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 :تعاىل قال

  {ُالدُّنْيَا الْحَيَاةِ زِينَةُ وَالْبَنُونَ الْمَال }64: الكهف    

 

   سن بن علي وعنده األقرع بن حابس التميمي جالس فقال األقرعللح صلى اهلل عليه وسلمقبّل النيب :

من ال } : فقال صلى اهلل عليه وسلم  هلل، فنظر إليه رسول ا(من الولد ما قبلت منهم أحداًإن يل عشرة ) 

 رواه البخاري{ يرحم ال يُرحم 
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 فريق العمل
 :رئيس فريق العمل والمشرف العام على البرنامج

 رئيس الفريق والمشرف العام على البرنامج   ،بندر بن حمود السويلم. د
 للجنة الوطنية للطفولة(  ا سابق) األمين العام 

 :داد والتأليفلإلع اللجنة العلمية
 ، خبير اللجنة الوطنية للطفولةالسيد عادل رطروط. د
 ، عضو اللجنة الوطنية للطفولةالثميري بنت عبداهلل هند. أ
 

 :اللجنة االدارية
 ، عضو اللجنة الوطنية للطفولةالعتيبي بن ناصر عمر
 ، عضو اللجنة الوطنية للطفولةالشلهوب بن مشعل محمد
 اللجنة عضو الوطنية للطفولة، الغامديبن سلمان سالم 

 
 :لجنة التحكيم

 ، عضو اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاثمحمد العقيلبن عقيل 
 ، عضو اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاثيوسف بن عبد الرحمن الحمود

 ، عضو اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاثعبد اهلل بن محمد العتيبي
   عضو اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث، صالح الدين بن محمد السماعيل

 للتوجيه واإلرشاد ، عضو اإلدارة العامةعمر بخرجيبنت عمره 
   ، عضو اإلدارة العامة للتدريب واإلبتعاثعبد اهلل البابطين

 اللجنة الوطنية للطفولةسحر عبد الغني عبد هللا، خبير .د
 

 :اإلشراف العام على البرنامج
 لحوفاء بنت حمد الصا. د

 األمين العام للجنة الوطنية للطفولة
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يستمد هذا البرنامج مقوماته وفلسفته من تعاليم الشريعة اإلسالمية السمحة التي 
ه المواثيق واالتفاقيات الدولية، ونحن في وزارة  أقرت حقوق الطفل قبل أن تقرَّ

وية اآلمنة التربية والتعليم عازمون على بذل كل ما من شأنه تعزيز البيئة الترب
 .والمواتية لحقوق الطفل والسيما الحق في الحماية من جميع أشكال العنف واإلساءة

وأرى أن منسوبي المدرسة، كونهم أكثر المهنيين تعامالً وتفاعالً مع األطفال 
والتصاقاً بهم يمثلون خط الدفاع األول الكتشاف وحماية األطفال في حال تعرضهم 

أكثر من ألف ساعة في السنة داخل المدرسة؛ مما يتيح  لإلساءة، حيث يقضي الطفل
في حاالت " لالكتشاف والتدخل المبكرين"للمعلم ومنسوبي المدرسة فرصاً متكررة 

 .اإلساءة واإلهمال

 (ا سابق) وزير التربية والتعليم                                                       

 فيصل بن عبدهللا بن محمد آل سعود                                              
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 المقدمة
يعد الطفل اللبنة األساسية في المجتمع، واالهتمام بجميع جوانبه النمائية 

ويتجلى هذا . واجب وطني لما له من أهمية في تحديد معالم مستقبل المجتمع وبنائه
جو من الحب واألمان  من منظور حقوقي ُيعنى بحق الطفل في أن ينشأ في االهتمام

تحت رعاية ومسؤولية األسرة ومشاركة القائمين على العملية التربوية في 
ولعل من أهم حقوقه هو حمايته من جميع أشكال العنف واإلساءة بشتى . المدارس

مجتمعات الوالتي أصبحت من المشكالت االجتماعية التي تعاني منها أنواعها، 
ء، مما يستدعي التصدي لهذه الظاهرة بالتدابير الكافية النامية والمتقدمة على حد سوا

 . للوقاية والحماية

يقضي األطفال الملتحقون بالمدارس أوقاتاً طويلة تلعب دوراً أساسياً في و
نموهم وتطورهم السليم، وذلك جراء التفاعالت والممارسات المتكررة مع منسوبي 

ا نشهد مؤشرات مثيرة للقلق من وقد بدأن. المدرسة وخصوصاً المعلمين والمعلمات
العنف الموجه للطفل، السيما وأن تلك األنماط تمارس بأشكال وأنواع مختلفة، مثل 
الضرب واإلهمال واإليذاء النفسي والعاطفي، والتي تتعارض مع القيم اإلسالمية 

 . واألنظمة الوطنية المقررة، واالتفاقيات الدولية

وأثار سلبية متعددة تشمل العواقب ويترتب على هذه الممارسات عواقب 
إلى أن ( م7002)الصحية، إذ أشار التقرير العالمي بشأن العنف ضد األطفال 

العنف الممارس ضد األطفال قد يسبب كروباً أو إعاقة بدنية دائمة، واعتالالً في 
ه أما من الناحية االجتماعية فيؤكد التقرير ذات. الصحة البدنية أو النفسية طويل األمد

أن اآلثار االجتماعية المترتبة على اإليذاء والعنف ضد األطفال كانت دائماً شديدة 
الخطورة، ويتمثل ذلك في إعاقة مهاراتهم االجتماعية، والمبالغة في الحذر والخوف 
من التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، كما أنهم يكونون أقل تعاطفاً مع اآلخرين، 

ت السلوكية والنظامية، فضالً عن العواقب التعليمية وأكثر ميالً الرتكاب المخالفا
مثل ارتفاع معدالت التغيب عن المدرسة، ونقص الدوافع لإلنجاز والتعلم، والتسرب 

 .من التعليم

 لخطورة تعرض األطفال فيمنها  تقديراً  اللجنة الوطنية للطفولةوعليه فإن 
إيالء  لفة رأت ضرورةإلى أنماط اإلساءة والعنف المخت المنزل أو في المدرسة

لزيادة القدرات والمهارات التي يحتاجها قطاع التعليم العناية والرعاية الالزمتين 
منسوبو وزارة التربية والتعليم، السيما المعلمين والمعلمات، والمرشدين والمرشدات 

للتصدي ( كمرحلة أولى)والمشرفين والمشرفات العاملين في المدارس االبتدائية 
 .مارسات والوقاية منهالتلك الم

أن المعلمين "إن ميزة هذا البرنامج تكمن في انطالقه من قيمة جوهرها 
في المدارس لفترات طويلة  األطفالوالمعلمات والمرشدين والمرشدات يتفاعلون مع 

ي ألالمبكر مما يتيح لهم فرصاً  متكررة لالكتشاف ( أكثر من ألف ساعة في السنة)
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، وتقديم التدخالت واإلهماللسوء المعاملة  األطفال دالالت من شأنها تعرض
 .واإلهمال اإلساءةالطفل وحمايته من مخاطر  إنقاذنها أالوقائية المبكرة التي من ش

الوعي بإشكاليات فهم للتفكير و مجاالً  ليقدم التدريبي البرنامج اهذ وإعدادقد تم بناء و
ة بها، وحقوق الطفل والعنف اإلساءة واإلهمال والعوامل المرتبط وتفسير ظاهرة

اً ألخطار اإلساءة واإلهمال، مع ياألسري وعوامله وأبعاده باعتباره مصدراً رئيس
، ويأتي تفاعلك حاالتمع هذه ال –كشفاً وتدخالً  –التركيز على مهارات التعامل 

 .مشاركتك داعماً لهذا البرنامجو

تدريب سيخوض تجربة من يشارك في هذا ال أنخبرتنا في هذا المجال تؤكد  إن
البناء ويعيد السبل للتفاعل اإليجابي  البرنامج يتيح كافة أنحيث  فريدة من نوعها ،

تعلقة بعالم الطفولة ، وما تحتاج يجابية نحو النظرة المإحياء كثيرا من العناصر اإل
وتقدر اللجنة الوطنية .أمين الوقاية والحماية الالزمتينمن جهود صادقة لت إليه

ة التعاون االيجابي البناء مع اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث واإلدارة للطفول
العامة للتوجيه واإلرشاد التربوي والجهود التي بذلوها وسيبذلونها في إنجاح أهداف 

 .هذا البرنامج الوطني

مسؤولية وال األمانةيعيننا جميعاً على حمل  أنوجل  وختاماً نتمنى من هللا عز
قاتاً علمية مفيدة لنتمكن من نقل ما نتعلمه ونكتسبه للزمالء أو ا معناونرجو أن تقضو

 .في القطاع التربوي اآلخرين

 

 وهللا ولي التوفيق والنجاح،،،،،

  للجنة الوطنية للطفولة(  السابق)األمين العام 

 بندر بن حمود السويلم.د                                                           
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لشروط والضوابط والتعليمات اخلاصة باحلقائب التدريبية لربنامج دورات ا

 :مهارات الكشف والتدخل املبكر حلاالت األطفال املعرضني لإلساءة واإلهمال 

خمصصة لتنفيذ دورات الربنامج ( الورقية واإللكرتونية ) احلقائب التدريبية -1

األطفال املعرضني لإلساءة  التدرييب يف مهارات الكشف والتدخل املبكر حلاالت

واإلهمال ملشريف ومشرفات املرحلة االبتدائية ومشريف ومشرفات التوجيه واإلرشاد 

 .ومرشدي ومرشدات الطالب ومعلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية

مسؤولية مستلمها من املدربني أو ( الورقية واإللكرتونية ) احلقيبة التدريبية  -2

ليها وعدم نشرها يف أي وسيلة إعالنية أو نسخها أو املتدربني باحملافظة ع

 .استخدامها يف غري ما أعدت له

أو املشاركة ( الورقية واإللكرتونية ) ال يسمح باستخدام احلقائب التدريبية  -3

بها يف املنتديات أو املؤمترات أو ورش العمل أو يف أي مناسبة إال بإذن رمسي من 

 .اللجنة الوطنية للطفولة

وق امللكية الفكرية واإلعالمية والنشر حلقائب التدريب حمفوظة للجنة حق-4

 .الوطنية للطفولة للنسخ الورقية واإللكرتونية

تعترب احلقائب التدريبية من احلقائب املسكنة يف مركز التدريب الرتبوي يف -5

ى كل إدارة تربية وتعليم للتدريب عليها فقط داخل اإلدارة وللعينة املستهدفة ويبق

 . حق التعديل فيها للجنة الوطنية للطفولة واإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث
 

 

 اللجنة الوطنية للطفولة
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 : أهداف البرنامج 
تفعياًل لنظام احلماية من اإليذاء يف اململكة العربية  لقد طُوِّر هذا الربنامج التدرييب املتخصص      

ليكون أساسًا علمياً و  هـ،5141/ 55/ 52بتاريخ ( 25/م)كي رقم السعودية الصادر باملرسوم املل
وتعليميًا يستهدف منسويب املدرسة لتمكينهم من مهارات الكشف والتدخل املبكرين يف حاالت 

إن ميزة هذا الربنامج تكمن يف انطالقه من قيمة جوهرها . األطفال املعرضني إلساءة املعاملة واإلمهال
( أكثر من ألف ساعة يف السنة)ات يتفاعلون مع األطفال يف املدارس لفرتات طويلة أن املعلمني واملعلم"

يف حاالت اإلساءة واإلمهال اليت قد يتعرض " مما يتيح هلم فرصًا  متكررة لالكتشاف والتدخل املبكرين
 .   هلا األطفال

 
 .املعرفية واملهارية والسلوكية اجلوانبويستهدف الربنامج ، حتديداً منسويب املدارس االبتدائية، لتنمية   

 .تبصري املشاركني حبقوق الطفل .5

 .رعايته على القائمني قبل من تلبيتها وطرق األساسية الطفل باحتياجات املشاركني تبصري.5

 . ذلك جتاه مهاراهتم وتنمية األطفال ضد اإلساءة مبفهوم املشاركني تعريف.4

 .معها التعامل مهارات وتنمية األطفال هلا يتعرض قد اليت ةاإلساء وأشكال بأنواع املشاركني تعريف.1

 .اإلساءة مبوضوع املرتبطة والثقافية اجملتمعية واملواقف باالجتاهات املشاركني توعية.2

 .وأسباهبا عواملها وبني اإلساءة وأعراض مؤشرات بني الربط مهارة املشاركني تطبيق.6

 .  األطفال ضد اإلساءة أمناط إحداث إىل املؤدية اخلطورة ملعوا حتليل حنو املشاركني مهارات تنمية.7

 أمناط ملختلف املعرضني األطفال قضايا مع للتعامل مهنية عمل سياسة تبىن حنو املشاركني أدوار تعزيز.8
 .للطفل املوجهة اإلساءة

 يتعرض قد اليت لواإلمها اإلساءة حلاالت املبكر االكتشاف يف املشاركني لدى املعرفية اجلوانب تنمية.9
 . األطفال هلا

 ألمناط املعرضني األطفال مع اخلاصة التدخل مهارات تطبيق حنو املشاركني مهارات وتطوير تنمية.51
 . املختلفة اإلساءة

 ألمناط املعرضون األطفال إليها حيتاج اليت العامة التدخل مهارات تطبيق حنو املشاركني قدرات تعزيز.55
 .املختلفة اإلساءة
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إىل متكني املتدربني من املهارات األساسية يف جمال الكشف والتدخل املبكرين يف حاالت  باإلضافة
األطفال املعرضني إلساءة املعاملة واإلمهال، يقدم الربنامج فضاء واسعًا للتفكري والوعي بإشكاليات فهم 

والعنف األسري وعوامله وأبعاده وتفسري ظاهرة اإلساءة واإلمهال والعوامل املرتبطة هبا، وحقوق الطفل ، 
 –كشفًا وتدخاًل   –باعتباره مصدرًا رئيسًا ألخطار اإلساءة واإلمهال، مع الرتكيز على مهارات التعامل 

وجبانب ذلك، تتضمن وحدات الدورة وجلساته مواداً ُمِعينة تُيّسر من فاعلية التدريب . مع هذه احلاالت
 .بطرق تفاعلية وتشاركية بناءه

تنا يف هذا اجملال تؤكد أن من يشارك يف هذا التدريب سيخوض جتربة فريدة من نوعها ،حيث إن إن خرب 
الربنامج يتيح مجيع السبل للتفاعل اإلجيايب والبناء ويعيد إحياء كثري من العناصر اإلجيابية حنو النظرة 

 .  الالزمة املتعلقة بعامل الطفولة وما حتتاجه من جهود صادقة لتأمني الوقاية واحلماية 
 

 : جدول البرنامج التدريبي
ساعات تدريبية يف كل يوم مخس يقدم الربنامج التدرييب يف مدة زمنية قوامها أربعة أيام متتالية، بواقع 

علمًا بأن اليوم التدرييب الواحد يتضمن  .ساعة تدريبية على مدار أيام التدريب  51 اإلمجايلليصبح 
 :تايلوفق اجلدول التدريبية  جلستني



 اليوم 
 الجلسة

 األول
 الرابع الثالث الثاني

 استذكار ومراجعة اليوم الثالث استذكار ومراجعة اليوم الثاين استذكار ومراجعة اليوم األول اجللسة االفتتاحية وتقدمي - 0:88 -7::5

 الجلسة األولى
0088 – 08:88 

 

 مقدمة شاملة-
، ج وغاياته والنتائج املتوقعة منهالربنام

، حقوق التعارف والتقييم القبلي
 .الطفل

 .األطفالأنواع اإلساءة اليت ميكن أن يتعرض هلا  -

 .العوامل اليت ميكن أن تؤدي إىل اإلساءة لألطفال-

 .اليت قد تؤدي إىل اإلساءة لألطفال العوامل تصنيف -

أمهية النظرة املتفحصة واملنتبهة وآثارها اإلجيابية -
 ال املعرضني لإلساءةعلى عملية مالحظة األطف

مفهوم املهارات، مهارة اكتشاف حالة الطفل -
 (املشاهدة)املساء إليه 

مهارات املالحظة للطفل املساء إليه وتفسري  -
 .وتقدير املشكلة

 .مهارة املقابلة للطفل املساء إليه -

 .مهارة طرح األسئلة-

مهارة مساعدة الطفل يف التعبري عن  -

 .مشاعره

وتقييم حاالت األطفال مهارة تقدير  -

 .املعرضني خلطر إساءة املعاملة

 استراحة  08:88-08:08

 الجلسة الثانية
08:08-03:08 

 .احتياجات منو األطفال -
 .مفهوم إساءة معاملة األطفال-
االعتقادات واحلقائق عن مفهوم -

 .إساءة معاملة األطفال

 .املراحل اليت تتم هبا دائرة العنف بني الزوجني-

 .اعدة الطفل على اختاذ القرار لوقف دائرة العنفمس-

 .املشاهدة املنتبهة-

أمهية دور املعلم واملرشد يف مالحظة بعض حاالت -

 .األطفال املعرضني لإلساءة

 .ة تكوين العالقة املهنيةمهار  -
مهارات التواصل الفعال يف عملية مساعدة  -

 .الطفل املساء إليه
 .مهارات احلديث مع الطفل -

مهارة حتويل حاالت األطفال املعرضني  -
 .خلطر إساءة املعاملة

البيانات األكثر أمهية عن الطفل املتعرض  -
 .لإلساءة

 .التقييم البعدي للمتدربني -
 .اختتام الربنامج -

 الث والدروس املستفادةتقييم اليوم الث تقييم اليوم الثاين والدروس املستفادة والدروس املستفادة األولتقييم اليوم  7::03 – 03:08

 جدول البرنامج التدريبي



 دربةتالم/دربتإرشادات للم
 .وانتهائه الربنامج بدء بزمن التقيد (5

 .يبالتدري الربنامج فرتة طوال معك التدريبية احلقيبة إحضار (5

 .التدرييب الربنامج إلثراء اخلربات وتبادل الفاعلة املشاركة (4

 . التدريبية لألنشطة العلمية املادة عرض ءأثنا ة/املدرب مع واجلماعية الفردية املناقشة (1

 .التدريبية لألنشطة اإلجابات عـرض ويف اجملموعة أفـراد بني املهام أداء يف التناوب (2

 . الصامت على وضعها أو التدريبية القاعة داخل احملمول اهلاتف ألجهزة التام اإلغالق (6

 .الربنامج تطوير أجل من وموضوعية بدقة التقييم مناذج تعبئة (7

 .اهلل بإذن فقداهنا عدم لضمان التدرييب الربنامج بعد املكتسبة املهارات ممارسة (8
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 الجلسة األولى
 

 االفتتاحية الجلسة
البرنامج وتقديم  

  "شاملة مقدمة"
 

 

 وأهدافه وغاياته الربنامجتعارف وتقدمي 

 لربنامج التدرييباهداف أ

 ت املتدربنيحقوق وواجبا

 (لوجستية) مسارات 

 تقييم قبلي للمتدربني

 "الدولية الطفل حقوق اتفاقية" الطفل حقوق

 وم األولالي
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 :عنوان الجلسة األولى

 "شاملة مقدمة " البرنامج وتقديم االفتتاحية الجلسة

 تعارف وتقديم عن الورشة وغاياتها وأهدافها

   نتعارف لنتآلف: 0/0/0نشاط 

  :هدف النشاط
 .أن يتمكن املشاركون من التعرف على بعضهم واالطالع على خرباهتم وميوهلم -5
 . أن يتمكن املشاركون من تكوين عالقات إجيابية طيبة فيما بينهم-5

 دقيقة  51 :مدة النشاط
 : طريقة التدريب

 .مترين فردي  -
 .نقاش  -

 . كف اليدأقالم ، بطاقات ملونة ، أوراق، مرفق أسئلة   :المواد الالزمة
 األسئلة الخاص بكف اليد :0/0/0مرفق نشاط 
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 لبرنامج التدريبياأهداف 
 ماذا لديكم ؟....قدمنا إليكم : 0/0/3نشاط  

 : هدف النشاط
 .أن يعدد املشاركون توقعاهتم من الربنامج-5
 .أن يتعرف املشاركون على املعارف واملهارات اليت سيقدمها هلم الربنامج-5

 دقيقة  51 :النشاط مدة
 : طريقة التدريب

  .التمرين الفردي -
 . أقالم ، بطاقات ملونة :المواد الالزمة

  :أجب على األسئلة التالية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

لمعارف التي تتوقع أن ا ما 

  تحصل عليها؟

ا هإلي حتاجتالمهارات التي  ما 

ت الكشف اوترتبط بموضوع مهار

 ؟والتدخل في مجال اإلساءة لألطفال

 

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

------------------------------------------------- 
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 التدريبي أهداف البرنامج: 0/0/3 المادة العلمية
 

 : اآلتيةليل التدريبي إلى تحقيق األهداف يسعى الد
 . الطفل حبقوق ركنياملشا تبصري.5

 .رعايته على القائمني قبل من تلبيتها وطرق األساسية الطفل باحتياجات املشاركني تبصري.5

 . ذلك جتاه مهاراهتم وتنمية األطفال ضد اإلساءة مبفهوم املشاركني تعريف.4

 .معها تعاملال مهارات وتنمية األطفال هلا يتعرض قد اليت اإلساءة وأشكال بأنواع املشاركني تعريف.1

 .اإلساءة مبوضوع املرتبطة والثقافية اجملتمعية واملواقف باالجتاهات املشاركني توعية.2

 .وأسباهبا عواملها وبني اإلساءة وأعراض مؤشرات بني الربط مهارة املشاركني تطبيق.6

 .  األطفال دض اإلساءة أمناط إحداث إىل املؤدية اخلطورة عوامل حتليل حنو املشاركني مهارات تنمية.7

 أمناط ملختلف املعرضني األطفال قضايا مع للتعامل مهنية عمل سياسة تبىن حنو املشاركني أدوار تعزيز.8
 .للطفل املوجهة اإلساءة

 يتعرض قد اليت واإلمهال اإلساءة حلاالت املبكر االكتشاف يف املشاركني لدى املعرفية اجلوانب تنمية.9
 . األطفال هلا

 ألمناط املعرضني األطفال مع اخلاصة التدخل مهارات تطبيق حنو املشاركني مهارات روتطوي تنمية.51
 . املختلفة اإلساءة

 ألمناط املعرضون األطفال إليها حيتاج اليت العامة التدخل مهارات تطبيق حنو املشاركني قدرات تعزيز.55
 .املختلفة اإلساءة
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 اتفاقية
  واجباتنا....حقوقنا : 0/0/0نشاط 

 : هدف النشاط
 . أن يقرتح املشاركون احلقوق اليت حيتاجون إليها وتؤمن هلم الراحة والتفاعل اإلجيايب-5
أن يتمكن املشاركون من اقرتاح الواجبات الـيت ترتتـب علـيهم جتـاه إاـاح الورشـة والتفاعـل مـع معطياهتـا -5

 . بإجيابية
 .ائقدق 51 :مدة النشاط

 : طريقة التدريب
  .ملجمموعات الع  -

  (.Flip chart)أقالم ، ألوان ، السبورة الورقية  :المواد الالزمة
 :إضاءة
 ن بــــــاحلقوق ايتعلقــــــ األمــــــران وهــــــذان ،يف أي عمــــــل نريــــــد أن نقــــــوم بــــــه  متالزمــــــان أمــــــران هنــــــاك

جميل أن يكون لك حق ولكن جيب أن يقابل هذا احلق واجب جتاه احلفـا  علـى ف ،والواجبات
 . هذا احلق

 الحقوق 
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
------------------------- 

 الواجبات 
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------



 مسار اليوم التدريبي

 ضرورية ( لوجستية)مسارات : :/0/0نشاط 
  :هدف النشاط

 . أن يتعرف املشاركون على مسار العمل ومنهج التدريب املتبع يف الربنامج التدرييب -5
 . ة يف مقر التدريبأن يتعرف املشاركون على التسهيالت اإلدارية املوجود-5

  .دقائق 2 :مدة النشاط
 . الشرح والعرض :طريقة التدريب
 .التدريبية احلقائب يف اجلداول :المواد الالزمة

 :التدريبي اليوم مسار: أوالا 
 ---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

 :المتعلقة بالتدريب التسهيالت :نياا اث

 ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
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 لخبرات ومعلومات المتدربين التقييم الذاتي
 رغبتنا فيما نريد تعلمه وإتقانه: التقييم القبلي:  0/0/7نشاط 

 : هدف النشاط
 . منوذج التقييم القبلي املعد للربنامج التدرييب نن يتمكن املشاركون من اإلجابة عأ -5
 . أن حيدد املشاركون خرباهتم ومعارفهم عن موضوع التدريب -5

  .دقيقة 41 :مدة النشاط
 .العمل الفردي  :طريقة التدريب
 .نسخ من منوذج التقييم القبلي :المواد الالزمة

 
 :إضاءة

ســتطيع اإلجابــة تالســؤال الــذي ال ف ،عــدم اإلجابــة عــن أي ســؤال مــن أســئلة التقيــيم القبلــيال تنــزعج مــن 
 .ه سوف يغطى يف الربنامج التدرييبنع
 
 

 ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 
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 التقييم القبلي أسئلة: 0/0/7نشاط مرفق 

 
 :اإلجابة التي تشير إلى هذه األنواع ضع إشارة أمام، ضد األطفال  هناك أربعة أنواع لإلساءة( 5

