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 وتـصنيفهه تقـسيم إىل علمـاء االجتمـاع   دفـع  التساع جوانب العنف وأسـبابه وأبعـاده        إن

العنـف املدرسـي والعنـف العـائلي والعنـف اإلعالمـي: بأساليب متعددة فقد صنف على أساس       
العنـف النفـسي: ثة أنواع    إىل ثال   الشخصي ساساأل مت تصنيفه على      آما .اخل... والعنف احلكومي 

 .والعنف اللفظي و العنف اجلسمي 

،الـيت تتـضمن االزدراء   " .اإلسـاءة اللفظيـة   "  أو "العنف اللفظي "نتناول يف حبثنا هذا     
و مـا ألثـره يفاالستهزاء و السباب من قبل الوالدين لألطفال والـشباب املـراهقني            ،السخرية  

وانية ، فالتنشئة االجتماعية املنزلية املبنيـة علـىالروح العد و حفض    ةشخصيال مالمح   حتديد
 العنف واحلقـد والكراهيـة فيه مثريةاإلساءة اللفظية، حتفز العدوانية املكبوتة لدى الطفل        

 العديـد مـنلك أن ذمن   ،   اإلساءة هواستخدام القوة للرد من أجل رفع القهر الناتج عن هذ         
عنيفة بني الطالب آانت بسبب السخرية واالسـتهزاء أن أآثر املشاآل ال     تشري التقارير املدرسية 

وتسلط الكبار على الصغار آما تذآر تقارير من اليابان بأن القهر الناتج عـن االسـتهزاء
م ، آما تشري الدراسات1985أدى إىل انتحار تسعة طالب دون الرابعة عشرة من العمر يف العام             

ات الطالبيـة العدوانيـة ترجـع إىل آـل مـنمـن الـصراع   % 85الرتبوية املدرسية إىل أن نسبة      
 .االستفزاز والسخرية أو التنشئة املنزلية غري السوية 

إن اإلساءة اللفظية ال تتوقف عند السخرية واالستهزاء بل تتعدى ذلك لتأخذ أشـكاال أخـرى
متعددة من عدم املساواة الشخصية والنبذ االجتماعي واغتصاب احلقوق وعـدم العدالـة يف بعـض

 .ملواقف ا

  

 
 

أما الدراسات التي تتحدث عن آثار اإلساءة اللفظية على نفسية الطفل فهي            
 ) . (1988 (  دراسة ني عـام     قليلة بشكل عام و من أوائل هذه الدراسات       

  )7ص . الشقيرات ، المصري 

 ث ـــــة البحــــــــمشكل
عـن  أثبتت الدراسات أن أشكال اإلساءة للطفل ال تحـدث مـستقلة             

بعضها البعض إال بنسب قليلة من الحـاالت ، و األغلـب أنهـا تحـدث                
فقد وجد أن اإلساءة اللفظية يتبعها عادة إهمال عاطفي ، كما أن            , بالتسلسل  

الـشقريات ، (. اإلساءة اللفظية مرتبطة بشكل عاٍل باإلساءة البدنيـة         
ـ           )11. املصري   ة  و تتحدث الدراسات و المراجع أن اإلسـاءة اللفظي

للطفل تزداد أو تنقص باختالف متغيرات معينة تتعلق باألسـرة و البيئـة             
من هنا انطلقت الباحثـة فـي       . االجتماعية و االقتصادية و أمور أخرى       

تحديد المشكلة التي تتجلى في التعرف على عدد من المتغيرات التي يعتقد            
 .أنها ترتبط بما يالقيه الطفل من إساءة لفظية 

 ث ـــــــــبحة الــــــأهمي
 و   تنبع أهمية البحث من أهمية دور الطفل المستقبلي فـي المجتمـع           

أهمية تمتعه بالصحة النفسية حتى يستطيع ممارسة دوره بـشكل فعـال و             
 .مفيد للمجتمع 

 ثـــدف البحـــه
بعض المتغيرات التي يعتقد أنها ترتبط بيهدف هذا البحث إلى التعرف 

  بالتالي محاولة السيطرة عليها و الحدباإلساءة اللفظية للطفل ، و

 

