 32سنوات وعددهم ) 9- 6(أعمارهم من 
  .)39(سنة وعددهم 

ميذ تم تطبيق مقياس اإلساءة على عينة عشوائية من معلمي وأولياء أمور التال
، وبعد تصحيح استجاباتهم بناء على )230(المعاقين ذهنياً حيث بلغ مجموعهم 

في المقياس تم استبعاد ) االستجابة العشوائية,عدم االتساق, الكذب(مقاييس الصدق 
  .فرداً كأساس للدراسة الحالية) 71(فرداً، واعتمد باقي أفراد العينة وعددهم ) 159(
  
  
  



 :راسة الحالية األداة التاليةوقد استخدم الباحث في الد

  The Child Abuse Potential Inventoryمقياس اإلساءة للطفل 

 من ويتكون المقياس) تعريب الباحث( )(Joel S.Milner 2006من إعداد 
مشكالت مع , عدم السعادة, الجمود/ التصلب, األسى( وهي، ستة مقاييس فرعية

ويهدف هذا المقياس  )من اآلخرينمشكالت , مشكالت مع األسرة, الطفل والذات
  ).Abuse Potentiality(للكشف عن األفراد ممن لديهم االستعداد نحو اإلساءة 

  
  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

  :بالنسبة إلى السؤال األول -1 

يتبين من نتائج السؤال األول عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعتي 
اإلساءة للطفل المعاق ذهنياً، ولكن  أبعادفي  )وأولياء األمورالمعلمين (الدراسة 

حيث أشارت نتائج الدراسة ،وجدت فروق بين جنس كل من المعلمين وأولياء األمور
إلى أن مستوى اإلساءة لدى الذكور من كال المجموعتين أعلى منه لدى اإلناث، 

إلناث في عينة ويعزي الباحث ارتفاع مستوى اإلساءة لدى الذكور عنه لدى ا
  .الدراسة إلى العوامل الثقافية واالجتماعية

  :بالنسبة إلى السؤال الثاني -2

فقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 )المعلمين وأولياء األمور(بين  اإلساءة للطفلفي مقياس  0.001داللة أقل من 

ر الذي يشير إلى أن عمر الطفل المعاق يؤثر بحسب عمر الطفل المعاق ذهنيا األم
على مستوى اإلساءة لدى أفراد العينة وهذه الفروق كانت من خالل النتائج لصالح 

 احيث كانو )12-9(المعلمين وأولياء األمور ممن لديهم أطفال من الفئة العمرية 
لطفل اكبر ويرى الباحث أن هذه النتيجة منطقية فكلما كان ا. احتماال لإلساءةأكثر 

سناً فان مشكالته السلوكية تصبح أكثر ظهوراً وتعقيداً وتنعكس بالتالي على األسرة 
إضافةً إلى عدم القدرة والخبرة بالتعامل مع . والمعلمين من حيث الضغوط النفسية

األطفال المعاقين، مما يدفعهم لممارسة اإلساءة ضدهم سواء اإلساءة البدنية أو 
  .النفسية



  :الى السؤال الثالث بالنسبة - 3

فقد أشارت نتائج التحليل التميزي إلى عدم وجود داللة إحصائية في التمييز 
بين مجموعتي الدراسة األمر الذي يشير إلى أن هذه األبعاد لها نفس األثر لكال 

اإلساءة للطفل المعاق ذهنيا ويمكن أن تكون مهمة في  احتمال المجموعتين من حيث
    .ة لدى مجموعتي الدراسةمعرفة أسباب اإلساء

  
  :التطبيقات التربوية

يمكن استخالص بعض التطبيقات  ،من خالل ما توصل إليه الباحث من نتائج
  : التربوية والتي يمكن أن تكون ذات فائدة في مجال التطبيق العملي

تطوير برامج إرشادية على المستوى الوطني من أجل تعديل أنماط سلوكية  .1
قبل أولياء األمور والعاملين مع األطفال المعاقين غير مرغوب فيها من 

   .في تعاملهم مع أطفالهم المعاقين
برامج خاصة بتوعية العاملين مع إشراك أولياء أمور األطفال المعاقين ب .2

يساعدهم على تحسين قدراتهم على التفاعل مع الطفل المعاق ذهنياً، مما قد 
  .لعنف واإلساءةهؤالء األطفال بطريقة إيجابية وبعيدة عن ا

باألطفال المعاقين على مستوى األسرة والمجتمع من خالل االهتمام زيادة  .3
إعداد وتخطيط وتنفيذ برامج خاصة بهم تساعدهم على التكيف اجتماعياً 