  .حول واملخدراتإساءة الك- 5 .اإلساءة البدنية-5

  .اإلساءة اجلنسية- 1 .اإلمهال-4

  .اإلساءة بضعف وتردي التغذية للطفل- 6 .إساءة الوالدين-2

  .اإلساءة النفسية- 8 .احلرمان من األمان-7

 :لماذا قد يسيء بعض الوالدين إلى أبنائهم؟ (3)

  .كالطالق أو الوفاة أو السجن األم أو األب بسبب غياب-5

  .بسبب البطالة أو فقدان الوظيفة-5
  .بسبب عدم إكمال تعليمهم وتدين مستواهم الثقايف-4
  .عدم االرتباط العاطفي بني الوالدين-1

  .مجيع ما سبق-2

 :      إلى وقوع اإلساءة العاطفية ضع إشارة أمام اإلجابتين اللتين تشيران( 0)
  .أي سلوك يؤذي الطفل جسدياً -5

  .يؤذي الطفل مهني وسليب وبشكل مستمر أي أسلوب لفظي-5
  .أي سلوك يؤدي إىل إمهال الطفل-4
  .الطفل والبالغ أو نشاط جنسي بني أي سلوك-1
  : إلى وقوع اإلساءة الجسدية اختر الفقرتين اللتين تشيران(  :)
  .الطفل والبالغ أو نشاط جنسي بني أي سلوك -5
  .ي سليب يؤدي إىل اإليذاء واإلساءة للطفلأي سلوك عاطف-5
  . أي سلوك يؤدي إىل تسبب إصابة الطفل بشكل مقصود-4
  .أي سلوك يؤدي إىل إمهال الطفل-1
  يةنسإلى وقوع اإلساءة الج ين تشيراناختر الفقرتين اللت(  7)

  .الطفل والبالغ أو نشاط جنسي بني أي سلوك-5

  .مهال الطفلأي سلوك يؤدي إىل إ -5

  .مشاهدة الطفل صور أو مقاطع إباحية-4

  .عدم االهتمام بنظافة الطفل بشكل عام-1
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 :ما الفقرتان اللتان تشيران إلى وقوع اإلهمال( 6)

  . أي سلوك ميكن أن يؤدي إىل اإلساءة اجلسدية للطفل -5
  . ن يؤدي إىل اإلساءة العاطفية للطفلأي سلوك ميكن أ -5
  . أي سلوك يؤدي إىل إمهال مظهر الطفل بشكل غري الئق بسبب الفقر -4
  .  عدم االهتمام بنظافة الطفل بشكل عام -1
 :اختر الجملة المناسبة لهذه العبارة مما يليها(   5)

 (الحرق الذي ليس له تفسير يشير إلى)
  . اإلساءة اجلسدية-5
  . اإلمهال من الوالدين-5

  .  عدم وجود أمان أسري-4
  .سبق مامجيع -1
 :اختر الجملة المناسبة لهذه العبارة مما يليها  (0)

 (الجوع  أو السؤال عن الطعام يشير إلى)
  .اإلمهال-5
  .اإلساءة العاطفية-5
  .اإلساءة اجلسدية-4
  .سبق مامجيع -1
 :ة المناسبة لهذه العبارة مما يليهااختر الجمل( 9)

  (عندما يبلغني الطفل بأنه يتعرض لإلساءة)

  أعطي الطفل وعداً بأن املشكلة سوف حتل وأن كل شيء سوف يكون على ما يرام -5

  .أصدق الطفل-5

  .  أبلغ الطفل بأين سوف أساعده بتوصيل مشكلته ألشخاص متخصصني ملساعدته-4

  .واستفسر عن مشكلة الطفلاتصل بأسرته -1

  .   سبق مامجيع -2
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 خطأ صح أمام كل جملة مما يلي( صح أو خطأ )فضالا أجب بـ  م

   .نقص معلومات الوالدين حول منو وتطور الطفل ميكن أن يؤدي إىل اإلساءة له 5

   .عادًة يساء للطفل ذي الشخصية امللحة واملتطلبات املستمرة 5

   .ستمرة بني الوالدين ميكن أن تسبب اإلساءة إىل الطفلاملشكالت امل 4

   .كرب سن الوالدين وعدم قدرهتما على رعاية وتربية الطفل قد يؤدي إىل اإلساءة إليه 1

   .عدم التسرع يف اإلبالغ عن اإلساءة اجلسدية للتأكد أوالً من مصداقية شكوى الطفل 2

   .األساسية للطفل اإلمهال هو الفشل بتوفري االحتياجات 6

   .ول األول عن تلبية احتياجات الطفل األساسيةؤ الدولة هي املس 7

   .األمان/السكن /الغذاء والشرب: احتياجات الطفل األساسية هي ثالثة أنواع فقط 8

   .اته مقارنة بزمالئه أو إخوتهوحتفيزه للرفع من قدراته وإمكان يفضل تشجيع الطفل 9

   .وخوفاً على الطفل ًة ال تصدر من الوالدين فهم أكثر الناس حباً وحناناً اإلساءة عاد 51

   .الضرب غري املربح والتأديب سلوك مناسب للرتبية 55

   .عادًة تصدر اإلساءة اجلنسية من خارج نطاق األسرة مثل األقارب أو يف احلي مثالً  55

   .فاهلاتعرض األم لإلساءة من زوجها يربر إساءهتا إىل أط 54

   .عادًة ال يكون لدى الطفل وعي وإدراك بأنه ضحية لإلساءة 51

   .يستخدم املعلم أسلوب الضغط على الطفل ليكشف عن اإلساءة ويكسب الوقت حلمايته 52

   .ينحصر دور املعلم ملساعدة الطفل يف االستماع له وحتويله إىل املرشد الطاليب 56

   .اخلاصة هم أكثر األطفال املعرضني لإلساءةاألطفال ذوو االحتياجات  57

   .تعاطي أحد الوالدين املخدرات أو الكحول ميكن أن يؤدي إىل اإلساءة لألطفال 58

   .إن التأثري السليب على الطفل بسبب اإلمهال يفوق تأثري اإلساءة اجلسدية 59

   .رينتدفع اإلساءة اجلسدية الطفل إىل السرقة وطلب املال من اآلخ 51
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   .قد يؤدي تعرض الطفل لإلساءة اجلنسية إىل التبول الالإرادي على نفسه 55

   .ألسلوب العنف والضرب يفضل استخدام التخويف واإلحراج لتعديل سلوك للطفل بديالً  55

   .حيتمل أن تكون صفات الطفل الشخصية سبباً يف وقوع اإلساءة إليه 54

   .ملستمر للطفل عن املدرسة إىل حتمية تعرضه لإلساءة العاطفيةيشري الغياب أو التأخري ا 51

حلماية مسعة الطفل يف املدرسة ومحاية أسرته من  طالعتداء اجلنسي وإبالغ األسرة فقيفضل التسرت على حاالت ا 52
 .التفكك

  

   .حنتاج ملهارات خاصة الكتشاف حاالت اإلساءة ضد األطفال 56

   .قدرة على مساعدة الطفل املتعرض لإلساءة هممجيع لدى املعلمني  57

   .الطفل املتعرض لإلساءة ال حيتاج سوى إحالته إىل اجلهة املعنية مبساعدته فعالً  58

   .حيتاج الطفل من معلمه إىل االستماع إليه فقط، للتنفيس عن مشاعره 59

   .األسئلة عليه لتساعد املعلم على معرفة حالته لى حالة الطفل ومدى تعرضه لإلساءة بطرح عدد منعميكن التعرف  41

   .أتدخل ملساعدة طفل يتعرض لإلساءةأعرف متاماً كيف ميكن أن  45

   .أعرف مجيع اجلهات اليت ميكن أن حتال إليها حاالت اإلساءة 45

   .جيب على املعلم تسجيل حالة الطفل املعرض لإلساءة بدقة 44

   .ية سليمة مع الطفل املعرض لإلساءةأستطيع بناء عالقة مهن 41

   .ال يهم أن يتقبلين الطفل، املهم أن أستطيع مساعدته 42

   .املعلم والطالب مؤقتة تنتهي بانتهاء مشكلة الطالب بني اخلاصة باإلساءة العالقة املهنية 46

إن : مثل توجيهاً إجيابياً  بية جتاه والديهالسل يف التخلص من سلوكه ومشاعره توجيه الطفل ومساعدته يف املقابلة يفضل 05
 .تتكلم معهما هبذا األسلوب والديك حيبانك وال جيب أن

  

 .بني املعلم والطالب حمصورة يف حدود املدرسة فقط جيب أال تكون العالقة املهنية 48
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 حقوق الطفل

 اتفاقية حقوق الطفل الدولية

 نظرات في حقوق أطفالنا: 0/0/6نشاط 

 : النشاطهدف 

 .أن يتعرف املشاركون على االتفاقية الدولية املتعلقة حبقوق الطفل -5
 . أن مييز املشاركون أن لألطفال جمموعة من احلقوق األصلية اليت جيب احلرص على توفريها -5
 .إلساءة حبقهلاملختلفة تعد مدخالً  الطفلأن يوافق املشاركون أن عدم تأمني حقوق  -4

 دقيقة 42 :مدة النشاط

 : طريقة التدريب
  .جمموعات العمل -
 .التأمل الفردي -
  .العصف الذهين -

 Flip)صـور مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل بعـدد جمموعـات العمـل الـثالث، السـبورة الورقيـة  :المواد الالزمة

chart .) 

 :إضاءة

  اإلسـالميةة املكفولـة لـه حبكـم الشـريع األصـليةألي طفل يولد يف هذه الدنيا جمموعة مـن احلقـوق 
 (.اتفاقية حقوق الطفل)باالتفاقيات الدولية ذات العالقة  أو

  " وتكـون كفيلـة بعـدم  لكـمأن تـؤمن يف ما احلقـوق الـيت ترغبـون ....  أطفاالً ختيلوا أنفسكم اليوم
 ؟تعريضكم ألي نوع من أنواع اإلساءات اليت قد يتعرض إليها األطفال 

 :أسئلة للمناقشة

عمــارهم أأن حنــرص علــى تأمينهــا لألطفــال بغــض النظــر عــن  ميكــنا احلقــوق الــيت مــ :المجموعــة األولــى
 ؟اخل  ...وجنسهم ودينهم وعرقهم 

أو مـــا  ؟حبقـــوقهم أطفـــاهلمســـرنا وتعيـــق تزويـــد أ أفـــرادمـــا املمارســـات الـــيت قـــد يرتكبهـــا  :المجموعـــة الثانيـــة
  ؟عطاء األطفال حقوقهمإاألمور اليت تعيق فرص 
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 ؟ اليت جيب تطبيقها لزيادة فرص تأمني حقوق األطفال واإلجراءاتا األمور م :المجموعة الثالثة

 ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 

 

 : الرابط على لحصول على وثيقة اتفاقية حقوق الطفل يمكن ا

http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf 
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 0/0/6المادة العلمية 

حيث لوحظ يف  ًا ومكماًل لقانون حقوق اإلنسان العاملي،يتعّد اتفاقية حقوق الطفل جزءًا رئيس   
األعوام السبعني املاضية، التطور التدرجيي للمبادئ املقبولة عاملياً، اخلاصة بأوضاع وحاجات األطفال، 

 .وأهنا كانت تسري جنباً إىل جنب مع جمموعة القوانني اإلنسانية وقانون حقوق اإلنسان

يخ القانون الدويل اليت حتدد فيها وتكتسب اتفاقية حقوق الطفل أمهية خاصة، ألهنا املرة األوىل يف تار    
حقوق األطفال ضمن اتفاقية ملزمة للدول اليت تصادق عليها، وتسهم االتفاقية يف حتسني حقوق الطفل 
دون أي اعتبار للجنس أو اللون أو الساللة، أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي، أو األصل العرقي أو 

 .أو الوالدة أو ما سواهااالجتماعي، أو امللكية، أو اإلعاقة، 

وى اجلزء األول، وهو املعين تحاأجزاء والديباجة، ( 4)مادة، موزعة على ( 12)وتتكون االتفاقية من    
( 9)مواد ختتص بالتعهد واللجان، واجلزء الثالث على ( 1)مادة، واجلزء الثاين على ( 15)باحلقوق على 

 .مواد ختتص بالضوابط وغريها

 :وهي ،ة تشكل فلسفتها العامةيعلى أربعة مبادئ رئيسوأكدت االتفاقية 

 رقم المادة المبدأ م

 (5املادة ) مبدأ عدم التمييز 5

 (4املادة ) للطفل الفضلىمبدأ المصلحة   5

 (6املادة ) مبدأ الحق في الحماية والرعاية والنماء  4

 (55املادة ) مبدأ المشاركة لألطفال  1

 
املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للطفل، كما أهنا جتمع كل  وتشمل االتفاقية احلقوق

إتباع التفاقية الدول اليت وقعت عليها ما يتعلق بالطفل يف املواثيق الدولية املختلفة، وقد ألزمت ا
طريق اإلجراءات الالزمة، لتأمني أعلى مستوى ممكن من املوارد املتاحة، لتحقيق هذه احلقوق، وعن 

التعاون الدويل إذا دعت احلاجة لذلك، ووضعت آلية خاصة باالتفاقية تركز على خلق بيئة صاحلة 
 .للتعاون الدويل والتنمية هبدف تنفيذ االتفاقية

إّن االتفاقية يف حد ذاهتا ملزمة للحكومات، فحكومة كل بلد هي املسؤولة عن تأمني االلتزام      
فاقية، يف املمارسة العملية، كإصدار القوانني والتشريعات، واختاذ التدابري باملعايري اليت وضعت يف االت
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الالزمة، كما أن مؤسسات اجملتمع املدين املختلفة والقطاع اخلاص، وغريها ذات مسؤولية يف املشاركة 
كات لتحقيق اإلجراءات املساعدة إلعمال حقوق الطفل، ومل حتدد االتفاقية حمكمة دولية ملعاقبة االنتها 

 .ضد االتفاقية
، تقوم جلنة حقوق الطفل باإلشراف على تطبيق االتفاقية اليت صدقتها 5995إال أنه منذ فرباير    

الدول، ملنع خمتلف أشكال سوء املعاملة واإلمهال إن وجد، وذلك عن طريق مناقشة التقارير املرفوعة من 
 .تخصصةاحلكومة واملنظمات غري احلكومية، واملنظمات الدولية امل

ونظراً للتطورات اليت حدثت بعد إقرار االتفاقية وحتديداً يف جوانب األضرار واالنتهاكات اليت يتعرض    
هلا األطفال يف النزاعات املسلحة، وإزاء تزايد ظاهرة بيع وبغاء األطفال واستخدامهم يف العروض واملواد 

املنظمات الدولية واإلقليمية، كانت احلماية اليت اإلباحية، اليت أكدهتا التقارير الدولية لبعض الدول أو 
تكفلها االتفاقية غري كافية لذلك، فربزت احلاجة بشكل ملح إلعداد بروتوكولني اختياريني التفاقية 

 :حقوق الطفل من أجل تعزيز مستويات احلماية اليت تكفلها االتفاقية، مما أسفر عن إصدار اآليت
 حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة الربوتوكول االختياري التفاقية. 
  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف

 .املواد اإلباحية
، 5111مايو  52املتحدة الربوتوكولني االختياريني يف  لألمموقد اعتمدت اجلمعية العامة 

، ودخل الربوتوكول اخلاص باشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة حيز التنفيذ 21/564مبوجب القرار 
، بينما دخل الربوتوكول اخلاص ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلباحية، 5115فرباير  55يف 

 .5115يناير  58إىل حيز التنفيذ يف 

متــت الــدعوة ملــؤمتر دويل مــن أجــل ، رة بعــد إقرارهــا ويف ســبيل متابعــة تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل مباشــ   
 .(اإلعالن العاملي لبقاء الطفل ومحايته ومنائه)الطفل هبدف وضع خطة عشرية للطفولة، مسيت 
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 الجلسة الثانية

 

 وقضايا الطفل نمو احتياجات
  والمضامين الماهية"  إليه اإلساءة

 "والمعتقدات

 األطفال منو احتياجات

 األطفال معاملة إساءة مفهوم

 لألطفال اإلساءة مفهوم عن واحلقائق االعتقادات

 اليوم األول
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 :عنوان الجلسة الثانية 

 "والمعتقداتالماهية والمضامين " الطفل وقضايا اإلساءة إليه  احتياجات نمو

 احتياجات نمو األطفال
 لو كنت مزارعاا : 0/3/0نشاط

 : هدف النشاط
 . تياجات الالزمة والكفيلة لنمو وتطور األطفالأن يعدد املشاركون االح -5
 .أن حيدد املشاركون املمارسات املناسبة وفق احتياجات النمو اخلاصة باألطفال-5
أن يكتســـب املشـــاركون مهـــارة التحليـــل املؤديـــة إىل أن  اإلخفـــاق يف تقـــدمي كـــل مـــا يلـــزم لألطفـــال مـــن -4

 .ع من اإلساءات املختلفة وسيعرضهم ألنوا ،احتياجات هو  كفيل باإلضرار هبم 
  .دقيقة 12 :مدة النشاط

 : طريقة التدريب
 .جمموعات العمل  -
 .الرسم  -

 .، أقالم ، ألوان خمتلفة( Flip Chart)السبورة الورقية ، أوراق :المواد الالزمة

 :إضاءة

 ؟األبناءرعاية الشبه بين زراعة البذور و  ما وجه 
 ---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
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 0/3/0المادة العلمية 
 (:خلفية معرفية)احتياجات األطفال الصغار 

 هـي األشـياء الضـرورية للنمـو والتطـور السـليم، الـيت بفقـدها تتشـكل أرضـية خصـبة  :االحتياجات
لظهور مشكالت وتعثرات يف منو وتطور الطفل، وهي مادية ومعنويـة وضرورية جلميــع األطفـال بــدون متييـز 

ومــن واجــب األهــل والكبــار العمــل علــى تلبيتهــا ...( فقــري / حتياجــات خاصــة، غــينولــد، ذوي ا/ بنــت) 
 .مع مالحظة أهنا شرط أساسي يف بناء قدرات ومهارات األطفال، وتوفريها 
يدور يف املعتاد نقاش حـول احلاجـة واحلـق وهـل مهـا شـيء واحـد؟ ومـا احلـد الفاصـل بينهمـا؟  ولكـن       

ى مســتويات عــدة حبيــث ميكــن نــا أن احلاجــة واحلــق مرتبطــان ببعضــهما علــالشــيء املهــم الــذي نــود ذكــره ه
ن احلقــوق لتكــون مشــروعة جيــب أن تبــىن علــى حاجــة، إّن احلــق هــو تشــريع يــؤمن تلبيــة حاجــة أو إ: القــول

ولــيس هنــا موضــع طــرح هــذا اخلــالف فــاألهم أن نتفــق علــى مضــمون احلقــوق واالحتياجــات وأهنــا أساســية 
 .كل األطفال دون متييز  حلياة سليمة لألطفال،

 تتمثــل يف األعمــال الضــرورية لتعزيــز بقــاء الطفــل ومنائــه وتطــوره وبــذلك فهــي تعــين  :رعايــة الطفــل
تلبية احتياجاته األساسية، اليت تتعدى االحتياجات إىل الغذاء والرعايـة الصـحية لتشـمل احلمايـة، والشـعور 

 ئــة احملفــزة هــي تلــك الــيت تلــيب، فالبي...ز، واللعــب بــاألمن، واحلاجــة للعطــف، والتقبــل، والتفاعــل، والتحفيــ
 . كافة  احتياجات الطفل

 مبــــا أن الوالــــدين مهــــا الراعيــــان األساســــيان للطفــــل واملســــؤوالن عــــن تلبيــــة  :األهــــل واالحتياجــــات
ا منـذ الــوالدة،   احتياجـات األطفــال الصـغار وتفهمهـ لـىعه ، فـإن ذلـك يتطلـب منهمــا التعـرف احتياجاتـ

لبيتهــا بأفضــل صــورة ممكنــة والقيــام بــأدوار تــتالءم مــع احتياجــات أطفــاهلم وحســب أعمــارهم، العمــل علــى ت
وبــذلك جيــب أن يقــدم لألهــل الــدعم والتحفيــز ملراجعــة ممارســاهتم يف التعامــل مــع أطفــاهلم ومــدى مالءمتهــا 

التشـجيع،  الحتياجاهتم وخصائصهم، وهنا يأيت دورنا كميسـرين يف العمـل مـع األهـل ومـا يتطلبـه مـن تـوفري
وتقــدمي العــون لألهــل، لــتفحص ممارســاهتم ومــدى مالءمتهــا الحتياجــات أطفــاهلم ومســاعدهتم علــى تطــوير 
قـــدراهتم، للـــتمكن مـــن تلبيــــة هـــذه االحتياجـــات، ويبــــدأ ذلـــك بـــأن يتعـــرف األهــــل علـــى أهـــم احتياجــــات 

 .أبنائهم، وأن يأخذوا على عاتقهم التفكري باستمرار بأفضل الطرق لتلبيتها
 : االحتياجات النمائية لألطفال الصغارأهم 

يف القــوائم التاليــة ُحــددت أهــم االحتياجــات لألطفــال وفــق أعمــارهم، مــع مالحظــة أن هــذه االحتياجــات 
كمـا أن معظمهـا يسـتمر مـع الطفـل أثنـاء املراحـل األخـرى ،  متداخلة حبيث يؤثر تلبية أحـدها علـى اآلخـر 

 .ات عامة لكل األطفال بدون متييزأهنا حاجبن عمره، مع التذكري مرة أخرى م
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ائيـــاً، وذلـــك حســـب األعمـــار مرفــق مـــع نفـــس قـــوائم االحتياجــات أمثلـــة علـــى املمارســـات املالئمــة من -
الـــيت مــن املتوقـــع أهنــا ستســـاعد األهــل علـــى القيــام بـــدور إجيــايب يف تلبيـــة احتياجــات أطفـــاهلم أيضــا، 
 .الصغار

 

 

 

 

 

 .تقريباا   اا شهر  03 –الوالدة  واألطفال حديث

 االحتياجات

  (.التطعيمات)الرعاية الصحية املتكاملة والتحصني 

  واملتوازنة وذات نوعية جيدة، التغذية الكافية. 

 (.خاصة األم)ارتباط آمن مع شخص بالغ / دعم عاطفي 

 احلاجة للتقبل. 

  (.حتفيز لغوي)التواصل اللغوي 

 التواصل البصري واجلسدي. 

 جو أسري ودود. 

 ور احلواسمثريات حتفز التعلم وتط. 

 فرص لالستكشاف. 

 احلماية من األخطار. 

 اللعب. 

 بيئة نظيفة خالية من األمراض. 
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 .تقريباا   اا شهر  03 –الوالدة  واألطفال حديث

 الممارسات

 الرضاعة الطبيعية وبشكل سليم. 

 الكشف املبكر ملعرفة وجود أي مشكالت أو إعاقات عند الطفل. 

  ت الالزمة يف مواعيدها واالحتفا  ببطاقة التطعيماتالتطعيما، احلصول على التحصني. 

 االستجابة ملناغاة الطفل والتفاعل معها. 

 تنظيم أكل ونوم الطفل ورضاعته حسب حاجته وليس حسب نظام وجدول صارم. 

 يل السليم ويساعد الطفل على التطور االنفعا ،استجابة سريعة وحبنان لبكاء الطفل مما يساعد يف منو العالقة بشكل إجيايب ،
 .ويشعر الطفل بالثقة واألمان

 ذن اليسرىذن اليمىن واإلقامة باألالسم احلسن والعقيقة واألذان باألتطبيق السنن الشرعية باختيار ا. 

 هتيئة اإلخوان لتقبل الطفل اجلديد إلقامة عالقات جيدة  جتنباً للتسبب بالغرية. 

  (.الطفل السرة، محام الطفل، حفاض)العناية بنظافة الطفل... 

  واستثمار ذلك كفرص للتعلم والتواصل..( الرضاعة، تغيري املالبس)احلديث معه أثناء روتينه اليومي. 
  (.متنوعة الشكل وامللمس واللون)استثارة حواس الطفل من خالل توفري أشياء ينظر إليها وميسكها، ويلمسها، يشمها، يتذوقها.. 

 يك أحياناالتواصل اجلسدي باللمس واحلضن والتدل. 

 غري مجيل/أشقر، مجيل/بنت، أمسر/محاية من التمييز بني ولد... 

 احلماية من املقارنة مع أبناء األقارب أو اجلريان يف نفس العمر. 

 مشاركة األب الفاعلة خاصة يف الروتني اليومي للطفل، اللعب معه، احلديث، احلمل... 

 خذه إىل أماكن طبيعية وحدائقتعريض الطفل للهواء النقي وأشعة الشمس اخلفيفة وأ. 

 توفري مساحة آمنة للزحف واالستكشاف. 

 القراءة للطفل منذ مرحلة مبكرة وتوفري قصص ملونة. 

 مناداة الطفل بامسه من سن مبّكرة للتعرف على الذات. 

 ب انتباهه للنظر يف عيون األب واألمذالتواصل البصري باستمرار مع الطفل وج. 

  تعـين هيـا نلعـب، أمـا إزاحـة ( بربـرة)االبتسام والضحك وإصدار أصوات معينة : مثالً )كات الطفل وفهمها االستجابة البتسامة وحر
 (.تعين هذا يكفيفالوجه وإغماض العني 
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 .سنوات تقريباا  0 إلىاألطفال من عمر سنة 

 االحتياجات

 فرص يومية للعب بأشياء خمتلفة. 