 ة ـــــــــــة تاريخيـــــــــخلفي
تعتبر ظاهرة اإلساءة لألطفال من أخطر الظواهر التي تقف في وجـه            
تقدم المجتمع و تهدد تماسكه من كونها تنشئة اجتماعية غيـر صـحية و              
خاطئة لذلك توجهت األنظار من أجل العمل على إيجـاد نظـام لحمايـة              
األطفال خاصة و أن تاريخ الطفولة يعتبر مظلماً منذ قرون ، حيث سادت             

 . أشكال القتل و التعذيب تلك العصور 

من تلك األشكال أن حدد في القرن السابع عشر قانون فرنسي يـسمح             
لألب بقتل أوالده مما يدل على أن الطفل لم يكن موضوعاً ذا أهمية خاصة              

 باألطفال الشاذين أو المعـاقين أو كثيـري      ، و إن إباحة القتل كانت تتعلق      
الصراخ ، كما كانت ظاهرة بيع األطفال لألغنياء مقابل الحـصول علـى             

 . ثمنهم منتشرة ، كذلك ظاهرة استغالل األطفال في العمل

بدأت محاولة التغيير في وضع األطفال في نهاية القرن الثامن عشر و            
 عندما اسـتطاع  1899ز عام   بداية القرن التاسع عشر و يظهر أوضح إنجا       

االتحاد النسوي لسيدات والية الينوي األمريكية الحـصول علـى موافقـة      
 . الحكومة المحلية في إنشاء محكمة خاصة باألحداث 

و رغم قدر اإلساءة التي تعرض لها األطفال عبر التاريخ ، إال أن االهتمام           
 كافيـه عـام     بهم وجد حديثاً حيث بدأ طبيب أمريكي أخصائي أشعة يدعى         

 بالتحدث عن اإلساءة الجسدية لألطفال من خالل وصـف حـاالت            1964
 نزيف دماغي و كسور عظام كان يقوم بتصويرها أثناء

 . عمله 
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 6و  ). 1،3،5،7،9،11(  وهي  تأثر الطفل باإلساءة اللفظية الموجهة نحوه
و تم حساب .  تعكس إحساسه بمدى تكرار اإلساءة من قبل الوالد  األخرى

 . ئوية النتائج عن طريق حساب النسب الم

 :عينة البحث 
 . طالباً من صف األول اإلعدادي 20تم التطبيق على عينة مؤلفة من 

   . طالبة من الصف األول إعدادي 20و عينة مؤلفة من 

   ريـــــــــــار النظــــــــاإلط
 :ة ـــات السابقــالدراس

 :ة ـــات عربيــدراس
 1990األردن عمان عام      : دراسة هند خلقي      .1

دفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين اإلساءة للطفل و بـين المتغيـرات             ه
الديموغرافية لألسرة و قد دلت النتائج على أن األطفال تقع عليهم اإلساءة            

 .بغض النظر عن جنسهم 
حممد عبد الرمحن الشقريات و عـامر.  د   دراسة  .2

 حصر  هدفت الدراسة إلى  2001األردن محافظة الكرك    : نايل املصري   
األلفاظ الشائعة التي يستخدمها الوالدان في اإلساءة اللفظيـة و مـا هـي              
الفروق بين الطالب الذكور في التأثر العام و المفصل على اإلساءة اللفظية            
و تكرارها و عالقة استعمال اإلساءة اللفظية بمتغيرات أسرية معينة و قـد    

اإلساءة اللفظية من الذكور    دلت النتائج إلى أن األطفال اإلناث أكثر تأثراً ب        
  . و أن األطفال الذكور أكثر تعرضاً لتكرار لإلساءة اللفظية من اإلناث

 :ة ـــات عالميــدراس
هدفت هذه الدراسة إلى فهم األسباب التي :     Ney دراسة  .1

تجعل الوالدين يسيؤون ألطفالهم بنفس الطريقة التي تم اإلساءة بها إليهم ،            
 ، و قد شملت خمسة أنواع مـن اإلسـاءة           1988راسة عام   أجريت هذه الد  
اإلساءة اللفظية ، الجسمية ، الجنسية ، اإلهمال الجنسي ،          : لألطفال و هي    

اإلهمال االنفعالي ، و أشارت النتائج إلى وجود ارتباط إيجابي مرتفع بين            
شكل اإلساءة التي تعرض لها األبوان من قبل آبـائهم سـابقاً مـع شـكل      

