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 :ملخص البحث باللغة العربية

ة المبكرة، الكشف عن األثار التي إلى التعرف على ماهية اإلساءة واالهمال في مرحلة الطفول الحالييهدف البحث            

)الجسمية، المعرفية، العقلية، االجتماعية(، تحديد اآلثار المترتبة لإلساءة  المختلفةيسببها كالهما على جوانب نمو الطفل 

 الطفل وكذلك أثارهما السلبية طويلة المدى على الطفل.دماغ واإلهمال على 

البشري وهذه  لتطور العقفي مرحلة الطفولة تؤدي إلى تغييرات دائمة في أن اإلساءة واإلهمال نتائج البحث  من اهمو

تعاطي و مثل االضطرابات النفسية التغييرات في بنية الدماغ يمكن أن تسبب مشاكل نفسية وعاطفية في مرحلة البلوغ

النمو بشكل  داء وظيفتها أوأعن  الدماغ وتعرقلهاوكذلك تؤثر إساءة معاملة األطفال وإهمالهم على مناطق معينة من  .المخدرات

جوانب نمو تكون مدمرة ولها آثار سلبية طويلة األمد على قد ن إساءة معاملة األطفال وإهمالهم ومن ناحية أخرى فإصحيح. 

على المدى الطويل، ومن  واجتماعيةسلبية ومشكالت صحية  أثارهمالهم إوساءة معاملة األطفال اينتج عن  كما .المختلفةالطفل 

الكحول  تعاطي، الحمل غير المرغوب فيه ،السمنة ،ممارسة العنف أو الوقوع ضحيّة له ،التدخين ،االكتئاب لك المشكالت:ت

 . مراض الضغطأالسرطان و، من األمراض مثل أمراض القلب التعّرض للعديد ،والمخدرات

 الطفولة المبكرة ،نمو الدماغ ،اإلهمال ،اإلساءة المفتاحية:الكلمات 
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The Effect of Abuse and Neglect on Development in early Childhood in the Light of Brain 

Research Results 

 

Abstract:  

The current research aims to identify the nature of abuse and neglect in early childhood, 

to reveal the effects that both cause on the different aspects of the child’s development (physical, 

cognitive, mental, social), and to determine the effects of abuse and neglect on the child brain, as 

well as the long-term negative effects of them on the child.  

 One of the most important results of the research is that abuse and neglect in childhood 

leads to permanent changes in the development of the human mind, and these changes in the 

structure of the brain can cause psychological and emotional problems in adulthood, such as 

psychological disorders and drug abuse. Child abuse and neglect also affect certain areas of the 

brain and impede them from functioning or developing properly. On the other hand, child abuse 

and neglect can be devastating and have long-term negative effects on different aspects of a 

child's development. Also, child abuse and neglect results in negative effects and long-term 

health and social problems, including depression, smoking, violence or being a victim of it, 

obesity, unwanted pregnancy, alcohol and drugs abuse, and susceptibility to many diseases such 

as heart disease, cancer and pressure diseases. 

Keywords: Abuse, Neglect, Brain development, early childhood 

 

 :المقدمة

لغد ورجال ونساء المستقبل وعليهم اوهم شباب  ،وجل فهم زهرة الحياة وعماد االمةيعتبر االطفال هبة من هللا عز              

 فيتقوم االمة وآمالها ولذلك البد من إعدادهم إعدادا سليما حتى يستطيع هؤالء األطفال األبرياء من حل مشكالتهم ويعيشون 

 .(791: 5002)دوارة،  واالهتمامالمحبة إطار من  فيسالم 

القضايا  هذهتباين المجتمعات تتباين أساليب معالجة  العالم، ومع فيوتعد قضايا األطفال من أكثر القضايا إلحاحا             

ها من إعداد ما يتاح ل القطاعات بقدريقع عبء ذلك على مختلف ووسائلها على أساس أن األطفال يمثلون قوى بشرية مستقبلية و

 (.25: 7،5057)العطار،  لوتأهيل لهؤالء األطفا
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تشكل شخصية الطفل  التيتعتبر مرحلة الطفولة وما يمر به الطفل من مواقف وخبرات إيجابية وسلبية من المراحل و

وسوء  رابهالضطوتكامله طوال فترة حياته وإما أن تكون مصدر  مصدر قوتهفإما أن تكون  من نقاط التحول بحياته وتعتبر

فعندما يشعر الطفل بالطمأنينة من الوالدين والمجتمع يكون صورة إيجابية عن ذاته، أما إذا أدرك الطفل عدم قبوله فهذا  توافقه.

 األمن.من شانه أن يشعره بالتهديد وعدم 

 انعكاساتا من تؤرق المهتمين والمتخصصين لما له التيولقد أصبحت إساءة معاملة األطفال وإهمالهم من المشكالت 

مرحلة الطفولة المبكرة من بين أكثر الفئات  فيولذلك يعد االطفال نفسية وسلوكية وجسدية وعقلية متعددة على المدى القريب 

عالمهم فإنهم يشبون أسوياء ناجحين أما إذا تم  استكشافنعموا بحماية وتم تقديرهم وتشجيعهم على  ، فاذامجتمعنافي المهددة 

 أن ينشئوا أسوياء.في تعرضوا للتحرش أو العنف أو اإلهمال فسيكابدون صعوبة أو  استغاللهم

حيث ترسخ فيها أسس  التطور البشرى،في ( فأن مرحلة الطفولة المبكرة تعد فترة مميزة 5057 ،لومسدنوكما أشار)

على البالغين الذين يتولون مهمة  تام اعتمادحالة في يكون الرضع واألطفال وفي هذه المرحلة  المستقبل،في الرفاهية والتعلم 

مرحلة الطفولة المبكرة في الرعاية  ومانحيويتعين على اآلباء يعيشون فيها  التيكما يتأثر تطورهم السريع بالبيئات  رعايتهم،

 الخمس السنوات األولى يمكنفي لمخاطر أو يلحقون بهم األذى ولتعريضهم مصدرا ل وليس واآلمنمصدرا للراحة  ايكونوأن 

 .واإلهمال المنزلييها سمات العنف بيئات فقيرة مؤذية تتجلى ففي أن يتعرض الطفل لألذى والتربية 

تضمن نموهم بشكل سليم مما يؤهلهم بأن  التيالمرحلة وتأمين األجواء المطمئنة  تلكفي وحتى نتمكن من حماية األطفال       

لتعرف على األسباب الكامنة وراء اإلساءة واإلهمال حتى نتمكن من يتوجب علينا ا المجتمع، فأنهفي يكونوا أعضاء فاعلين 

جميع أنحاء في  واالزدياد االنتشار فيعلى أحد أن سوء معاملة األطفال بشتى أنواعها هو من اآلفات اآلخذة  ىفضبطها، وال يخ

 العالم.

لها آثارها المستقبلية على  والتيسلبية الظواهر البدراسة اإلساءة واإلهمال ألنها تعد من  اهتمام الباحثةولذلك جاء 

 المبكرة.مرحلة الطفولة في  األطفالالصحة النفسية والعقلية لهؤالء 

 :البحثمشكلة 

تم فيها بناء المراحل األساسية للطفل من الناحية الجسمية ي والتيتعد مرحلة الطفولة من المراحل التكوينية للفرد   

حيث تعد  (.25: 7،5057العطار، المستقبلية )حياة الطفل  فيتلك المرحلة تأثيرا عميقا  تؤثرواالجتماعية، ووالنفسية والعقلية 

، فاألسرة هي البيئة التي يتفاعل فيها الفرد منذ أكان ذلك مجتمعا حضريا أو ريفيا األسرة الخلية األولى في بناء أي مجتمع سواء

اته األولى ومن خاللها يتم اكتسابه العديد من الخصائص الشخصية ، ألنها تحتضن الطفل في سنواألهم الجماعةطفولته، وهي 

نموه المهمة والسلوك المميز، ولذا فأن الخبرات األسرية التي يتعرض لها الطفل في سنواته األولى من أهم الخبرات في 

 الدوي،) وتكوين اتجاهاته شخصيتهواالنفعالي واللغوي، وان أسلوب معاملة الوالدين يعد عامال هاما في تشكيل  االجتماعي

5002) 

في المجتمعات اإلنسانية كافة، فهي ال تقتصر على مجتمع تواجهنا وتعد ظاهرة اإلساءة لألطفال من المشكالت التي           

  (.5003أبو نواس، )عليهم. كون األطفال هم موضوعها خاصة، وان مستقبل المجتمع يعتمد  وتأتى خطورتها غيرهدون 
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بها عالميا ومحليا خاصة بعد عقد  االهتمامعلى الطفل واألسرة والمجتمع فقد ازداد  خطيرةولما لإلساءة من نتائج             

 حماية الطفل من اإلساءة،والندوات الدولية والمحلية في مجال  تمراتانينات وأظهرت العديد من الدراسات واألبحاث والمؤمالث

 (73: 5077 ،الضمور) تزايدت ثقافاتها وتعددت أعراقها مهمازايد مستمر في المجتمعات أن عدد حاالت اإلساءة لألطفال في ت

إساءة معاملة األطفال أن  إلى  (WHO, 2020)منظمة الصحة العالمية  (،Tanya et al., 2015من )كال  ولقد أشار         

ما يقرب وأن  االعتداء الجسدي والجنسي. ايليه 71 التي تم مالحظتها تحت سنووإهمالهم هي أكثر أنواع سوء المعاملة شيوًعا 

 كل عام. عنها معاملة األطفال وإهمالهم يتم إبالغ خدمات حماية الطفل لماليين حالة إساءة  3من 

األسر ذات الوضع االجتماعي بين  وإهمالهم أمر شائع ( أن إساءة معاملة األطفالMadhvi et al., 2021) أشار ولقد       

لديهم أيًضا إصابات جسدية مثل وأن دي المنخفض بالمقارنة مع العائالت ذات الوضع االجتماعي واالقتصادي العالي واالقتصا

كدمات وتشققات في العظام وحروق وجروح في اليد وهؤالء األطفال أيضا عادة ما يكون لديهم ضعف في المهارات 

 .والعاطفيةاالجتماعية 

الخطيرة التي  من القضاياتعد  والتي همالهمإو معاملة األطفالإساءة والتركيز على قضية  ماماالهتجاء  ومن هنا              