  . مع المحيط الذي يعيشون فيه، مما يبعدهم عن التعرض لإلساءة
  

  :بحوث مقترحة
ي الدراسة الحالية، يمكن القول بأن من خالل النتائج التي تم التوصل إليها ف

الحاجة ما تزال قائمة إلجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بأسر األطفال ذوى 
  :اإلعاقات الذهنية، ويوصى الباحث بإجراء الدراسات التالية

  
دراسة األسباب المؤدية لقيام أولياء األمور والمعلمين باإلساءة لألطفال  .1

  .المعاقين ذهنياً



العالقة بين الضغوط النفسية التي يتعرض لها كل من المعلمين دراسة  .2
  .لألطفال ذوى اإلعاقة الذهنية البسيطة ةوأولياء األمور وعالقتها باإلساء

العالقة بين السلوك التكيفي واإلساءة التي يتعرض لها األطفال ذوى  .3
 .اإلعاقة الذهنية البسيطة

 .  ذوى اإلعاقة الذهنية البسيطة لالعالقة بين مفهوم الذات واإلساءة لألطفا .4
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  قائمة المراجع
  

  :المراجع العربية: أوالً

  
 .الوالديةمعاملة ة وأساليب المشكالت الطفل السلوكي ).1995(احمد السيد اسماعيل 

  .دار الفكر الجامعي :االسكندرية
  

الفروق في اساءة المعاملة وبعض متغيرات    ).2001(احمد السيد اسماعيل 
الشخصية بين االطفال المحرومين من اسرهم وغير المحرومين من تالميذ 

، 45- 39) ابريل( 11 ،دراسات نفسية ،المدارس المتوسطة بمكة المكرمة
  .ئين النفسيينرابطة االخصائ

  
  .دار القلم: الكويت. أصول البحث العلمى ومناهجه). 1984(احمد بدر

  
 .المعوقيناألمم المتحدة بشأن حقوق  إعالن). 1975(الجمعية العامة لألمم المتحدة 

  .، الدورة الثالثون، االجتماع العامنيويورك
  

  . فكر العربيدار ال: عمان.تربية المعاقين عقليا .)2003(أمل معوض البحيري 
  

دار الفكر : القاهرة.تربية األطفال المعاقين عقليا). 2002(أمل معوض الهجرسي 
  .العربي

  
الخصائص الشخصية للمسيئين لالطفال ). 2003(إيمان عبد الحافظ العقرباوي 

  .الجامعة االردنية ,رسالة ماجستير غير منشورة .وعالقتها بنمط االساءة



  
رسالة الماجستير غير   . األطفال وسوء معاملتهم إيذاء. )1991(إيهاب ناشد 
   .جامعة القاهرة: كلية الطب منشورة،

  
، حجم مشكلة إساءة معاملة األطفال في المجتمع األردني). 1997(بشير البلبيسي 

ورقة عمل مقدمة في فعاليات ندوة اإلساءة للطفل المنظمة من قبل جمعية نهر 
  .األردن، عمان، األردن

  
دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف  ). 2006(مين العام لألمم المتحدة تقرير األ

  .، الدورة الحادية والستونضد المرأة
  

عوامل الخطورة المؤدية لإلساءة لدى األطفال المساء إليهم  .)2001(تيسير أحمد 

ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر العنف ضد  .في المملكة األردنية الهاشمية
  .مركز األفق، عمان )نيسان 20- 12(األطفال من 

  
عوامل ).2001(مؤمن الحديدي،هاني جهشان، تغريد السرحان  ،تيسير الياسين

الخطورة المؤدية لإلساءة لدى فئة من األطفال المساء إليهم في المملكة 

  .مؤتمر نحو بيئة خالية من العنف لألطفال العرب، األردن.األردنية الهاشمية
  

 ،دليل المعلمين  واآلباء :الشلل الدماغي واإلعاقة الحركية ).2003(جمال الخطيب 
  . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع :عمان

  
إستراتيجية العمل معهم  –أولياء أمور األطفال المعاقين ). 2001(جمال الخطيب 

: الرياض. سلسلة إصدارات أكاديمية التربية الخاصة. وتدريبهم ودعمهم
  .السعودية

  



للطباعة  ردار الفك: عمان .التدخل المبكر .)2005(منى الحديدي  ,طيبجمال الخ
  .والنشر والتوزيع

  
دار الفكر للنشر : عمان. الصحة النفسية .)2005(حنان عبد الحميد العناني 

 .والتوزيع

  
اإلساءة  ).2006(حسين أبو رياش، عبد الحكيم الصافي، اميمة عمور، سليم شريف 

  .كر للطباعة والنشردار الف: عمان .والجندر
  
  .دار وائل: عمان .اإلعاقة العقلية). 2004(خولة احمد يحيى  
  

رسالة  ،اإلساءة البدنية وعالقتها بالتفاعالت األسرية) 1997(داليا مؤمن عزت 
  .جامعة عين شمس ،كلية اآلداب ،ماجستير غير منشورة