 . ألطفالهم في الوقت الحاضر إساءتهم
 هدفت الدراسة إلى فهم أثر بعـض  :  Drowning دراسة  .2

المتغيرات الديموغرافية في حوادث اإلساءة لألطفال حيث قـام الباحـث           
       بدراسة حاالت اإلساءة لألطفال المبلغ عنها في الواليات المتحدة عام         

 في الطبقات االجتماعيـة      و دلت النتائج أن هناك فروقاً       )1978 – 1976( 
في حوادث اإلساءة فالطبقات المتدنية الدخل و التي مستواها التعليمي قليل           
، وجماعات األقليات العرقية و القومية ، كانت تظهر زيادة في حـوادث             

 )11،12،13،23ص .  الشقيرات ، المصري (. اإلساءة لألطفال 

 :ال ــــــاءة لألطفـــــف اإلســـــتصني
 :ذ اإلساءة للطفل عدداً من التصنيفات و األشكال تأخ

تأخذ األساة البدنية أشكاالً معروفة و : " ة ـــاءة البدنيــ اإلس  .1
غير معروفة من الممارسات العنيفة مثل الضرب على مناطق حساسة من 
جسم الطفل ، كما تشمل إعطاء الطفل كميات كبيرة من األدوية أو 

اً ، و حبس الطفل فترات طويلة و استخدامه المهدئات حتى يبقى نائم
 ، و تشير اإلساءة  )9الشقريات ، املصري ، ص (" للسرقة 

الجسدية عامةً إلى األذى الجسدي الذي يلحق بالطفل على يد أحد والديه أو 
 وهو ال ينجم بالضرورة عن رغبة متعمدة في إلحاق األذى بالطفل  .ذويه

 عن أساليب تربوية قاسية أو عقوبة بدنية ، بل إنه في معظم الحاالت ناتج
وكثيراً ما يرافق . صارمة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالطفل أو كادت

ومن األمثلة . االعتداء الجسدي على الطفل أشكال أخرى من سوء المعاملة
المؤسفة و الشائعة على ذلك ضرب أحد الوالدين لطفله بقبضة اليد أو بأداة 

وفي هذه الحالة . هال عليه بسيل من اإلهانات والشتائمما في الوقت الذي ين

من أثرها حتى ينشأ األطفال في بيئة أقرب ما يمكن إلـى الـسواء و                
 .بالتالي حتى يتمتعوا بأكبر قدر من الصحة النفسية 

  : ثـــــــــــرات البحـــــــــــمتغي
 .أنثى ، ذكر : جنس الطفل   .1
ين الجنسين من حيـث التـأثر        مقارنة ب  : التأثر العام    .2

 .العام باإلساءة اللفظية 
دون الشهادة  . 2أمي ،   . 1 : املستوى التعليمي لألب     .3

 .يحمل شهادة ثانوية فما فوق . 3الثانوية ، 
 جيد . 3متوسط ، . 2قليل ، . 1 : مستوى دخل األسرة .4
 تعدد المرات التي يسيء     : تكرار اإلساءة اللفظية     .5

 .طفله اساءة لفظية فيها الوالد ل

 ث ــــــات البحــــــفرضي
 هناك فرق ذو داللة إحصائية بين األطفال الذكور و اإلنـاث                .1

 .من حيث التأثر باإلساءة اللفظية من قبل الوالد 
 هناك عالقة إحصائية بين المستوى التعليمي للوالد و تكـرار               .2

 )سبة للذكور  بالن (تعرض الطفل لإلساءة اللفظية من قبله
 هناك عالقة احصائية بين المستوى التعليمي للوالد و تكـرار               .3

 ) بالنسبة لإلناث ( لإلساءة اللفظية من قبله  تعرض الطفل
 هناك عالقة احصائية بين مستوى دخـل األسـرة و تكـرار                 .4

 ) بالنسبة للذكور ( لإلساءة اللفظية من قبله  تعرض الطفل
ة احصائية بين مستوى دخـل األسـرة و تكـرار            هناك عالق      .5

 ) بالنسبة لإلناث ( لإلساءة اللفظية من قبله  تعرض الطفل

 ات ـــــــف بالمصطلحــــــالتعري
ويعرفه عدد من علماء السلوك بأنه نمط من أنماط : العنف  .1