  .بصفة خاصة وعلى مستقبل األمه بصفة عامه الطفلتتعلق بالصحة العامة ولها تأثير طويل المدى على صحة ورفاهية 

 اإلجابة عن السؤال الرئيسى التالى:في وتتحدد مشكلة البحث 

 الدماغ؟ضوء نتائج بحوث في الطفولة المبكرة في ما تأثير اإلساءة واإلهمال على النمو                

 :ق من التساؤل الرئيسى االسئلة الفرعية اآلتيةثوينب

  اإلساءة واإلهمال على جوانب النمو لدى الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة؟ تأثيرما  

 ؟ماغية لدى الطفل في مرحلة الطفولة المبكرةاإلساءة واإلهمال على الناحية الد ما تأثير 

 ؟السلبية طويلة المدى الناجمة عن اإلساءة واإلهمال ما األثار 

 :هدف البحث

 :إلى الحالييهدف البحث      

  المبكرة.التعرف على ماهية اإلساءة واالهمال في مرحلة الطفولة 

  الجسمية، المعرفية، العقلية، االجتماعية(.لطفل )مو انالكشف عن األثار التي يسببها اإلساءة واإلهمال على جوانب 

 .تحديد اآلثار المترتبة لإلساءة واإلهمال على الطفل من الناحية الدماغية 

 تحديد اآلثار السلبية لإلساءة واإلهمال طويلة المدى؟ 

 أهمية البحث:

 :يليفيما  الحاليلبحث تكمن أهمية ا 

 :األهمية النظرية

 حياة  علىقد تبدو ذات أهمية وتأثير بالغ والتي يته من خالل تناوله للعديد من المتغيرات الهامة يستمد هذا البحث أهم

 .)مرحلة الطفولة المبكرة( الطفل في تلك المرحلة الحاسمة من العمر

  تحديد األثار المترتبة لإلساءة واإلهمال على الناحية الدماغية للطفل. في البحث اهذقد تفيد نتائج 

  إثراء المكتبة النفسية والعربية. فيربما قد يساهم  الذي السيكولوجيهذا البحث إضافة إلى التراث قد يكون 
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 :األهمية التطبيقية

  على األثار المترتبة لإلساءة واإلهمال على جوانب الوقوف  فييستمد هذا البحث أهميته التطبيقية من كونه يساهم

 الطفل.نتقالية في حياة لمرحلة الحساسة واالالنمو المختلفة في تلك ا

  رفع مستوى التوعية لدى جميع فئات المجتمع  فيبناء برامج إرشادية وتنموية أو أساليب ومناهج دراسية تساهم

 واإلهمال في تلك المرحلة الهامة. لإلساءةالسلبية  باآلثار

 :البحثحدود 

ن الدراسات واألبحاث والمقاالت البحثية االجنبية على مجموعة م الحاليالحدود الزمانية والمكانية للبحث  اعتمدت      

 5057حتى  5007الفترة من  المبكرة خاللمرحلة الطفولة في تتعلق باإلساءة واإلهمال  التيوالعربية 

 البحثمصطلحات 

 :إساءة األطفال

سوء  هي كل أشكالإساءة معاملة األطفال وإهمالهم على أنها " WHO)،(2006العالمية  منظمة الصحةتعرف 

الجنسية، واإلهمال والتقصير في المعاملة أو االستغالل االقتصادي أو أي شكل من أشكال أو المعاملة الجسدية أو العاطفية 

 .فعلي أو محتمل إليقاع األذى على صحة الطفل وبقاءه ونموه " لاالستغالل والذي يؤدي بشك

( اإلهماُل بأنه الفشل Massey-Stokes, 2018; Preethy and Somasundaram, 2020من )كال  يعرفكما 

أو تلبية احتياجات الطفل األساسية من الناحية البدنية والعاطفية والتعليمية والطبية؛ وقد يترك الوالدان أو مقدمو  في توفير

 الرعاية الطفَل في عهدة شخص يُعرف بكونه ُمعتديًا، أو قد يتركون طفاًل وحده من غير إشراف.

اإلساءة بأنها مجموعة التصرفات اإلرادية من قبل الوالدين أو المحيطين بهم أو ( 6 :5077 ون،وآخرفي حنويعرف )

للطفل مع وجود النية المسبقة إللحاق الضرر به مما  واالجتماعي والنفسي الماديواألذى  زمالئهم أو أقاربهم إليقاع الضرر

 .والنفسي الجسديعور الطفل باأللم يؤدى إلى ش

 :(اإلهمال –الجنسية  –العاطفية  -البدنية  / )الجسديةأنواع متعددة نذكر منها اإلساءة واإلساءة لها 

 اإلساءة الجسدية/ البدنية: 

أن اإلساءة إلى ( Shonkoff and Garner, 2012; Massey-Stokes, 2018; Melinda et al., 2020يشير )

، الحرقبدني. تشمل الضرب، الرج،  –أو عذاب جسدي  الجسدية للطفل ليست سوى فعل متعمد للتسبب في إصابة أو توتر

 شياء مثل الحزام أو العصا.بعض األمساعدة بالطعن، العض، والخنق باليدين أو 

  العاطفية:اإلساءة 

( اإلساءة العاطفية على أنها:           Madhvi et al., 2021)،  (WHO. 2020) عّرفت منظمة الصحة العالمية

ن الطفل يمكن أن يطور وهذا أل، بما في ذلك توافر رقم مرفق أساسي، اعمة مناسبة من الناحية التنمويةد الفشل في توفير بيئة

مجموعة مستقرة وكاملة من الكفاءات العاطفية واالجتماعية بما يتناسب مع إمكاناته الشخصية وفي السياق للمجتمع الذي يسكن 

 .فيه الطفل
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  الجنسية:اإلساءة 

سلوك جنسي غير الئق مع الطفل. يتضمن مداعبة األعضاء  اإلساءة الجنسية بانها (Madhvi et al., 2021) يعرف            

 .في مرحلة ما قبل البلوغ واالستغالل الجنسي ، والجماعداعب األعضاء التناسلية للبالغين، وجعله يلهالتناسلية 

 :اإلهمال 

 توفيرفي إهمال الطفل بأنه فشل ( Madhvi et al., 2021) ، (WHO. 2020) عّرفت منظمة الصحة العالمية        

 المأوى والظروف المعيشية اآلمنة. ، التغذية التنمية العاطفية،، التعليم، الصحةك في كل المجاالت عوامل الرعاية للطفل
 

 :النظرياإلطار 

 :همالاإلساءة واإلمفهوم 

إهمال في العالج وسوء  نها اإليذاء الجسدي أو العقلي أو الجنسي اومفهوم اإلساءة على أ( 71:5077 ،الضمور)حدد           

التغذية لألطفال دون سن الثامنة عشرة من قبل الشخص المسؤول عن رعاية الطفل وسالمته مما يعرض سالمة الطفل ونموه 

 للخطر.

سي، واإلساءة الجنسية، واإلهمال أو إساءة والنف البدنيمتعددة منها األذى أو الجرح  معانين المفهوم ذاته يحوي أكما          

إلى  تشيرمعاملة الطفل قبل وصوله لسن الثامنة عشرة من العمر على يد شخص مسئوال عن تربيته ورعايته في ظل ظروف 

البداينة، ) ورة إن يكون إساءة في مجتمع أخروما يعد إساءة في مجتمع ليس بالضر تضرر أو تهدد صحة الطفل وأمنه النفسي.

5007.) 

األسرة يترتب عليه  أفراد أحدالعنف ضد  أعمالمباشر من  غيرأو  اإلساءة بأنها عمل مباشر( 5077الضمور، ) ويعرف      

الدين أو احد أفراد األسرة أو يمكن أن تصدر من الوالسلبية التي  االعمالهذه  يكون ضحية والطفل أو جنسي أو نفسي بدنىأذى 

 .لمة أو مربيه األطفال أو طفل آخر أو شخص غريبمن يقوم برعايته مثل المع

( بأنها سلوكيات غير سوية من اآلباء واألمهات والمعلمين واإلخوة والزمالء موجهه للطفل 522:5077ويؤكد )البهاص،       

داخل سرة أو مقصودة وتشمل عدة أنواع منها اإلساءة الجسمية والنفسية والجنسية واإلهمال داخل األ بطريقة مقصودة أو غير

 .المدرسة

 الطفل:أنواع إساءة معاملة 

 :كما بالشكل التالي ( أن إساءة معاملة األطفال تنقسم إلى أربعة أنواعMassey-Stokes, 2018يشير )      
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 إساءة معاملة األطفالأنواع يوضح (: 1) شكل

 الجسدية: أوال: اإلساءة

تشمل الضرب، بدني.  –سبب في إصابة أو توتر أو عذاب جسدي اإلساءة الجسدية للطفل ليست سوى فعل متعمد للت

كما وضحها كال من  الرج، الحرق، الطعن، العض، والخنق باليدين أو بمساعدة بعض األشياء مثل الحزام أو العصا

(Melinda et al., 2020) ،(Massey-Stokes, 2018)( ،Shonkoff and Garner, 2012;). 