  
مجلة العلوم ) أ( لةالسلس. االوصمة االجتماعية واإلعاقة، )1996(ذياب البداينة 

  .)جامعة مؤتة(، االجتماعية واإلنسانية
  

العالقة بين التنشئة األسرية وكل من تقدير الذات ومركز  .)1991(رائدة أبو الكشك 

الجامعة األردنية  ،رسالة ماجستير غير منشورة .الضبط عند المراهقين
  .األردن :عمان

 
محاضرة  ,ل المعتدى علية جنسيامقابلة وتقييم الطف. )2002(رفيعة عبيد غباش  

  .جامعة الخليج العربي ,عن الطفل المعتدى علية جنسيا
  

المؤتمر . االستغالل لجسد الطفل ).2004(ريم عبد المطلب، شاهيناز عبد الغفور 
  .االردن: عمان. اإلقليمي لحماية الطفل



  
حقيبة – صةالتدخل المبكر لألطفال ذوى االحتياجات الخا). 2004(زيد محمد البتال 

مشروع تطوير البرامج التربوية لفئات المعاقين لزيادة جدواها  .تدربية
ورشة تطويير الكفايا المهنية . وفاعليتها في دول مجلس التعاون الخليجي

  .الشارقة:للعاملين في مجال اإلعاقة
  

اعاقة الطفل العقلية كاحدى عوامل الخطورة  ).2000(سيد عادل توفيق رطروط 

  .الشبكة العربية لذوي االحتياجات الخاصة .يقاع االساءة عليةالمحركة أل
  

أنماط اإلساءة الواقعة على األطفال من قبل  ).2001(سيد عادل توفيق رطروط 

رسالة  .أفراد أسرهم وعالقتها ببعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية
  .الجامعة األردنية ,ماجستير غير منشورة

  
 .التخلف العقلي استراتيجيات مواجهة الضغوط األسرية). 1998(سمية طه جميل 

  .مكتبة النهضة المصرية :القاهرة
  

دار قباء  :القاهرة .المتخلفون عقلياً بين اإلساءة واإلهمال). 1999(سهى احمد أمين 
  .للطباعة والنشر

  
أثار العنف وإساءة معاملة األطفال على الشخصية  ).2003(سوسن شاكر الجلبي 
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أشكال إساءة المعاملة الوالدية للطفل وعالقتها  ).2001(ونة فاطمة حماد الطرا

  .جامعة مؤتة ,رسالة ماجستير غير منشورة, بالتوتر النفسي لدية
  

  .دار القلم: الكويت. مرجع في علم التخلف العقلي). 1996(كمال ابراهيم مرسى
  



ين عقليا األنماط السلوكية غير التكيفية لألطفال المعوق ).1991(لبيبة أبو شريف 

رسالة ماجستير غير  .والمرتبطة بإيقاع اإلساءة البدنية بهم من قبل والديهم
  .الجامعة األردنية ,منشورة

  
إساءة المعاملة البدنية واإلهمال لدى عينة من طالبات  ).2002(لطيفة عمر قادر 

رسالة . المرحلتين االبتدائية والمتوسطة وبعض السمات الشخصية ألمهاتهن
  .جامعة أم القرى ,غير منشورةماجستير 

  
، ندوة  لنعمل معاً أنواعه وأشكاله وأسبابه العنف األسري .)2000(محمد أبو عليا 

الجامعة الهاشمية، مركز : من أجل أسرة سعيدة خالية من العنف، الزرقاء
  .التوعية واإلرشاد األسري

  
. البرامج –التشخيص  –التخلف العقلي األسباب ). 1997(محمد محروس الشناوي

  . دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع :القاهرة
  

، 4، العدد27، المجلدعالم الفكر، العدوان والعنف في األسرة) 1999(مطاوع بركات 
  .ابريل، الكويت

  
المفاهيم الخاصة بالعنف األسري  .)2002(معهد الملكة زين الشرف التنموي 

: مشروع حماية األسرة، عمان، واإلساءة كما تراها شرائح المجتمع األردني
  .األردن

  .القاهرة. التقرير العالمي حول العنف والصحة .)2002(منظمة الصحة العالمية 
  

، أشكال وعواقب العنف ضد األطفال). 2001(مؤمن الحديدي، وهاني الجهشان 
  .، األردن2001مؤتمر نحو بيئة خالية من العنف لألطفال العرب، نيسان،

  