السلوك الذي ينبع عن حالة إحباط مصحوب بعالمات التوتر ويحتوي على 
 .اق ضرر مادي ومعنوي بكائن حي أو بديل عن كائن حينية سيئة اللح

http://www.annabaa.org/nba47/ounf.htm#4 

فعل ، أو االمتنـاع عـن فعـل ،      أي": العنف ضد الطفل  .2
ليـة  يعرض حياة الطفل وأمنه وسالمته وصحته الجسدية والجنـسية والعق         

  كالقتل ، والشروع في القتل ، واإليـذاء ، واإلهمـال  –والنفسية للخطر 
  "وكافة االعتداءات الجنسية 

بوصفه النمط السلوكي الذي يهـاجم النمـو        : االعتداء العاطفي    .3
وهو يشمل الـشتم    . العاطفي للطفل وصحته النفسية وإحساسه بقيمته الذاتية      

لرفض والتدليل المفرط والسخرية    والتحبيط والترهيب والعزل واإلذالل وا    
 .والنقد الالذع والتجاهل

http://www.be-free.info/parents/Ar/emoabusepa.htm 

هي تلك األلفاظ أو الكلمـات      : اإلساءة اللفظية من قبل الوالدين       .4
التي يستخدمها الوالدان ضد أطفالهم و التي تسبب آالم و فيها قسوة نفسية             

  )11ص . صري  الشقيري ، الم(. للطفل 

 ث ـــــــــج البحــــــمنه
تعتمد الباحثة المنهج الوصفي الذي يدرس الواقع و يصفه بدقة و يعبر 

 .عنه كيفياً من خالل الوصف الكمي للظاهرة 

 :أداة البحث 
 سؤاالً يجيب عليها المفحوص     12أداة البحث عبارة عن استبيان مؤلف من        

م نقطة واحدة بينما لم تعط األجابـة ال          و قد أعطيت لإلجابة نع      بنعم أو ال  
  منها لقياس شدة6أية نقطة ، و تقسم هذه األسئلة إلى زمرتين 
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ومن أشكالها .. نموه العاطفي و يفقده إحساسه بأهميته واعتداده بنفسه
المدمرة والشائعة االنتقاد الالذع المتكرر والتحقير والشتم واإلهانة 

 والرفض واالستخفاف بالطفل أو السخرية منه 

 : لدى الطفلالمؤشرات السلوكية  
 :هذه بعض السلوكيات التي قد تنم عن تعرض الطفل اإلساءة العاطفية

 السلوكيات الطفولية كالهز والمص والعض · 
  العدوانية المفرطة ·
 السلوك المخرب والهجومي مع اآلخرين  ·
  مشاكل النوم والكالم ·
 عدم االندماج في نشاطات اللعب وصعوبة التفاعل مع األطفال  ·

 خرين اآل
 االنحرافات النفسية كاالنفعاالت والوساوس والمخاوف والهستيريا · 
  وصف الطفل ذاته بعبارات سلبية  ·
 الخجل والسلبية والخنوع · 
 سلوكيات التدمير الذاتي · 
 التطلب الشديد   ·

http://www.be-free.info/parents/Ar/abuseconsepa.htm 
 .تعطيل طاقات اإلبداع و االبتكار لدى الطفل · 
 عدم القدرة على تحمل المسؤولية و الشعور بالضعف ·

 يــــــــــار العملـــــــــاإلط
  :ثـــــــج البحــــــنتائ 
 : اإلجابة على الفرضيات و مناقشتها  

 

فرق ذو داللة إحصائية بين األطفال الذكور        هناك   :ى  ــ ة األول ــ الفرض  .1
 .و اإلناث من حيث التأثر باإلساءة اللفظية من قبل الوالد 

أجاب الطالب الذكور عن أسئلة التأثر جميعها و كان مجموع اإلجابـات            
  .52= نعم 

 43،33  %  =120 / 100 × 52    >=نحسب النسبة المئويـة فتكـون       
  )20دد الطالب  ع ×6عدد األسئلة  = 120حيث (
أجابت الطالبات اإلناث عن أسئلة التأثر جميعها و كان مجموع إجاباتهن            

 87= بـ نعم 
   %72،5 = 120 / 100 × 87       >=نحسب النسبة المئوية فتكون 

 %57،91  =240 / 100×  ) 87 + 52(   >=نحسب النسبة المعيارية  
اإلناث يتأثرن باإلساءة اللفظيـة     بمقارنة النسبتين بالنسبة المعيارية نجد أن       