 الجسدية:لإلصابة  وأن من أهم مؤشرات التعرض

 عادة ما يكون لدى الطفل عيون سوداء وإصابات وحروق وجروح مجهولة في الجسم. -7

 . إصابة الطفل باالكتئاب واالحتجاج على العودة إلى المنزل من المدرسة.5

 . ينكمش الطفل جسمه عندما يقترب منه أي شخص بالغ.3

 . الطفل غير اجتماعي ويبدو أنه خائف دائًما.5

 القديمة.كدمات متكررة في الجسم مع تالشي الندبات  .2

 الجسدية:أنواع اإلساءة 

 :وهيأربعة أنواع  فيتتمثل  الجسدية( أن اإلساءة Melinda et al., 2020) أكدت        

 اإلساءة للطفل. فيفقدان الطفل لحياته نتيجة للشدة والقسوة  القاتل:النوع  .7

 السامة.المواد  الحروق، استنشاقالرأس،  إصابات‘الكسور طيرة مثل ينتج عنه إصابة خ ما الخطر:النوع  .5

 .......األنف، الفم العينين،هو ما يكون له أثار على الجسم مثل التجمعات الدموية حول  النوع األقل أثرا: .3

 هز-للبطن الداخليالنزيف  الصدري،غير ظاهرة مثل كسر القفص  تأثيراتهو ما يؤدى إلى  الظاهر:النوع غير  .5

 الداخلي.الدماغ 
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 :الشكل التالىفي ويمكن تلخيص أنواع اإلساءة الجسدية 

 

 

 (: يوضح أنواع اإلساءة الجسدية2شكل )

 العاطفية ثانيا: اإلساءة

 تشملأن اإلساءة العاطفية ( Massey-Stokes, 2018; Preethy and Somasundaram, 2020من )كال أشار 

ومن ام اآلخرين. عادة ما يقوم الوالد بإجراء مقارنات خاطئة ويصفها بأنها ال قيمة لها. التشهير المستمر وإحراج الطفل أم

 التوجيه.األكثر شيوعا النقد والتهديد وإظهار قدر أقل من الحب أو الدعم أو أشكال اإلساءة العاطفية 

 واالجتماعيفي العاطعلى إنها هجوم على نمو الطفل  (5071، )حسين وآخرون، (5070 )العدل،كال من ويعرفها 

 ته ومنها التجاهل والتدليل والرفض والشتم والعزل والنقد.ايهدد صحة الطفل النفسية وإحساسه بذ

 العاطفية:ن أهم مؤشرات التعرض لإلصابة وم

  في النمو العاطفي أو البدن.لديه تأخر  

 عدم االرتباط بوالديهم أو مقدم الرعاية. 

   بعدوانيةالتصرف بيبادر. 

 غير مناسب أو طفولي بشكل غير الئق مبالغا بشكلالطفل  يكون سلوك إما أن. 

 في بعض األحيان يحاول األطفال االنتحار. 

 والعض.عن الطفل بعض السلوكيات الطفولية مثل الهز والمص  ريصد 

 العاطفية:أنواع اإلساءة 

 ا يلى:مفي فية تتمثلالعاط( أن اإلساءة Child Welfare Information Gateway, 2019تذكر )        

  الطفل.الكلمات والعبارات السيئة والنابية على  وهي استخدام :اللفظيةاإلساءة 

  للطفل.القيام بحركات وإشارات تعبر عن اإلهانة النفسية  وهي :الحركيةاإلساءة 

  ا(.أنت غلط دايم -غبيأنت  -أسماء على الطفل مثل )أنت ال تفهم : إطالقشأنهتحقير الطفل والحط من 

 نفس الطفل. فيلى الطفل لخلق جو من الخوف عأساليب القسوة والتهجم  استخدام: وهو الترهيب والقسوة 

 للطفل العاطفي: وهو تجاهل النمو التجاهل والبرود. 
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 العاطفية:والشكل التالى يبين أنواع اإلساءة 

 

 لعاطفية(: يبين أنواع اإلساءة ا3شكل )                                     

 الجنسية ثالثا: اإلساءة

بأنها االعتداء الجنسي على الجنسية اإلساءة  (Massey-Stokes, 2018; Melinda et al., 2020)يعرف )

طفل، مثل المالطفة أو لمس األعضاء التناسلية بالفم، أو الجماع، أو االستغالل، أو الأي نشاط جنسي مع أو على أنه األطفال 

 المواد اإلباحية المستخدم فيها األطفال. إجبارهم على مشاهدة

 من أهم مؤشرات التعرض لإلصابة العاطفية:و

 كدمات غير مبررة مع نزيف في منطقة األعضاء التناسلية. 

 الهروب من المنزل وهم في مرحلة الخجل والشعور بالذنب. 

 إيذاء الذات أو محاوالت االنتحار. 

 الحْمل أو العدوى الَمنقولة جنسيًّا. 

 ضه/ها لالعتداء الجنسيعبا ح تَعرُّ  رات قد تُوضِّ
 

 :: إهمال األطفال في مرحلة الطفولة المبكرةرابعا

اإلهماُل بأنه الفشل في توفير أو ( Massey-Stokes, 2018; Preethy and Somasundaram, 2020)يعرف              

لتعليمية والطبية؛ وقد يترك الوالدان أو مقدمو الرعاية الطفَل في تلبية احتياجات الطفل األساسية من الناحية البدنية والعاطفية وا

 عهدة شخص يُعرف بكونه ُمعتديًا، أو قد يتركون طفاًل وحده من غير إشراف.

  (Child Welfare Information Gateway,2015)وضحها كال من  األطفال كما إهمالأشكال ويمكن تلخيص 

،(Massey-Stokes, 2018)  ،(Preethy and Somasundaram, 2020)  التالي:الشكل في 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-4-5| تأريخ اإلصدار:  لسادس والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    35 

 ISSN: 2706-6495 

 

 

 (: يوضح أنواع اإلهمال4شكل )

 :اإلهمال الجسمي

هو اإلخفاق في حماية الطفل من االمور الخطرة، وعدم توفير الحاجات األساسية للطفل مثل األكل والشرب والمسكن 

 والتدفئة والنوم والهواء النقي أو ترك الطفل لوحدة بدون إشراف.

 :مال الطبياإله

وهو عدم توفير الرعاية الطبية الالزمة للطفل مثل العرض على الطبيب أو عدم توفير العالج والدواء والتطعيمات 

 الالزمة للطفل.

 :اإلهمال العاطفي

مثل السماح بمشاهدة  السلبية،عدم إشباع حاجات الطفل االساسية مثل الحاجة للحب والتقدير وتعريض الطفل للمواقف 

 الجانح.السلوك  ارتكابدات والمشاجرات والخالفات بين الوالدين وتشجيع الطفل على المشا

  :اإلهمال الفكري

وهو اإلخفاق في تشجيع الطفل على الخبرات الجديدة، والمسؤوليات الفردية واالجتماعية، والتدريب على االستقاللية 

 المناسبة، أو سلب حقوقه وممتلكاته.

  :التعليمياإلهمال 

وعدم  المدرسة،الطفل على الغياب عن  بالمدرسة، أو تشجيعرفض تسجيل الطفل  األساسي، أوعدم توفير التعليم هو 

 الدراسية. ألوضاعهالمتابعة المدرسية 

لى يكون معتمدا ععلى األطفال الحقًا في الحياة يؤثر أن إساءة معاملة األطفال أو إهمالهم ( Holmes,  2021)ويشير         

 متنوعة من العوامل: مجموعة

 كم مرة حدثت اإلساءة. 

 عمر الطفل أثناء االعتداء. 

 من كان المسيء. 

 ما إذا كان لدى الطفل شخص بالغ يمكن االعتماد عليه ومحب في حياته أم ال. 

  اإلساءةإلى متى استمرت.  
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 إذا كان هناك أي تدخالت في اإلساءة. 

 نوع اإلساءة وخطورتها. 

 .عوامل فردية أخرى 

من المؤشرات السلوكية التي تدل على تعرض  مجموعة)  Child Welfare Information Gateway, 2019) رتذكو

 يلى:الطفل لإلهمال نلخصها فيا 

 لإلهمال الطفل تعرض على تدل التي السلوكية المؤشرات يوضح( 1) جدول

 

 :مو المختلفةوجوانب النعلى شخصية الطفل  اإلساءة واإلهمالأثر 

هناك أثارا قد تحدث نتيجة لسوء معاملة األطفال تتمثل في جوانب النمو أن ( 20:5001)الدويك ، ( 50:5077،الضموريشير )

 مثل:المختلفة الجسمية والنفسية والمعرفية والسلوكية 

 .وضعف العالقات األسرية واإلصابات المختلفة االجتماعيةالمرضية والعزلة  المشاكل -

الفشل  من يؤثر سلبا على مفهومه لذاته وتحصيله الدراسي وانخفاض دافع االنجاز لديه حيث يخاف مماضعف الثقة بالنفس  -

 .والتأنيب

 .عدوانيته نحو اآلخرين ويثيريشعر باإلحباط  -

همالالمؤشرات السلوكية التي تدل على تعرض الطفل لإل  

 )االطفال في المدرسة(

همالالمؤشرات السلوكية التي تدل على تعرض الطفل لإل  

 )الرضع وصغار السن(

ى مع غالبًا ما يُر -التغيب أو التأخر المتكرر عن المدرسة 

طفيإصابات جسدية غير معالجة ويفتقر إلى الدعم العا  
وضعف االستجابة لمداعبات الكبارالفتور   

لالمنزالعودة إلى في عدم الرغبة  -النوم في الفصل   
د ش -ضرب الرأس -التصرفات العصبية كهز الرجلين

مص اإلبهام-األصابع  

عر غير دائًما ما تكون نظافة الطفل سيئة )غير منتبه، الش

مناسبة  المغسول برائحة ثابتة للجسم(. لديهم مالبس غير

 وغير مناسبة للطقس

 سرعة الهيجان والهدوء

ط في الحركة أو قلة الحركة بدون سبب واضحاإلفرا االمتناع عن حل الواجبات المدرسية  

 االفتقار إلى الفضول وحب االستطالع السلوك اإلنسحابى أو النشاط المفرط أو الخمول

لعابتمزيق الكتب أو الكراسات للواجب والتمارين أو األ لتدهور الصحة فىالمستشدخول    

الدين للمساعدة أو التهيئةعدم اللجوء للو االفتقار إلى الثقة بالنفس أو احترام النفس  
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الكذب كقد يدفعه إلى مشكالت أخرى مما ر النفسي والشعور بالذنب والخوف من العقاب شعوره بالقلق الدائم والتوت -

  .كالشذوذ سوية غيروتعاطي الكحول والمخدرات وسلوكات أخرى 

   .في الذكاء نىوتد صعوبات في األكل والنوم، اكتئاب -

 اآلثار التي تتركها اإلساءة الجنسية على الطفل:

 الجنسية على الطفل تتمثل فيما يلي: لإلساءةقد تحدث نتيجة أثارا  ( أن هناك31:5075حجاب،) توضح

 الشعور بالخوف من الفاعل مما يجعله عرضة لالعتداء المتكرر. -

 الحرج من اإلجابة عن األسئلة الخاصة بالسلوكيات الجنسية. -

 .أقرانهمشاعر الذنب وبأنه مختلف عن  -

 .لألسرةجلب المشكالت  -

           العقلي.النطق والتخلف  مشكالت في التعلم وتأخر في -

 على الطفل:العاطفية/النفسية اآلثار التي تتركها اإلساءة 

( أن اإلساءة 5071، بالقاسمى ولفقير)(، 56:5001(، )السيد،63-25: 5077الضمور، (، )55:5009أشار كال من )أبو جابر،

 ا فيما يلي:العاطفية تؤثر سلبا على الطفل في العديد من النواحي يمكن اجماله

 شديدة:سلبية تأثريات إلى  سلبية البسيطة تأثيرات ما بينتتراوح  :مشكالت شخصيه (7

 النظرة السلبية للحياة واآلخرين - ضعف الثقة بالنفس - تقدير الذات تدنى -القلق): مثل البسيطة فالتأثيرات - 

  .(الشعور بالعجز

  (اآلخرين ضعف الروابط مع -االكتئاب) مثل الشديدة:والتأثريات  

  اجتماعية: انفعاليةمشكالت  (5

 وتؤثر على الطريقة التي يعبر فيها األطفال عن انفعاالتهم وتؤثر  االجتماعيضعف اإلساءة االنفعالية النمو ت

  .االنفعالية لآلخرينللتعبيرات على إدراكهم 

  الطفل وأمه بينتضعف رابطة التعلق. 