 الشعور بالثقة. 

 السيطرة على سلوكهم الضبط الذايت وتعليمهم كيفية. 

 فرص لتطوير مهاراهتم احلركية واللغوية واملعرفية. 

 تفهم االنفعاالت واملشاعر من قبل األهل. 

 التعبري عن املشاعر واالنفعاالت. 

 التواصل اللغوي وفرص لتطوير قدراهتم اللغوية. 

 احملبة والتقبل. 

 جو أسري ودود وداعم. 

 احلماية من مجيع أشكال اخلطر. 

 ستكشاففرص لال. 

 أخذ التطعيمات الالزمة حسب العمر . 

 الرعاية الصحية املتكاملة. 

 تعلم املشاركة وتطوير بعض االستقاللية. 
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 .سنوات تقريباا  0 إلى عمر سنةاألطفال من 

 الممارسات

  تكـرار، فالطفـل يف ويرتك هلم فرصة للتعلم من خـالل احملاولـة وال، تشجيع ودعم استقالليتهم بداًل من القيام باألفعال عنهم
 ....هذه املرحلة بطبيعته حياول أن يعمل األشياء بنفسه مثل األكل والشرب ولبس احلذاء

 االنتباه املتواصل ألن رغبته لالستكشاف تكون يف أوجها. 

 تشجيع الطفل على احلديث واإلصغاء له. 

 احلديث معه بلغة سليمة عن األعمال اليت نقوم هبا. 

  عــن مشــاعره، ويتقبلهــا الكبــار وحيرتموهنــا دون إمهــال أو اســتهزاء مــع مســاعدته يف التعبــري عــن مشــاعره يتــاح لــه جمــال للتعبــري
 .بطريقة مقبولة

 تشجيع األطفال على اختاذ القرار بإعطائهم فرصة لالختيار. 

 يتم تدريبه على الضبط الذايت خاصة استخدام احلمام، وتناول الطعام. 

 األحداث تعبرياً لفظياً مما حيفز التفكري ويثري اللغةو  يتاح له جمال للتعبري عن اخلربات. 

  ًاجتناب الصدام مع رغبة الطفل باالستقاللية واالعتماد على الذات يف اختيار مالبسه ويف أكله بامللعقة لوحده مثال. 

 لتنمية العضالت الدقيقة واملهارات املعرفية األساسية..... ، مالقط، اً توفر األسرة للطفل ألعاب. 

 أننا غاضبون من هذا السلوك وليس من ذات الطفلطفل باستمرار، عند ارتكابه خطًأ نوضح لل. 

  حياط الطفل جبو أسري سعيد، فاألمن والسكينة واملودة والرمحة، تسـاعد الطفـل علـى الشـعور باألمـان، وتـوفر لـه فرصـة  ينـة
 .ليطور عواطفه وانفعاالته بصورة سليمة

  يشاركون أطفاهلم يف اللعباألب واألم وأفراد األسرة. 

 تقدم األسرة منوذجاً للطفل يف العادات السليمة والعالقات اإلجيابية وضبط النفس واالنفعاالت. 

  يلتزم هبا اجلميع للمساعدة على تعزيز السلوكيات اإلجيابية واستثمار خاصية ، ضوابط ثابتة، واضحة للسلوك وضع حدود و
 .لوالدينخاصة من ا التعلم بالقدوة احلسنة،

  ،التجاوب مع تساؤالت الطفل حىت لو تكررت بوضوح ومجل سليمة، حيث يساعد ذلك على توسيع مـداركهم وإشـعارهم
 .بأمهيتهم، وإثراء حمصوهلم اللغوي، وزيادة معارفهم

 املشاركة فيهابلالختيار يف جمال األنشطة اليت يرغبون  اً نرتك هلم فرص. 

  من العوائق أمام الطفل، وإعطاؤه احلرية ليكتشف يف بيئة آمنةتوفري مساحات واسعة وآمنة وخالية. 
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 للتفاعل مع البيئة احمليطة ويتاح له وقت للمالحظة واملشاهدة واالستكشاف غري اخلطرللطفل فرص  ريتوف. 

 إشعار الطفل بثقة الكبار بقدراته. 

 إشراك الطفل يف األعمال املنزلية البسيطة. 

 لتدريب وزيادة الثقة بقدراتهل لبس حىت نتيح له جماالاختيار مالبس سهلة اخللع وال. 

 ن فقطيريد أن تقرأ؟ ماذا تريد أن تأكل؟ ويفضل يف ذلك أن يكون خيار يوضع أمامه خيارات مثاًل أي قصة ت. 

 .سنوات 6إلىسنوات  0ل من عمر األطفا

 االحتياجات

 كافة  أنواعهب اللعب. 

 آلخرينالتدرب على املشاركة والتعاون ومساعدة ا. 

 فرص لتحمل املسؤولية واختاذ القرار. 

 االستكشاف واالستطالع وبناء خربات ذاتية. 

 فرص لتطوير مهاراهتم احلركية وقدراهتم املعرفية. 

 فرص لتجريب مهارات ما قبل القراءة والكتابة/ التهيئة للقراءة والكتابة وإثراء حمصوهلم اللغوي. 

 فكارالتعبري عن االنفعاالت واملشاعر واأل. 

 الدعم والتشجيع واحلب وإحاطتهم جبو أسري داعم. 

 تعزيز االستقاللية والضبط الذايت. 

 تشجيع اإلبداع لديهم. 

 دعم حسهم بتقدير وقيمة الذات. 

 الشعور باألمان. 

 الشعور باالنتماء. 
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 .سنوات 6 إلىنوات س 0األطفال من عمر 

 الممارسات

  يبه على نظافة جسمه وثيابه وبيئته يف املنزل والشارع والروضةإكساب الطفل العادات الصحية السليمة، وتدر... 

  نوفر له بيئة غنية باملثريات اليت تدفعه إىل احملاولـة والتجريـب واالسـتنتاج لتطـوير قدراتـه وإكسـابه خـربات جديـدة تسـاهم
 .يف إشباع حاجته لالستطالع واالستكشاف

 ه، علــى اســتخدام حواســه يف ن خــالل رحــالت ونزهــات وتدريبــيتــاح للطفــل فــرص كثــرية للتعــرف علــى أمــاكن جديــدة مــ
 .لى ما حييط بهعالتعرف 

 توسيع مفاهيم الطفل حول األشكال واألدوات والكميات واألوقات واأللوان واألحجام... 

  التصـــنيف، التطـــابق، املقارنـــة، الـــنمط، التنبـــؤ، الـــربط، التفســـري)يـــتم تـــدريب الطفـــل علـــى املهـــارات املعرفيـــة األساســـية ،
 .اخل ...املالحظة

 يشجع الطفل على االسرتسال يف الكالم عن املوضوعات اليت حيياها يف بيئته وميارسها يف روتينه اليومي. 

  مساعدة الطفل على التفاعل مع البيئة الطبيعية وما فيها من نباتات وحيوانات وجبال وأهنار وحبار، وما يف السماء مـن
 .إميانية مرتبطة بقدرة اهلل اخلالق، إضافة إىل املفاهيم العلمية والقيم اجلمالية ويربط ذلك بقيم، مشس وقمر واوم 

 مفرطاً بالدالل مثاًل واآلخر مفرطـاً  ا، فال يكون أحدمهاالعدل واملساواة من قبل الوالدين يف الرتبية واملعاملة بني أطفاهلم
 .بالسيطرة

 عدم التفرقة يف املعاملة بني الذكور واإلناث. 

  ِّم األب ألطفاله صورة إجيابية من خالل تفاعله معهم، واجتناب تقدمي األب كمصدر للضبط أو التخويفيـَُقد. 

 إحاطة األطفال جبو أسري ومنزيل هادئ وغري مشحون. 

 محاية األطفال من املقارنة خاصة يف جوانب الذكاء والطباع واجلمال، واملساواة يف املعاملة بني اإلخوة واألخوات. 

 ل لألطفال للتعبري عن مشاعرهم وأفكارهم وبشكل عفوي عن طريق الرسم، التلوين، اخلربشةيتاح جما .. 

 يتاح جمال للطفل لالشرتاك بألعاب مجاعية مع األسرة ومع األقران. 

 يشارك الطفل بأنشطة رياضية وألعاب هلا قوانني وأنظمة للمساعدة يف تعلم الضبط. 

 ملنزل البسيطةاألطفال يشاركون ويساعدون يف أعمال ا. 

  يتم تدريب األطفال على االعتماد على أنفسهم ويتاح هلم جمال للقيام خبدمة أنفسهم مثل غسل األيدي وارتداء
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 ...املالبس والتمشيط ولبس احلذاء

 اإلصغاء اجليد لألطفال وكذلك احلديث إليهم هبدوء ولطف مما يشعرهم باالحرتام ويساعد على تأسيس عالقة جيدة. 

 يم أوقات مشاهدة التلفزيون، ويتحاور األهل مع أطفاهلم حول ما يشاهدونهيتم تنظ. 

 تدريب األطفال على استخدام املرافق العامة، ويستثمر يف ذلك الزيارات والتسوق والذهاب للمسجد... 

 تقيم األسرة عالقات تواصل مستمرة مع املعلمني واملربيات يف رياض األطفال. 

 كالهتم فهم قادرون إذا ُدربوا وأتيح هلم اجملاليعطى األطفال فرصة حلل مش. 

  ُوفر لألطفال مكان وألعاب ووقت كاٍف ملمارسة ألعاب حركية ومتثيلية وتركيبية وختيليةي... 

  ًطفل يضرب على الطاولة ميكن أن نقول له: يعطى الطفل توجيهات إجيابية الصياغة، وليس فقط قيود، فمثال :
ما رأيك "أو طفل يرسم على الكتاب نقول له "... ال تضرب على الطاولة"ن نقول له بدالً من أ" اضرب على األرض"

 ".ال ترسم على الكتاب"أن ترسم على هذا اللوح أو الورقة بداًل من 

 مينح األطفال فرصاً يومية الستعمال العضالت الكبرية بالركض والقفز، التوازن، وختطيط أنشطة خارجية. 

  واحلنان ويشجع باستمرار من قبل األسرةحياط الطفل مبشاعر احلب. 

  ويف نفس الوقت يشجع على إبداء مشاعره ، حيرتم الكبار مشاعر الطفل وانفعاالته السلبية واإلجيابية على حد سواء
 .أمام اآلخرين

 والذكاءات املتعددة حيرتم الكبار الدافعية الداخلية للطفل ويراعون الفروق الفردية. 

  يف األسرةمراعاة ترتيب الطفل. 
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 .سنة 03 إلى 6األطفال من عمر 

 االحتياجات

  كل االحتياجات الواردة يف السابق. 

 فرص إضافية لتطوير االستقاللية . 

 اكتساب مزيد من املهارات احلركية الدقيقة . 

 فرص االعتماد على الذات يف شؤون رعايته الشخصية . 

  ينفرص أكرب للمشاركة وتعلم التعاون ومساعدة اآلخر. 

 تطوير ضبط النفس . 

 اهتمو دعم ثقتهم بأنفسهم وتقديرهم لذ.  

 اكتساب مزيد من املهارات اللغوية واملعرفية . 

 التعلم األساسي القائم على تعلم نشط ومراعاة خصائصهم وبصورة جيدة. 

 فرص التعلم احلسي املباشر مع األشياء. 
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 .سنة 03 إلى6األطفال من عمر 

 الممارسات

 :ع املمارسات الواردة سابقاً ويضاف إليهامجي: مالحظة

 التنسيق مع املدرسة وبناء عالقة إجيابية مع املعلمني. 

 ااز املدرسيتقبل الفروق الفردية خاصة يف اإل. 

  خاصة حول ما حدث معه اليوم يف املدرسة، توفري وقت كاف للحديث مع الطفل. 

 كثري من سلوكياته من خالل تواصله اليومي معهممتابعة العالقة مع األقران، حيث إّن الطفل يكتسب ال. 

 احلماية من املقارنة املباشرة وغري املباشرة. 

 إعطاء فرص ملمارسة الطفلة األنثى األلعاب وعدم التمييز بينها وبني إخواهنا الذكور. 

 هل وتراعي الذكاءات املتعددة تعرتف األسرة وتثمن قدرات األطفال املختلفة حىت لو مل تتوافق مع الصورة اليت يرمسها هلم األ
 ...(موسيقى، لغوي،  حركي، ) 

 تنمية مهارة التعليم الذايت عن طريق األنشطة املتنوعة واحملفزة. 

 حبيث ال يتحول النظام املدرسي والواجبات البيتية إىل عبء ، وليس مادة جامدة ومفروضة عليهم  اً وشيق اً جعل التعليم ممتع
 .رفاهه ولعبه على كاهل الطفل وعلى حساب

 هافي يتاح جمال لألطفال للمشاركة يف األنشطة الرتفيهية اليت يرغبون. 

 اازها تعزيزاً لثقتهم بأنفسهمإاز بعض األعمال اليت يف مقدورهم تكليف األطفال بإا. 

 ة مع ال تفرض عليه أو يقحم باملشاركأحة فرص التفاعل االجتماعي شريطة إدماج الطفل يف أنشطة اجتماعية إلتا
 .أشخاص ال يتقبلونه

 ختصص األسرة وقتاً يومياً أو أسبوعياً ملناقشة شؤون األسرة ويتاح  لألطفال جمال للتعبري عن رأيهم. 
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 األطفال مفهوم إساءة معاملة

 أنا أتألم : 0/3/3نشاط 
 :هدف النشاط

 .طفال من ذويهمأن يقدم املشاركون آراءهم حول مفهوم اإلساءة اليت ميكن أن يتعرض هلا األ-5
 . املشاركون مفهوم إساءة معاملة األطفال فعرّ يُ أن  -5
 .املشاركون تعريف إجرائي للممارسات اليت ترتكبها األسرة ضد أطفاهلا وتشكل هلم إساءة يقدمأن -4
 .األطفال واإلساءةأن مييز املشاركون بني التأديب -1

 دقيقة  42 :مدة النشاط
 : طريقة التدريب

 .الذهينالعصف  -
 .دراسة احلالة  -
 .النقاش  -

 .صورة تعبريية ، بطاقات ملونة ، Flip Chart))أقالم ، السبورة الورقية  :المواد الالزمة
 :توجيهات النشاط

 :التايلاإلجابة عن التساؤل يرجى ا مل فيهأنص احلاالت املرفقة والتبعد قراءة  -5

 (معاملة األطفال ؟تموه ما تعريفكم لمفهوم إساءة أفي ضوء ما قر )

لــه  يتعـرض لهــا فـي صـغره مــن قبـل ذويـه وكانــت تعنـ اا أو حــدث اا يــذكر ممارسـة أو موقفـ منـامـن "  -5
 "سلبية؟ خبرة مؤلمة أو

 .كعن امس اإلفصاحدون  على البطاقة املمارسة السلبيةسجل تلك التجربة أو 

 (واإلساءة لهمديب األطفال أم تمفهو )عتقادكم ما احلد الفاصل بني اب" : أجب عن السؤال التايل -4

 ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------

 اإلساءة

 لألطفال



 

42 

 حاالت دراسية -أ: 0/3/3مرفق النشاط 

 (0)حاله رقم 
نها بشكل ملفت هنادي طفلة يف الصف األول االبتدائي عندما ترى معلمتها هتجم عليها وحتض   

 !!حبك كثرياً كثرياً أكثر من ماما أأنا : للنظر وتقول
 تها ملاذا ال حتبني أمك ؟كم تفتقد الطفلة احلنان وسأل  املعلمةالحظت 

تضربين، رفعت يل ُكم مريوهلا فإذا  وأشعر بأهنا ال حتبين ودائماً  ماما عصبية جداً : أجابت الطفلة 
 .بعالمات الضرب بادية على إحدى ذراعيها فتأثرت وحزنت على ذلك

 سألتها عن سبب هذه املعاملة؟  
خيرج بابا من املنزل فنبقى أنا وأخي مع ماما  حيث، يف مشاكل  تنهدت حبزن وقالت ماما وبابا دائماً 

تعصب علينا، وتقوم بالصراخ علينا ألتفه األسباب وتقوم بضربنا  ودائماً  اليت تكون يف حالة سيئة جداً 
ذلك، ألننا خناف أن يتشاجر معها وتزيد بال نستطيع إخبار أيب ! يعجبها ال  ءإذا عملنا أي شي

االتصال باألم حيث استجابت لذلك وعقدت جلسة معها لبيان املشاكل بينهما، حاولت املعلمة 
بدأت األم .. خطورة تصرفاهتا هي وزوجها أمام أطفاهلما وكيف أن الضرب ال يؤدي إال إىل نتائج سلبية 

 .باالستجابة لتدخالت املدرسة وحتسنت معاملتها البنتها فأصبحت قريبة منها وتشعرها بالعطف واحلنان
 .أت تظهر عليها الراحة والتفاؤل اإلجيايبوبد حتسنتالطفلة 

 
 (3)حالة رقم 

ظهرت عليه عالمات أثارت قلق معلميه، أمهها أن الطفل خياف ،  االبتدائييزن طفل يف الصف األول 
ويقوم بالصياح واهليجان بشكل غري طبيعي ويبدو ، من إغالق باب الصف حال دخول املعلم الغرفة 

 .عليه القلق
وتبني أثناء احلديث أن الوالد يقوم برتبية ابنه بطريقة قد تربر مثل هذه ، ة ويل األمر استدعت املدرس 

حيث كان يضرب ابنه على بعض األخطاء  اليت يقوم هبا كما حيبسه يف غرفة لوحده ، السلوكيات 
لفرتات طويلة، وهذا بالضبط ما أخاف الطفل وأصبح يفرتض أن كل باب يغلق يف املدرسة سيكون له 

بدأ العمل من قبل املرشد بعد أن اتفق مع الوالد على منط التغيري . فس الدالئل السلبية عليهن
 .واملمارسات اإلجيابية اليت جيب توفريها للطفل وبأساليب بعيدة عن التهديد أو التخويف والرتويع
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 (0)حالة رقم 

مع والدها وزوجته، وكانت نوال فتاة صغرية ال يتجاوز عمرها ست سنوات، توفيت والدهتا وتعيش 
األخرية تنهال باإليذاء والضرب املربح عليها دون علم والدها الذي يعمل لفرتات طويلة خارج املنزل، 

 .ويعود يف ساعة متأخرة تكون فيها نوال قد نامت فال يرى آثار الضرب واإليذاء
لعنف واإلساءة ستزيد عليها كانت الطفلة ختشى أن تبلغ معلمتها عن هذه املمارسات ظنًا منها أن ا  

 !هلاجراء فضح القصة للغرباء، عاشت نوال يف هذا اهلاجس وأخفت تلك احلوادث اليت تتعرض 
إذ  ، صحًيا قريًبا من املنزل  ونتيجة هلذا الضرب املربح كانت تراجع هذه الطفلة مع زوجة أبيها مركزاً 

اتج عن الضرب، قام الطبيب بتجبري يدها، كانت تشكو يف املرة األوىل من كسر يدها بشكل التوائي ن
الصغرية تعرضت لإلساءة ألن جسمها كان ينذر بتعرضها املستمر للضرب حبكم  ةأن الفتاوهو يعلم 

ويف املرة الثانية اليت راجعت فيها الطفلة املركز ! إال أنه مل يتخذ أي إجراء....  شاهدهااإلصابات اليت 
ومل ، يف العني، أُجري هلا العالج الالزم وال حياة ملن تنادي  ائرمن جرح غالصحي ذاته وكانت تعاين 

ويف املرة الثالثة عانت الطفلة من التهاب حاد يف ! تتحرك مشاعر الشك حنو تعرض الطفلة لإلساءة
اجلهاز البويل وهذا ناتج عن قلة النظافة والتغذية، حيث كانت املدرسة تعلم عن هذه املؤشرات ولكن مل 

وأن الذين  ، استمرت اإلساءة والعنف املربح على الطفلة خاصة! لالقرتاب من احلقيقة اً تتدخل أيض
 .كانوا عاجزين عن التدخل أو التحرك حنو املساندة( املركز الصحي، املدرسة )اطلعوا على حالة الطفلة 

د يف لذي أّدى إىل نزيف حاتوفيت الطفلة يف صباح أحد األيام بعد أن تعرضت للضرب الشديد ا 
 !الدماغ

يف قتلي فها أنا اآلن  اشرتكتم مجيعاً : ودعتنا نوال من على طاولة الطبيب الشرعي، ولسان حاهلا يقول

 !رحل ولن أساحمكمأ
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 الصورة التعبيرية -ب: 0/3/3مرفق النشاط 
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 0/3/3المادة العلمية 
 :ة تعريف منظمة الصحة العالمية لمفهوم اإلساء -0
العاطفية أو املعاملة السيئة مجيعها  أشكال اإلساءة اجلسدية ساءة للطفل أو إساءة معاملتهاإلتتضمن "  
أو املعاملة بإمهال أو االستغالل مبا يف ذلك التجاري، مما يؤدي إىل أذى  ،اإلمهالو اإلساءة اجلنسية و 

ثقة أو سلطة أو غري  أومسؤولية  منائه وكرامته يف سياق عالقةو بقائه و فعلي أو كامن لصحة الطفل 
 ". ذلك
 يتضمن إتقان مهارة الفصل بني األساليب الرتبوية اليت متارس واإلساءةإّن احلد الفاصل بني التأديب    

وتعمل على ضمان بقائهم ومنائهم وتطورهم بشكل إجيايب متدرج، وعكسها تكون  ،مع األطفال
يف حقيقة األمر تدخل يف نطاق اإلساءة  اإال أهن ،رسيهاممارسات يراد هبا التأديب من وجهة نظر مما

 .   والقسوة اليت ستظهر مؤشراهتا ونتائجها السلبية على األطفال
تعتمــد آراء ومعتقـــدات األفــراد حـــول مفهــوم اإلســـاءة إىل األطفــال علـــى اعتبــارات اجتماعيـــة وثقافيـــة  -5

 . عدة وأسرية
ديهم هــي نتــاج هــذا التنــوع واخللـيط مــن املتغــريات، ولــيس مــن فكثـري مــن اآلراء واالجتاهــات الــيت تكونــت لـ

الســهل علــيهم التخلــي عــن تلــك األفكــار، وبالتــايل تــربز أمهيــة احلــرص علــى إشــعارهم بــأن هنــاك جمــاالت 
مـــن البــــدء بإعـــادة النظـــر يف تلـــك األفكـــار واملعتقـــدات، وهــــذا  ســـيطرحها الـــدليل ســـتمكننا مجيعـــاً  اً وآفاقـــ

وعليــه أن حيــرص علــى التحضــري املســبق هلــذا  ،رب بعقالنيــة مــع أفكــار املشــاركنييســتدعي أن يتعامــل املــد
 . اإلطار
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 االعتقادات والحقائق عن مفهوم اإلساءة لألطفال
 .اعتقادات وحقائق عن مفهوم اإلساءة لألطفال: 0/3/0نشاط رقم 

 : هدف النشاط
 . مبوضوع اإلساءة لألطفالأن يعدد املشاركون بعض االعتقادات واحلقائق اليت حتيط -5
 .املشاركون االعتقادات اخلاطئة اليت حتيط مبوضوع اإلساءة لألطفال حيللأن -5

 .دقيقة  11 :مدة النشاط
 :  طريقة التدريب

 .العصف الذهين -
  .جمموعات العمل -

 . جداول املعتقدات،  Flip Chart))أقالم ، السبورة الورقية  :المواد الالزمة
ه وطبقاتــه المختلفــة حــول تعاطيــه أفــراددات وحقــائق تكونــت لــدت المجتمــع بجميــع هنــاك معتقــ" 

 المعتقـــدات والحقـــائق صـــنف  ، بـــالنظر للجـــدول المرفـــق بالنشـــاطمـــع موضـــوع اإلســـاءة لألطفـــال
 "الصحيحة والخاطئة

 ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
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 ملحق الحقائق واالعتقادات: 3/0/1 مرفق النشاط

   حقائق والمعتقداتال

  .كلها البيئات االجتماعية واالقتصادية اإلساءة بأشكالها المختلفة في تمارس

 ا،ليس ضروري   أخرىووضعهم في أماكن  ، سحب األطفال من أسرهم  جراء تعرضهم لإلساءة

   .هي أفضل مكان لهم فاألسرة دائما  

 

  .ولم يقدم لنا أي عالج وال نعاني من أي مشاكل وكبرنا، ،تعرضنا في صغرنا إلى إساءات مختلفة

عوامل  فراة ضد أطفالهم في حال تومعرضون الرتكاب أنماط اإلساءكلهم األطفال  ووذو اآلباء

  .لذلك

 

 نما تحل وديا  إتعرض الطفل لخطر اإلساءة بأنواعها المختلفة ال يحتاج إلى بلبلة وإجراءات و ن  إ

 .بين الطفل وذويه

 

  .األغنياء والفقراء قد يتعرضون إلى ممارسة أشكال اإلساءة ضد أطفالهم

  .يات األطفال المختلفةوفق سلوك ،يجب أن يمارس التأديب بالضرب 

  .ارتكابا  لحاالت االعتداء ضد األطفال األشخاصالرجال هم أكثر 

هات ع اآلباء ، مهما كانت ظروفهمكافة احتياجات األطفال  رليهم مسؤولية كاملة في توفيواألم 

  .وحسب إمكانياتهم

 

سرة ولوال ذلك لبقيت فضح أمر االعتداء الجنسي الذي يتم على األطفال هو الذي سبب تفكك األ