 . أكثر من الذكور 
 تجعلهـا      إن طبيعة األنثى و حساسيتها       كانت النتيجة متوقعة  : التفسير  

  تتأثر باإلساءة اللفظية أكثر من الذكر

 هناك عالقة إحصائية بين المستوى التعليمي للوالد        :  ةــ ة الثاني ــالفرضي. 2
 ) بالنسبة للذكور  (ءة اللفظية من قبلهو تكرار تعرض الطفل لإلسا

كان جميع أفراد العينة التي طبق عليهم االختبار ذوي آباء بمستوى تعلـيم             
 .فوق الشهادة الثانوية 

 83=  و كان عدد اإلجابات نعم  أجاب جميع أفراد العينة عن األسئلة
  %69،16 = 120 / 100 × 83       نحسب النسبة المئوية

من الناشئين الذكور يتعرضون لإلساءة اللفظية مـن   % 69,16إن  : التفسير
هـذه  , " فوق الشهادة الثانويـة  " قبل والدهم ذي التحصيل العلمي المرتفع     

النتيجة لـم تكـن متوقعـة إذ يفتـرض أن يـنخفض اسـتخدام الوالـد                 
اللفظية كلما ارتفع مستواه التعليمي و تعزى هـذه النتيجـة إلـى              لإلساءة

 ضغوط التي يواجهها الوالد في تأمين سبل المعيشةأمرين األول ال

ويشمل االعتداء .يعتبر الطفل ضحية اعتداء جسدي وعاطفي في آن واحد
البدني على الطفل الرضوض والكسور والجروح والخدوش والقطع 

ويعتبر اعتداء كذلك كل عنف يمارسه . والعض وأية إصابة بدنية أخرى
ويشمل ذلك . سبب في أذى جسدي للطفلأحد والدي الطفل أو ذويه إذا ت

ضربه بأداة أو بقبضة اليد واللطم والحرق والسفع والتسميم والخنق 
فكل هذه الممارسات وإن لم تسفر عن جروح . واإلغراق والرفس والخض

 .أو كسور بدنية ظاهرة ولكنها تعتبر اعتداء بحد ذاتها

العاطفية  ة يمكن تعريف اإلساء: ة ـــاءة العاطفيـــ اإلس    .2
بوصفها النمط السلوكي الذي يهاجم النمو العاطفي للطفل وصحته النفسية 

وهو يشمل الشتم والتحبيط والترهيب والعزل . وإحساسه بقيمته الذاتية
. واإلذالل والرفض والتدليل المفرط والسخرية والنقد الالذع والتجاهل

تبر هجوماً كاسحاً العاطفية تتجاوز مجرد التطاول اللفظي وتع واإلساءة 
على النمو العاطفي واالجتماعي للطفل وهو تهديد خطر للصحة النفسية 

إذن اإلساءة اللفظية تندرج تحت اإلساءة العاطفية للطفل و . للشخص
اإلساءة اللفظية سلوك يؤدي إلى رؤية الطفل لنفسه في الصورة المنحطّة 

عطّل إحساسه الذاتي التي ترسمها ألفاظ ذويه مما يحد من طاقة الطفل وي
، "أنت غلطة"، "غبي"إطالق أسماء على الطفل مثل . بإمكاناته وطاقاته

أو أي اسم آخر يؤثر في إحساسه بقيمته وثقته بنفسه خاصة " أنت عالة"
 .وإذا كانت تلك األسماء تطلق على الطفل بصورة مكررة

 http://www.be-free.info/parents/Ar/emoabusepa.htm  

هي استخدام الطفل : "ل ــة للطفــالجنسي اءة ـ اإلس    .3
وهو تشمل تعريض الطفل ألي . إلشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق

نشاط أو سلوك جنسي ويتضمن غالباً التحرش الجنسي بالطفل من قبيل 
ومن األشكال األخرى . لى مالمسة المتحرش جنسياًمالمسته أو حمله ع

لالعتداء الجنسي على الطفل المجامعة وبغاء األطفال واالستغالل الجنسي 
ولالعتداء الجنسي آثار . للطفل عبر الصور الخالعية والمواقع اإلباحية