  مع األقران صعوبات في العالقات مع اآلخرين، والتعامل.  

  انفعاليه.ضعف الكفاءة في تطوير استجابات  

  سلوكية:مشكالت  (3

  الصراخ  - .التكيفيةوالعنف، والمشكالت  العدوانيتؤدي اإلساءة االنفعالية إلى اضطرابات سلوكيه كالسلوك

 .والشتم

 ؤدي إلى مشكالت في إقامة العالقات مع اآلخرين واألقران وضعف التعاونت. 

 افيه كالسرقةسلوكات انحر. 

 ضعف في وظائف الدماغ المتعلقة بالتخطيط والضبط االنفعالي والعواطف   

           :مشكالت معرفية (5

 تضعف اإلساءة االنفعالية كفاءة األطفال المعرفية ومهارتهم. 
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  اضطرابات في االنتباه والتركيز ونشاط زائد.  

  ارات في حل المشكلة()المه التحصيل( ومشكالت معرفيه ي)تدن مشكالت مدرسية.  

  .ضعف النمو اللغوي وخاصة اللغة التعبيرية، ومشكالت في النطق والكالم  

 :           جسمية وحركيةمشكالت  (5

  تؤثر اإلساءة االنفعالية على صحة الطفل فتؤدي إلى ارتفاع ضربات القلب وسرعة التنفس وخلل في وظائف

   .الدماغ

 الدموية .تهتك بعض االوعية  -إصابة الرأس 

  الداخلية.اإلصابات  –العظام في كسور 

  والركل.إصابات البطن والمعدة من الضرب والرفس 

  والوجه.والعينين  الشفاهأثار مستديمة على                                                                    

 

 آثار سوء المعاملة واإلهمال على الدماغ:

يتكون أن دماغ الطفل هدية بيولوجية من هللا عز وجل Child Welfare Information Gateway, 2015)  (رتذك

 البيولوجيحتى أن البعض وصف الدماغ بأنه مثل الكمبيوتر  تتشابك مع بعضها البعض التيمن الماليين من الخاليا العصبية 

رحم األم في وقت مبكر في الخاليا تتشكل  وهذه. رقلمحيط ويخزنها ويعالجها بعدة طبمعنى أنه يكتسب المعلومات من العالم ا

ويتكيف  وخالل السنوات األولى من عمر الطفل وتتشكل بشكل سريع بناء على تقوية تلك الروابط من خالل توفير البيئة المثلى،

وعندما يتعرض الدماغ بشكل فريد مع المحفزات والخبرات والمثيرات تبعا لخبرات كل طفل سواء كانت إيجابية أم سلبية. 

 والشكل التاليوال تقوم بعملها بشكلها األمثل  الخاليا تضمر هذهفأن الرعاية  مقدميمن خالل  بيئته واإلساءة فيالطفل لإلهمال 

 :يوضح أهمية المراحل األولى من عمر الطفل على تركيب الدماغ

 

  تركيب دماغ الطفلعلى  المبكرة الطفولةأهمية مرحلة (: يوضح 5شكل )

 

 

http://www.ajrsp.com/
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  ومستوى الكورتيزول: المختلفةآثار سوء المعاملة واإلهمال على اجزاء الدماغ 

تأثرها باإلساءة  ها من حيث تعريفها ووظيفتها ومدىللدماغ والتي نتناول المختلفةالشكل التالي يوضح األجزاء 

 :واإلهمال في مرحلة الطفولة المبكرة

 

 (: يوضح تركيب الدماغ 6شكل )

 

    :Corpus callosum   الجسم الثفني

مما يسمح  الدماغ،عبارة عن عصابة سميكة من األلياف العصبية يربط بين الجانبين األيمن واأليسر من  الثفنيالجسم             

ويمثل  ينقل الجسم الثفني المعلومات الحركية والحسية والمعرفية بين نصفي الكرة المخية. الدماغ. كمابالتواصل بين نصفي 

مسارات  ة ويتألف منمحور عصبي مليون 500جسم الثفني أكبر حزمة ليفية في الدماغ ، ويحتوي على ما يقرب من ال

 من وظائف الجسم بما في ذلكيشارك في العديد  و تُعرف باأللياف الصوارية مادة بيضاء ليافأ

 .التواصل بين نصفي الكرة المخية -

 .حركة العين والرؤية -

 .المحافظة على توازن االستثارة واالنتباه -

عند تعرض الطفل لسوء المعاملة واإلهمال فأن ذلك يؤدى ( أنه (Wilson et al., 2011; Holmes, 2021أشار كال من و

بنية الدماغ وهي مسؤولة عن االتصاالت بين العمليات والقدرات في  مادة بيضاءأكبر الحجم في الجسم الثفني، وهو  إلى صغر

 .العلياالمعرفية 

Cerebellum:   المخيخ  

م           الُمَخيخ "الدماغ الصغير" َمَعلٌم رئيسّي في الدماغ الخلفّي لجميع الفقاريات. عند البشر يلعب المخيخ دوراً هاماً في التحكُّ

 والخوف.د يكون أيضاً مشتركاً في بعض الوظائف المعرفيّة كاالنتباه واللغة وكذلك في تنظيم استجابات الرضا الحركّي وق

http://www.ajrsp.com/
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عندما يتعرض الطفل لسوء معاملة فأن ذلك قد أنه  McCrory et al., 2010; Holmes, 2021))أوضح كال من و       

 في.الوظيالحركي والتنفيذي واألداء على تنسيق السلوك  يؤدى إلى انخفاض حجم المخيخ مما يؤثر

 Prefrontal cortex   :الجبهيةالقشرة 

القشرة المخية التي تغطي الجزء األمامي من الفص الجبهي ُوجد أن هذه المنطقة من الدماغ تساهم في تخطيط  هي

ديل جوانب محددة من الحديث السلوك المعرفي المعقد، والتعبير عن الشخصية، وصنع القرار، وتعديل السلوك االجتماعي وتع

واللغة. يُعتبر النشاط الرئيسي في هذه المنطقة من الدماغ كالتوزيع األوركسترالي لألفكار واإلجراءات باالنسجام مع األهداف 

 الداخلية.

األطفال الذين أن  Rajeevan and Gray, 2010)) ،(Hanson et al., 2010)  ،(Holmes, 2021)وبين كال من 

الجبهي األصغر، وهي حاسمة في تنظيم  القشرة للفصفي  ضمور أن لديهم وجد همال شديد عندما كانوا صغاراتعرضوا إل

 السلوك واإلدراك والعاطفة. 

Amygdala:  اللوزة المخية 

الجهاز  الدماغية تشكل جزءا من واللوزة الحصين أمام المخ الفص الصدغي من تقع داخل الدماغ هي جزء من

والقلق وهي تراقب  بالخوف ، وتشارك في إدراك وتقييم العواطف والمدارك الحسية واالستجابات السلوكية المرتبطةوفيخال

 .تعّد كنظام إنذار واستشعار للمتعةوباستمرار ورود أي إشارات خطر من حواس اإلنسان 

قد وجدت أن  )Garnerand (Shonkoff  ،)Holmes, 2021(2012 ,مثل دراسة وعلى الرغم من أن معظم الدراسات       

على حجم اللوزة إال أنه يمكن أن يسبب فرط النشاط في تلك المنطقة من الدماغ مما يساعد على  ال يؤثرسوء المعاملة واإلهمال 

 تحديد ما إذا كان المنبه يهدد ويثير ردود فعل عاطفية.

Hippocampus:  الحصين  

فقد وضح ولذلك  مدىإلى طويلة ال ،الدماغ وتحويل الذكريات من قصيرة المدىفي مسئول عن الذاكرة يسمى بقرن آمون وهو 

الصغر في يتعرض لإلهمال واإلساءة  الذيأن الطفل  (Holmes, 2021)، (Shonkoff and Garner, 2012)كال من 

من الكوريتزون  الطبيعيالذاكرة وعدم قدرته إلى العودة للمستوى في يسبب للطفل مشاكل و حجم منخفض في الُحصينيمتلك 

 بعد التعرض للضغط.

أنه تم ربط إساءة معاملة األطفال وإهمالهم بمناطق معينة من الدماغ تفشل في التكوين أو  (Bick & Nelson, 2016)وقد بين 

التعرض لسوء المعاملة قد يترافق مع انخفاض في حجم الدماغ الكلي  المثال،تنمو بشكل غير صحيح. فعلى سبيل  الوظيفة أو

 لية:مناطق الدماغ التاوقد يؤثر على حجم و / أو أداء 

 اللوزة الدماغية، وهي مفتاح لمعالجة المشاعر. -

 الُحصين، وهو أمر أساسي للتعلم والذاكرة. -

 القشرة الحجاجية األمامية المسؤولة عن التعزيز اتخاذ القرار والعاطفة. -

 المخيخ، مما يساعد على تنسيق المحرك السلوك واألداء التنفيذي. -

 / الدماغ األيمن والعمليات األخرى.الدماغ االيسرالجسم الثفني المسئول عن التواصل بين  -

 اإلثارة والعاطفة والقدرات المعرفية العليا(. المثال،)على سبيل  -

http://www.ajrsp.com/
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Cortisol levels:  مستويات الكورتيزول   

العديد من األطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة، سواء في المؤسسات واألسرة،  (Bruce et al., 2009)أشار 

على التعلم  مستويات الكورتيزول والتي يمكن أن تؤثرفي عانوا فيها من إهمال شديد، يميلون إلى االنخفاض  التيوخاصة تلك 

 والتنشئة االجتماعية.