 .ةاألمور متماسك

 

المعلنة قد  واألرقام ،ا ترصده األجهزة المعنية مة األطفال قد يكون أكبر ملحجم مشكلة إساءة معام

  .ةتكون مضلل

 

وال  اهمينفسعلى  االعتمادقادرين على  انونيك أكثرسنوات و 01ت في عمر اد والبنوالاأل

 .ءون كل شيميفه افهم ان إلى أحد لحمايتهمايحتاج

 

لتجنبهم مخاطر  -أعمارهممهما كانت -ألطفالها كلها سبل الحماية  يجب على األسرة تأمين

  .التعرض لإلساءة الجنسية من داخل وخارج األسرة

 

ن أو رفض تصديق اويجب عدم استهج، اإلساءة الجنسية قد تحدث داخل إطار األسرة وخارجها 

 .ألطفالمن ا الدعاءات التي قد تصدرا

 

  .األسرةمن خارج  ويمكن وقوعها ،يمكن أن تحدث اإلساءة الجنسية ضد األطفال في أسرهم
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   حقائق والمعتقداتال

 حصاءاتإلفاعن جنسهم  ناث يتعرضون إلى اإلساءة الجنسية بغض النظرإلااألطفال الذكور و

  .إلى احتمالية ذلك تشير

 

   .اعتداء قد يتعرض إليه األطفالعن أي  إبالغ الجهات المعنية يجب

   .االعتداء الجنسي الذي يقع على األطفال هو المسؤول عن تفكك األسرة

متحكم بها من أفراد األسرة قد يعرض سالمة األطفال  كل من يمتلك سلطة وقوة غير مسيطر أو

  .للمخاطر

 

تنظيم استجابة متسقة ب ادر،  ُيباكتشاف أن الطفل معرض لخطر اإلساءة بأنواعها المختلفة عند

  .ومتكاملة لضمان حمايته

 

  .مراحل عالجية متعددةيحتاج األطفال الذين خاضوا تجارب اإلساءة المتنوعة داخل أسرهم إلى 

يالء موضوع سحبهم إلى إعليهم يجب  األطفال وتشكل خطرا   لهايتعرض  التيفي بعض الحاالت 

 .ة القصوىوية والعناياألولمكان آمن وبشكل مؤقت 

 

   .االجتماعية واالقتصادية البيئاتتمارس اإلساءة بأشكالها المختلفة في كل 

فرت عوامل اوذوي األطفال معرضون الرتكاب أنماط اإلساءة ضد أطفالهم في حال تو اآلباءكل 

 .لذلك

 

  .من األغنياء أكثرالفقراء يتعرضون إلى إساءة معاملة أبنائهم 

  .ومقبولة للتربيةأن الضرب يعد وسيلة جيدة  بإيمانهه  ئبناأتربية بعض األهل إلى  أيلج

  .الظروف والتحديات التي يواجهها األهل تبرر تخليهم عن بعض واجباتهم تجاه أبنائهم ن  إ

في واقع  ولكن ضد األطفال،التي قد تسجل على أنها حوادث  حاالت إساءة المعاملةهناك بعض 

  .اة بحد ذاتهال يوجد لدينا مشكل الحال

 

  .البنات أكثر عرضة لإلساءة الجنسية من الذكور

من أنواع اإلساءة  عن حاالت االعتداء الجنسي أكثر من غيره  اإلبالغيقدر نوع اإلعالن أو 

 .لألطفال
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 0/3/0المادة العلمية 
ة معاملـة األطفـال مـن القضـايا احلقائق واملعتقدات لدى أفراد اجملتمع جتاه قضية إساء يعد موضوع تبين    

املوجــه لقــيم واعتقــادات األفــراد حنــو تعــاطيهم مــع  ياملهمــة جــدا، إذ تعتــرب هــذه االجتاهــات املصــدر الرئيســ
هــذا املوضــوع، فقــد تكــون تلــك املعتقــدات مبنيــة علــى أســس صــحيحة وإجيابيــة وبالتــايل إكســاب األفــراد 

إخل ..ض النظـــر عـــن جنســـهم أو لـــوهنم أو عـــرقهم،قـــدرات علـــى حتليـــل الواقـــع الـــذي يعيشـــه األطفـــال، بغـــ
 . هلمومكافحة أي انتهاك حيصل 

يف املقابــل هنــاك شــرحية ال بــأس هبــا يف اجملتمــع تــؤمن مبجموعــة مــن املعتقــدات واحلقــائق اخلاطئــة  حنــو      
 :هذه القضية، مما قد يدفعهم إىل ارتكاب أحد األمرين اآلتيني

 .األطفال حبكم ما يعتقدونهممارسة أمناط اإلساءة والعنف ضد  -5
حــىت وإن مل ميارســوها -اإلميــان بأمهيــة ممارســة بعــض هــذه األمنــاط علــى األطفــال مــن قبــل اآلخــرين  -5

 . فيكفي أهنم مؤيدون لتلك املمارسات -بالشكل املعلن
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  األولتقييم اليوم 

 الوجه الذي يدل على تحت(  √ )وضع إشارة  عزيزتي المتدربة برجاء –عزيزي المتدرب 

 .تحت الوجه كأو كتابة رأي ،لتدريب اليوم تقييمك

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم األول
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 الجلسة األولى

 

  لألطفال اإلساءة
 األنواع والعوامل

 ذويهم من األطفال هلا يتعرض أن ميكن اليت اإلساءة أنواع

 ألطفالل إلساءةإىل ا تؤدي أن ميكن اليت العوامل

 لألطفال إلساءةإىل ا تؤدي قد اليت العوامل تصنيف

 اليوم الثاني
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 : عنوان الجلسة األولى
 (عامة ومهارات والعوامل األنواع) لألطفال اإلساءة

 أنواع اإلساءة التي يمكن أن يتعرض لها األطفال من ذويهم
 ونتائج ضاغطة ....ألوان متعددة : 3/0/0نشاط

 : هدف النشاط 
 .اليت ميكن أن يتعرض هلا األطفال من ذويهم املشاركون أنواع اإلساءة يعددأن  -5
املشاركون تعريفات مالئمة ألنواع اإلساءة اليت ميكن أن يتعرض هلا بعض األطفال من  يقدمأن  -5

 . ذويهم
اليت ميكن أن تظهر على ( اجلسدية، النفسية، السلوكية)املشاركون العالمات واملؤشرات  مييزأن   -4

 .  ة وفق كل نوع من أنواع اإلساءةاألطفال املعرضني إلساءة املعامل
 .تعرض األطفال إلساءة املعاملة بأنواعها املختلفة آثاراملشاركون  يستنتجأن  -1

 .دقيقة  21 :مدة النشاط
 :طريقة التدريب

 .جمموعات العمل  -
 .املناقشة والتحليل  -

 . Flip Chart))أقالم ، السبورة الورقية  :المواد الالزمة
 

 أسئلة للمناقشة: 
 األطفال داخل نطاق أسرهم؟ لهاما أنواع اإلساءة التي يمكن أن يتعرض " : أوالا 
 :ثانياا 

 ما تعريفكم لنوع اإلساءة الخاص بمجموعتكم؟ 

  ؟األطفال لهاما أشكال كل نوع من أنواع اإلساءة التي يمكن أن يتعرض 

  المعلمة /لمالمع بهاالتي يمكن أن يستدل ( الجسدية، النفسية، السلوكية)ما المؤشرات
 الطفل؟ لهاويمكن أن تعينه على تقدير نوع اإلساءة التي تعرض 

 األطفال ؟ إلىما النتائج التي يمكن تخلفها أنماط اإلساءة  باعتقادكم 
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 3/0/0المادة العلمية  
 : تعريف اإليذاء وفق نظام الحماية من اإليذاء في المملكة العربية السعودية

الل، أو إساءة املعاملة اجلسدية أو النفسية أو اجلنسية، أو التهديد شكل من أشكال االستغكل هو  "
به، يرتكبه شخص جتاه آخر، متجاوزاً بذلك حدود ماله من والية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب 

ويدخل يف إساءة . ما يربطهما من عالقة أسرية أو عالقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية
متناع شخص أو تقصريه يف الوفاء بواجباته أو التزاماته يف توفري احلاجات األساسية لشخص املعاملة ا

 ".آخر من أفراد أسرته أو ممن يرتتب عليه شرعاً أو نظاماً توفري تلك احلاجات هلم
 تعريفات منظمة الصحة العالمية ألنواع اإلساءة التي يمكن أن يتعرض لها األطفالوسوف نعرض ل

عملية  ،ساءة اإليشكل حتديد املؤشرات اليت تدل على حيث  ومؤشرات اإلساءة،المات تحديد ع مع
خبصوص املؤشرات اليت ميكن مالحظتها  معقدة وغري بسيطة، وال يوجد قائمة مراجعة متفق عليها متاماً 

رز تقدمي أب منعلى األطفال الذين تعرضوا ألنواع اإلساءة، ولكن متكنت كثري من اجلهود والدراسات 
 .5117-وفق دليل محاية الطفل يف املنظمات( اجلسدية، السلوكية، النفسية)تلك العالمات 

 :اإلساءة الجسدية
على طفل، أثناء حدوث التفاعل أو  نها أذًى جسدي فعلي أو كامنهي اإلساءة اليت ينتج ع     

أو ثقة أو سلطة،  والدته أو شخص موضع مسؤولية/ غيابه، ومن املتوقع أن يكون حتت سيطرة والده
 .وقد تكون حادثة بعينها أو مكررة

 عالمات ومؤشرات اإلساءة الجسدية
  ، رضوووووووق، حووووووروق، التوووووووا   ووووووي المفاصوووووول، خلوووووو

 .عضات، جروح، آثار قرص
 حجج بعيدة االحتمال لتبرير اإلصابات. 
 إصابات لم تلق عناية طبية. 
  إصوووابات تحووودث  وووي أمووواالن  وووي الجسوووم ال تتعووورق

 .األلعاب الخشنةعادة للسقطات أو 
  التهابوووات متالووووررة  ووووي البووووول، آالم  يوووور محووووددة  ووووي

 .البطن
 ر ق التاللم عن اإلصابات. 
 تفادي االحتالاك الجسدي. 
 تغطية الذراعين والساقين  ي الطقس الحار. 
  خشووية العووودة إلووى البيووت أو خشووية أن يووتم االتصووال

 .باألهل

 ميول انتحارية. 
 هار عدائية نحو اآلخرينإظ. 
 إظهار بالدة أو إذعان لآلخرين. 
  هوووووووووووروب وانسوووووووووووحاب متالووووووووووورر مووووووووووون المواقوووووووووووف

 .االجتماعية
  قووول الوالوودين بوجووود جوورح أو الدمووة لوود  الطفوول

 .قبل رؤيتك له
 عدم سماح الوالدين لك برؤية الطفل عند الزيارة. 
 عدم سماح الوالدين لك برؤية الطفل على حدة. 
  لوجود والديهعدم ارتياح الطفل. 
  عوودم نظوور الطفوول لووك عنوود اإلجابووة عوون األسووئلة

 .المتعلقة بجروحه أو الدماته
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 إبدا  حذر أو عدم ثقة بالراشدين. 
 

 :تعريف اإلهمال
الصحة، والتعليم، والتطور : اإلمهال هو إخفاق راعي الطفل يف توفري االحتياجات النمائية يف جماالت   

على ذلك، مما يؤدي فعاًل أو  درتهقالعاطفي، والتغذية، واملسكن، والظروف احلياتية اآلمنة، يف سياق 
إىل حدوث أذًى للطفل يف صحته أو تطوره اجلسدي والعقلي والعاطفي واألخالقي  احتماالً 

 .واالجتماعي، ويشمل ذلك اإلخفاق بالرقابة املناسبة ومحاية الطفل من األذى كلما كان ذلك ممكناً 
 

 اإلهمالعالمات ومؤشرات 

 جوع دائم. 

 قصور  ي النمو. 

   قة الطعام أو تناول الطعام بنهمسر. 

  عدم االهتمام بالنظا ة الشخصية. 

 تعب دائم . 

  ارتدا  مالبس  ير مالئمة المالبس صيفية  ي الشتا . 

 تأخر متالرر عن المدرسة أو تغيب متالرر عنها. 

 مشاالل طبية  ير معالجة. 

 عالقات اجتماعية قليلة . 

 إلى السرقة  تؤدي حاجة ماسة. 

 .إلى اإلدمان على الالحول والمخدرات احتمالية التوجه

 



 

53 

 :تعريف اإلساءة العاطفية
( رمز)فر فيها وجود راٍع أساس اهي قصور راعي الطفل يف توفري بيئة منائية تشجيعية سليمة، يتو     

ويسمح ، يرتبط به الطفل ارتباطًا عاطفياً، لضمان منو مستقر له، ضمن عالقة مسؤولية أو ثقة أو سلطة
ير قدراته االجتماعية والعاطفية اليت تتفق مع قدراته الشخصية وحميط البيئة اليت يعيش فيها، للطفل بتطو 

ويؤدي هذا القصور إىل أذى يف تطور الطفل الصحي واجلسدي والعقلي والعاطفي واألخالقي 
حتميله واالجتماعي، وتتضمن اإلساءة العاطفية تقييد حرية الطفل والتقليل من قيمته واإلساءة لسمعته و 

أو أي شكل من أشكال التعامل السيئ الذي  ،وختويفه وممارسة التمييز عليه وهتزيئه ،مسؤوليات ينوء هبا
 .يقوم على الكره والرفض

 اإلساءة العاطفيةعالمات ومؤشرات 

 والعاطفي والعقلي الجسدي النمو في تأخر. 

 شديد قلق . 

 مالكال وظيفة في مفاجئ خلل أو الكالم وظيفة في تأخر. 

 الجديدة األوضاع من خوف. 

 الذات احترام تدني. 

 المؤلمة للحاالت مناسبة غير عاطفية استجابة. 

 العدائية أو االكتراث عدم حدود أقصى إظهار . 

 والمخدرات الكحول على اإلدمان إلى التوجه احتمالية. 

 اعتيادي هروب . 

 عليه للتعود عالية واحتمالية السرقة سلوك إلى التوجه . 

 رهاب أو وسواس . 

 نجازاتاإل في ملفت هبوط . 

 التركيز عدم . 

 دائم تعب . 

 .كذب
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 : تعريف اإلساءة الجنسية
هي توريط الطفل يف نشاطات جنسية ال يستوعبها كلياً، ويكون غري مهيأ منائياً هلا وغري قادر على      

اجتماعياً، وحتدث اإلساءة اجلنسية التعبري عن قبوهلا أو رفضها، وتكون خمالفة للقوانني ومرفوضة ثقافيًا و 
و يكون ، عن طريق نشاطات جنسية من البالغ على الطفل أو من طفل آخر أكرب منه سنًا أو تطوراً 

 .عنه وموضعاً لثقته أو بيده السلطة مسئوال
 

 عالمات ومؤشرات اإلساءة الجنسية

 سلوك يحمل طابعًا جنسيًا ال يتماشى م  العمر. 

  و ووووووي األموووووواالن التناسوووووولية مؤشوووووورات جسوووووودية عامووووووة
 .والشرجية

 مؤشرات سلوالية تنطوي على قلق دائم وخوف شديد. 

 انعدام الثقة بالنفس . 

 حذر شديد جدا ومبالغ  يه م  الراشدين . 

 سلوك جنسي م  أطفال آخرين أو م  الحيوانات. 

 انحدار قوي جدا  ي التعليم والتحصيل . 

 أنهوا الحذر مون أي مالمسوة جسودية عاديوة العتقواده ب
 .قد تؤدي إلى ممارسة الجنس

 

   العزلة عن الر اق بسبب اإلسا ة أو بسبب من
 .المسي  له من مغادرة المنزل لفترة طويلة

  تغيير مفاجئ  ي السلوك، مثل عدم ر بة الطفل
 . ي العودة إلى البيت دون سابق إنذار

  ميل الطفل إلى عزل نفسه عن أية مالمسة أو
على نفسه متخذًا أحاسيس جسدية، الأن يتالور 

وضعية الجنين  ي رحم أّمه أو يمتن  عن 
 .الذهاب إلى الحمام  يبول على ثيابه

  معانوواة الطفوول موون مشوواالل  ووي النوووم، خاصووة إذا
ما حدثت اإلسا ة  ي الليل،  قد يشواهد الووابيس، 
أو يواجه صعوبة  ي النووم، أو يلوبس الالثيور مون 

 .مالمالبس عند النوم، أو يغلق باب  ر ة النو 

 

 

 :العنف ضد األطفال نتائج
آثـــاراً شخصــية مباشــرة وضــرراً يف مراحــل الطفولــة واملراهقـــة علــى العنــف ضــد األطفــال  نتــائجمل تشــن    

تسـتمر مـدى  نتائجوالبلوغ، وميكن للعنف الذي يتعرض له األطفال يف حميط املنزل واألسرة أن يؤدي إىل 
ون الثقـة يف اآلخـرين، الـيت تعـد أمـراً ضـرورياً لنمـاء اإلنسـان احلياة تضر بصحة األطفال ومنائهم، فقد يفقد

وتطــوره الطبيعـــي،  فـــتعلم الثقـــة يف اآلخـــرين منـــذ الطفولــة، يـــرتبط بشـــدة باملقـــدرة علـــى احلـــب، والتعـــاطف 
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إمكانّية النمو الشخصـي وحتقيـق وإقامة العالقات املستقبلية، وعلى مستوى أوسع، ميكن للعنف أن يعيق 
 .و ذو تكلفة باهظة للمجتمع ككلاازات، وهاإل

 :بدنية ونفسية : نمائية  نتائج
الفورية األكثر وضوحاً ضـد األطفـال، هـي اإلصـابات املميتـة وغـري املميتـة، واالخـتالل املعـريف  النتائجإّن   

النفسـية والعاطفيـة عنـد تعرضـهم أو مشـاهدهتم ملعاملـة أليمـة ومهينـة ال يسـتطيعون  والنتائجوفشل النماء، 
أيضـــاً شــــعور األطفــــال بــــأهنم منبــــوذون  النتــــائجفهمهـــا أو ال ميلكــــون القــــدرة علــــى منعهـــا، وتشــــمل تلــــك 

وشعورهم بتخلي اآلخـرين عـنهم، واالرتبـاط الضـعيف، والصـدمة، واخلـوف، والقلـق، وعـدم األمـان واهنيـار 
 آخـر، يكـون جـزءاً االعتزاز بالنفس، فعندما يتعمد اآلباء إيالم الطفل، إمـا بغـرض العقـاب أو ألي غـرض 

من الدرس الذي يتعلمه الطفل هو أن الوالـد مصـدر لـألمل جيـب جتنبـه، وحـىت يف سـن عـامني، يالحـظ أن 
األطفــال الــذين يتعرضــون للعقــاب البــدين يبتعــدون عــن أّمهــاهتم، باملقارنــة مــع األطفــال الــذين ال يتعرضــون 

 .ملثل هذا العقاب
ون إيـــذاء األطفــال علـــى يــد أشـــخاص حيبــوهنم ويثقـــون هبـــم، ويف اآلثــار تعقيـــداً حينمــا يكـــالنتـــائج و وتــزداد 

األمـاكن الــيت يفــرتض أن يشــعروا فيهــا باألمــان، ويكــون الضـرر جســيماً علــى وجــه اخلصــوص عنــد التعــرض 
لإلســـاءة اجلنســـية، الســـيما أن الطفـــل يف مجيـــع البلـــدان يـــرتك مبفـــرده للتعامـــل مـــع الوصـــمة والعـــار اللـــذين 

نســـية، وميكـــن لفقـــدان الثقـــة يف النـــاس األكثـــر قربـــاً مـــن الطفـــل أن يولـــد مشـــاعر ينجمـــان عـــن اإلســـاءة اجل
بـــاألمن أو األمـــان مـــرة أخـــرى يف  اً العاطفيـــة، وقـــد ال يشـــعر الطفـــل أبـــداخلـــوف، والريبـــة، والشـــك، والعزلـــة 

 .صحبة الوالد أو أي فرد من أفراد األسرة ارتكب عنفاً معه
ن التعرض للعنف أو  الصـدمة يـؤثر علـى املـخ يف مرحلـة النمـو عـن وتشري جمموعة كبرية من األدلة إىل أ   

طريـق عرقلـة عمليـات النمــو العصـيب الطبيعيـة، وحيثمـا يكــون العنـف مـن جانـب األســرة حـاداً ، قـد يظهــر 
علـــى األطفـــال تغــــريات يف الســـلوك تــــرتبط بـــالعمر وأعـــراض تتماشــــى مـــع االضــــطراب الكـــريب، فــــالتعرض 

صـــاحبه خمـــاطر متزايـــدة مـــن األفكـــار والســـلوكيات املرتبطـــة باالنتحـــار، وبازديـــاد لإليـــذاء البـــدين واجلنســـي ت
شــدة العنــف، تــزداد تلــك املخــاطر، وقــد تتــأثر هــذه اآلثــار أيضــاً بكيفيــة اســتجابة البــالغني لألطفــال إذا مــا 
 حاولوا التحدث عما تعرضوا له، وسـوف تشـمل التغـريات األخـرى الفـرتة الزمنيـة للتعـرض للعنـف، ومكـان
حدوثه، وما إذا كان الطفل يعاين من عنـف متكـرر مـن قبـل نفـس الشـخص، أو إذا كـان يتعـرض لإليـذاء 

 .جمدداً من قبل شخص آخر
ـــة إىل أن     ـــذين يعيشـــون يف أســـر  النتـــائجوتشـــري منظمـــة الصـــحة العاملي ـــيت تصـــيب األطفـــال ال الســـلبية ال

، وقــد بينــت دراســات أجريــت علــى النســاء يف يســودها العنــف تتشــابه عــرب أمــاكن متنوعــة ثقافيــاً وجغرافيــاً 
بــنجالديش، والربازيـــل، وأثيوبيـــا، واليابـــان، وناميبيـــا، وبـــريو، وســـاموا، وتايالنـــد، ومجهوريـــة تنزانيـــا املتحـــدة، 
تزايــد احتمــال حــدوث بعــض املشــكالت الســلوكية لــدى األطفــال الــذين يعيشــون يف األســر الــيت يســودها 
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، مثـل التبــول الليلـي، والكـوابيس، والســلوك -البـدين مــن قبـل األب  حيـث تتعــرض األم لإليـذاء -العنـف 
العــدواين املفــرط أو اخلجــل، مقارنــة مــع األطفــال الــذين يعيشــون يف األســر الــيت ال يســودها العنــف، وتشــري 

الــذي يقـــع علــى األطفـــال، ومــن هنـــا  النتــائج إىل أن التعــرض للعنـــف يف املنــزل مبثابـــة جــرس إنـــذار للضــرر
 .شمل خدمات الرعاية الوقاية واالستجابة معاً ينبغي أن ت

 :طويلة األمد نتائج
تبــني جمموعــة كبــرية مــن البحــوث أن العنــف املرتكــب ضــد األطفــال، أو العــيش يف حمــيط أســري يتكــرر     

فيه العنف ضد األشخاص احملببني للطفل، ميكن أن يكون عامالً مهماً يسـهم يف مـرض البـالغني ومـوهتم، 
بــــني التعــــرض للعنــــف أثنــــاء مرحلــــة الطفولــــة وبــــني معــــاقرة الكحــــول واملخــــدرات واإلصــــابة فقــــد ر الــــربط 

بالسرطان، وأمراض الرئة املزمنة، واالكتئاب، وعدد من األمراض األخرى مبا فيهـا أمـراض الكبـد، والسـمنة 
ل للتكيـف تباعهـا كوسـائاتلك السلوكيات الضـارة الـيت يـتم  ومشكالت الصحة اإلاابية املزمنة، وقد تتيح

ـــة الضـــارة  ـــل التـــدخني وتعـــاطي الكحـــول، ومعـــاقرة املخـــدرات، واإلفـــراط يف األكـــل أو العـــادات الغذائي مث
األخرى، وميكن أن يكون للعنف ضد األطفال تأثري دائم على الصـحة النفسـية، فقـد بينـت دراسـة تقـارن 

اءة سـية للبـالغني هلـا صـلة باإلسـبني البيانات من خمتلـف أرجـاء العـامل أن نسـبة كبـرية مـن االضـطرابات النف
الرغم من أن معـدل انتشـار اإلسـاءة يتفـاوت مـن منطقـة إىل أخـرى، إال على اجلنسية يف مرحلة الطفولة، و 

على الصـحة النفسـية مـع طـول الفـرتة الزمنيـة الـيت اسـتمرت  النتائجتبدو متشاهبة، حيث تتفاقم  النتائجأن 
 .خالهلا اإلساءة وحبسب درجة شدهتا

وتتشابه نتائج العقاب البدين واألشكال األخرى املهينة مـن املعاملـة، فعقوبـة اإليـذاء تنبـئ باالكتئـاب      
والتعاســة والقلــق ومشــاعر اليــأس الــيت يعــاين منهــا األطفــال والشــباب، وحــىت إن قــل معــدل تكــرار عقوبـــة 

ة جملموعـة مـن املـراهقني يف اإليذاء البدين، فإهنا قد تسبب أيضاً الضيق النفسي للشباب، وقـد بينـت دراسـ
هــونج كــونج، أن مــن تعرضــوا للعقــاب البــدين كــانوا أكثــر اخنراطــاً يف تعــاطي الكحــول، وتــدخني الســجائر 
والتشــاجر، وأكثــر معانــاة مــن الشــعور بــالقلق والكــرب، ومواجهــة الصــعوبات يف التكيــف مــع مشــكالت 