دراسة حالة على أطفال المدرسة في  :إيذاء الطفل ).2005(موزة عيسى الدوي 
الجامعة  ,رسالة ماجستير غير منشورة. المرحلة اإللزامية في مملكة البحرين

  .األردنية
  

العالقة بين أساليب إساءة معاملة الطفل من قبل ). 2003(نادية محمد العمري 

ها الطفل بمدينة الوالدين والمعلمين وبعض االضطرابات النفسية كما يدرك

  .كلية التربية للبنات,رسالة ماجستير غير منشورة. الرياض
  

دار      : ، عمانتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة )2006(نايف بن عابد الزارع 
  .الفكر ناشرون وموزعون

  
االضطرابات النفسية لدى األطفال المساء  ).2005( نبيلة عبد الرقيب السروري

  .الجامعة األردنية,غير منشورة رسالة ماجستير. إليهم
  

دراسة العالقة بين مظاهر إساءة معاملة األطفال ). 2001(نجالء السيد الزهار 

رسالة ماجستير . والتأخر الدراسي لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية
  .جامعة عين شمس ,غير منشورة

  
ها بالعصابية لدى إساءة معاملة األطفال نفسيا وعالقت. )2003(نحمده محمد حسن 

  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس .األم
  

: دمشق. دراسة سيكولوجية التكيف -الصحة النفسية .)1987(نعيم الرفاعي 
  .المكتب اإلسالمي للنشر والتوزيع

  
ندوة اإلساءة لألطفال بجامعة الملك  .مظاهر اإلساءة لألطفال). 1999(هدى قطان 
  .سعود



  
واإلهمال بنوعيه )) االنفعالية والجسدية((اإلساءة بنوعيها  ).2004(هند القيسي 

وأثرها على الذكاءات النمائية المتعددة كما وردت )) االنفعالي والجسدي((

  .الجامعة األردنية,رسالة ماجستير غير منشورة. في نظرية غاردنر
  

ية   للطفل العالقة بين اإلساءة الجسدية والجنس). 1990(هند صالح الدين خلقي 

رسالة ماجستير . وبعض المتغيرات الديموغرافية المتعلقة باألسر المسيئة
  .الجامعة األردنية ,غير منشورة

  
  .مركز الراية للتنمية الفكرية:دمشق .حقوق الطفل). 2006(هيثم مناع 

  
اساءة معاملة الطفل المعاق ذهنياً من الدرجة ). 2004(وائل ثروت حسن الزغل 

 ,رسالة ماجستير غير منشورة. قتها ببعض المشكالت النفسيةالبسيطة وعال
  .جامعة عين شمس

  
، ورقة عمل قدمت لندوة اإليذاء النفسي: اإلساءة لألطفال. )1997(وليد سرحانة 

 .إساءة معاملة األطفال في األردن، عمان

  
مقارنة للخصائص النفسية واالجتماعية بين األطفال ). 2003(يحيى أبو نواس 

رسالة ماجستير غير . ن تعرضوا لإلساءة واألطفال الذين لم يتعرضوا لهاالذي
  .جامعة مؤتة ,منشورة
دار الفكر : عمان. النظرية المعرفية االجتماعية وتطبيقاتها .)2004(يوسف قطامي 

 .للنشر والتوزيع

  
افتتاحية المؤتمر , نحو طفولة غير معاقة). 1990(يوسف صالح الدين قطب 

  .القاهرة :د هيئات رعاية الفئات الخاصةالخامس التحا
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  )1(ملحق 
  مقياس اإلساءة للطفل

  
غير   موافق العبارة  .م

  موافق

     .ال أشعر بالحزن أبداًَ على اآلخرين1
     .أستمتع بامتالك حيوانات أليفة2
     .وصحيأنا دائماً قوي3
     .أحب معظم الناس4
     .أنا شخص مضطرب5
     .ال أثق في معظم الناس6
     .يتوقع الناس مني أكثر مما يجب7
     .يجب أن ال يكون األطفال سيئين8
      .أنا في الغالب شخصية مزدوجة ومشوشة9
     .الصفع والتوبيخ الذي يخدش شعور الطفل فقط أمر مقبول10
     .أبني عندما يبكي ويصرخأحاول دائماً توبيخ11
     .أتصرف أحياناً بدون تفكير12
     .ال يمكنك االعتماد على اآلخرين13
     .أنا شخص سعيد14
     أحب عمل األشياء15
     .البنات في حاجة إلى الحماية16
     .أنا في الغالب غاضب من الداخل17
      .أشعر أحياناً بالوحدة في هذا العالم18
     .في البيت في مكانهيجب أن يكون كل شيء19
     .أحياناً أشعر بالقلق لعدم إشباع حاجات الطفل20
     .السكين خطر على األطفال21
     .في الغالب أشعر بأنني منبوذ ومرفوض22
     .أشعر في الغالب بالوحدة والعزلة من الداخل23
     .يجب أن ال يتعلم األوالد الصغار العاب البنات24
     .وخيبة األملفي الغالب أشعر باإلحباط25
     .يجب على األطفال إطاعة وتنفيذ األوامر26
      .أحب كل األطفال27
     .أحياناً أشعر بالخوف من عدم ضبط النفس28