 :إلساءة واإلهمال طويلة المدىاآلثار السلبية ل

 األثار الجسدية: (1

قد أنه  (Afifi et al., 2016)،  (Monnat & Chandler, 2015)،  (Widom et al., 2012)أشار كال من 

تلف الدماغ الناجم عن )على سبيل المثال ، لإلساءة أو اإلهمالعلى الفور نتيجة تحدث بعض اآلثار الجسدية طويلة المدى 

كما أوضحوا أن  لالكتشاف هن قابلوكتقبل أن آلخرين شهوًرا أو سنوات تلك األثار ل الرأس( ، ولكن قد يستغرق ظهورصدمة 

يسبب سوء المعاملة من أي نوع يمكن أن  إدراك أنومن المهم  بين االعتداء الجسدي والصحة البدنية،هناك ارتباط مباشر 

مجموعة واسعة من المشاكل الصحية ب تم ربط سوء معاملة األطفال بزيادة مخاطر اإلصابةو عواقب جسدية طويلة المدى.

 لى سبيل المثال ال الحصر:ع ،تلخيصها بالجدول التالي المستقبلية يمكنطويلة األجل و / أو 

 

 عن اإلهمال وسوء معاملة األطفال الناتجةالمشاكل الصحية طويلة األجل و/أو المستقبلية ( يوضح 2جدول )

 

 ألثار النفسية:ا (2

 ا:أن لإلساءة واإلهمال أثار نفسية طويلة المدى على األطفال منه )5077الضمور، أوضح )

 اس للحياةماالكتتاب المزمن وفقدان الح  -

 االنتقام.و كراهية اآلخرين والرغبة في أما احتقار وكراهية النفس بلشعو ر باليأس والعجز ورا -

 )الفوبيا( أو الخوف من أماكن او أشياء معينه القلق بأنواعه مثل الرهاب -

 .د األعراض واالضطرابات النفسيةنعزال عن الناس وتزايمما يؤدي إلى االاإلحساس بالعار والخجل  -

 المشاكل الصحية طويلة األجل و / أو المستقبلية

 في صداع نص
القيود الوظيفية )أي محدودية 

 األنشطة(

إرتفاع ضغط الدم ومرض 

 السكري

 أمرض الرئة نوبة قلبية أمرض الرئة

 سوء التغذية التهاب المفاصل ومشاكل الظهر السرطان  /  أمراض األمعاء

الدماغية /  متالزمة التعب  السكتة

 المزمن
 مشاكل في الرؤية تلف في الدماغ

http://www.ajrsp.com/
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 الشك وعدم الثقة في اآلخرين وصعوبة عمل عالقات وبالذات الحميمة منها مثل الزواج.  -

 

 :لدراسات السابقةا

مدى انتشار إساءة معاملة األطفال وما يرتبط بها من الى التعرف على ( 5076وآخرون ) منصوردراسة هدفت  

على عينة  الدراسةأجريت لوغ، حسب ما ورد في عينة من طالب الجامعات في مصر. مشاكل نفسية في مرحلة ما بعد الب

طالبا، من ثالث كليات مختلفة من جامعة الزقازيق )الطب والتربية والفنون واآلداب( أجابوا على استبيانات  963 مكونه من

النتائج وقد أظهرت للطفل وقياس المشكلة النفسية.  متعددة بما في ذلك: استبيان الصحة العامة )القيادة العامة(، استبيان الصدمة

( واإلساءة %55(، واإلهمال البدني )%1.9(، واإلساءة العاطفية )%79عانوا من اإلهمال العاطفي ) الذينالطالب أن نسبة 

ديدة( مع توليفات تم ربط اإلساءة في الطفولة )من الدرجة المعتدلة إلى الدرجة الشو(. %73( واالعتداء الجنسي )%6الجسدية )

وأوضحت مختلفة من مشاكل نفسية )انخفاض احترام الذات، انحالل، إيذاء الذات، االندفاع والعدوان( في مرحلة ما بعد البلوغ. 

ال يبدو للضغوط الجنسية والظرفية )كما هو مبين من قبل القيادة العامة( التأثير على النتائج بقدر ما يكون الحال في النتائج أنه 

أفادت نسبة كبيرة من العينة بحدوث إساءة معاملة األطفال والعديد من  كماالت الدخل المنخفض وحجم األسرة الكبيرة. حا

النتائج المرضية على المدى الطويل لسوء المعاملة في مرحلة ما بعد البلوغ. ويبدو أن المشكلة خطيرة في هذه العينة من الطبقة 

 ن هذه المشاكل يمكن أن تكون أسوأ في الطبقات االجتماعية الدنيا.المتوسطة، وأنه ال يزال ممكنا أ

اإلساءة الموجهة من الراشدين والکبار نحو األطفال أو من أمثالهم من  مشكلة( 5071تناولت دراسة )حسين وآخرون،   

کما تناولت العوامل المؤثرة اإلهمال(، -الجسدية-الجنسية-األطفال وأوضحت الدراسة تعريف اإلساءة وتناولت أنواعها )النفسية

توضح شکل اإلساءة، ومؤشراتها التى تظهر على األطفال من تدهور صحى  التيحدوث اإلساءة بأنواعها، ومظاهرها في 

عن  االبتعادونفسى وسوء تغذية وتدهور داخل المدرسة، واآلثار واألضرار الناتجة عن سوء معاملة األطفال وأخيراً کيفية 

 ومظاهرها. وأشكالهات وتوصيات يجب إتباعها للتقليل من حدوث تلك اإلساءة بأنواعها اإلساءة وتوجيها

هدفت إلى التعرف على الخبرات السلبية التي تعرض لها األفراد ذوي اإلعاقة ( فقد 5079أما دراسة باعامر )

عرف على الفروق بين الفئتين في مستوى والعاديين خالل مرحلتي الطفولة والمراهقة والمتعلقة بإساءة المعاملة واإلهمال، والت

المستوى  –المستوى التعليمي للوالدين  -التعرض لإلساءة، إضافة إلى التعرف على عالقة اإلساءة بعدد من المتغيرات )الجنس 

لى اإلساءة نوع اإلعاقة(، كما هدفت مجموعة النقاش البؤرية لدعم النتائج والتعرف على اآلثار المترتبة ع -االقتصادي لألسرة 

واإلهمال في المراحل العمرية التالية. ومن نتائج الدراسة أن مستوى اإلساءة كان منخفضاً بشكل عام، وأن اإلساءة العاطفية هي 

األعلى تليها الجسدية وأخيرا اإلهمال. وأظهرت أن اإلناث أكثر تعرضاً لإلساءة من الذكور، وأنه ال توجد فروق دالة في 

 .ين العاديين وذوي اإلعاقة، وأن ذوي صعوبات التعلم هم األكثر تعرضاً لإلساءة بين فئات العينةالتعرض لإلساءة ب

التعرف على حقوق األطفال وحمايتهم من اإلساءة في مرحلة الطفولة، مع تقديم تم  (5071وفي دراسة العطار )

للواقع المصري.  واعتمد الباحث في الدراسة على نموذج إلساءة األطفال يتمثل في عمالة األطفال في ضوء الرؤية التشريعية 

والتحليلي لحقوق الطفل وعمالة األطفال کنموذج إلساءة الطفل،  كميحيث يتناول الدراسة بالوصف ال المنهج الوصفي التحليلي،

سة إلى مجموعة من باإلضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل وتحليلها ومقارنه لبعض جوانبها في إطار إساءة األطفال. وتوصلت الدرا

 :النتائج من أهمها
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ال توجد قاعدة بيانات  ،لوال تنسجم مع التطورات الدولية في مجال حقوق الطف تتواكبالتشريعات المتعلقة بحقوق الطفل ال    

إلى قلة الوعي الجماهيري الهادف  لتحديد حجم ظاهرة عمل األطفال بدقة سواء في الريف المصري أو في المدن والمحافظات،

 .الل والتعدي واإلساءةغبناء عالقات إنسانية ثابتة وأخالقية ترعى األطفال وتحميهم وتحافظ على حرمتهم من االست

إلــى التعــرف علــى واقــع العنف األسـري ضـد األطفـال فـي المجتمـع  (5072دراسة الكساب والعشا )هــدفت بينما 

االسـتبانة  تطبيقمن طالب الصف السادس وحتى العاشر، تـم  651الدراسة  ينةع األردنـي مـن وجهـة نظـر األطفـال، شـملت

للتعـرف علـى واقـع العنـف األسـري فـي المجتمـع األردنـي، وقـد أظهـرت النتائج أن العنف  الباحثينالمـصممة مـن قبـل 

ث أكثـر تعرضـا نف النفسي. وقد كانـت اإلنـااالجتماعي هو أكثر أنواع العنف ممارسة ضـدهم يليـه العنـف الجـسدي فالع

 بكالوريوساألب فئة ) لتعليملإلسـاءة مـن الـذكور، مـع عـدم وجـود أثـر لمستوى تعليم األم في التعرض للعنف، بينما كان 

 .فأعلى( أثر حيث كان هؤالء اآلباء أقل ممارسة للعنف تجاه أطفالهم

التعرف علـى حجـم ظـاهرة العنــف األسـري ضــد األطفـال فــي األسـرة اهتمت بـ( فقد 5075أما دراسة األسعد )

 طفال سبق تعرضهم للتعنيف، وأظهرت النتـائج أن  710ًاألردنيــة والتعـرف علــى األسـاليب األكثــر انتشاراً. شملت العينة 

مـاعي، وقـد كـان الـذكور هم األكثر ممارسة لهذا أكثـر أنـواع العنف ممارسة من قبل األسر على أفراد العينة كانت العنف االجت

 التعليميأرمـل(، كمـا ارتبطـت بالمـستوى  -مطلـق) االجتماعيةالعنف خاصة اآلباء وارتبطت ممارسـة العنـف بالحالـة 