 . احلياة اليومية
ة يف مرحلــة البلــوغ وفقــاً لدراســات أجريــت يف كنــدا والواليــات وتســتمر العالقــة بالصــحة النفســية الســيئ   

 .املتحدة األمريكية، حيث لوحظ فيها مستويات أعلى من اضطرابات القلق واالعتماد على الكحول
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 ساءة معاملة األطفالإل توصيف وتحليل العوامل المؤدية

  وادي الشوك  :3/0/3 نشاط رقم

 :أهداف النشاط  

 . إلساءة إىل األطفالإىل ا ملشاركون العوامل اليت ميكن أن تؤديا حيدد أن -5
   . متعددة وخمتلفة ومتداخلة ويؤثر بعضها يف بعض إىل أن عوامل اإلساءة املشاركون يتوصل أن -5
 .املشاركون العوامل اليت قد تسبب اإلساءة إىل األطفال بشكل منهجي وعلمي متخصص حيللأن  -4

 .قيقةد  41  :مدة النشاط
 : طريقة التدريب

  .جمموعات العمل -
  .الذهين العصف -

 .، أوراق خاصة للرسم، ألوان(Flip Chart)السبورة الورقية  أقالم، :المواد الالزمة
 :املطلوب 

 .ويتأثر بعضها ببعض يف كثري من حاالت اإلساءة ، ومتداخلة ةمتشاهبخمتلفة وعوامل  هناك عوامل

  ؟لألطفال حسب رأيكم لعوامل اإلساءة ةيفات الرئيسأو التصني المحاور ما -5

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------
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 لألطفال من المحاور التالية تؤدي إلى اإلساءة العوامل التي قدما  -3

 نفسه الطفل واألسرة الوالدان
 المحيطة المحلية البيئة

 (الحي) بالطفل
 المجتمع
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 3/0/3المادة العلمية 

لإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم، أو أهنا مرتبطة مسببة  أو هنائية ليس هناك عوامل حمددة            
أو   أو الدين أو املذهب ماعياالقتصادي أو االجت أو املستوى باجلنس، أو العرق، أو اهلوية، أو العمر،

إىل األطفال مشكلة معقدة هلا أسباب وعوامل كثرية  ختالف القدرات اجلسدية أو العقلية، فاإلساءةبا
يتداخل بعضها مع بعض بسبب عدم املساواة أو العدل بني  (جمتمعيةعائلية،  شخصية،)خمتلفة 
وضع ضعيف ومعتمد على  الذين هم دائمًا يف واخللل يف توازن القوة بني الكبار واألطفال الناس

 .يءالشخص املس
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 إلساءة لألطفالإلى االعوامل التي قد تؤدي  
 ساعدوني :3/0/0نشاط 

   :هدف النشاط   
   هلا الطفل ميكن أن يتعرض لعوامل اإلساءة اليتمهارة التوصل شاركون امل يطبقأن  -5
 .وبني عواملها أو أسباهبا  املشاركون بني مؤشرات اإلساءة مييزأن  -5

 . دقيقة 11 :مدة النشاط
 : طريقة التدريب 

 . دراسة احلاالت املعروضة يف احملتوى التدرييب  -
 . العصف الذهين/املناقشة  -
على عدد جمموعات  من احلاالت املرفقة نسخ ، أقالم،(Flip Chart) السبورة الورقية :الالزمة المواد 

 . العمل

 المطلوب: 
 . دقيقة 52األسئلة يف كل حالة بوقت زمين ال يتجاوز  ناقشة وحتليل احلاالت واإلجابة عمنقراءة و  -5
 

 ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
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 حاالت دراسية:  3/0/0مرفق النشاط 

  (0)حالة رقم 

 ، معاق جسديًا يف إحدى رجليه ويده اليمىن، أمحد طفل يف الصف الثالث يف املرحلة االبتدائية    
من حيث املستوى العقلي  وألن أمحد خيتلف ، الرتبية الفكرية زمالئه مبدرسة بني ويتمتع بذكاء شديد
إلحدى مدارس التعليم  من والد الطالب نقله طلبت املدرسة زمالئه، عن بقية والذكاء واالستيعاب

ولكن والده رفض هذا الطلب وأصر على بقاء  ألمحد  ألن هذه املدرسة ليست املكان املالئم  العام،
مما أّدى إىل عزل أمحد، وسجنه يف  حيرج من حالة ابنه وألن الوالد ألنه غري طبيعي، يف نفس املدرسة ابنه

وأصبح عصيب  وتطور األمر حبالة أمحد، ، ومدرسته أسرته نطاق خارج فولة وال يراه أحدمنذ الط املنزل
مما أّدى إىل قيام والده بعزله عن باقي  ومنطويا، وال يرغب باحلديث، ودائم الشجار مع إخوته املزاج،

على أمحد، مع وقسوهتا  إىل ضجر األم حالة األكل، وتطور األمر أغلب األوقات حىت يف إخوته يف
حتن عليه وتتعاطف معه، فرتاجعت حالة أمحد وبدأ باالنطواء الذايت وعدم  كانت الوحيدة اليت أهنا

على اإلطالق كما كان سابقاً، وظهرت عليه أيضًا صعوبة احلركة  وحل الواجبات املبادرة إىل الدراسة
املقربة  وحاولت إحدى قريباته رسة،إىل املد وتوقف عن الذهاب والزم الفراش، وبدأ بالتبول على نفسه،

التواصل معه باحلديث  وإقناعه بالعودة إىل املدرسة،  - وهي معلمة  -أمحد  واملتعاطفة مع من العائلة
ذكر هلا بأنه معاق واملعاقون ال يستطيعون عمل أي شيء، وبعد فألنه ذكي ومتفوق ونشيط يف املدرسة، 
وافق على الذهاب إىل املدرسة،  طبيعي، ثقته بنفسه، وبأنه ورفعاحملاوالت املستمرة مع الطفل بتشجيعه 

وعزله يف املنزل وما زاد  فتفاجأت املعلمة برفض الوالد ذهاب ابنه إىل املدرسة ومواصلة حجزه وحبسه
والده  ألنه حسب رأيها األب وسلوكه القاسي ضد ابنها أمحد، األمر صعوبة  موافقة األم على تصرفات

املعلمة قريبة الطفل االتصال باملرشد الطاليب يف املدرسة وشرح موضوع  ، حاولتوأعلم مبصلحته
له، وطلبت منه التدخل ملساعدة أمحد، ومبحاولة املرشد االتصال على الوالد وإقناعه،  وظروف الطفل

 . حىت ميوت املنزل أن أفضل مكان له رفض بشدة مؤكداً 

ن يكون يف الصف السادس االبتدائي، ولكنه مل يكمل سنة واملفروض أ 55الطفل أمحد اآلن عمره    
 .الصف الثالث

 (: 0)األسئلة حالة رقم 

 ماذا تعلمنا من احلالة؟ -5
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  للتمكن من  مساعدة ومحاية الطفل؟   برأيك ما أمهية التعرف إىل عوامل أو أسباب اإلساءة -5

سامهت يف اإلساءة إىل أمحد حسب  يتال املباشرة أو غري املباشرة ما العوامل بعد قراءتك احلالة، -4
 التعليل ؟ مع رأيك ،

إىل  اإلساءة  تسببت يف العوامل اليت لىعأن يتبعه املعلم للتعرف  لذي جيباملناسب ا األسلوب ما -1
 أمحد؟

   (.حسب رأيك)  ؟اخلطوات أو احللول املقرتحة واملناسبة ملساعدة ومحاية الطفل ما -2
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 (3)الحالة رقم 

باإلضافة ،  ى طفلة مل يتجاوز عمرها الثالثة عشر عامًا كثرية السرحان والتشتت واخلوف الدائمهد    
انطوائها وميلها للعزلة داخل الفصل حاولت املعلمة التواصل مع الطالبة لتعرف منها أسباب خوفها  إىل

حلصول على أي جتاوب الدائم وعدم فتح جمال التواصل مع زميالهتا ومعلماهتا، لكن املعلمة مل تستطع ا
الصباح، ويف هناية اليوم  يف ابنتها برفقة الطالبة، الحظت املعلمة يف اآلونة األخرية حضور األم  من

وقلق شديدين، دنت املعلمة من األم وحتدثت إليها ملعرفة سبب تصرفاهتا  الدراسي يف حالة خوف وتوتر
  .الغريبة

 : قالت األم

--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

وحنن اآلن نعيش يف شقة مفروشة وال أدري كيف سأستمر على هذا  وقد هربت منه ببنايت خارج املنزل
     .الراهن احلال من اهلروب والتنقل، ووافقتها على فكرة نقل بناهتا ملدارس أخرى يف الوقت

عبارة عن   املساعدة لتقدمي سكن راتدتقية لألم عرضت إحدى املعلمات املوبسبب الظروف املاد   
          .بشكل مؤقت ونقلت بناهتا ملدرسة أخرى  نهب وبناهتا وتكفلت لألم  منزهلايف ملحق

 ما زالت تعاين منإال أن الطفلة تركت املدرسة و   مبساعدة املعلمة ور عالج الطفلة نفسياً وجسدياً    
احلادثة، وانتقلت األم من مسكن املعلمة إىل  أعوام على ستةالرغم من مرور على خوف وقلق وتوتر 

 .شقة مفروشة

 (: 3)األسئلة حالة رقم  
 ماذا تعلمنا من احلالة؟ -5
 التعليل؟ إىل هدى، مع تسببت يف اإلساءة اليت يف رأيك ما العوامل بعد قراءتك احلالة، -5
 ؟ ل كان التدخل أو األسلوب الذي اتبعته املعلمة ملعرفة مشكلة هدى ووالدهتا مناسباً ه -4

 (.من وجهة نظرك) عوامل اإلساءة ؟  أن تتبعه املعلمة للتعرف على الذي جيب  األسلوب وما
  اإلساءة هلدى؟إىل بالعوامل اليت أدت  اخلاص الفراغداخل  أكمل الفقرة الناقصة- 1
    اخلطوات أو احللول املقرتحة واملناسبة ملساعدة ومحاية الطفلة؟ ما ، يف رأيك -2
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 3/0/0المادة العلمية 
 :وهي، األطفال   لإلساءة وإهمال من الممكن أن تؤدي محاور رئيسة ةأربع هناك    

 معاً  واألسرة ترتبط بالوالدين عوامل. 
 خاصة بالطفل نفسه عوامل. 
 عوامل ترتبط باجملتمع احمللي للطفل. 
 عوامل ترتبط باجملتمع. 
 (:أسرية) عوامل خاصة بالوالدين أو القائمين على رعاية الطفل: أوالا 
 العنف األسري اتعرض األبوين أو أحدمها لإلساءة يف مرحلة الطفولة أو مشاهدهتم( . 

ُ
 هساء لامل

سيئني إىل ،  فمن العوامل األساسية لإلساءة من قبل الوالدين امل(على األغلب - سابقًا يصبح مسيئا
تاريخ وخربات شخصية عنيفة  ا،  ولديهماضحايا لإلساءة يف طفولتهم اأبنائهم هي أهنم أنفسهم
لإلساءة اجلسدية أو النفسية أو اجلنسية أو اإلمهال،  مما   اأو مشاهدهتم امرتسبة ناجتة من تعرضهم

 .االسلبية على أطفاهلم اجيعلهم أكثر ميالً واستعداداً إلسقاط جتارهبم
 غياب األم أو األب بسبب الطالق أو الوفاة أو السجن . 
 للمواقف مبنطقية االتحصيل العلمي املتدين  للوالدين، وعدم استجابتهم . 
  نقص املعرفة والقدرة على رعاية األطفال بشكل عام أو رعاية األطفال ذوي االحتياجات

 .اخلاصة، أو األطفال الذين يعانون من صعوبات سلوكية خاصة
 القلق واالكتئاب واإلحباط  : ناة الوالدين أو أحدمها من مشكالت سلوكية نفسية، مثلمعا

 . والوسواس املرضي والعصبية  وعدم  القدرة على ضبط الذات
 أمراض  انفصام الشخصية وغريها: األمراض واالضطرابات العقلية، مثل. 
  أو العنف والتصدع العائليالعالقات املتوترة املشكالت الزوجية بني الوالدين و اخلالفات و. 
  ؤدي توالعالقات املتوترة بني الزوجني الوضع االجتماعي لألسرة واخلالفات واملشكالت الزوجية

إىل زيادة الضغط والتوتر داخل املنزل، مما قد يؤدي إىل مواقف انفعالية وتوترات تدفع الوالدين إىل تفريغ 
 .   يف دائرة اإلساءة والعنف البدين والنفسي ايفضي إىل وقوعهممما  اشحنات الغضب يف أبنائهم

  احلصول على عمل، على قدرة الاملشكالت االقتصادية والضغوط املالية لألسرة أو البطالة وعدم
وحجم األسرة  ، تتعلق بشخصية الوالدين أو أحدمهافالفقر رمبا يكون له دور إذا ارتبط بعوامل أخرى 

 . وعدد أفرادها
  ة  للطفل أو باحتياجات الطفل اجلسدية ياملعرفة مبراحل النمو الطبيعنقص أو عدم الوعي و

 . والنفسية واالجتماعية لكي ينمو ويتطور بشكل طبيعي سليم
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 أن أسلوب التخويف والرتهيب أو : اإلميان مبعتقدات ومفاهيم خاطئة حول أساليب الرتبية مثل
، أو أن الطفل جيب لطفل سوف جيعله مدلالً ، وأن االهتمام الزائد بااإلحراج سوف جيعل الطفل مطيعاً 

 .يف كل األوقات أن يكون هادئاً 
  التوقعات العالية من قبل الوالدين أو أحدمها من الطفل رمبا تكون أعلى، أو غري منطقية وواقعية

 .  لعمر وعقل وجسم الطفل
 عدم نضج أو صغر سن األم. 
 تدة واجملتمع احمللي أو اجملتمع وانسحاهبا من العزلة االجتماعية  وانطواء األسرة عن العائلة املم

 .التفاعل االجتماعي

 : العوامل المتعلقة بالطفل نفسه: ثانياا 
  (. أو نفسية إعاقات جسدية أو عقلية)أسباب مرضية 
 إىل أمناط  بشكل عام واملعاقني عقليًا بشكل خاص أن خماطر تعرض املعاقنيبالدراسات  تفيد

السلبية وغري   والنفسي تزيد بشكل ملحو ، فالنظرةخمتلفة من اإليذاء البدين
 غالبًا ما اليت  اجملتمع يف  بسبب العادات والتقاليد وملستقبله والطفل املعاق لإلعاقة الواقعية

باإلضافة إىل أن بعض  الوصمة االجتماعية،  تؤدي إىل ارتباط اإلعاقة العقلية مبفهوم
 .من قدرته ومن هنا تقع اإلساءةيتوقعون من الطفل املعاق أكثر  األهايل

 ،السلوكية، واحلاالت  املشكالت النفسية وذوو  األطفال ذوو االحتياجات اخلاصة
ينظر إليهم على  ألن اجملتمع الصعبة، هم أكثر األطفال املعرضني لإلساءة واإلمهال، املزاجية

اصة وعناية طبية خ رعاية إىلأهنم خمتلفون، وليس هلم قيمة وألن هؤالء األطفال حيتاجون 
ونفسية من األهل الذين يفقدون يف جمتمعاتنا العربية املصادر واملساندة من اجملتمع، لتسهيل 

 .جتاه الطفل، وهذا ما جيعل املشكلة  أكثر تعقيداً  دورهم ومسؤليتهم
 املتدنية لألسرة يصيبها خبيبة األمل واالنزعاج من الطفل االقتصادية واملصادر املالية الظروف. 
 والدة الطفل قبل هناية فرتة احلمل الطبيعية . 
 املعاناة واملشكالت الصحية املستمرة مع الطفل منذ الوالدة . 
 اكتسبها  أسباب عقلية ولد هبا أو أسباب نفسية األمراض النفسية والسلوكية للطفل الناجتة من

    . العوامل البيئية واالجتماعية احمليطة بالطفل بسبب

 : بالطفل مل البيئية المحلية المحيطةالعوا: ثالثاا 
  حيث اخلدمات والنظافة من صحياً  متهءعدم مالالسكن و .  
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 ضعف أو غياب اخلدمات األساسية وأنشطة الرتفيه يف اجملتمع أو احلي. 
 انتشار املخدرات واملشكالت السلوكية. 
 نقص أو عدم وجود خدمة املواصالت . 
 عدم وجود أو ضعف اخلدمات الصحية . 
 رتفاع حجم نسبة اجلرمية وانتشار العنف يف احليا. 
 الرياضيةس يف احلي مثل احلدائق واملرافق تنفي عدم وجود وسائل. 
 ارتفاع معدل البطالة وانعدام فرص العمل. 
 والثقايف  االجتماعي والدعم أو ضعف دور جمالس احلي يف املناطق لتقدمي اخلدمات  انعدام

 .األسرة لتنمية وتطوير ومات واملصادراألسرية وتوفري املعل والتوعية
  أو متقبلة لألطفال صديقة غرين البيئة احمللية أن تكو . 
 يف البيئة احمللية وتنميتها واختاذ القرارات عدم االهتمام بإشراك وضم األطفال واملراهقني. 
 يسبب ضغوطاً ومشكالت  مستوى الدعم االجتماعي داخل وخارج األسرة مما اخنفاض

 .يقع على عاتق األسرة اً دوتوتر زائ
 خاصة بالمجتمع عوامل : رابعاا 
 القوانني والسياسات يف اجملتمع وضعف االلتزام بتنمية وتطوير اجملتمع . 
 اخللل  وعقوبات صارمة وواضحة حلماية الطفل أو وعدم وجود قوانني العادات والتقاليد

 .سيئنيوجدت ضد األشخاص امل إنالقوانني أو العقوبات  هذه تنفيذ يف
 الطفل اجلهات املهتمة حبقوق أو عدم فاعلية  ضعف.   
  اجلانب االجتماعي لألفرادبعدم اهتمام اجملتمعات. 
 وثقافيًا واقتصادياً  تعليمياً  لصحة وتنمية األسرة والطفل وخدمات حكومية وجود خطط  عدم

 .وصحياً واجتماعياً أو ضعف آلية تنفيذ هذه اخلطط إن وجدت
 قضية عائلية وليست اجتماعية  لإلساءة على أهنا من اجملتمع ةالنظرة اخلاطئ. 
 عدم أو ضعف توفري اخلدمات الشاملة واملناسبة جلميع األسر. 
  للمجتمع احمللي اليت تستهدف السلوك والعالقات االجتماعية داخل  اتضعف إحداث التغيري

 .اجملتمع
 واالحنراف السليب يف اجملتمع  اإلعالم والرتفيه. 
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 الجلسة الثانية

 

 معاملة إساءة عامة عن مهارات
 األطفال

دائرة العنف األسري، ومهارات "
 "االكتشاف

 

 األسرة إطار داخل الزوجني بني العنف دائرة هبا تتم اليت املراحل

 العنف دائرة لوقف القرار اختاذمساعدة الطفل على 

 "املنتبهة املشاهدة" مهالواإل اإلساءة عن الكشف عملية يف عامة مهارات

 املعرضني األطفال حاالت بعض مالحظة يف واملرشد املعلم دور أمهية
 لإلساءة

 اليوم الثاني
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 :ةانيعنوان الجلسة الث
 ومهارات األسري، العنف دائرة" األطفال معاملة إساءة عن عامة مهارات

 "االكتشاف
 إلساءةل أطفالها تعريض وإمكانّية األم على الواقع العنف أثر
 مصيدة التفكير الخاطئ  : 3/3/0اسم النشاط 
 : هدف النشاط 

 . املشاركون املراحل اليت تتم هبا دائرة العنف بني الزوجني داخل إطار األسرة حيددأن  -5
 . إلساءةلتعريض أطفاهلا و املشاركون بني العنف الواقع على األم  يربطأن  -5

 .دقيقة  41 :مدة النشاط
  :طريقة التدريب

 .  دراسة احلالة -
 . املناقشة -

 . ، أقالم، ألوانFlip Chart))السبورة الورقية  :المواد الالزمة
 :إضاءة

ويصبح  ،ن العنف املمارس على األّمهات داخل إطار األسرة قد يكون له تبعات سلبية على األم ذاهتاإ
ن كثرة الضغوط املمارسة م وتعاين اً سلبي اً تصبح شخص –أي األم–مصدر خطر على األطفال كوهنا 
ما أن تصبح األم عنيفة ضد إ: احتمالني مهمني مها  ، فنغدو أمامعليها من قبل شريكها وزوجها

من هذه احلياة  ما أن تنسحب حسياً إو  ،وتعرضهم للضرب أو الشتم والسب متوترة دوماً و  ،أطفاهلا
 .لعنف من قبل الزوجاألسباب هلذا األمر هو التعرض ل وأقوى  ،مبالٍ غري  اً شخص ريفتص

 :المطلوب

 .األسئلة املرفقة واإلجابة عن ةحتليل احلاالت املعطا 
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 حاالت دراسية: 3/3/0مرفق النشاط 
 (0)حالة رقم 

سنة، مل تتلق خلود تعليمها  56سنوات من ابن عمها،  تبلغ من العمر   اينخلود امرأة متزوجة منذ    
األسرة لديها . ا يف تلك األوقات إكماهلا تعليمها اجلامعياجلامعي بسبب زواجها املبكر ورفض زوجه

يعيش الزوج بالقرب من بيت أهله ، ويبدو أن .ثالثة أطفال أكربهم عمره سبع سنوات واألصغر عامان 
إال أهنم مل يعريوها ، خلود مل تكن سعيدة هبذا الزواج ، وقد أظهرت هذه احلقيقة أكثر من مرة ألهلها 

إن عدم سعادة خلود هبذا الزواج كان  . مام حبكم العادات والتقاليد اجملتمعية السائدةأي انتباه أو اهت
بسبب تعرضها املستمر للشتم والسب والضرب من زوجها ألتفه األسباب، حبيث كانت مزاجية وعصبية 

ن الزوج تدفعه إىل هذه التصرفات، وكانت تلك األفعال واملمارسات أمام األطفال الذين كانوا يبكو 
ويصرخون عند تعرض أّمهم للضرب من أبيهم، ويف كل مرة تقع مثل هذه احلوادث كان الزوج بعدها 

حيصل موقف وتعود الكرة  حىتمن زوجته ملصاحلتها، وهكذا يقوم مبحاوالت إظهار الندم والتقرب أكثر 
نعزال مرة أخرى، خلود تعاين جراء ذلك من نقص الثقة بالذات، وانعدام األمن الشخصي، واال

االجتماعي عن أهلها وحميطها اآلخر، واألرق والفزع يالزماهنا باستمرار ، وال تستطيع أن تستجيب 
 . بشكل إجيايب الحتياجات أطفاهلا

 (: 0)األسئلة حالة رقم 
 ؟ما أسباب تعرض خلود للعنف من قبل الزوج -5
 ما اآلثار املرتتبة على تعرض خلود للعنف؟ وعلى من؟ -5
 ميكن تقدميها ملثل هذه احلالة لو اطلعت أو تفاعلت معها ؟ ما احللول اليت -4
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 (3)حالة رقم 
املزاج معاملة الزوج اليت تتصف بميمونة متزوجة منذ تسع سنوات، لديها أربعة أطفال صغار، تعاين من   

ملرأة  ال تُرىب أو أن ابسبب اعتقاده العنف اللفظي والبدين، و الغرية املفرطة، و املتقلب وعصبيته الزائدة، 
ميمونة باستمرار حاولت وقد تتعلم إال بالضرب، وال تُعطى أي جمال ألن عامل النساء حيتاج إىل ذلك، 

بعيدًا عن نظر أطفاهلا، وبطرق سلمية عن طريق احلوار عن أسباب تصرفاته مع زوجها  أن تتفاهم
ن اليت يشعر فيها الزوج بأن ميمونة قد والتواصل اإلجيايب ولكن ال حياة ملن تنادي إال يف بعض األحيا

وتطلب إهناء احلياة معه ألنه يشعر بأن عدد األطفال كبري وال يوجد أحد من  ،هترب من املنزل إىل ذويها
أسرته املمتدة قد يعتين هبم حال طالق زوجته، من أجل ذلك كان يتصاحل معها لفرتات قصرية ليشعرها 

 .ولن يعرضها للشتم والسب والضرببأن ما جرى معهم سيكون آخر مرة ، 
متر حلظات قصرية   يعود املوقف لالنفجار فيبدأ الزوج مبمارسة ما تعود عليه منذ أن كان يف أسرته،    
أصبحت احلياة صعبة وخطوة الطالق أصعب بوجود األطفال، وأهل ميمونة  ال يعلمون بالشكل الكايف ف

واآلن ختشى من ذلك حيث إّن زوجها قد تعود  ،سنوات حياهتاعما تعانيه ابنتهم كوهنا أخفت عنهم طيلة 
وهم يتوقعون أنه يعامل ابنتهم بشكل الئق ولكنهم ال  ،على أن يظهر مبظهر الئق ومؤدب  أمام أهل زوجته

يعلمون احلقيقة وميمونة مستسلمة لواقعها املؤمل، وأصبحت تقبل الضرب من زوجها دون أي اعرتاض، 
ت إىل ميمونة اليت أصبحت عنيفة مع أطفاهلا وال تطيق مساعهم أو تلبية احتياجاهتم، ولكن املشكلة انتقل