غير   موافق العبارة  .م

  موافق

     .أحياناً أتمنى لو كان أبي يحبني أكثر من ذلك29
     .لي طفل يتعامل بخشونه30
     .لتصرف والعملأعرف األسلوب الصحيح والخطأ عند ا31
      .رقم تليفوني غير مسجل في قائمة دليل الهاتف32
     .والدة الطفل تسبب دائماً مشكالت في الزواج33
     .أنا دائماً شخص طيب34
     .ال أشعر بالقلق أبداً على صحتي35
     .أشعر بالقلق أحياناً لعدم وجود الطعام الكافي36
     .لم أتمنى أبداً إيذاء اآلخرين37
     .شخص غير محظوظ أنا38
     .أنا شخص هادئ تماما39ً
     .األطفال مزعجون وبغيضون40
      .األمور تسير على عكس ما أتمناه في هذه الحياة41
     .حمل الطفل عندما يبكي ويصرخ يفسده42
     .أنا شخص هادئ جداً أحيانا43ً
     .أفقد أعصابي أحيانا44ً
     .عندي طفل سيء وشرير45
     . في بعض األحيانأفكر في نفسي أوال46ً
     .أشعر بعدم القيمة أحيانا47ً
     .لم يهتم والداي بي االهتمام الحقيقي48
     .أشعر بالحزن الشديد في بعض األحيان49
      .األطفال ال يختلفون كثيراً عن الكبار50
     .عندي طفل يكسر األشياء51
     .اشعر بالقلق في الغالب52
      .ظات متسخه لفترة من الوقتال مانع من أن يظل الطفل في حف53
     .يجب على الطفل عدم الرد على اآلخرين بقلة أدب54
     ).مثل األطفال(سلوكي في بعض األحيان طفولي55
     .أشعر بالقلق واالنزعاج بسهولة في أغلب األوقات56
     .تنتابني أفكار سيئة وشريرة في بعض األحيان57
     .ال بد أن يفكر الشخص في نفسه أوال58ً
      .الطفل الذي يصرخ ويبكي لن يكون سعيداً أبدا59ً
     .لم أكره اآلخرين أبدا60ً



غير   موافق العبارة  .م

  موافق

     .يجب عدم تعليم األطفال السباحة61
     .أفعل دائماً كل ما هو صحيح62
     .أشعر بقلق داخلي في الغالب63
      .عندي طفل يتعرض لألمراض كثيرا64ً
     .طريقة التي أتصرف بهاأحياناً ال أحب ال65
     .أفشل أحياناً في الوفاء بالوعود والعهود66
     .يتسبب الناس في إيذائي كثيرا67ً
     .يجب أن يظل الطفل نظيفا68ً
     .عندي طفل كثيراً ما يسبب مشكالت ومضايقات69
     .ال أغضب أبداً من اآلخرين70
     .أكون دائماً على وفاق وتفاهم مع اآلخرين71
     .غالباً في ما يجب أن أفعله أفكر72
      .أجد صعوبة في االسترخاء وهدوء األعصاب73
     .في هذه األيام ال نعرف الشخص الذي يمكن االعتماد عليه74
     .حياتي سعيدة75
     .عندي إعاقة بدنية76
     .يجب أن يكون لدى األطفال مالبس لعب ومالبس حقيقية77
     .ي وأحاسيسيالناس اآلخرون ال يفهمون مدى مشاعر78
      .الطفل في الخامسة من عمره ويتبول في فراشه هو طفل سيء79
     .يجب أن يتمتع األطفال بالهدوء وحسن االستماع80
     .لي عدد من األصدقاء الحميمين واألعزاء من الجيران81
      .مسئولية المدرسة األولى هي تعليم وتربية الطفل82
     .هناك شجار كثير في العائلة83
     .شعر بالصداعأ84
     .لقد تعرضت للمعاملة السيئة واإليذاء البدني في الطفولة85
     .التوبيخ والتعنيف هو العقاب األفضل86
     .ال أحب أن يلمسنى اآلخرون87
     .كل من يطلب المساعدة إنسان ضعيف88
     .يجب على األطفال االستحمام قبل النوم89
     .ال أضحك كثيرا90ًً
      .دقاء الحميمين واألعزاءلي عدد من األص91
     .يجب على الناس االهتمام بحاجاتهم92