 .المـنخفض، والـدخل المـادي المـنخفض والسكن المستأجر

خــصائص األســر التــي تمارس العنف تجاه األطفـال العـاديين تــم التعــرف علــى ( 5073وفي دراسة الــرميح )

سـنة فـي محافظـة  75-6تراوحت أعمارهم بين  االبتدائيةتلميـذا من تالميذ المرحلة  510فـي محافظـة عنيـزة، شـملت العينـة 

تمـارس العنـف، أظهــرت النتــائج  خـصائص االسـر التـي ىعنيـزة؛ ومـن خـالل تطبيـق اسـتبانه تـم تـصميمها للتتعـرف علـ

بط عــدم ارتبــاط ممارســة العنــف بالمــستوى التعليمــي لآلبــاء فقــد تباينــت المستويات التعليمية الممارسة للعنف، َ ولـم يـرت

اء األكثر ممارسة للعنف وارتبطت ممارسته بالمستويات المنخفضة للدخل، وكان اآلب .العنـف أيـضا بالحالـة االنفعاليـة للطفـل

تجـاه أطفالهم، وتعددت أشكال العنف الممـارس مـن الـضرب الخفيـف وهـو األكثـر ممارسـة إلـى اإلهمال الشديد والطرد من 

 .المنزل

العوامـل المرتبطـة بـالعنف األسري لدى عينة من المعنفـين فـي مدينـة ( 5075دراسة الخراشي والعمر )وتناولت 

غيـاب الحـوار والتفـاهم، وضـعف  :الدراسةفـرداً، ومـن أهم العوامل التي توصلت لها  520وقـد شـملت العينـة الريـاض، 

إلدراك االتربيـة الـسليمة، وعـدم وجـود الـرادع والعقـاب لجريمة العنف األسري، وضعف الوازع الديني للمعتدي، وعدم 

النفسي،  سكرات"، وجاءت أنواع العنف الممارسة على الترتيب التالي: اللفظي،بخطورة العنف، ً وأخيرا تعاطي المخدرات والم

 .الجسدي

شـكل وحجـم ظـاهرة العنف ومصادره المختلفة الموجه ضد األطفال في مدينة تبوك وبلغت ( 5070الزهراني ) وبحثت دراسة

ـف ممارسـة العنـف الجـسدي، يليـه النفسي، ً وكانت طالبا وطالبة من طالب المدارس، وقـد كانـت أكثـر أنـواع العن 312العينة 

 اإلناث أكثر تعرضا للعنف من الذكور.

مختلف التشريعات واألفعال التي تم تشكيلها لمساعدة األطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة.  (Sai et al., 2020)وشرح 

 عامة شائعة في جميع أنحاء البالد. معاملة األطفال وإهمالهم مشكلة صحية إساءةأن وأشارت الدراسة إلى 
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البد أن يكونوا األطباء والمتخصصون في الرعاية الصحية  ، وأنالمدى الطويل على صحة الطفل العقليةفي ويكون تأثيرها  

ءة عالج إساأيضا أن  (Sai et al., 2020) رشاأ اكمخدمة لمساعدة األطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة. المقدمة لتقديم الفي 

على المهنيين  المزدحمة، ويجبمعاملة األطفال يتطلب نهًجا متعدد التخصصات مع االعتبارات القانونية. خالل ممارستهم 

يمكن منع إساءة معاملة األطفال والطبيين اإلبالغ عن حاالت إساءة معاملة األطفال، وبالتالي ربطهم بالقانون االجتماعي. 

يليها  هؤالء األطفال حمايةفي تقع على عاتق األسرة  ليةسئواألساس فأن المفي و .ثارهاوإهمالهم من خالل شرح خطورتها وآ

 .لحكومة والمجتمع المدنيا

االربعة أبعاد الخاصة بتطور النمو لدى  (Safeguarding children partnership board, 2019)وتناول مقال 

 هذهالمميزة لكل مرحلة من  النمائية والخصائص احل تطور كال منهاومر والعاطفية( واالجتماعيةالطفل )الجسمية والمعرفية 

من الناحية ثم تناول بالتفصيل تأثير اإلساءة واإلهمال على مراحل النمو من مرحلة الرضاعة حتى مرحلة المراهقة  المراحل

فات في أنماط وأساليب األبوة عبر المقالة بأن هناك العديد من االختال واختتمتوالعاطفية.  واالجتماعيةوالمعرفية الجسدية 

 الثقافات ومع ذلك ال يوجد أي ثقافة تقبل إساءة معاملة األطفال وإهمالهم

لمجتمع ا من بعض أجزاء فينتشر تإساءة معاملة األطفال أن ( إلى Chauhan et al., 2021)أشارت دراسة بينما 

معاملة األطفال وإهمالهم تترك للطفل المصاب ندوبًا طويلة األمد قد جميع أنواع إساءة ، وأن واالخالقية االجتماعيةن الناحية م

مثل  يعرض الطفل لمشاكل الصحة العقلية والجسديةللعنف قد تعرض الطفل أثناء الطفولة وأن تكون جسدية أو نفسية. 

 يصبحوا مرتكبي أعمالأكثر عرضة ألن )األطفال( جعل الضحايا أن لك يؤدي إلى اضطراب القلق واالكتئاب وما إلى ذلك، و

مقدمي كما يجب على ألطفال ل للوقاية بشكل مباشرسياسات وجود  أهمية وأكد في النهاية على .في وقت الحق في الحياة عنف

اإلساءة واإلهمال التي  من الحدوث والتعامل بفعالية مع حاالت ها منع االنتهاكات المحتملةب الرعاية لهم والبيئات التي يعيشون

 .أخالقية لرعاية األطفال والشباب ؤوليةكمس حدثت

هي أول دراسة طولية ألثار سوء المعاملة في مرحلة الطفولة على ف (Rakash and Whittle, 2021)دراسة أما 

تستخدم الدراسات الطولية تدابير متكررة تتبع أشخاًصا معينين على مدى فترات  .االتصال الوظيفي للدماغ لدى المراهقين

كان هذا  .أجل الحصول على صورة أكمل لالتجاهات أو األنماط من -في بعض األحيان سنوات أو عقود - زمنطويلة من ال

هذه النحرافات عن التطور النموذجي، ومن أهم نتائج لث سوء المعاملة احداكيفية من النهج بالغ األهمية، ألنه سمح بالتحقق 

األشخاص الذين لديهم تاريخ من سوء المعاملة في وأن  ووظيفته،الدماغ د روابط بين سوء معاملة األطفال وبنية ووج الدراسه

  .اضطراب صحيذو مرحلة الطفولة هم أكثر عرضة مرتين إلى أربع مرات لتطور عقلي 

المرتبطة بإساءة معاملة األطفال وإهمالهم وتأثيراتها طويلة الحقائق  (WHO, 2019)وناقشت منظمة الصحة العالمية 

أهمية جهود الوقاية والتدخل وتعزيز العالقات ناقشت العواقب النفسية والسلوكية والمجتمعية كما ناحية الجسدية، المدي من ال

شروط أو صفات  وهي لألطفالالحماية يمكن للمجتمعات تعزيز مجموعة متنوعة من عوامل وأوضحت أنه  والبيئات الوقائية.

بما في ذلك معاملة األطفال وإهمالهم  إلساءةمخاطر السلبية الالرفاهية وتقلل من تعزز  والتيأو العائالت أو المجتمعات  لألفراد

 االمد. العواقب طويلة
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 :اءاتهاوإجر البحثمنهجية 

  :منهج البحث

 .المنهج الوصفي لمالئمته لنوعية المشكلة المراد قياسهاعلى الدراسة  هذهفي الباحثة  اعتمدت

 البحث:عينة 

بعض البلدان األجنبية والعربية خالل الفترة من في  والمقاالت والكتبجموعة من البحوث والدراسات الباحثة على م اعتمدت

2001-2021. 

 

  ومناقشتها: النتائجعرض 

 سوف تستعرض الباحثة نتائج البحث وفقا للترتيب التالى :

 :ينص على والذيعلى التساؤل األول اإلجابة 

 ة واإلهمال على جوانب النمو لدى الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة؟ما تأثير اإلساء                   

العربية واألجنبية باإلجابة على  وأحدث المراجعوالدراسات السابقة  النظريعلى اإلطار  االطالعقامت الباحثة من خالل 

ثالث في للطفل  ال على جوانب النموحيث قامت الباحثة بتلخيص وإجمال النتائج فيما يخص تأثير اإلساءة واإلهمالتساؤل األول 

 :وهيمحاور أساسية 

 (3-0الرضع واألطفال الصغار ).سنوات 

 ( 2-3مرحلة ما قبل المدرسة ).سنوات 

 ( 70-6مرحلة سن المدرسة ).سنوات 

الجانب  –في الجانب المعر -الجسمي )الجانبأربعة جوانب للنمو  علىكل مرحلة في تناول تأثير اإلساءة واإلهمال قامت بو

 : التاليالشكل في ما سبق ويمكن تلخيص (  االجتماعيالجانب  –في العاط

 

 اإلساءة على جوانب النمو  تأثير(: يوضح 7شكل )
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عن سوء معاملة األطفال  الناجمةوالعربية في تناول األثار  األجنبيةوفي هذا الصدد فقد اتفقت العديد من الدراسات 

( ومن هذه االجتماعيالجانب  –في الجانب العاط –في الجانب المعر -الجسمي)الجانب   المختلفةهمالهم على جوانب النمو إو

 لقاسمىبا( ، 5077( البهاص )5003أبو نواس )( ، 5070وآخرين ) ( ، منصور5075( ، حجاب )5077الضمور ) الدراسات

 Preethy )،(Massey-Stokes, 2018) ،  (Safeguarding children partnership board, 2019) ،(5071) لفقيرو

and Somasundaram, 2020) ،(Madhvi et al., 2021)  :ويمكن استعراض تلك النتائج على النحو التالي ، 

  

 :( سنوات3-0رضع واألطفال الصغار): أثار سوء المعاملة واإلهمال على نمو االطفال الأوالً 

 

 في والمعر الجسديللجانب  األطفال للرضع واألطفال الصغار(: يوضح أثار سوء المعاملة على نمو 3جدول )   

      

 

 

 

 

 لصغارلرضع واألطفال االمعاملة على نمو األطفال ا أثار سوء

          Physical (البدني) الجسميالجانب  Cognitive    في الجانب المعر

 يتعارض مع نمو وتطور الدماغ غياب التحفيز: 

 العقليالتخلف  -التأخر اإلدراكي 

تأخر نمو الدماغ وتأخر محتمل في  المزمن:سوء التغذية 

 العقليالتخلف 

تلف شديد في الدماغ والعمى أو الصمم  بالرأس:إصابة  االجتماعي.اصل التوفي في اللغة والكالم وصعوبة  تأخر

 التخلف العقلي الصرع أو الشلل الدماغي كسر في الجمجمة.