 .وتعاين من التوتر الدائم، وهي يف حالة سيئة طوال اليوم
 (: 3)األسئلة حالة رقم 

 ؟ملاذ يرتكب زوج ميمونة مثل هذه التصرفات من وجهة نظركم -5
 سواء أكان على نفسها أم أطفاهلا؟برأيكم ما عواقب تعرض ميمونة للعنف من قبل زوجها  -5
 ما احللول اليت ميكن تقدميها ملثل هذه احلالة لو اطلعت أو تفاعلت معها ؟ -4
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 (0)حالة رقم 

األول ست ، سنوات ولديها طفالن سبع جحة يف عملها متزوجة منذ قرابة خالدة طبيبة أطفال نا   
تضعه أّمه يف إحدى احلضانات، السنة ة ونصف سنوات وهو يف الصف األول االبتدائي، والثاين سن

خاصة إذا ما ، زوجها مهندس ويعمل يف قطاع اإلنشاءات، تتعرض الزوجة للعنف اجلسدي من زوجها 
تأخرت يف حتضري أمور مثل الغداء أو بطء إكماهلا كّي مالبسه وتنظيفها كون الزوج معتمد على زوجته، 

ف جسدي شديد أُدخلت عرضت خالدة يف أحد األيام إىل عنوال يوجد تعاون منه معها يف أي شيء، ت
وقعت أثناء تنظيف املنزل، متت املعاجلة ورجعت ات اخلاصة إال أهنا ادعت أهنا املستشفي حدأعلى إثره 

األمور إىل ما كانت عليه، ومل يعلم باحلادثة إال أم الزوجة اليت حاولت أن تقنع ابنتها بأن ذلك قد حيصل 
ب أن تصرب لعل زوجها يتغري أو يتحسن، شعر الزوج خبطورة األمر فأصبح يعامل زوجته يف أي بيت وجي

بلطف ولكن لفرتة غري طويلة فعاد مسلسل العنف ولكن على فرتات، خالدة ترضع طفلها وعيناها مليئة 
 حيصل هلا، خائفة وقلقة على مستقبلها وتبدو عليها عالمات احلزنما بالبكاء واألمل واحلسرة على 

 .ولكن ال يعلمن عن األسباب، واالكتئاب وقد شعرت صديقاهتا بذلك 
 (: 0)األسئلة حالة رقم 

 ملاذا يرتكب زوج خالدة مثل هذه التصرفات من وجهة نظركم؟ -5
 ما الذي يدفع خالدة إىل البقاء يف مثل هذه العالقة مع زوجها؟ -5
البيئة األسرية املشحونة بالعنف  ما األمور اليت قد يتعرض هلا الطفل الصغري جراء وجوده يف هذه -4

 ؟ وما احللول املقرتحة من قبلكم؟  
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  األسرة إطار داخل الزوجين بين العنف دائرة بها تتم التي المراحل
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 اتخاذ القرار لوقف دائرة العنفمساعدة الطفل على 
 ؟كيف أقاوم وأخرج: 3/3/3نشاط

 : هدف النشاط
لية اختاذ القرار لوقف دائرة العنف اليت يتعرض هلا الطفل ضمن إطار أن حيدد املشاركون مراحل عم -5

 . أسرته
املشاركون املهارات الالزمة لكل مرحلة من مراحل اختاذ القرار لكسر دائرة العنف على  يطبقأن  -5

 . األطفال يف أسرهم
 .دقيقة 11:مدة النشاط

 : طريقة التدريب
 . جمموعات العمل -
 .نقاشعصف ذهين و   -

 . املرفق اخلاص مبراحل عملية اختاذ القرار لوقف دائرة العنف :واد الالزمةالم

 :إضاءة
حيث حيتاج ذلك إىل أمهية الوعي  ،خراج األطفال من دائرة العنفإمل وفرص كافية إلمكانّية أ هناك

 . مبراحل اختاذ القرار املناسب من قبل املعلم واألطفال وأسرة هؤالء األطفال
 :المطلوب

، األطفال  إىلاملرفق اخلاص مبراحل عملية اختاذ القرار لوقف دائرة العنف واإلساءة على  طالعاإلبعد 
دائرة العنف واإلساءة من  وكيفية خروج الطفل منمراحل عملية اختاذ القرار عصف ذهين  عن مطلوب 
لعدم تأمينها و  إتباعهاالتدخالت الواجب ، و خصائص كل مرحلة من مراحل اختاذ القرار و م، كوجهة نظر 

 . تعرض الطفل مرة ثانية ألي نوع من أنواع اإلساءة 
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 مراحل عملية اتخاذ القرار لوقف دائرة العنف واإلساءة ضد: 3/3/3مرفق النشاط 

 مجموعات العمل -األطفال

 
 الرقم اسم المرحلة الخصائص أمثلة التدخالت العالجية المناسبة

  

 
 
 
 

 

ما قبل الوعي 
 بالمشكلة

0 -

  

 
 
 

 

- 3 مرحلة الوعي

  

 
 
 

 

مرحلة اإلعداد 
- 0 والتخطيط

  

 
 
 

 

- : مرحلة التنفيذ

  

 
 
 
 

مرحلة الدعم 
- 7 والمتابعة
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 3/3/3المادة العلمية 
ن و احل اليت مير هبا األطفال املعرضإن حرص املعلمني واملعلمات واملرشدين واملرشدات على الوعي باملر    

من التحرك حنو إجياد خطوات عملية للبدء بوضع تصور جيد حلماية  للعنف واإلساءة، ستمكنهم
 . األطفال احملتاجني لذلك

والتدخالت واملهارات ، وأمثلة توضيحية ، وفيما يلي أبرز تلك املراحل مزودة خبصائص كل مرحلة     
ن ممارسة أهم سسة التعليمية مالالزمة يف كل مرحلة، لعلنا بذلك نؤسس لعمل مهين متقدم مُيّكن املؤ 

 :ها مع األطفالر اأدو 
 مراحل عملية اتخاذ القرار

 الرقم اسم المرحلة الخصائص أمثلة التدخالت العالجية المناسبة

 .باهتمام استمع وتفاعل مع الطفل-0

ال تضغط باتجاه جعل الطفل يعترف -3
الحوادث التي -بالمشكلة أو بالحادثة

 .حصلت معه

–ستغراب ال تظهر أياا من عالمات اال-0
عدم التصديق  –الريبة  –االستنكار الشك 

نحو محاولة إنكار الطفل للرواية التي قد 
 .يسردها

ساعد الطفل على أن يثق بأن المدرسة -:
 .إليها هاجيقد تساعده في حال احت

ال أعلم أن اإلساءة قد تؤثر على -0
 .صحتي الجسمية والنفسية

 .ني كثيرا ويهتمان بيايحب يالداو -3

حال تعرض والدي لي بالضرب في -0
ن ذلك ألني اال يقصد اأو اإلهانة فهم

  .اابنهم

ن كثير من األطفال يتعرضو -:
 لإلساءة وأنا لست الوحيد فيهم

إخواني اآلخرون يتعرضون -7 
 .لإلساءة وها هم يعيشون بشكل جيد

ال يوجد وعي لدت الطفل بوجود مشكلة -0
أنماط اإلساءة التي يتعرض -تتعلق بنمط

 .يهاإل

احتمالية إنكار الطفل لوجود المشكلة -3
 .جداا  عال  

يواجه الطفل مشكالت وصعوبات في -0
إدراك وجود مشكلة بسبب صعوبات في 
االعتراف بها وخاصة ما يتعلق باإلساءة 

 .العاطفية والجنسية

تغيير الوضع بسبب  ضعف الرغبة في-:
الخوف من التعرض لإلساءة مرات أخرت 

 (.كاروهم وتضارب األف)

ما قبل الوعي 
 بالمشكلة

0 -

ساعد الطفل على التمييز بين -0
الممارسات اإليجابية والسلبية التي تصدر 

 .من أولياء األمور تجاه أطفالهم

لى أن عساعد الطفل في التعرف -3
وال . التغيير  يبدأ برفض تلك الممارسات

د يحدث فما حصل معك هو ما ق تخش

هذه الممارسات  أرفضيجب أن -0
لي التي تسبب لي األذت ولكن كيف 

 ذلك ؟

إن التغيير الذي قد يحصل -3
( ال)باإلعالن عن رفضي وقولي كلمة 

قد يزيد من درجة ممارسة اإلساءة 

يزداد إدراك الطفل بأن الممارسات التي -0
 .ترتكب بحقه تحتاج إلى تغيير

يواجه الطفل حقيقة أنه يتعرض لنمط أو -3
أكثر من أنماط اإلساءة المؤذية لصحته 

 .لنفسية وفيها مخاطر عليهالجسمية وا

يبدأ الطفل بالتفكير ملياا في العوائق أو -0

- 3 الوعي مرحلة
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 .اآلن حتىاألسوأ 

م المعنوي والنفسي للطفل  قدم الدع-0
 .وثق بكو كونه لجأ إليك 

زود الطفل ببعض قصص النجاح التي -:
حصلت أثناء تدخل المدرسة مع أولياء 

 .أمور آخرين

للطفل  بق خط التواصل مفتوحاا أ -7
لمرات أخرت لمراجعتك ألي أمر يعتقد 

 .أهميته

الصعوبات التي قد تقف أو تحول دون  .عليّ 
ويبقى ، القدرة على تغيير الوضع الذي يعيشه 

في إطار مأزوم بسبب احتمالية تعرضه 
لإلساءة مرة أخرت إذا فكر في أي شيء 

 .وخاصة إعالم من يثق بهم خوفاا من المسيء

استفسر من الطفل عما يمكن مساعدته -0
آلية التدخل الصحيحة مع )به وكيف 

 (.وصف إلجراءات كل مهمة 

أكد أهمية وجود خطة ألمن الطفل في  -3
كل األشياء التي يرغب بتغييرها ومواجهتها 

 .وتبصيره بها جيدا

ركز على مهاراته وقدراته وأن ما يفعله -0
 .ه الذي يعيشههو لألفضل ولتحسين واقع

افحص إمكانّية اإلطالع على واقع -:
لكي تدرك ، أسرة الطفل وبمعرفة األخير 

األسرة أن المدرسة بدأت بالعلم بموضوع 
 .الطفل

ة /وتتم هذه الجزئية بالتعاون مع المرشد
 ة/الطالبي

في  اعتقد بأني سوف أفّكر جدياا  -0
 .إنهاء تلك الممارسات السلبية

إلهانة مرة لن أتقبل الضرب أو ا-3
 .أحسن أخرت ألني أستحق شيئاا 

رامي ألولياء لتزم بأدبي واحتأسوف -0
ن مامتعاضي  ياألمور ولكن قد أبد

 .بعض ممارساتهم السلبية معي

يبدأ الطفل يخطط لمحاولة إحداث تغيير -0
ما في رفض الممارسات التي تسبب له 

 .إساءة

يظهر على الطفل عالمات التشجيع نحو -3
يير اإليجابي الذي قد يحصل نتيجة أهمية التغ

 .رفضه الممارسات التي تسبب له إساءة

من يثق  قد يتشارك الطفل مع إخوته أو-0
 .فيهم خطوات التغيير

مرحلة اإلعداد 
 والتخطيط

0 -

خط التواصل  بق  أادعم الطفل و -0
 .والمتابعة معه

حول استدعاء أولياء األمور  اا اتخذ قرار -3
يكونوا قد علموا أن للتحاور معهم بعد أن 

لن أسمح ألي شخص بتعريضي  -0
ألي فعل أو قول يهدد سالمة 
 جسمي ونفسيتي وسأكون قادراا 

على رفضه واإلعالن عنه حتى إن 
تعرضت لإلساءة مرة أخرت ألني 
أتوقع أنها ستكون آخر مرة 

علمون عن وضعه بمساعدة من ييتخذ الطفل 
 .إجراءات التغيير التي اقترحها مع من وثق به

- : مرحلة التنفيذ
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 .لتلك للممارساتفيها أتعرض  .المدرسة معنية بموضوع الطفل

احتفظ بالتشجيع اإليجابي ورفع -0
 .معنويات الطفل

احرص على إعالم المعلمين الذين -3
يعلمون الطفل على أهمية عدم تعريضه 
واآلخرين ألي نمط من أنماط اإلساءة 
وإيجاد نموذج إيجابي في التعامل مع 

ألطفال عموما لترسيخ وجود بديل عن ا
 .تلك الممارسات السلبية

راقب التحسن المتحقق والمنجز -0
 .وادعمه

احرص على عمليات الدمج وتعزيز -:
 .نقاط القوة التي ظهرت على الطفل

جراء التحسن الذي حصل معي -0
في وقف الممارسات السلبية ضدي 

 :سوف أقوم بـ 

 االجتهاد في التركيز في دروسي-
 .ووضعي التعليمي

يمكنني أن أكون مثل أي طفل آخر -
 سعيد وناجح في مدرسته

قات اديمكن لي أن أكون ص-
وعالقات إيجابية وطيبة مع طالب 

 .المدرسة

ها له هيأتيستثمر الطفل كل الفرص التي -0
مدرسته أثناء عملها معه وكيف أنهم كانوا 

قادرين على تصديقه والمساعدة في وضع 
 .ايتهخطة عمل لحم

مرحلة الدعم 
 والمتابعة

7 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 مهارات عامة في عملية الكشف عن اإلساءة واإلهمال
 المشاهدة المنتبهة

 ما هذا؟: 3/3/0نشاط 
 : هدف النشاط 

 .أن مييز املشاركون الفرق بني املشاهدة املنتبهة واملشاهدة غري املنتبهة -5
 . حظة  الناس عند النظر ملوضوع واحدأن يقبل املشاركون أن  ة اختالفات يف مال-4

  .يقةدق 51 :مدة النشاط
 : طريقة التدريب

 .بوينتعرض بور  -
  .عصف ذهين ونقاش -

 .Flip Chart))، السبورة الورقية جهاز كمبيوتر، الصور املرفقة :المواد الالزمة
 :إضاءة

 .يا خمتلفةاالناس قد ينظرون إىل أمر واحد ولكن من زو  نّ إ

 ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
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 3/3/0مرفق النشاط 
 (5)ة رقم صور  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)صورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماذا ترت في هذه الصورة؟
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 المعرضين األطفال حاالت بعض مالحظة في والمرشد المعلم دور أهمية
 لإلساءة

 !!انتبهوا لي: :/3/3ط نشا
 : هدف النشاط

حـــــاالت األطفـــــال املعرضـــــني  أن يعـــــرب املشـــــاركون عـــــن أمهيـــــة دور املعلـــــم واملرشـــــد يف مالحظـــــة بعـــــض-5
 . لإلساءة

املهـارات الـيت يسـتطيعون بواسـطتها اكتشـاف حـاالت األطفـال املعرضـني / أن حيدد املشاركون املهـارة  -5
 .لإلساءة

 .دقيقة  11 :مدة النشاط
 : ريقة التدريبط
 . دراسة حالة -
 . نقاش -

 . أقالم ، أوراق :المواد الالزمة
 :المطلوب

دراســة احلالــة، الــيت تعــد حالــة واقعيــة مــن اجملتمــع ر احلصــول عليهــا يف مرحلــة مجــع البيانــات لإلعــداد  -
 . هلذا الدليل

 . على األسئلة الواردة يف هناية احلالة ومناقشتها االطالع -

 ------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------ 

------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
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 حالة دراسية: :/3/3مرفق النشاط 
وكان عرضه للدرس ،  يف الصف الثالث للمعلم أمحدزار املشرف الرتبوي مدرستنا اليوم وحضر درساً     

، وكانت لديه نفس للمعلم قاسمرائعاً وقد تفاعل معه الطالب،   انتقل إىل الصف الرابع وحضر درسًا 
الطالب معه كبريًا أيضاً، وبعد انتهاء وقت الدرس اجتمع املشرف الرباعة اليت لدى زميله، وكان تفاعل 

الرتبوي باملعلمني وأثىن على عطائهما ومهاراهتما يف عرض الدروس وشرحها،   سأل أمحد عن طالب 
إنه طالب مسكني يبدو : قرب احلائط ويرتدي مالبس رثة فرّد عليه يسرجيلس يف طرف قاعة الدرس األ

لى مستواه فهو ال يشارك مثل زمالئه،   التفت إىل املعلم اآلخر وسأله عن طالب يف أنه فقري مما أثر ع
أنه أخوه وأنه ال يشارك أيضاً، وال أحب بصفه له نفس الصفات اليت رآها على الطالب السابق فأخربه 

ظت لقد أحسست أهنما شقيقان، فقد رأيت مالحمهما متشاهبة، والح: إحراجه أمام زمالئه، رد املشرف
أن وجهيهما يعلومها احلزن واالنكسار وال يوجد فيهما حيوية كأهنما جسدان بال روح، وانتبهت إىل 

وكانا ينامان باستمرار ، مالبسهما الرثة املتسخة، وشاهدت آثار اجلروح واضحة على أيديهما وأرجلهما 
رتبوي من مدير املدرسة داخل الغرف الصفية، أشعر أن هذين الطفلني يعانيان الكثري، طلب املشرف ال

إحالة الطالبني إىل املرشد الطاليب لدراسة وضعهما، والبحث والتدقيق يف العوامل اليت أدت إىل ما رآه، 
 : فاكتشف املرشد الطاليب

 .ضعف املستوى الدراسي لكليهما -
 .والدامها مطلقان -

 .يعيشان مع األب وزوجته -
 .زوجة األب كانت تعاملهما بقسوة -

 .باألعمال املنزلية يف غياب والدمها الذي يعود إىل املنزل متأخراً  كانا يقومان -
 .يتعرضان للتهديد من زوجة األب يف حال إبالغ والدمها بأسلوهبا اكان -

ه املرتدي، فصدم مبا مسع وتفاعل معهما لعله يالطاليب األب وعرض عليه وضع أبناستدعى املرشد 
 .يستطيع أن يوقف تلك املمارسات

 : ما يليموعتك القصة السابقة وأجب عع مجحلل م
 برأيكم ما أمهية دور املعلم يف اكتشاف حاالت اإلساءة؟ 
  ؟الرتبوي بواسطتها اكتشاف احلاالتما املهارة اليت استطاع املشرف 
 ؟املنتبهة يف غرفة الصف مع طالبك كيف ميكن أن تطبق املشاهدة 
 ثر أوما  علم على تطبيق هذه املهارة ؟ما املعيقات أو التحديات اليت تقف خلف عدم قدرة امل

 ذلك على األطفال املعرضني خلطر اإلساءة؟
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  الثانيتقييم اليوم 

  ما أكثر شيء أعجبك في تدريب اليوم؟ ما أكثر شيء حقق توقعاتك؟. 0

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 

  ما أكثر شيء لم يعجبك في تدريب اليوم؟ ما أكثر شيء لم يحقق توقعاتك؟.  3

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

 .............................................................................................
............................................................................................. 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

 

 ولىالجلسة األ

 في عامة مهارات
 عن الكشف عملية

 لواإلهما اإلساءة

 األطفال مالحظة عملية على اإلجيابية وآثارها واملنتبهة املتفحصة النظرة أمهية
 .لإلساءة املعرضني

 .(املشاهدة) إليه املساء الطفل حالة اكتشاف مهارة ، املهارات مفهوم

 املشكلة وتقدير وتفسري إليه، املساء للطفل املالحظة مهارات

 وتقبلهمهارة املقابلة للطفل املساء إليه 

 اليوم الثالث
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 : األولىعنوان الجلسة 
  واإلهمال اإلساءة عن الكشف عملية في عامة مهارات

 مالحظة عملية على اإليجابية وآثارها والمنتبهة المتفحصة النظرة أهمية
 .لإلساءة المعرضين األطفال

  اكتشف الفرق: 0/0/0نشاط. 
 : هدف النشاط

د حتـدث علـى وضـعية، أو ظـروف األطفـال وجتعـل أن يتمكن املشاركون من حتديد التغريات اليت ق-5
 .الرتكيز على املكان واألفراد أمراً مهماً 

أن يـــتمكن املشـــاركون مـــن إثبـــات أمهيـــة النظـــرة املتفحصـــة واملنتبهـــة وآثارهـــا اإلجيابيـــة علـــى عمليـــة -5
 . مالحظة األطفال املعرضني لإلساءة

  .دقيقة41 :مدة النشاط
 . النقاش متثيل األدوار، :طريقة التدريب
 .  ( إخل.. ، أوراق ، أقالم) سسواراهتم إكاملتدربون مبالبسهم و  :المواد الالزمة

 :إضاءة

خاصــة فيمـا يتعلــق بتعرضـهم لــألذى ،  فعــالً للتغـريات اليوميــة الـيت حتــدث للطـالب االنتبـاهمكــان هـل باإل 
ورة عــدم االنتبــاه إىل ومــا خطــ أو حتــديات ضــمن أســرهم وعــائالهتم ؟أو الضــيق أو مــرورهم بــأي صــعوبات 

ضــمن كــل منــط مــن أمنــاط ( اخل....عاطفيــاً  ،، تعليميــاً ، نفســياً صــحياً )لــك التغــريات علــى وضــع الطفــل ت
 (. العاطفية، اإلمهال، اجلسدية، اجلنسية)املختلفة  اإلساءة

 ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
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 0/0/0المادة العلمية 

 :مفهوم المهارات: أوالا 

 أداء مهمة ما أو نشاط معني بصورة مقنعة وباألساليب واإلجراءات املالئمة وبطريقة  :المهارة هي

، وبدقة متناهية وسرعة يف التنفيذوهتدف إىل التمكن من إااز مهمة معينة بكيفية حمددة ، ، صحيحة

 .يقوم به بسهولة وكفاءة ودقة مع اقتصاد يف الوقت واجلهدفهي نوع من األداء تعلم املرء أن 

 ذات الصلة بمفهوم المهارة  األلفاظ: 

 (.احلذق ـ اإلتقان ـ اإلحكام ـ اإلحسان ـ اإلبداع ـ الرباعة ـ اخلربة ـ التفوق ـ اإلجادة) 

 كيف تكتسب المهارة؟

ة، للوصول إىل طريقة أداء عادة تكتسب املهارة عن طريق التدريب املقصود، واملمارسة املنظم

بح تدعمه التغذية الراجعة إىل أن يص، ما  مالئمة، فاملهارة نشاط متعلم يتم تطويره أثناء ممارسة نشاطٍ 

 .عاداتنا، أي كل مهارة بالتدريب عليها تصبح عادة ىحدإ

التعلم شكل من أشكال النشاط خيضع يف بادئ األمر لإلرادة والشعور، ومع دقة وجودة : والعادة هي

، ويتحول إىل عادة، ومن احملتمل أن تظل تلك العادة مستمرة بعد أن هلذا النشاط يصبح تكراره آلياً 

نوع من أنواع السلوك املكتسب يتكرر يف املواقف "خيتفي اهلدف من النشاط األصلي، ومن   فهي

 ".املتشاهبة

الذي ، اصة بكل مهارة مستهدفة إلتقاهنا وهذا ما هتدف إليه هذه الوحدة التدريبية بتقدمي املعرفة اخل   

حىت تصبح مهارات الشعورية لدى كل معلم ، يتم بتطبيقها فعلياً واالستمرار يف ذلك للمواقف املختلفة 

 .ومعلمة
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 :المشاهدة: المهارة األولى -0

مهارة 

 المشاهدة

 النتائج األهمية

هي نظرة 

واعية 

متفحصة 

 ومنتبهة

شاف احلالة، بالنظر إىل أوىل خطوات املالحظة واكت

ومن   إعداد خطة ، الطفل وإدراك احتياجه للمساعدة 

 .للبدء باملالحظة

ة واملرشد واملرشدة لدوره الرتبوي واإلنساين /إّن استشعار املعلم

بالنظر إىل األطفال الذين يقوم بتدريسهم على أهنم أفراد ، 

ؤشرات يستحقون االهتمام واالنتباه ملا قد يظهر عليهم من م

 .كافة  أنواعهابتدل على تعرضهم ألذى من خالل اإلساءة 

واملعلم الكفء هو الذي يستطيع استشعار ذلك عند وجوده 

وتعّد ، ومن   البدء مبالحظة الطفل ، يف الصف الدراسي 

 .هذه نقطة اكتشاف املشكلة

 

 كيف تطبق مهارة المشاهدة؟  -0
فإننا ندرك أهنا نقطة اكتشاف حاالت ،  ة يف اجلدول السابقإذا نظرنا إىل أمهية ونتائج مهارة املشاهد

 :وميكن تعريفها كما يلي ، اإلساءة
نقطة االنطالق للعمل مع األطفال، وتعين النظر لكل طفل يف إطار الصف أو خارجه وتفحص " 

ال املظهر اخلارجي، وسلوك وأداء الطفل، الكتشاف أي مظاهر غري طبيعية أو تغريات مير هبا األطف
 ."وتكون دليالً لوجود مؤثر جيب االنتباه له

 :عدة وتعتمد هذه املهارة على احلرص والرغبة الداخلية للمعلم والرتكيز وقوة االنتباه، وتتم يف مواقع
 .غرفة الرتبية الفنية     -.قاعة الصف الدراسي -
 .املعامل      -.الساحة اخلارجية -
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 :أهداف المشاهدة
 .الواعية لألطفال واكتشاف التغريات اليت قد تطرأ عليهم داخل الصف وخارجهاملتابعة اليومية  -5
 .عقد املقارنات والربط بني املشاهدات املتشاهبة يف املواقع املختلفة -5
 .حل املشكالت الطارئة اليت يشاهدها املعلم خالل متابعته اليومية -4
 .أو إلدارة املدرسةالتدخل وحتويل بعض احلاالت املرئية للمرشد الطاليب  -1
 .متابعة أداء األطفال واندماجهم مع أقراهنم ومدى نشاطهم وتفاعلهم -2
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 المشكلة وتقدير وتفسير إليه، المساء للطفل المالحظة مهارات
 ؟ما وراء ذلك: 0/0/3نشاط 