عاطفية مدمرة بحد ذاته، ناهيك عما يصحبها غالباً من أشكال سوء 
وي أيضاً على خذالن البالغ للطفل وخيانة ثقته وهي تنط. المعاملة

 ."واستغالله لسلطته عليه

http://www.be-free.info/parents/Ar/sexabuse.htm  

 :ف ـــــــــــالعن ابـــــــأسب
 ةــــالديموغرافي لــالعوام.1

 مييز ، الخالفات ، عدد أفراد األسرة الت: اجتماعية 
 الفقر ، البطالة : اقتصادية 

 القوانين التمييزية ، القصور القانوني ، األمية القانونية : قانونية 
 انخفاض المشاركة ، ضعف التنظيمات : سياسية 
اإلحباط ، الـضغط النفـسي ، العدوانيـة ، اضـطراب            : نفسية  

 الشخصية 
 :و حدين  سالح ذ-وسائل األعالم 

   العنف في التلفزيون ، الكومبيوتر األلعاب اإللكترونية•

 :ف ــة العنــد من احتماليـة تزيـمل كامنـعوا . 2
 )مساء إليه سابقاً(الصفات الشخصية : المرتبطة بالمسيء 

 المرتبطة بالمساء إليه 
  الضغوطات –النزاعات : المرتبطة بالعائلة 
  القيم –العقاب مفهوم : المرتبطة بالمحيط 

و لكن أياً ما يكون السبب في هذا ، فالعنف مرفوض حـضارياً وأخالقيـا     
 وسلوكياً واجتماعياً

 : ا ــومؤشراته ة ــاللفظي اءة ــاإلس ار ــآث
 يعيق تشير اإلساءة اللفظية إلى النمط اللفظي الذي يؤذي الطفل و 
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استخدم أفعالك لتبرهن لألطفال والكبار كيف يمكن حـل         : كن والداً حنوناً  
الحاجة إلى الصراخ وإن الفرق كـل الفـرق يكمـن فـي             النزاعات دون   

 . التحاور واإلنصات اإليجابيين
ساعد في تثقيف اآلخرين مـن حولـك وتـوعيتهم          : ثقّف نفسك واآلخرين  

 .بشؤون اإلهمال واالعتداء على األطفال

. معظم األبوة ال يتعمدون إيذاء أو إهمال أطفـالهم        : استوعب األسباب 
والوالـدان  . تدين كانوا أطفـاالً معتـدى علـيهم       وكثيرون من األبوة المع   

الصغيران في السن أو المفتقران للخبرة قد ال يجيدان االعتناء بأطفالهم وال            
ومثل ذلك الظـروف التـي      . يعون احتياجاتهم في مراحل نموهم المختلفة     

تشكل ضغوطاً إضافية على األسرة شأن الفقر والطالق والمرض واإلعاقة          
ناءها األبوان شحنات إحباطهم أو غضبهم على األطفـال         والتي قد يفرغ أث   
وكذلك اآلباء الذي يتعاطون الكحول أو المخدرات فهم        . ويسيئون معاملتهم 

      أقرب من غيرهم لالعتداء على أطفالهم وإهمالهم
http://www.be-free.info/parents/Ar/helpchildpa.htm 

إن التفريق بين الذكر و األنثى في اإلساءة سواء اللفظية أو الجسدية له             
انعكاسات سيئة على نفسية الطفل الناشئ خصوصاً إذا كانت لديه أخـوات            
إناث فهو ال يعي تماماً ما سبب هذا التفريق في المعاملة و بالتالي يتولـد               

الكره و االنتقام من أخواتـه الالتـي ال         لديه مزيج من مشاعر الغضب و       
ذنب لهن في هذا التفريق ، و أحياناً يسعى لتقليد تـصرفاتهن حتـى تـتم                

 .معاملته كما يعاملن و بالتالي يضطرب لديه فهمه لهويته الجنسية 

  طفــــل للوجهــــةات مــمقترح
 .حاول أن تعرف ما هو سبب هذه اإلساءة الموجهة إليك 

 المخطئ حاول تالفي بعض األخطاء التي يمكن أن تقوم بها           إذا كنت أنت   
  و إذا أخطـأت   . ، أو بعض األعمال التي تشك أنها ستغضب اآلخـرين           