يمكن أن تؤدي الضربات األقل  الرأس:ضربات متكررة على  

إلى تلف دماغي بنفس  الرأس،ولكن المتكررة على  شدة،

 الخطورة.

الداخلية:إصابات األذن    

يمكن أن تؤدي الضربات أو الصفعات على جانب الرأس 

 موتسبب: صمفوق األذن إلى إصابة آلية األذن الداخلية 

 فقدان السمع الكامل جزئي أو

ضعف  :إصابة في منطقة ما تحت المهاد والغدة النخامية 

 الجنسي.وعدم كفاية النمو  النمو
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 في والعاط االجتماعيللجانب  ع واألطفال الصغار(: يوضح أثار سوء المعاملة على نمو األطفال للرض4جدول )

 أثار سوء المعاملة على نمو األطفال للرضع واألطفال الصغار

 Social االجتماعيالجانب  Emotional       في الجانب العاط

غالباً ما يكون األطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة هم: 

 مكتئبون.منسحبون أو فاترون وال مبالون أو 

 تكوين روابط مع مقدمي الرعاية في يفشل 

 بالفراق أو القلق من الغرباء قد ال يشعر يشعر األطفال الصغار المعتدى عليهم بأنهم "أطفال سيئون"

خائف وقلق ومكتئب ومنسحب عدواني وإيذاء جسدي 

 لآلخرين

 سلبي، ال مبالي، ال يحافظ على التواصل البصري مع اآلخرين

أو تخريبيون ، أو  مزمن،ألطفال معتمدين بشكل قد يصبح ا

 متمردون بشكل علني

ال يمكن غالبًا االنخراط في النطق )هديل أو الثرثرة( مع 

 شخص بالغ

 قد ال يطور مهارات اللعب )الصغار( 

 ال يشارك في اللعب التفاعلي المتبادل

 

 ( سنوات :5-3: أثار سوء المعاملة على نمو األطفال في سن ما قبل المدرسة ) ثانيا

 فيوالمعر الجسدي(: يوضح أثار سوء المعاملة على نمو األطفال في سن ما قبل المدرسة للجانب 5جدول )

 أثار سوء المعاملة على نمو األطفال في سن ما قبل المدرسة

            Physical (البدني) الجسميالجانب             Cognitiveفي الجانب المعر 

ويظهر دليالً على تأخر النمو الجسدي. صغير القامة، قد يكون الكالم غائبًا أو متأخًرا أو يصعب فهمه  

يًرا في حدوث قد تتسبب اللغة التي تتجاوز اللغة التعبيرية كث

 تأخيرات في الكالم

ير غ الحركي، مشيةضعف التنسيق  العضالت،ضعف قوة 

 مالئمة

 تأخر أو غياب مهارات اللعب الحركي  الرغم من أنهم قادرون بعض االطفال ال يتكلمون على

 ياء،باألشوقلة االهتمام  عادي،قصر مدى االنتباه بشكل غير 

 وعدم القدرة على التركيز.

ة خاص متكرر؛مريض وعرضة لإلصابة بالمرض بشكل 

ونزا( أمراض الجهاز التنفسي العلوي )نزالت البرد واألنفل

الهضميواضطراب في الجهاز   

  استخدام غير صحيح للكلمات.
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 في والعاط االجتماعي(: يوضح أثار سوء المعاملة على نمو األطفال في سن ما قبل المدرسة للجانب 6جدول )   

 أثار سوء المعاملة على نمو األطفال في سن ما قبل المدرسة

 Social        االجتماعيالجانب    Emotional       في الجانب العاط 

و أنه ويبد الذعر الليلي ، بسهولة،الصدمات  المفرط،لخوف ا

ذات يتوقع الخطر. تبين عالمات تدل على ضعف احترام ال

 وانعدام الثقة.

قران.منعزالً عاطفياً ومعزوالً عن البالغين واأل يبدو الطفل  

 واالكتئاب، القلق،إظهار عالمات االضطراب العاطفي: 

مثل  ار سلوكيات تحفيزية ذاتيةأو إظه العاطفي،والتقلب 

أو سلس البول الرأس،أو ضرب  التأرجح،  

د ق األقران؛بعدم النضج االجتماعي في عالقات  يتظاهر

 يكون غير قادر على الدخول في المعاملة بالمثل

 غير قادر على تبادل األدوار أو المشاركة أو التفاوض مع االفتقار إلى السيطرة على االنفعاالت

ه أقران  

 تجنبعاطفيا، ويوينسحب  ،بصحته االهتماميظهر الطفل عدم 

 األنشطة

لى أو قد تفتقر إ الموازي،ضل اللعب الفردي أو في بمار

 مهارات اللعب المناسبة للعمر.

 ب،واالكتئا القلق،ظهر عالمات االضطراب العاطفي: 

 والتقلب العاطفي 

 قد يكون اللعب التخيلي والخيالي غائبًا

يستكشفون ويجربوا بنشاط وقد ال  

 

 ( سنوات:10-6: أثار سوء المعاملة على نمو األطفال في عمر المدرسة )ثالثا

 في والمعر الجسدي(: يوضح أثار سوء المعاملة على نمو األطفال في عمر المدرسة للجانب 7جدول )      

 أثار سوء المعاملة على نمو األطفال في عمر المدرسة

          Physical (   البدني) الجسميالجانب  Cognitive          في المعرالجانب 

وعدم القدرة على تنظيم  المشكالت،عدم القدرة على حل 

 أفكاره

تفتقر إلى  البدني؛قد تظهر تأخيرات عامة في النمو 

 والحركي. الحسيالمهارات والتنسيق 

 غير قادر على التركيز على العمل المدرسي

 قد ال يكون لديهم مهارات أساسية في حل المشكالت

 تدنى مستوى التحصيل
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 في والعاط االجتماعي(: يوضح أثار سوء المعاملة على نمو األطفال في عمر المدرسة للجانب 8جدول )     

 أثار سوء المعاملة على نمو األطفال في عمر المدرسة

 Social         االجتماعي الجانب   Emotional       في الجانب العاط 

قد يتعرض لضرر شديد في احترام الذات من الرسائل المسيئة 

أو عدم االهتمام  المسيء،يتلقاها من الوالد  التيوالعقابية 

 اإليجابي في بيئة مهملة

ال يلجأ للكبار  الكبار،قد يكون مريبًا وغير موثوق به من 

 لطلب المساعدة عند الحاجة

أو قد يسعى بشكل  واالهتمام؛ال يستجيب للمديح اإليجابي  وقد يكون لديه نوبات انفعالية متكررة  باندفاع،يتصرف 

 موانتباهه مفرط للحصول على موافقة الكبار

 يواجهون صعوبة في تكوين صداقات والتعبير عنها بطريقة مناسبة بانفعاالتهغير قادر على التحكم 

إلى السيطرة عن طريق الخروج من مشاعر العجز واالفتقار 

التسلط أو العدوانية أو التدمير أو المحاولة للسيطرة على 

 اآلخرين أو التالعب بهم

 الشعور بالدونية والعجز وعدم الجدارة مع األطفال اآلخرين 

تستسلم نحو الهدف،  اإلنتاجية الموجهاألنشطة في ال يشارك 

 وينسحب من التحديات بسرعة،

 ن قبل األقران.قد يكون كبش فداء م

 

  ينص على: والذي الثانياإلجابة على التساؤل 

 ما تأثير اإلساءة واإلهمال على الناحية الدماغية لدى الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة؟         

 الضمور،)ودراسة (، 5003)أبو نواس، كدراسة السابقة  واألجنبيةالعربية  والمقاالت من خالل الدراساتباحثة قامت ال

5077 ،)(Bruce et al., 2009) ،(Wilson et al., 2011) ،(Rajeevan and Gray, 2010) ،(McCrory et al., 

2010) ،(Shonkoff et al., 2012)، (Holmes, 2021)، (Bick & Nelson, 2016)  (Child Welfare 

Information Gateway, 2015)  اإلساءة واإلهمال على المناطق الدماغية لدى  تأثيرأكدت على مدى  والتيبتلخيص النتائج

 :النقاط التاليةفي الطفل 

 ي بنية الدماغ العقل البشري وهذه التغييرات ف تؤدي اإلساءة واإلهمال في مرحلة الطفولة إلى تغييرات دائمة في تطور

 يمكن أن تسبب مشاكل نفسية وعاطفية في مرحلة البلوغ مثل االضطرابات النفسية وإساءة استعمال المواد المخدرة.