غير   موافق العبارة  .م

  موافق

     .أشعر بمخاوف ال يعرف عنها أحد شيئا93ً
     .تواجه عائلتي مشكالت في التفاهم واالنسجام94
     .في الغالب تبدو الحياة عقيمة وغير مفيدة في نظري95
      .ده وهو في السنة األولى من عمرهيجب تدريب الطفل على القعا96
     .منظر جميل عندما ترى الطفل في بركة من الطين97
     .الناس ال تفهمني98
     .أشعر بالتفاهة وعدم القيمة في أغلب األوقات99
     .الناس اآلخرون جعلوا حياتي تعيسة100
     .أنا شخص طيب دائما101ً
     .أحياناً ال أعرف سبباً لتصرفي وسلوكي102
     .دي مشكالت شخصية كثيرةعن103
     .عندي طفل يؤذي نفسه كثيرا104ً
      .أشعر بالقلق واالنزعاج الشديد في الغالب105
     .الناس أحياناً يستغلونيي لمصلحتهم106
     .حياتي سليمة وجيدة107
     .يجب أن يكون المنزل نظيفاً وال عيب فيه108
     .إن مشكالتي تسبب لي القلق واالنزعاج بسهولة109
     ).اإلشاعات(استمع أبداًَ إلى القيل والقال ال110
     .لم يفهماني أبي وأمي ابداً منذ الصغر111
     .أشياء كثيرة في الحياة تغضبني112
     .يعاني طفلي من مشكالت خاصة113
      .ال أحب معظم األطفال114
     .يفضل رؤية األطفال وال يجب االستماع إليهم115
     .معظم األطفال متشابهون116
     .مهم أن يعرف األطفال القراءةمن ال117
     .أنا حزين وكئيب في الغالب118
     .يجب على األطفال مراعاة واحترام شعور الوالدين119
     .أنا في الغالب منزعج وقلق120
     .ال يوجد انسجام وتفاهم بيني وبين الناس121
     .الطفل السليم يحافظ على نظافة وترتيب مالبسه ولعبه122
      .فال دائماً مصدراً لسعادة الوالدينيجب أن يكون األط123
      .من الطبيعي أن يرد الطفل على اآلخرين أحياناً بوقاحة وقلة أدب124



غير   موافق العبارة  .م

  موافق

     .أنا لست منصفاً أو عادالً مع اآلخرين125
     .أحياناً أستمتع بعدم ضرورة العناية بطفلي126
     .الترتيبيجب أن يتمتع األطفال دائماً بالنظافة و127
      .عندي طفل بطئ128
      .يجب على األبوين استخدام العقاب في حالة ضبط سلوك الطفل129
     .يجب على األطفال عدم إحداث اي متاعب130
     .أنا عادة أعاقب طفلي عندما يبكي ويصرخ131
     .يحتاج الطفل إلى قواعد وقوانين صارمة جدا132ً
     .امر الوالدينيجب على األطفال عدم مخالفة أو عصيان أو133
     .أشعر بأنني أحسن من اآلخرين في الغالب134
     .أغضب أحياناً بسبب األطفال135
     .كنت أخاف في الطفولة في أغلب األحيان136
      .يجب أن يتمتع األطفال دائماً بالهدوء واألدب137
     .أشعر بالقلق واالنزعاج في الغالب وال أعرف السبب138
     .ق واالنزعاجعملي اليومي يسبب لي القل139
     .أحياناً أخشى من أن أطفالي لن يحبونني140
     .أعيش حياة جنسية سعيدة141
     .قرأت كتباً ومقاالت عن تربية األطفال142
     .أشعر بالوحدة الشديدة في الغالب143
     .يجب على الناس عدم إظهار الغضب144
     .في الغالب أشعر بالوحدة145
      .ةأحياناً أقول كلمات بذيئة وفاحش146
     .أعيش قصة حب عميقة في الفترة الحالية147
     .هناك مشكالت كثيرة في عائلتي148
     .ال أفعل أي شيء ضار بصحتي149
     .أنا سعيد دائماً بكل ما أملك150
     .الناس اآلخرون جعلوا حياتي شاقة وعسيرة151
     .أضحك كل يوم أحيانا152
     .أشعر بالقلق أحياناً من أن حاجاتي لن تتحقق153
     .أشعر بالخوف في الغالب154
      .أحياناً أتصرف بطريقة سخيفة وحمقاء155
     .يجب أن يحتفظ الشخص بأسراره لنفسه156