 : هدف النشاط
 .خطوات املالحظة املنظمة  ترتيبأن يتمكن املشاركون من  -5
 كل وفق املعاملة إلساءة ة/الطالب تعرض على دليالً  تكون قد اليت املؤشرات املشاركون دديع أن -5

 .حدة على منط
 احلكم قبل باألطفال ترتبط اليت األحداث وربط املالحظات تفسري أمهية على املشاركون يتعرف أن -4

 .لإلساءة نياملعرض خيص فيما مداها حتديد أو مشكلة بوجود
 ، احلالة عن ومجعها عليها احلصول ر اليت للمالحظات والتقدير التفسري مهارة اركوناملش يطبق أن -1
 .لإلساءة نياملعرض باألطفال حييط الذي املوقف لتقييم حماولة يف

  .دقيقة 12 :مدة النشاط
 : طريقة التدريب

 .دراسة حالة -
  .نقاش مجاعي -

 .عرض شاشة ،رأوراق، أقالم، جهاز كمبيوت :المواد الالزمة
 :المطلوب

 .األسئلة املتعلقة هبا نواإلجابة ع املرفقةدراسة احلالة 

 ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
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 0/0/3مرفق النشاط 
 حالة دراسية( 0)مرفق رقم : المهمة األولى

بالصف األول االبتدائي الحظت املعلمة وجود حروق وبقع سوداء على يديها  ةتلميذ( هناء)  
قت عليها واهتمت هبا، وكانت تعطيها احللوى وتربت على  كما أهنا تنام دائماً يف الفصل، أشف  ،ووجهها

 .الستيعابان إذا رأهتا نائمة لتوقظها لتنتبه للدرس، وكانت تعيد هلا الشرح لتساعدها على اكتفها حبن
ها بالرتبيت املعتاد، فاستعانت مبديرة إيقاظويف يوم من األيام كانت هناء متعبة جداً ومل تستطع املعلمة   

عرضت عليها مشكلة الطفلة، حضرت املديرة إىل الفصل ورأت مظهر الطفلة، حيث كانت املدرسة و 
، مع وجود آثار وسواد على وجهها ة شاحبة الوجه، مغمضة العينني، يظهر على يديها آثار حروق حديث

لة ويديها، طلبت املديرة من املعلمة إيقا  الطفلة هبدوء واحلضور معها إىل مكتبها، عندما دخلت الطف
 سرتحييمع معلمتها رحبت هبما املديرة واحتضنت الطفلة، وقالت هلا يبدو أنك متعبة وسأمسح لك أن ت

هنا، وسألتها عن احلروق اليت يف يديها فأخربهتا أن والدها يقوم بإطفاء أعقاب السيجارة يف جسمها، 
هلا أعمار خمتلفة، كما أهنا تعرضت للحرق يف مواقع غري ظاهرة وأن احلروق بمها وفوجئت اورفعت أكم

 .أن هناك حروقاً يف قدميها
من زوجته  ؤهأن والدهتا منفصلة عن والدها منذ فرتة، واألب متزوج من أخرى وأبنابأخربهتا الطفلة  

 .األوىل يعيشون مع زوجة أبيهم
ض الطفلة ويف حال رف عمال املنزلية والعناية بأخيها من والدها،ألاخرية تطلب من الطفلة القيام بألاو  
وتضيف أشياء غري صحيحة حبق هذه الطفلة،  ،مر تقوم بإخبار زوجها عن ذلكواألاالنصياع ملثل هذه ا

 .فيشتاط األب غضباً على سلوكيات ابنته املروية من زوجته فيقوم حبرقها وتعذيبها
 :المطلوب
  موقع معلمة يف احلالة اليت أمامك قم مع أفراد جمموعتك بإعادة صياغة القصة باعتبارك يف

مؤشرات لتعرض الطفلة  وتعدّ موضحًا األشياء اليت كان جيب أن تنتبه هلا املعلمة ، الصف 
 .لإلساءة

 ما املؤشرات اليت جيب أن ينتبه إليها املعلم يوميًا ملساعدته على اكتشاف  ،من وجهة نظرك
 .للنشاط( 5)الواردة يف املرفق رقم حاالت اإلساءة يف املواقع 
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 0/0/3نشاط مرفق ال
 جدول (3)مرفق رقم : المهمة األولى

 

 

 

 

 

 

 الرتبية األسرية حصة الرتبية البدنية الرتبية الفنية املعمل ساحة املدرسة قاعة الصف
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 0/0/3مرفق النشاط 
 حاالت دراسية( 0)مرفق رقم : المهمة الثانية

 (0)الحالة رقم 
شــعرها ، مريوهلــا غـري نظيــف  ،ىل املدرســة بشـكل غــري مقبـولتـأيت إ الســبعة عـواماألالطفلـة هنــادي ذات   

ل الطالبــــات إذا زاد مــــن أكلهــــن شــــيء،  أتســــ ودائمــــاً ، منكــــوش غــــري مســــرح، ال يوجــــد معهــــا مصــــروف 
 ،وال يوجـد لـديها قـدرات واضـحة يف احلفـا  علـى متابعـة املطلـوب منهـا ،حتصيلها الدراسـي متواضـع جـداً 

 .خاصة الواجبات املدرسية

 .وقلة احليلة وراء تعرض الطفلة لتلك املمارسات ،  أن اجلهلتبنّي ف ،رح هلا األمروشُ  ،ماأل يتدعستاُ    
 (3) الحالة رقم

، ألفاظهــا  تقــوم بضــرب الطالبــات يف الصــف والســاحة املدرســية، ســنة  55الطفلــة رنــا تبلــغ مــن العمــر   
وال  ،ا داخـل الغرفـة الصـفية ضـعيفوتركيزهـ ،سيئة وبذيئـة وتتحـدث بكلمـات غـري مقبولـة، حتصـيلها متـدنٍ 

 أن أّمهـا تتعـرض للضـرب الشـديد لـى واقـع الطفلـة تبـنّي عواجباهتا املدرسـية، لـدى التعـرف  تقوى على حل
ــــل زوجهــــا  ــــيت متــــت ، مــــن قب ــــدى رنــــا أدت لتلــــك املظــــاهر الســــلوكية ال ــــة نفســــية صــــعبة ل ممــــا شــــكل حال

 .مالحظتها
 ( 1)يف املرفــق رقـــم  ودالالهتــا واملؤشــرات هراملظــا لتلــك وتفســريك احلالــة عــن مالحظاتــك ســجل

 .للنشاط
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 : 0/0/3مرفق النشاط 
 جدول( :)مرفق رقم : المهمة الثانية

 0الحالة رقم 
 التفسير المظاهر والمؤشرات

  
  
  
  
  
 

 3الحالة رقم 
 التفسير المظاهر والمؤشرات
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 0/0/3المادة العلمية 

 :المالحظة: ارة الثانيةالمه

تشكل املالحظة املنهجية إحدى أدوات مجع املعلومات والتشخيص، فعن طريق املالحظة ميكن     
القدرة على توجيه  نّ إللمعلم أن يرصد الكثري من املواقف، ويصل حلقائق متكنه من فهم املشكلة،  ف

ظته، وأسلوب رصده، ومالحظة ما يفيد مما متت مالح االستفادةاملالحظة وتوظيفها التوظيف األمثل، و 
يتطلب مهارة على املعلم أن يتحلى هبا، وتكون لديه ، ن واحد آفعالً وله أمهية لفهم املشكلة والعمل يف 

 .القدرة على تطبيقها

 

 النتائج األهمية المهارة 

 املالحظة

هي مالحظة مقصودة 
تستهدف رصد أي 

تفسريات حتدث على 
اء  موضوع املالحظة سو 

انت ظاهرة طبيعية أو ك
 . إنسانية

هنا عملية مقصودة هتدف إىل التأكد من أن إ   
الطفل لديه مشكلة حتتاج للمتابعة وتتبع ما 

ها بين والربط ، يطرأ على الطفل من تغريات
اليت مير هبا الطفل وطريقة  األحداثالحظة مب

والسلوك الذي يستجيب به ، تفاعله معها 
 .ات وأماكن خمتلفةللمواقف املختلفة يف أوق

مجع احلقائق من خالل املواقف والسلوكيات اليت تظهر على 
ة خالل /اليت تؤكد ما شعر به املعلم األفعالالطفل وردود 

 ، عملية املشاهدة وربط املواقف املختلفة وتفسري نتائجها
 وتعدّ ، متهيداً لتحديد التدخل املناسب أو إحالة احلالة 

 .احلالة ومجع البيانات واملعلومات هذه املرحلة مرحلة تقدير

 

 :المالحظة تأخذ شكلينو 

 املالحظة العابرة اليت منارسها بشكل يومي. 

 وهي ما ، تتم وفق خطوات وإجراءات حمددة اتتاج لقدرات وإمكانواملالحظة العلمية اليت حت
رتكيز على جوانب إحدى مهارات التشخيص، فاملهارة يف ال بوصفهاه عند احلديث عن املالحظة يلإنشري 

معينة من شخصية الطفل ومواقف حمددة، ومن   الوصول حلقائق تساعد يف عملية التشخيص للوصول 
وقتًا وممارسة حىت يتسىن له إتقاهنا  املتخصصشكل قدرة حتتاج من يوالتدخل املالئم  ،لعالجإىل ا

 .وتطبيقها وفق أسسها العلمية اليت ختدم أغراضه املهنية
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حيث مُتثل املعلومات أهم مصدر يساعد على حتديد ، املالحظة من مهارات مجع املعلومات دّ وتع      
لعالج املناسب، والنقص يف املعلومات سيؤدي إىل قصور يف الفهم السليم،  إىل االوصول   ّ  ،املشكلة

لومات اليت كما أن مجع معلومات أكثر مما يتطلبه األمر يُعد مشكلة، فسيجد املعلم أمامه كمًا من املع
من هذه املعلومات وتوظيفها،  االستفادةوستجعله يف حرية من أمره يف  ،ال تفيده يف عملية التشخيص

 .هاإلي على املعلم أن ميتلك مهارة عالية يف حتديد املعلومات اليت حيتاج نّ إلذا ف

املعلومات و اخلربات و هي احلصول على احلقائق  :المالحظة في مجال كشف اإلساءة ضد األطفال    
 ،ووضع خطة لعملية املساعدة ،وتقدير املوقف ،احلالة الراهنة للطفلو  ،التصرفاتو  ،من واقع املواقف

الشعورية، و نية، ااجلوانب اجلسم ةمالحظ: عن املشكلة وأبعادها مثل فهي تفيد يف تكوين صورة متكاملة
 . إلدراكية للطفلوا

شكلة ولكنها تتطلب التمييز بني جوانب كثرية قد ترتبط وتعترب املالحظة وسيلة مهمة لتقدير حجم امل
 .حبالة الطفل

 :أهمية المهارة في المالحظة

 استخدام احلواس املختلفة يف عملية املالحظة لألطفال. 
 احلصول على احلقائق واملعلومات. 

  وإذا ر تطبيقها من املعلمني ، املالحظة إحدى أدوات البحث العلمي يف مجع املعلومات
 .نتائجها ميكن أن تدعم أي تدخالت مستقبلية يف حالة الطفلفاءة بكف

 وإمكانّية التأثري  ،وإحساسه هبم ،مهارة املعلم يف استخدام املالحظة تدل على تفاعله مع طالبه
 .وتقدمي الدعم املناسب هلم عند احلاجة ،عليهم أو على ظروفهم ومشكالهتم

 ى اكتشاف حاالت اإلساءة قبل تفاقمها كونه أقرب مهارة املعلم يف عملية املالحظة تساعد عل
 .الناس للطفل داخل غرفة الصف الدراسي

 :أساليب المالحظة 

 وهي املالحظة اليومية الواعية للطالب داخل الصف واالهتمام هبم   :المالحظة العامة البسيطة
 ،جل املتابعة اليومينة مالحظات يف ساكأفراد والتنبه ألي تغريات أو مظاهر قد تطرأ عليهم، ووضع خ

 .ينساها وليضعها موضع االهتمامال وتدوين تلك املالحظة عن أي طالب حىت 

 هناك بعض املواقف تتكرر أمام املعلم بالصدفة دون ختطيط وتكون هلا  :مالحظة الصدفة
مؤشرات معينة، مثل أخوين تعرضا حلوادث متشاهبة ويف فرتات متقاربة، أو طفل كانت هناك كدمة يف 
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ال متر تلك املالحظات دون أن يربط بينها املعلم ويبحث يف نه، وبعد يومني كسرت يده، جيب أيع
 . أسباهبا

 وترتبط مهارة املعلم هنا بتحديد موضوعات معينة مرتبطة باملوقف أو  :مالحظة موضوعية
الطفل  من تعّرض ومالحظتها يف مواقف ومواقع خمتلفة حتت تأثريات متعددة للتأكد ،نتبه هلاااحلالة اليت 

 .عليه هاإلساءة، ومدى تأثري ل

 تبدأ من دخول الطفل إىل ، وهي مالحظة موضوعية دقيقة ومستمرة  :المالحظة المنظمة
املدرسة ومتابعته يف مجيع حركاته ويف مجيع املواقع للتأكد من تعرض الطفل لإلساءة، ومدى تأثريها عليه، 

 .للبدء بالتدخل املهين املناسب

 :الحظة السليمة شروط الم

فر الشروط اتو  عليه مراعاةمن نتائجها  االستفادةاملالحظة بطريقة ميكن  ينّفذحىت يستطيع املعلم أن    
 :تيةآلا

  سالمة احلواس. 

 اليقظة وسرعة البديهة مع حسن اختيار موقع املالحظة. 

 سالمة التقدير. 

  حظةأو التوتر أثناء املال االنفعالاخللو من الظروف املرضية و. 

 التسجيل الدقيق املباشر يف أول فرصة مناسبة لتسجيل املالحظات. 

 أي تسجيل املالحظات كما هي يف الواقع ؛اخللو من التحيزات أو من النقد. 

 وأمهية ما تدركه هذه احلواس، هلا شأن  نٍ اإلدراك العقلي الستخالص معا. 
 :المالحظة تساعد على اكتشاف اإلساءة

 ماذا يالحظ المعلم؟ 
 :فيها الطفل يف املدرسة تنقلويف مجيع املواقع اليت ي ،اليوم الدراسي أثناءجلوانب اليت جيب مالحظتها ا

 إليهاومدى تكرارها وارتباطها مبظاهر اإلساءة اليت ر التعرف  ،السلوكيات الصادرة من الطفل -
 .يف اجللسات السابقة

ميكن أن يستفيد  يئاً ا ميكن أن يتضمن شكل تعبري منهإن    إذ، التعبريات اللفظية وغري اللفظية  -
 .منه املعلم يف دراسة املوضوع وتقييم الوضع

ميكن مشاهدهتا  العالقاتف، وبينه وبني معلميه  ،العالقات االجتماعية بني الطفل وأقرانه -
 .هبا واالستفادة من مظاهرها املختلفة يف الدراسة وتقدير املشكلة اإلحساسو 
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 .ظهر العاماحلالة الصحية للطفل وامل -

ن وتدريب حبيث يستطيع املعلم متييز ما ميكن أن يستفيد منه، وما اومهارة املالحظة حتتاج إىل مر    
لتشخيص، فعليه أن يتمتع ا تعني علىحلقائق  التوصلويف  ،يساعد أكثر من غريه يف فهم املشكلة

 . وأن يبتعد عن الذاتية ،باملوضوعية الكافية

ته قبل فوري ملالحظاالتسجيل الرصد و بال يبادربد أن ينظم مالحظاته وأن وحىت يتسىن له ذلك ال   
يف  ناجع األسلوب فهذا ،على تنظيم وتصنيف مالحظاته يف فئات حمددة ادراً ، وأن يكون قنسياهنا

  .مالحظات السلوكيات

 :التفسير والتقدير للمشكلة :الثالثة مهارةال

ألهنا ستمكنه من ، ملعلومات مهارة جيب أن يتمتع هبا املعلمالقدرة على حتليل وإعادة تركيب اتعد    
عملية التفسري  عربكذلك القدرة على استنتاج النتائج   ،الوصول للفهم السليم للمشكلة اليت يتعامل معها

 .ستساعد يف تصنيف املشكلة وحتديد نوع اإلساءة مبدئياً 

 النتائج األهمية المهارة

التفسري وربط 
 احلقائق

ة هلا من حيث /نتائج املالحظة على تفسري املعلمتعتمد 
 .على ربط السلوك باملشكلة املتوقعة والتحقق منها ةقدر ال

التأكد من احلقائق اليت ر اكتشافها وحتديد العوامل اليت أدت 
إىل السلوك أو االنفعال الذي يظهر على الطفل حتت مؤثرات 

الذي ميكن أن  خمتلفة وربطه بالواقع الذي يعيشه الطفل واألذى
 .تعرض لهي

 

القدرة على جتميع املعلومات ومتييز الصائب من اخلاطئ منها، واألكثر تأثريًا يف حدوث املشكلة من  نّ إ 
 ،األقل تأثريًا حيتاج إىل مهارة عالية يف التقومي والفهم، وكذلك القدرة على تفسري املشكلة تفسريًا منطقياً 

  لمظاهرم والربط املتسق واملنطقي لالستنتاج السلياقدرة على تطلب متعملية ليست سهلة بل  يوه
الفرتاضات التشخيصية األولية ا، وهذه العملية مستمرة تبدأ بكافة   والسلوكيات اليت تظهر على الطفل

دقيق للمشكلة اللتحديد ا يف عملية املالحظة، اليت تساعد املعلم ت عندعاملبنية على املعلومات اليت مجُ 
 .تشخيص سليم للمشكلة ، لتحقيقواستخدام األساليب واألدوات املتاحة ،هاراته ومعارفهتوظيف مب

ويتم ذلك وفق ، حتديد وترتيب املعلومات حسب أمهيتها و  ،وتفسريها ،وتتضمن مهارة حتليل املعلومات   
 : ما يليخطوات حمددة تتمثل في
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 ، طها باملشكلة من حيث األمهية فيضع األكثر أمهيةفعلى املعلم أن يرتب املعلومات تبعًا الرتبا: الترتيب. أ
 .األقل أمهية ا  يليه

 .حتديد أثرها يف حدوث املشكلة ومن  ّ  ،العوامل املختلفةبني املعلومات وربطها ب :تفسير العالقات. ب

الستفادة عليه أن ميتلك القدرة على ا ،بعد أن يقوم املعلم برتتيب معلوماته، وتفسريها :تحديد المشكلة. ج
ية بطبيعة مشكالت اإلساءة امن ذلك يف حتديد املشكلة، ويتطلب ذلك أن يكون لدى املعلم معرفة ودر 

 .حتديد دقيق للمشكلة يصل إىللألطفال وتصنيفها ومظاهرها حىت 

النتيجة اليت استطاع أن  عن طريقوعلى املعلم أن يتأكد من صدق التحليل والتفسري الذي توصل له،     
صحيحة، بينما  فهيصها، فكلما كانت تعكس الواقع وترتبط باملظاهر واآلثار اليت تبدو على الطفل يستخل

متعلقة بعملية حتليل وتفسري واستخالص النتائج من  إشكالية فثّمةإذا كانت ال تتسق مع معطيات الواقع 
 .املعلومات املتحصل عليها
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 قبلهالمقابلة للطفل المساء إليه وت ةمهار 
 من أين نبدأ؟: 0/0/0نشاط 

 : هدف النشاط 
 .مهارات التدخل املهين يف جمال محاية األطفال من اإلساءةاملشاركون على رف تعأن ي  -5
مهارات التدخل املهين يف جمال  ىحدوهنا إك  ومبادئها، املقابلةمهارات  املشاركون أن يعرف وميارس  -5
 .ية األطفال من اإلساءةاوق
تج املشاركون أن مهارة تطبيق املقابلة الناجحة يعتمد على مبدأ مهم من مبادئ العمل مع أن يستن-4

 . األطفال وهو التقّبل
 .دقيقة 12   :مدة النشاط

 : طريقة التدريب
 .دراسة حالة  -
 .مناقشة مجاعية -

 .، أقالم ملونة، ورق الصق Flip Chart))السبورة الورقية  :المواد الالزمة

 :المطلوب
دراستها وحتديد األخطاء اليت )حبيث يتم الرتكيز على  5رقم  املرفقيف قراءة وحتليل  احلالة الدراسية  -5

أنواع  حدتعرضه أليف ة الذي يشك حد األطفال يف املدرسأأثناء مقابلته  املرشد- وقع فيها املعلم
 (. اإلساءات

حبيث يسجل املشارك اخلطأ ( ل املرفقاجلدو )إعادة التصور لتلك املقابلة لتكون ناجحة من خالل  -5
 .الذي وقع فيه املعلم والعوامل اليت تساعد على ااح املقابلة

 .ىل العناصر احملددة يف اجلدول الثاينإ استناداً  رك،ضع خطة تفصيلية ملقابلة ناجحة من وجهة نظو  -4
 :األسئلة التالية اإلجابة عن -1
قد تكون لدت األطفال المعرضين إلساءة المعاملة السمات التي  ما األمور أو الخصائص أو -

 وتشكل لنا مقومات رفضهم أو عدم تقبلهم ؟ 
 بل األطفال من وجهة نظر األطفال؟ما المشاعر التي قد تصاحب رفض وعدم تق -
ثر عملية رفض أو عدم التقبل لبعض األطفال المعرضين لإلساءة على مسار العالقة ؤ كيف ست -

 ؟عهمالمهنية م
األخطاء املهنية يف التدخل يف حالة الطفل قبل انتباه املعلم  واستنتاج 5يف املرفق رقم راسة احلالة د -2
 .وضع تعريف مناسب للتقبل، و هلا( ناصر)
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 0/0/0مرفق النشاط 
 حالة دراسية( 0)مرفق رقم : المهمة األولى 

حممود، )  يهقيصدملدرسة مع من الصف الرابع االبتدائي، يف ساحة ا( ياسر)الطالب ( أمحد)قابل املعلم 
الحظت ذلك على ذاك، لقد آ اً ، وقال له ما هذه اآلثار على وجهك يا بين؟ ال بد أن أحد(ونصار

 ك؟ؤ وجهك منذ مدة، هل يضربك أصدقا
ال يا أستاذ، حنن ال نضربه، وال أحد يف املدرسة يضربه، رمبا ضربه أحد من خارج : فرد الطالب نصار
 .رمبا ضربه أوالد اجلريان يا أستاذ: املدرسة، ورد حممود

ه، فرد ياسر والدمعة تطفر من ه جييب بنفسا، دعاأنا أسأل ياسر وال أسألكم: لنظر إليهم املعلم وقا
 .عينه، نعم يا أستاذ لقد تضاربت مع أبناء اجلريان وضربوين
 سأله املعلم وهل يدرسون معنا هنا يف املدرسة ألحاسبهم؟

 .هنم يدرسون يف مدرسة بعيدةإ.. ال.. ال: فصرخ ياسر
 هل لديك هاتف والدهم ألتصل به وأناقشه يف األمر؟: قال املعلم

 ن؟اأبوهم مسافر من زم: ه   نظر إىل املعلم وقاليبحا صنظر ياسر إىل
 وهل أخربت والدك عما حصل؟: قال املعلم

  رد ، متابعني ذلك احلوار  ابني املعلم وزميلهم ان ببصرمهذين ينتقالله اليبحاأيضًا نظر ياسر إىل ص
 .ال مل أخربه: على املعلم
أنت وكما يبدو تتعرض للضرب دائمًا وال يوجد من ال بد أن اد حاًل هلذه املشكلة ف: قال املعلم
 يساعدك؟
 .ال يا أستاذ فقط مرة واحدة: قال ياسر
 .ولكين أرى عليك هذه اآلثار باستمرار: فرد املعلم

 .على وجه صديقه وهنا أكد نصار أنه فعاًل يرى هذه اآلثار دائماً 
 .رجله فيعرج عليها يفيضربونه  وقال حممود نعم وأحياناً 

 .بكى ياسر وصمت ومل يستطع إكمال احلديثهنا 
 .تصل بوالدك فرقمه موجود يف ملفكأاملعلم قائالً سأساعدك يا ياسر و فرتكهم 
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الموقف الذي أمامك مقابلة بين معلم وطفل متعرض لإلساءة، وفي هذه المقابلة حدثت  -
هل يمكن ، ساعدة يا المعلم ورغبته في الماأخطاء مهنية جعلت المقابلة فاشلة رغم حسن نو 

اكتشاف األخطاء التي وقع فيها المعلم ومساعدته على نجاح المقابلة من خالل الجدول 
 :؟اآلتي

 عوامل لنجاح المقابلة أخطاء المقابلة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بالتعاون مع أعضاء مجموعتك ضع خطة تفصيلية لمقابلة ناجحة مع الطالب ياسر من وجهة  -
 :مداا على العناصر المحددة في الجدول اآلتيمعت، نظرك 

 الخطة العنصر

 المكان

 

 الموعد

 االستقبال

 السرية

 كسب الثقة

 تكوين العالقة

 الحوار
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 0/0/0مرفق النشاط 

 حالة دراسية( 3)مرفق رقم : المهمة الثانية 
ما يشتكي  بدراسته أو كتبه وكثرياً  لوحظ عليه عدم االهتمام، طفل يف الصف الثالث االبتدائي ( رامي) 