 .اعتذر عن الخطأ الذي بدر منك 
إذا أساء والدك إليك دون أن تقترف ذنبـاً حـاول أن تـشرح رأيـك                

جة  استخدم في ذلك له     بوضوح حول عدم رضاك و سعادتك عن األمر ،        
 . مؤدبة 

 سمين ،   (إذا كانت توجه إليك ألفاظ تحمل صفات تعتقد أنها سيئة عنك            
 عزز ثقتك بنفسك عن طريق إثبات قدرتك على التفـوق فـي              )...غبي  

 . أمور مختلفة و ال تعر اهتماماً لما يقولون 
أحياناً ال تكون هذه اإلساءة من الوالد أو الوالدة متعمدة فهما قد يكونان             

 تحت ضغوط معينة في العمل أو ضغوط ماديـة ممـا يجعلهمـا              واقعين
عصبيين و غاضبين ، لذا تذكر أن والديك يحبانك و يهتمان ألمـرك و أن      

 .هذه الضغوط هي التي تجعلهما يقسوان عليك دون قصد أحياناً 

أطلب المساعدة من المرشد المدرسي عندما يتعذر عليك حل المـشكلة           
 بنفسك

 ع ــــــــالمراج
 لكتب ا

املصري ، نايل. شقريات ،حممد عبد الرمحن        -
االســاءة اللفظيــة ضــد األطفــال مــن قبــل. 

الوالدين يف حمافظة الكـرك و عالقتـها بـبعض
.املتغريات الدميوغرافية املتعلقة بالوالدين     

 ، الكويت2001لة العربية يونيو جملة الطفو
ــحتهم  - ــا و ص ــفوت ، أبناؤن ــار ، ص  خمت

 2001، دار العلم و الثقافة ،   النفسية
 

 مواقع االنرتنت
http://www.annabaa.org/nba47/ounf.htm
http://www.be-free.info/parents

 تعامله مع أفراد أسـرته،      مهما كان مستواه التعليمي مما يجعله متوتراً في        
 . الثاني هو عدم صدق العينة بسبب صغرها 

ـة   . 3 ـة الثالثـ هناك عالقة إحصائية بين المستوى التعليمي للوالد       :  الفرضيــ
  ) بالنسبة لإلناث( لإلساءة اللفظية من قبله  و تكرار تعرض الطفل

اء بمستوى تعليم   كان جميع أفراد العينة التي طبق عليهم االختبار ذوي آب          
 .فوق الشهادة الثانوية 

 72=  و كان عدد اإلجابات نعم  أجاب جميع أفراد العينة عن األسئلة
 %60 = 120 / 100 × 72       نحسب النسبة المئوية

 من الناشئات اإلناث يتعرضن لإلساءة اللفظية من قبل          %60إن  :  التفسير  
هذه النتيجة لم تكن    ,  "  الثانوية فوق الشهادة     "والدهم ذي التحصيل العلمي   

 اللفظية كلما ارتفـع      متوقعة إذ يفترض أن ينخفض استخدام الوالد لإلساءة       
  .1مستواه التعليمي و ذلك للسببين الواردين في التفسير 

 كثر من اإلناث لإلساءة اللفظية    يتعرض الذكور أ   : 3  و 2تفسير الفرضيتين   
لذكر في المجتمعـات عمومـاً يعامـل        النتيجة كانت متوقعة و ذلك ألن ا      و

 .بقسوة أكبر من األنثى 

هناك عالقة إحصائية بين مـستوى دخـل     : ةـــة الرابع ــالفرض. 4
 )  بالنسبة للذكور ( لإلساءة اللفظية من قبله األسرة و تكرار تعرض الطفل

 و  ) جيد   14  (تراوح دخل العينة من الذكور التي طبق عليهم االختبار بين         
 ) وسط 8( 
 67 =كان عدد اإلجابات نعم بين ذوي الدخل الجيد  

 % 90.47) = 6×14 / ( 100 × 67          نحسب النسبة المئوية
 28= كان عدد اإلجابات نعم بين ذوي الدخل المتوسط 

 % 77.77) = 6×6 / ( 100 × 28          نحسب النسبة المئوية
 يفترض أن ترتفع النسبة المئويـة       لم تكن هذه النتيجة متوقعة إذ     : التفسير  