غير   موافق العبارة  .م

  موافق

     .ال أرفع صوتي أبداً أثناء الغضب157
     .تعرضت للضرب والتوبيخ في الطفولة من أبي وأمي158
     .ألخرينأحياناً أفكر في نفسي قبل أن أفكر في ا159
      .دائماً) الحقيقة(أقول الصدق 160

  
 

  
  



  ) 1 -2(ملحق 
  child abuse للطفل  اإلساءةيبين اوزان الفقرات لمقياس 

  
  

 رقم الفقرة
  

بموافق تكون  صفي حالة استجابة المفحو
  أوزان الدرجة

  

  
بغير  صفي حالة استجابة المفحو

  موافق تكون أوزان الدرجة

3  -  1  
5  14  -  
7  4  -  
9  2  -  
13  2  -  
14  -  1  
17  7  -  
18  6  -  
19  8  -  
22  1  -  
23  11  -  
24  8  -  
25  4  -  
26  5  -  
28  1  -  
29  4  -  
32  1  -  
36  12 -  
38  8  -  
39  6  -  
41  8  -  
45  2  -  
47  2  -  
49  1  -  
52  7  -  
54  4  -  
56  3  -  
63  2  -  
67  6  -  
68  3  -  
69  6  -  
73  1  -  
74  8  -  
75  -  9  
76  9  -  
77  -  14  
78  5  -  
80  5  -  
81  -  3  
83  19  -  
84  6  -  



  
 رقم الفقرة

  
بموافق تكون  صفي حالة استجابة المفحو

  أوزان الدرجة
  

  
بغير  صفي حالة استجابة المفحو

  موافق تكون أوزان الدرجة

90  6  -  
93  2  -  
94  1  -  
95  5  -  
98  14  -  
99  2  -  
100  1  -  
102  16  -  
103  17  -  
105  2  -  
107  -  5  
108  2  -  
109  22  -  
111  5  -  
112  2  -  
113  10  -  
115  1  -  
118  17  -  
120  7  -  
122  8  -  
127  6  -  
128  2  -  
129  1  -  
130  8  -  
132  1  -  
134  -  2  
138  4  -  
141  -  5  
143  23  -  
145  6  -  
147  -  3  
148  12  -  
151  6  -  
152  -  13  
153  8  -  
154  12  -  

  
  486 =درجة المقياس 

  
  
  

  
  ) 2-2(ملحق 



  Distress  األسى يبين أوزان الفقرات لمقياس 
  

  
  رقم الفقرة

 

  
بموافق تكون  صفي حالة استجابة المفحو

  أوزان الدرجة
  
  

  
بغير  صفي حالة استجابة المفحو

  موافق تكون أوزان الدرجة

5  14  -  
9  2  -  
17  7  -  
18  6  -  
22  1  -  
23  11  -  
25  4  -  
28  1  -  
29  4  -  
36  12  -  
41  8  -  
47  2  -  
49  1  -  
52  7  -  
56  3  -  
63  2  -  
73  1  -  
78  5  -  
84  6  -  
93  2  -  
95  5 -  
98  14  -  
99  2  -  
102  16  -  
103  17  -  
105  2  -  
109  22  -  
111  5  -  
112  2  -  
118  17  -  
120  7  -  
138  4  -  
143  23  -  
145  6  -  
153  8  -  
154  12  -  

  261= درجة المقياس 
  
  )3-2(ملحق 



  Rigidity  الجمود/  التصلبيبين أوزان الفقرات لمقياس 
  

  
  رقم الفقرة

  
بموافق تكون  صفي حالة استجابة المفحو

  أوزان الدرجة
  
  

  
بغير  صفي حالة استجابة المفحو

  موافق تكون أوزان الدرجة

7  4  -  
19  8  -  
24  8  -  
26  5  -  
32  1  -  
54  4  -  
68  3  -  
80  5  -  
108  2  -  
115  1  -  
122  8  -  
127  6  -  
130  8  -  
132  1  -  

  64= درجة المقياس 
  

  ) 4-2(ملحق 
  Unhappiness عدم السعادة يبين أوزان الفقرات لمقياس 

  
  

  رقم الفقرة
  

  
بموافق تكون  صفي حالة استجابة المفحو

  أوزان الدرجة
  
  
  

  
بغير  صفي حالة استجابة المفحو

  موافق تكون أوزان الدرجة

14  -  1  
38  8  -  
75  -  9  
77  -  14  
81  -  3  
90  6  -  
107  -  5  
134  -  2  
141  -  5  
147  -  3  
152  -  13  

  69=درجة المقياس 
  )5-2(ملحق 



 Problems with child الطفل والذات مشكالت مع الفقرات لمقياسيبين أوزان  
and self  

  
  