 لإلهمال  يالسلب وضح التأثيرقد تؤدي إساءة معاملة األطفال وإهمالهم إلى انخفاض في الحجم الكلي للدماغ والشكل التالي ي

يمثل طفل يبلغ من العمر ثالث سنوات بصحة جيدة وبحجم رأس طبيعي  الصورةعلى يسار على الدماغ النامي، فالجزء 

بينما الجزء على يمين الصورة يمثل طفل يعاني من اإلهمال الشديد للحرمان الحسي. ودماغ هذا الطفل أصغر بشكل 

 ملحوظ ولديه تطور غير طبيعي للقشرة المخية.
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 الطفل دماغ على اإلساءة تأثير يوضح(: 8) شكل

  

  صحيح ومنالنمو بشكل  داء وظيفتها أوعن  الدماغ وتعرقلهاتؤثر إساءة معاملة األطفال وإهمالهم بمناطق معينة من 

 هذه المناطق: 

 وهي مفتاح لمعالجة المشاعر الدماغية،للوزة ا -

 وهو أمر أساسي للتعلم والذاكرة  الُحصين، -

 والعاطفة واتخاذ القرار القشرة المخية األمامية المسؤولة عن التعزيز -

 يساعد على تنسيق المحرك السلوك واألداء التنفيذي المخيخ، -

 التواصل بين الدماغ االيسر/ الدماغ األيمن والعمليات األخرىعن الجسم الثفني المسئول  -

 عاالت مما الدماغ وتحديدا المنطقة تحت القشرية وكذلك مركز العواطف واالنف سوء المعاملة واإلهمال يؤثر على نمو

 يؤثر على ردود أفعال الطفل بحيث يصبح أكثر قلقا وعصبيه وخوفا وانسحابيه 

  ضعف القدرة على إقامة عالقات مع اآلخرين والتفاعل معهم وضعف القدرات واإلهمال إلى  المعاملةتؤدي سوء أيضا

 .المعرفية وحل المشكالت

  على:جابة على التساؤل الثالث والذى ينص لإل

 ؟؟عن اإلساءة واإلهمال الناجمة طويلة المدى السلبية  ما األثار        

 )5077)الضمور،  ، (Monnat & Chandler, 2015)كدراسة  من خالل الدراسات السابقةقامت الباحثة 

 ،(Widom et al., 2012)،  (Afifi et al., 2016) النقاط التالية:في تلخيص النتائج باإلجابه عن هذا التساؤل و 
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 االجتماعيةوالمستويات  على األطفال بجميع االعمار تؤثر التياإلساءة الجنسية من المشاكل والمصائب المأسوية  تبرتع 

إطار من في إساءة ال يصاحبها عنف وإنما تأتى بهدوء وسرية ويكون الطفل وسطها كأنه يلعب وما يحدث معه يكون  وهي

 الزمن.اللعب ويمتد لفترة من 

 آثار طويلة األمد على الطفل ويمكن أن تؤدي إلى آثار مجتمعية لها فال وإهمالهم يمكن أن تكون مدمرة وإساءة معاملة األط

يمكن للمجتمعات ومع ذلك،  بما في ذلك ارتفاع تكاليف الخدمات وزيادة مشاركة األحداث ونظم العدالة الجنائيةضارة، 

وكذلك تلك االثار عم عوامل الحماية التي تخفف من دوذلك من خالل  وقف آثار سوء المعاملة وحتى منعهالالتصرف 

على نقاط  التي تبنيالمبادرات وعقد توفيرها للعائالت والمجتمعات مع األدوات الالزمة لوقف سوء المعاملة قبل حدوثها 

 القوة وتلبية االحتياجات.

  ومنع نماء، دماغ في المراحل األولىتتسبّب في حدوث إجهاد يؤدي إلى عرقلة نماء الإساءة معاملة األطفال وإهمالهم 

الجهازين العصبي والمناعي ونتيجة لذلك تزيد مخاطر تعّرض األطفال الذين عانوا من إساءة المعاملة لمشاكل صحية 

 .سلوكية وجسدية ونفسية عند الكبر

  ومن تلك يلعلى المدى الطو واجتماعيةيمكن أن تسبب إساءة معاملة األطفال تأثيرات سلبية ومشكالت صحية ،

سوء استعمال  ،الحمل غير المرغوب فيه ،السمنة ،العنف أو الوقوع ضحيّة له ممارسة ،التدخين ،االكتئاب :المشكالت

 الضغط.مراض أمن األمراض مثل أمراض القلب والسرطان و التعّرض للعديدوكذلك  الكحول والمخدرات

 على المدى البعيد مثل  النفسيعلى الجانب  ترك أثار ظاهرة وإنما تؤثرال ت يتعد اإلساءة العاطفية أكثر االنواع شيوعا وه

  الذات.وتقدير  االجتماعيةوالقلق وضعف المهارات  االكتئاب

 التوصيات:

 :يليأوصت الباحثة بما 

  م من لآلباء واألطفال في بيوتهم من أجل دعمهم وتثقيفهم وتزويدهم بما يلز المتخصصين في مجال رعاية األطفالزيارة

 معلومات.

  وغالباً ما يكون ذلك في شكل مجموعات، من أجل تحسين مرحلة ما قبل المدرسة بأهميةدعم اآلباء وتثقيفهم وخاصة ،

مهاراتهم في مجال تربية األطفال ورعايتهم، وتحسين معارفهم في ميدان نماء األطفال، وتشجيعهم على انتهاج 

 األطفال.استراتيجيات إيجابية فيما يخص إدارة 

 يتعّرض له األطفال. اللفظي( الذيالتنمر  – الجسدي –اإليذاء الجنسي  )ضدّ  الوعي توفير البرامج التوعوية لنشر 

  االجتماعي.والمجتمع من خالل اإلعالم وشبكات التواصل  لألسرةإعداد حمالت توعوية 

 طوير الدماغ المبكر والتدخالت الفعالة لمنع األثار حول آثار سوء المعاملة على تالرعاية لألطفال  ومقدميين يتثقيف المهن

 السلبية.

  المساء إليها. واإلهمال للحالةوضع برامج للتخفيف من حدة االعراض الناتجة عن اإلساءة 
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 لمراجعا

  :المراجع العربية

ين لمشكلة إهمال األطفال (: إدراكات الوالد5009يعقوب )لبنى؛ الفرح، جهاد محمود؛ عكروش، ماجد؛ عالء الدين، أبو جابر، 

 .76(: 2مج )(، 7ع ) التربوية،العلوم في األردنية  األردني، المجلةالمجتمع في واإلساءة إليهم 

بين األطفال الذين تعرضوا لإلساءة واألطفال الذين لم  واالجتماعية(: مقارنة الخصائص النفسية 5003يحيي )أبو نواس، 

 .األردنجامعة مؤتة، ، ةغير منشوررسالة ماجستير يتعرضوا لها، 

رسـالة ماجـستير : دراسـة ميدانية في مدينة اربد، األردنية(: العنف االسري ضد االطفـال فـي االسـرة 5075فاتن )االسعد، 

  اربد.، اليرموك منـشورة، جامعـةغيـر 

غير  واستغاللهمة معاملة األطفال علمية حول إساء المنسية، ندوةمعاملة األطفال الضحية  ء(: سو5007دياب )البداينة، 

 .719:77السعودية  الرياض، األمنية،نايف العربية للعلوم  الرباط، أكاديميةفي المشروع المنعقد 

المصرية  معاملتهم، الجمعيةتحسين المرونة النفسية لدى األطفال المساء في  تكامليفاعلية برنامج  (:5077) سيد البهاص،

 592-527( :13) 57للدراسات النفسية، 

(: العوامـل المرتبطـة بـالعنف االسـري: دراسـة ميدانيـة علـى 5075معـن خليـل )العزيز؛ العمـر،  بن عبد الخراشـي، وليد

جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم  رسـالة دكتـوراه غيـر منـشورة، عينـة مـن المتعرضـين للعنـف فـي مدينـة الريـاض، 

 الرياض. االمنيـة، 

الجامعة الطفل: دراسة حالة على أطفال المدرسة في المرحلة اإللزامية في مملكة البحرين،  (: إيذاء5002موزة )دوي، ال

 عمان.أطروحة دكتوراه، األردنية، 

مرحلة في لدى األطفال  الدراسي(: أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالذكاء والتحصيل 5001نجاح أحمد محمد )الدويك، 

 .51غزة :-الجامعة اإلسالميةالصحة النفسية ، -علم النفسفي  رسالة ماجستيرلة المتأخرة، الطفو

مجلــة  .(: العنف األسري ضد األطفال: دراسة ميدانيـة فـي محافظــة عنيـزة بمنطقــة القـصيم5073الرميح، يوسف بن أحمد )

 . 707- 13(:25)،ع  (55)ـوث والدراسـات، مـج مركـز البح -البحـوث األمنيــة، كليـة الملــك فهــد األمنيـة 

( 71 – 1(: العنـف األسـري الموجـه ضـد األطفـال فـي المراحــل الدراســية مــن عمــر )5070فهـد بـن علـي )الزهرانـي، 

 كرك.ال، مؤتـة منـشورة، جامعـةرسـالة دكتـوراه غيـر ، السعودية العربيةبمنطقــة تبــوك فــي المملكــة 

جامعة علم النفس، في الفلسفة  دكتوراهالهلع،  باضطرابالطفولة لدى المصابين في (: سوء المعاملة 5001أمال عطا )السيد، 

 .57-50الخرطوم: 

 عمان.، 7طدار الجنان للنشر والتوزيع، (: اإلساءة للطفل الوقاية والعالج، 5077محمد مسلم ) الضمور،
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 .95-11المؤتمر العلمي لكلية التربية بجامعة بنها، معاملة األطفال وقهر الموهبة،  (: إساءة5070محمد عادل )العدل، 

رؤية تشريعية للواقع  -عمالة األطفال أنموذجا–مرحلة الطفولة في (: الطفل بين الحقوق واإلساءة 5071محمد محمود )العطار، 

 .25-7( : 75ع )كفر الشيخ، كلية التربية، داب، المجلة العربية للتربية والعلوم واآلمجلة البحوث األمنية، المصري، 

(: الطفل بين الحقوق واإلساءة في مرحلة الطفولة: عمالة األطفال أنموذجا: رؤية تشريعية للواقع 5057محمد محمود )العطار، 

 .25-7(: 75مج )(، 75ع )المجلة العربية إلعالم وثقافة الطفل، المصري، 

(: واقـع العنـف األسري ضد األطفال في المجتمع األردني 5072انتـصار خليـل )د؛ العـشا، علـي عبـدالكريم محمـالكـساب، 

(: 65) ع، (76) مجالجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، مجلـة الطفولة العربية،  من وجهـة نظـر األطفـال أنفـسهم.

33-65. 

خالل مرحلتي الطفولة والمراهقة وعالقتها ببعض المتغيرات  (: خبرات اإلساءة واإلهمال5079منال يحي ابراهيم )باعامر، 

-525: 5ج(، 713ع )جامعة األزهر، مجلة كلية التربية، الشخصية لدى ذوي اإلعاقة والعاديين في البيئة السعودية، 

595. 

مجلة كيفية الوقاية منها، (: سوء معاملة األطفال وإهمالهم: اآلثار الناجمة عنها و5071على )محمد األزهر؛ لفقير، بالقاسمي، 
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