لتكرار تعرض الناشئ لإلساءة اللفظية عند األسر ذات الـدخل المتوسـط            
مقارنة باألسر ذات الدخل الجيد ، و ذلك الفتراض أن الدخل الجيد يـوفر              
راحة لألب و يخفف من أعبائه و بالتالي يخفف من تعامله القاسـي مـع               

 .م صدق العينة بسبب صغرها تعزى هذه النتيجة لعد. أفراد أسرته 

هناك عالقة احصائية بين مستوى دخـل        : ةــة الخامس ــلفرضيا. 5
 ) بالنسبة لإلناث ( لإلساءة اللفظية من قبله  األسرة و تكرار تعرض الطفل

كان جميع أفراد العينة التي طبق عليهم االختبار ذوي آباء بمستوى دخـل             
 جيد 

 72=  و كان عدد اإلجابات نعم  سئلةأجابت جميع أفراد العينة عن األ
  %60 = 120 / 100 × 72       نحسب النسبة المئوية

 من الناشئات يتعرضن لإلساءة اللفظية فـي أسـر ذات            %60  :التفسير  
مستوى دخل جيد ، هذه النسبة تعد مرتفعة و لم تكن متوقعة حيث يفترض              

سـر ذات الـدخل     أن تكون نسبة تعرض الناشئات لإلساءة اللفظية في األ        
 . الجيد منخفضة 

 من الذكور الناشئين يتكرر تعرضـهم       %90.47 : 5 و    4 تفسير الفرضيتين 
 من اإلناث يتكرر تعرضهن لها في اسـر         %60    لإلساءة اللفظية مقابل  

ذات مستوى دخل جيد ، كانت هذه النتيجة متوقعة حيث يشيع في المجتمع             
 . تعرض الذكور للقسوة أكثر من اإلناث 

 ) الناشئ( مقترحــات مقدمـــة لألب و الطفــــل 
   ــة لألبـوجهـات مــمقترح

تمهـل حتـى    . ال تتعامل مع طفلك أبداً وأنت غاضب      : فكّر قبل أن تعاقب   
  تسكن مشاعرك

  .أن العقاب يعني تعليم وتهذيب طفلك وليس االنتقام منه: تذكر
فاظ كاألفعال تخلّف جروحا    فاألل. االعتداء ليس جسدياً فقط   : تفحص سلوكك 
  ً.عميقة ال تندمل
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אאאא
  : ........................               االسم

  ........................املدرسة
   أنثى  -ذآر    :   اجلنس

 ،   شهادة ثانوية فما فوقأمي   ،   شهادة اعدادية   : )األب ( املستوى التعليمي لويل األمر 
 ضعيف ، متوسط ، جيد     :  مستوى الدخل

 ال نعم  
   يشتمين ويل أمري عادة بألفاظ تؤذي مشاعري 1.
   ...ويل أمري دائمًا غاضب و متوتر . 2
   ...ويل أمري ال يفهمين لذلك يشتمين . 3
   و يل أمري يشتم اجلميع عادة و ليس أنا فقط . 4
   ...أن أصلح أخطائي عندما يشتمين أحاول . 5
   ..انه يشتمين بكثرة و دون سبب . 6
   ...ال يستخدم ويل أمري ألفاظًا قاسية لشتمي . 7
   ...و يل أمري ال يشتمين أبدًا . 8
   ...يزعجين آثريًا ان يشتمين . 9
   ...استخدام الشتم عادة عند ويل أمري .10
   ... ال أتأثر عندما يشتمين. 11
   أحاول ان افهم السبب الذي يشتمين ألجل. 12

א       א א

 
 

א. א
Summary : www.arabpsynet.com/Books/Zarrad.B1.pdf  

אא

א..
Summary : www.arabpsynet.com/Books/Adnane.B3.pdf   

א       אא מ א
א א א  

 :يشرفنا إعالمكم مواضيع ملفات األعداد القادمة و دعوتكم للمشاركة فيها بدراساتكم وأحباثكم األصيلة
 اضطرابـــــــــــــــات السلـــــــــــوك اجلنســـــــــــــي -

  يف البيئة العربيةــياضطراب الوجدان الثناقطبـــ -

.ترسل األحباث على عنوا�ي اجمللة اإللكرتو�ية ورئيس التحرير للتأكد من وصوهلا  
APNjournal@arabpsynet.com  -  turky.jamel@gnet.tn 
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