  رقم الفقرة 
  

بموافق تكون  صفي حالة استجابة المفحو
  درجةأوزان ال
  
  

  
بغير  صفي حالة استجابة المفحو

  موافق تكون أوزان الدرجة

3  -  1  
45  2  -  
69  6  -  
76  9  -  
113  10  -  
128  2  -  

  
  30=درجة المقياس 

  
  )6-2(ملحق 

  Problems with family مشكالت مع االسرةيبين الفقرات لمقياس  
  

 رقم الفقرة
    

بموافق تكون  صفي حالة استجابة المفحو
  ن الدرجةأوزا

    
  

  
بغير  صفي حالة استجابة المفحو

  موافق تكون أوزان الدرجة

39  6  -  
83  19  -  
94  1  -  
148  12  -  

  
  38=درجة المقياس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )7-2(ملحق 



  Problems from other خرين يبين أوزان الفقرات لمقياس مشكالت من اآل
  

  
  رقم الفقرة

  
 بموافق تكون صفي حالة استجابة المفحو

  أوزان الدرجة
  

  
بغير  صفي حالة استجابة المفحو

  موافق تكون أوزان الدرجة

13  2  -  
67  6  -  
74  8  -  
100  1  -  
129  1  -  
151  6  -  

  
  

  24=درجة المقياس 
  

  ) 8-2(ملحق 
    Lieيبين أوزان الفقرات لمقياس الكذب  

  

 صفي حالة استجابة المفحو رقم الفقرة
  بموافق تكون أوزان الدرجة

        

في حالة استجابة 
بغير موافق  صالمفحو

  تكون أوزان الدرجة
12  -  1  
34  1  -  
35  1  -  
44  -  1  
46  -  1  
57  -  1  
62  1  -  
66  -  1  
70  1  -  

106  -  1  
110  1  -  
146  -  1  
149  1  -  
150  1  -  
155  -  1  
157  1  -  
159  -  1  
160  1  -  

   18= درجة المقياس 
  )9-2(ملحق 



  Inconsistencyقرات لمقياس عدم اتساق االستجابة يبين أوزان الف 
 
  

     
 ازواج الدرجات        

  
  االستجابة 

  

   
  أوزان الدرجات

  1                 موافق-موفق  3-76
  غير موافق-غير موافق

  1  موافق-موفق            4-6
  غير موافق-غير موافق  

  1  غيرموافق - موافق   5-9
  غيرموافق - موافق 

  1  غيرموافق - موافق   41 - 38
  غيرموافق - موافق 

  1  موافق-موفق  70 - 44
  غير موافق-غير موافق

  1  غيرموافق - موافق   63 - 52
  غيرموافق - موافق 

  1  غيرموافق - موافق   72 - 58
  غيرموافق - موافق 

  1  غيرموافق - موافق   65 - 62
  غيرموافق - موافق   

  1  غيرموافق - موافق   118 - 75
  غيرموافق - موافق 

78 – 98  
  

  1  غيرموافق - موافق 
  غيرموافق - موافق 

  
  
  



     
 ازواج الدرجات        

  
  االستجابة 

  

   
  أوزان الدرجات

  1  قغير مواف - موافق   94 - 83
  قغير مواف - موافق 

  1  غير موافق –موافق   158 - 85
  غير موافق –موافق 

  1  موافق   –موافق   141 - 87
  غير موافق –غيرموافق 

  1  موافق   –موافق   152 - 90
 غير  موافق –غير موافق 

  1  موافق   –موافق   107 - 95
  غير موافق  –غيرموافق 

  1  قغير مواف - موافق   151 -  100
  قغير مواف - موافق 

  1  قغير مواف - موافق   120 -  105
  قغير مواف - موافق 

  1  قغير مواف - موافق   127 -  122
  قغير مواف - موافق 

  1  قمواف - موافق   133 -  124
  غير موافق  –غيرموافق 

  1  غير موافق  –موافق   145 -  143
  قغير مواف - موافق 

  
  20=  درجة المقياس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )10-2(ملحق 



   Random response  يبين أوزان الفقرات لمقياس االستجابة العشوائية
  

 صفي حالة استجابة المفحو  قم الفقرةر
  بموافق تكون أوزان الدرجة

  

في حالة استجابة 
بغير موافق  صالمفحو

  تكون أوزان الدرجة
1  1  -  

11  -  1  
16  -  1  
27  -  1  
31  -  1  
33  1  -  
43  -  1  
53  1  -  
58  1  -  
59  1  -  
60  1  -  
61  1  -  
65  -  1  
72  -  1  
89  -  1  

114  1  -  
116  1  -  
119  -  1  

 
  18 =درجة المقياس 

 
  