نيته الزائدة ضد زمالئه يف اإىل عدو  باإلضافةمنه مجيع املعلمني ويوجهون له أشد التنبيهات، هذا 
ما تعامل معه مدير املدرسة والوكيل  ، وكثرياً  املدرسة، وال يكاد يكون هناك طالب يسلم من يده وبطشه

إبالغ والده للحضور للمدرسة، ولكن بيف املمرات أو الطلب منه  كاإليقافجبميع أنواع العقاب اإلجيايب  
 !دون جدوى

هذا الطفل بعد أن استطاع تكوين عالقة إجيابية معه، مبنحه بعض  ةيف حيا( ناصر)حبث املعلم    
املكافآت عند ظهور أي حتسن لديه،  تبني أن والده كثريًا ما يلجأ إىل عقابه وضربه بقسوة على أتفه 

بأن سلوكيات الطفل  ةب، كما كان ينعته بصفات وألفا  سيئة، كل ذلك شكل لديه قناعاألسبا
فهو ال يستطيع الدفاع عن نفسه أو تفريغ غضبه إال ، السلبية كانت ردود أفعال ملا يتعرض له يف أسرته 

 . وجيهاهتملت اإلصغاءفيبدأ التحرش لفظياً بزمالئه وضرهبم، وعناد معلميه وعدم ، عندما يأيت للمدرسة 
استمر املعلم باحتواء الطفل وحاول تكليفه ببعض املهام، فقد رشحه كابنت لفريق صفه لكرة القدم،    

معهم على  االتفاقآخر ليتحدث معه، ويرسله إىل زمالئه املعلمني بعد إىل وكان يستدعيه من حني 
 .وحماولة مساعدته على استعادة ثقته هبم هتقبل
 ،وبدأ حياول كسب رضا معلميه عندما شعر بتقبلهم له، ك الطالب يف املدرسة بعد فرتة حتسن سلو و   

 .يف السابقكان وعدم تعريضه للعقاب أو اللوم والصراخ عليه كما  
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 0/0/0المادة العلمية 

 :المقابلة :الرابعة مهارةال

 كيف نبدأ المقابلة األولى؟
عن أسباب مشكلته ، وأنه جيب أن يتكلم،  ماذا لو أحضرت الطفل وأجلسته أمامك وبدأت تسأله

 وأنك ستساعده على التخلص من مشكلته ، هل تعتقد أنه ميكن أن يثق بك ويتحدث إليك مباشرة؟
يف فؤاده،  االطمئنانن املقابلة األوىل للطفل يُعتمد عليها كثرياً يف بناء العالقة معه وكسب ثقته وزرع إ   

لذا على املعلم أن ينتبه  ،التدخل اليت سيتم طرحها يف هذا اجلزء وتطبيق مجيع مهارات وهتدئة روعه،
 .لتلك املقابلة وأن خيطط هلا جيداً 

 
 النتائج األهمية المهارة

لى املشكلة عاملهارة إىل التعرف هتدف هذه  املقابلة
وأبعادها وجوانبها والبدء ببناء العالقة املهنية مع 

ناسبة له وحتديد املساعدة امل، الطفل وتدعيمه 
وتزويده مبهارات وقدرات ملواجهة املشكلة من 

ومساعدته على  ، حيث اخلربات وطريقة التفكري
ويعتمد ااح هذه ، التعامل مع مشكلته بإجيابية 

 .عدة مهارات مرتابطة علىاملهارة 

الوقوف على أسباب املشكلة والنتائج اليت 
أدت إليها متهيدًا لتشخيصها وحتديد خطة 

أو إحالة الطفل للشخص أو ، ناسبة العالج امل
 . اجلهة اليت ميكن أن تقدم له املساعدة املناسبة

       
 ما المقابلة وكيف يمكن أن نخطط لها؟: أوالا 

املقابلة هي إحدى مهارات املمارسة يف التدخل املهين لدراسة احلاالت الفردية، والطفل املعنف هو حالة 
مساعدته على جتاوز حمنته وتقدمي احللول املناسبة حلالته أو مساعدته تتطلب املساعدة والتدخل من أجل 

على التكيف مع بيئته وحماولة تبصريه وتدعيمه ملواجهة ما قد يتعرض له وإىل أين يلجأ يف حال تعرضه 
 ؟للعنف

تقدمي الدعم  :وسائل العالج من حيث وإحدىلى املشكلة عهي وسيلة مجع املعلومات والتعرف و    
والتأثري على تفكري الطفل ومساعدته على التعبري عن مشاعره، فال بد أن تكون لدى  ،ي واملعنويالنفس

املعلم معرفة كافية عن مهارات وأساليب املقابلة ليتمكن من االستفادة من جلساته مع الطفل ويكون له 
 .حدةتأثري جيد ومناسب لكل حالة على 
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 : تعريف المقابلة -0
 وهي لقاء مهين هادف بني املعلم والطفل  ،عملية املساعدة املقابلة هي عصب    
 .االستعدادأحد احمليطني به، وتعتمد على العلم والفن واملهارة و أو 

 : أهداف المقابلة األولى 

 تكوين العالقة املهنية وكسب الثقة. 
  لى شخصية الطفل ومساتهعالتعرف. 
  لى جوانب املشكلةعالتعرف. 

 :بالمقابلة األولىأهم الجوانب المتعلقة 
 :موعد المقابلة -0 

ويطلب منه ذلك بطريقة مرحية تظهر االهتمام  ،ملقابلة الطالب من الضروري أن حيدد املعلم موعداً      
النطباع األول لدى الطالب له دور كبري يف ااح ا نّ إحيث  واحلب وال تسبب له التوتر واخلوف ،

 . العالقة بينه وبني املعلم وكسب ثقته
 :مكان المقابلة -3

يف ااح املقابلة ، لذا ال بد أن خيتار املعلم املكان املناسب  كبرياً   يلعب املكان الذي تتم فيه املقابلة دوراً 
تكون  الّ أحبيث يكون مكانًا هادئًا يوفر االطمئنان واألمان، كما ينبغي ، لاللتقاء بالطالب ألول مرة 

ذلك يشتت ذهن الطفل وال يشعره  نّ إف ؛شخاص إىل الغرفةهناك مقاطعة أثناء املقابلة بدخول أ
حيث يشعر أكثر األطفال ، باخلصوصية، وال بد أن نشري هنا إىل التنبه لعدم إقفال الباب أثناء املقابلة

خاصة يف ، مما يعزز شعور اخلوف داخلهم من شخص املعلم  ،املعنفني باخلوف من إقفال األبواب
حيث يراعى يف ذلك أن  ، ر التنبيه إىل املسافة اليت جيلس فيها املعلم مع الطفلاملقابلة األوىل، كما جيد

تكون اجللسة غري رمسية فال جيلس على مكتب والطفل على كرسي أمام املكتب، وال تكون املسافة 
 ، وعلى املعلم االبتعاد عن ملس الطفل حىتاالرتياحبعيدة بينهما وال قريبة جدًا مما يشعر الطفل بعدم 

يعرف مشكلته جيداً ونوع العنف الذي تعرض له، حيث خيشى األطفال الذين تعرضوا للعنف اجلسدي 
 . وقد يؤثر ذلك يف تقبلهم للمعلم وتدخله، القرتاب باليد اأو اجلنسي من اللمس أو 

 :التحضير للمقابلة-0
 عن طريقلومات عن الطفل ملقابلة والرتكيز عليه، واالستعداد هلا جبمع معاومن املهم حتديد هدف      
والتعرف إىل حالته االجتماعية، ومع من يعيش، واملستوى املادي لألسرة، وقد يظهر له من ملف  ،ملفه

 . الطفل معلومات قد تفيد يف عملية التدخل
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 :  استقبال الطفل -:
داء االهتمام جيب الرتكيز عند استقبال الطفل على حتيته والرتحيب به بكلمات وعبارات ودية، وإب    

ودعوته ، واالبتسام له واالهتمام حبضوره ، النشغال أو التشاغل بأي شيء عند االستقبال اوعدم 
 .له أي مواجهاً  ،للجلوس يف املكان املعد وجيلس أمامه

بعد ذلك يبدأ املعلم بعبارات استهاللية والثناء على جوانب إجيابية يف الطفل يكون قد حددها قبل      
فر فيه فعاًل لتشعره اعلى أن يكون صادقًا يف ذلك حبيث يدرك الطفل حني يسمعها أهنا تتو ،  املقابلة

 . باالرتياح والثقة بالنفس
ض التوتر خلف فضل أن يتحدث املعلم مع الطفل يف موضوع جانيب ملدة مخس دقائق تقريباً ألاومن     

فالطفل إذا كسبنا ثقته استطعنا حثه على  بناء على تقديره للموقف، ، لديه، ومن   حيدد من أين يبدأ
 .التحدث مبا نريد أن نعرفه عنه

 :مدة المقابلة -7
فاألطفال ، ( العمر) االعتباراتتتوقف مدة املقابلة على جمموعة من االعتبارات ، إال أن أهم هذه       

) لعمر لتصبح حوايل دقيقة ، وتزداد املدة مع ازدياد ا(  51) دون السابعة تكون املقابلة يف حدود 
بالنسبة ملن هم يف أعمار أكرب من الثانية عشرة، ويستحسن أن حندد وقت املقابلة مبا ال يؤثر ( ساعة 
معلم زميل يف  وجودوسط الدرس أثناء  يفخراجه إواستيفاء دروسه وعدم  ،الطفل يف صفه وجودعلى 
ه نتيجة متابعته باألسئلة من زمالئه حىت ال تتأثر نفسيت ؛دون لفت النظر إىل حالة الطفل  ، الصف

 .املعلمنيمن الطالب أو 
 :إنهاء المقابلة األولى-6

وأنه ، يف هناية املقابلة األوىل يعقد املعلم اتفاقًا مع الطفل على استمرار العالقة والثقة بينهما     
ء اجللسة ويتفق معه ويهيئه إلهنا ،وأن عليه أن يثق به ويلجأ إليه عند احلاجة ، سيساعده يف مشكلته

 .ن فيها مناقشة املشكلةعلى موعد جلسة أخرى يكمال
وأنه على استعداد ملناقشته يف  ،وميكن أن ينهي اجللسة بتلخيص ما دار فيها معرتفًا مبشاعره ومعاناته   

 . ومن   االتفاق على مقابلته يف موعد مقرتح يتناسب مع كليهما اآلن،أي شيء 
 :تسجيل  المقابلة -5

ث ال ميكن حي، منه فيما بعد  واإلفادةن عملية التسجيل مهمة للرجوع إىل ما يسجل وحتليله إ     
يسجل أثناء مقابلة الطفل سوى  الّ أخاصة مع مضي الوقت، ولكن على املعلم ، االعتماد على الذاكرة 

مما جيعله  تسّجل، أو تشعره أن كلماته ،ومالحظات سريعة ال تثري انتباه أو قلق الطفل ،نقاط صغرية
 .دالء بأي معلوماتإلاميتنع عن 
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 :ما بعد المقابلة -0

  يقوم املعلم بتقومي ما قام به ومدى ما حققته املقابلة من أهداف، وهل حتققت أهدف اخلطة
 ؟اليت وضعت قبل البدء يف املقابلة

  ًىت ال ينسى تفاصيلها بعد انتهاء املقابلة مباشرة ح دقيقاً  يقوم املعلم بتسجيل املقابلة تسجيال
 .املهمة للعودة إليها الحقاً 

 :أمور مهمة ال بد من مراعاتها عند المقابلة
وإعطائه الفرصة كاملة  ،وتقديره واالهتمام مبشكلته ،احرتام الطفل مبراعاة احتياجاته النفسية -5

متعاض وإبداء اال وعدم مقاطعته باألسئلة املفاجئة أو استنكار ما يقول ،للتحدث عن مشاعره وخماوفه
 .منه أو من حميطه

 ،ط احلرجة يف املقابلة األوىل إذا مل يتحدث عنها الطفل تلقائياً اخفض حدة توتره بعدم إثارة النق -5
 . فعلى املعلم استثارة الطفل للحديث بأسلوب لطيف وبسيط

باهتمامات الطفل  فعلى املعلم أن يبدأ، املقابلة األوىل هي مفتاح كسب الثقة : كسب ثقة الطفل  -4
وتأكيد  ،ومشاركته اهتماماته ،سواء يف املدرسة أو خارجها واستدراجه للحديث عن األشياء اليت حيبها

 .ما هو إجيايب منها وتدعيمه لدى الطفل، وعدم تقدمي النصائح يف هذه املقابلة
حديثه نستطيع  عربو ، الطفل عند كسب ثقته يتحدث بتلقائية : مقابلة احلاجة امللحة املباشرة -1  

ليستشف من كلماته  ،استخالص حاجاته، إلدارة دفة احلديث جتاهها، فعلى املعلم التنبه حلديث الطفل
 .حاجاته امللحة للرتكيز عليها ومساعدته على ختطي أزمته

التدخل، عملية  ااح يفويعتمد ااح املقابلة على عدد من املهارات املرتابطة اليت يفيد إملام املعلم هبا    
 .وصف األفعال والتصرفات اليت تتضمنها ممارسة التدخل :ويقصد مبصطلح املهارات هنا

واملعلم البد أن يستخدم مهارات املمارسة يف كل املقابالت ومن هنا تنبع أمهية أن يكون لديه     
 املواقف املشاهبة ح مهارات تلقائية ميارسها يفحىت تصب ،االستعداد للتدريب والتطوير وتدعيمها باستمرار

الذي يقوم ، وهذه املهارات تعتمد بشكل أساسي على التفاعل االجتماعي بينه وبني الطفل ،مجيعها 
املشكلة وأبعادها وجوانبها  علىوهتدف هذه املهارات إىل التعرف  ،سرتاتيجيات االتصالإعلى مهارات و 

 عة من املهارات األساسية مع و عن طريق بناء عالقة مهنية فعالة مع الطفل، حيث نستخدم جمم
وبناء االرتباط ، هبدف اكتساب الثقة وإزالة خماوف الطفل وإعطائه شعورًا باألمان مجيعها احلاالت 

لى عننا نستطيع التعرف إالشعوري املهين معه، وعن طريق استخدامنا هذه اجملموعة من املهارات ف
تغيري و  ،تداعياهتا على الطفل يفا، ومن   التأثري ومجيع احلقائق املرتبطة هب ،جوانب املشكلة وأبعادها

أو بتزويده مبهارات ومنظومات  ،وتعديل الظروف سواء بتنمية قدرات الطفل وتطوير خرباته ،املوقف
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ن هذه املهارات إوبشكل عام ف، للتأثري يف احلالة وحتقيق عملية التغيري ،جديدة للتفكري والتحليل
بتطبيق املهارة اليت تالئم املوقف، ويرتبط أيضًا استخدام املهارات  القيامعىن مب؛ نتقائية اتستخدم بطريقة 

بني املعلم والطفل واستقرارها  التأثريية بطبيعة وظروف الطفل، وتطبيق هذه املهارات يتطلب منو العالقة
 .منو الثقة بينهماو 
 :التقبل :الخامسة مهارةال

 ؟التقبلب المقصودما 

 اإلقرارويقصد به  ، وتكوين العالقة املهنية ،عناصر األساسية يف عملية املساعدةأحد ال يعدّ  :التقبل
سلوكه ومشاعره وتقديرها، وال واحرتام مظهره وفكره و ( الطفل)العرتاف من جانب املعلم بقيمة الفرد او 

 .ذلك بالضرورة التغاضي عن أفعاله وسلوكياته غري الّسوية يعين

 :يهدف التقبل إلىو 
وجتنب ما قد يرتتب على ، ختليص الطفل من مشاعره الّسلبية كاخلجل والشك والرتدد واخلوف  -5 

 .ذلك من أساليب دفاعية خمتلفة ميكن أن تؤثر على سري العملية العالجية
بالدونية،  اإلحساسالضطهاد أو التوتّرات الّشديدة كالقلق أو الشعور بالنقص أو ختفيف حّدة ا -5 

 ،وتقدير املشاعر ،الحرتام والتسامحا :، مثلإظهار استجابات معينةبوميكن للمعلم تطبيق هذا املبدأ 
ن أي تقبل الطفل كما هو ال كما جيب أ؛  حكامألاوعدم التحامل أو التسرع يف إصدار  ،وجتنب النقد

 .نطالق به إىل الوجهة اليت يرغب املعلم أن يراه عليهـاالايكون عليه، و 
أما تقبل الطفل للمعلم فهو يعتمد على تقبل املعلم له، ومنحه األمان والثقة، واحتواء حالته مهما      

 أو أن مشكلته تؤثر على غريه، ،أن وجوده غري مرغوب فيهبكانت، وعدم توجيه اللوم إليه أو إشعاره 
ن كان يؤذيه، إحىت ، واحلرص على عدم إيذاء مشاعره أو توجيه السب أو الشتم ألحد من أفراد أسرته 

وأنه  ،مساعدته يف كل ذلك خيفف من حدة األذى النفسي لدى الطفل وجيعله يشعر بأن املعلم يرغبف
 .يثق به ويصارحه مبا لديهفن له، امصدر أم

 النتائج األهمية المهارة

 ارةمه

 التقبل

يعتمد ااح العالقة املهنية على تقبل   
ة للطفل كما هو وتقبل مشكلته أياً  /املعلم

بالطفل  وصوالً  ، كانت هبدف مساعدته
ة والوثوق به كشخص /ملرحلة تقبل املعلم
 .قادر على مساعدته

متهيداً  ،التمكن من تكوين عالقة مهنية ناجحة  
تحقق من الستكمال املقابالت اليت تستهدف ال

لى احتياج الطفل وحتديد عاملشكلة والتعرف 
 .املساعدة املناسبة
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 الجلسة الثانية

 

 الكشف عملية في مةعا مهارات
 اإلساءةوالتدخل مع حاالت 

 .واإلهمال

 املهنية العالقة تكوين مهارة

 إليه املساء الطفل مساعدة عملية يف الفعال التواصل مهارات

 الطفل مع احلديث مهارات

 اليوم الثالث
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 : ثانيةالجلسة العنوان 

 واإلهمال اإلساءة حاالت مع والتدخل الكشف عملية في عامة مهارات

 تكوين العالقة المهنيةهارة م
  التهام؟افي قفص : 0/3/0نشاط 

  :هدف النشاط
 . إلساءة املعاملةنيمع األطفال املعرض تطبيقهااملشاركون العالقة املهنية الواجب  عرفيأن   -5
 . إلساءة املعاملةنيبناء العالقة املهنية مع األطفال املعرضطرق املشاركون  يبتكرأن  -4
 . إلساءة املعاملة نيإهناء العالقة املهنية مع األطفال املعرض طرقكون املشار  يقرتحأن  -1

 دقيقة  52 :مدة النشاط
 : طريقة التدريب

 .اللعب  -
 .املناقشة اجلماعية -

 .ن يف القاعةو املتدرب :المواد الالزمة
 

  

 

 :إضاءة
: وهي ، هتم وب أو رفض األطفال التعاطي مع املتدخلني يف حاالامبدى جت تتعلقحقيقة  هناك

 وبشكل عاجل جداً  فحص ذاتياً يأن  ، فعليهمتدخلللكلما زادت مقاومة األطفال املساء إليهم 
 : اإلرشادات اآلتية

 الحتياجاأو وفق  مهارة بناء وتنفيذ املقابلة األولية  بشكل واعٍ  أسلوب ممارسة. 
  صعباً  حاجزاً للطفل  شّكلت ، يف اللقاء األول غري مناسبةقد تكون طرحت أسئلة. 
 ل  وأسرته وتوقعت منه اإلجابة قد تكون طرحت أسئلة حساسة وشخصية عن حياة هذا الطف

 حىت اآلنألن الطفل مل يشعر  ،بل ستزيد من تفاقم املشكلة ،اً بدأفهذا لن يتم ، ذلك نع
 . بوجود عالقة مهنية آمنة
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 0/3/0المادة العلمية 
 :تكوين العالقة المهنية :السادسة مهارةال

 العالقة المهنية؟ ما
مما ال شك فيه أن العالقة بني املعلم والطفل املتعرض لإلساءة هي بالدرجة األوىل عالقة إنسانية     

 ، اإلنسانيةويعتمد تكوين العالقة املهنية على ااح العالقات  تنجح،حتتاج إىل مهارة ومثابرة واهتمام ل
 ،طفل واكتشاف حالته وإظهار الرغبة يف املساعدةوتتأثر هذه العالقة بأسلوب املعلم يف اجتذاب ال

والتعليق، وقدرة املعلم يف السيطرة على مشاعره  االستماعأساليب فنية كبوتكوين الثقة بينه وبني الطفل 
 . اخلاصة

 النتائج األهمية المهارة

 تكوين مهارة

 العالقة

 املهنية

العالقة هي حالة التوافق واالنسجام 
لفهم املشرتك بني تسمح با، والتعاطف 

 .ة والطفل/املعلم

حالة من االرتباط العاطفي  :والعالقة املهنية
ة /العقلي املؤقت تتم بتفاعل مشاعر املعلمو 

 إهناؤهاعملية املساعدة ويتم  أثناءوالطفل 
 .يف الوقت املناسب

يعتمد الوصول للنجاح يف مساعدة الطفل 
 على النجاح يف تكوين العالقة املهنية املبنية
على الثقة واإلقناع بإمكانّية املساعدة 
واالستجابة ألسئلة واستفسارات الطفل 

وإبداء مشاعر التقبل والتعاطف ، ومشاعره 
 .واالهتمام

 

 :مهارة تكوين العالقة المهنية

حالة من االرتباط بني شخصني أو أكثر حول موضوع : أهنابميكن حتديد املفهوم العام للعالقة املهنية    
 .وأساس مهين يف تقدمي اخلدمات  للحاالت الفردية ،وهي مفهوم عالجي معني،
 :أهناعلى وميكن تعريف العالقة املهنية يف جمال التدخل املهين لإلساءة لألطفال     

عملية  أثناءتتم بتفاعل مشاعر كل من املعلم والطفل ، العقلي املؤقت حالة من االرتباط العاطفي و )
 (.املساعدة

 ،عالقة تبادلية تتسم بالوضوح عربمنا جيب أن تتم إعملية ليست من طرف واحد، و ل املهين إن التدخ 
ومهارة تساعده على تقدمي املعونة  وخربة علماً ميتلك  امدربً  امهنيً  اهناك شخصً أن وتقوم على أساس 

 .للطفل يف الوقت املناسب
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 :نستخلص من ذلك

 الطفلشأ بني املعلم و ة من االرتباط تنالعالقة املهنية هي حال نّ إ . 
 امللتزم بتطبيق مبادئ وقيم جهد املعلم اهلادف واملقصود و عن طريق العالقة املهنية تنمو  نّ إ

 .نتشاله من البؤس واألمل واألذى الذي تسببه اإلساءةال ،ومفاهيم املساعدة املهنية للطفل
  يح له الفرصة للتعبري عن واألمل، ويت باإلحباطااح العالقة املهنية خيفف عن الطفل الشعور

 .املهاراتاخلربات و و مشاعره واالنتماء إىل حميطه واكتساب املعارف 

 وإزالة رواسب  ،وإعادة توافقه االجتماعي ،ااح العالقة املهنية يتيح للمعلم مساعدة الطفل
قراره واست ،نه النفسيااألحداث اليت مير هبا لتحقيق التوافق االجتماعي له مع بيئته وإعادة اتز 

 .العاطفي

 :خصائص العالقة المهنية

ظل عمل خمطط والتزام العالقة املهنية تقوم على أساس الرغبة يف املساعدة وضمان التعاون يف  .5
 .عالقة مؤسسية وجودمتبادل يف 

 .وحسن التقدير للمدى الذي جيب أن تصل إليه ،الحرتاماالعالقة املهنية حالة تنمو وتتحسن ب .5
ية متأثرة باملشاعر األولية لكل من املعلم والطفل،   تبدأ مرحلة التفكري تبدأ العالقة املهن .4

ووضع احللول واستنتاجها،    ،وتفسري احلقائق حوهلا ،وحجم املشكلة ،والتقدير ملدى اإلساءة
 .العمل على املشاعر واألفكار مرة أخرى إلهناء العالقة بطريقة ال تؤثر على الطفل

 .املعلم يقود الطفل بتفكريه ومشاعره حنو حل املشكلةو الطفل يف العالقة املهنية مع  .1
 .ادية خالية من كل أنواع التحيزاتالعالقة املهنية حي .2
 .العالقة املهنية مؤسسية ترتبط بوظيفة املدرسة وال تتجاوزها .6
 .العالقة املهنية مؤقتة تنتهي بانتهاء دور املعلم مع مشكلة الطفل .7
 .إضافة إىل ما تتضمنه من أفكار وعمل مهين ،إنسانية وعاطفية العالقة املهنية تتضمن جوانب .8
وقدرة املعلم على استخدام أسس وأدوات  ،تعتمد العالقة املهنية على مهارات االتصال املختلفة .9

 .هاتقدير حسن و  ها،وتفسري  املشكلة، عملية االتصال بنجاح، وكذلك مهارات فهم
نها خيتلف باختالف املوقف، وحالة الطفل لتكوي كاف،  وقتإىل حتتاج العالقة املهنية  .51

وظروفه، ومهارات املعلم، إال أنه كلما زاد منو العالقة املهنية أمكن تفسري الكثري من اجلوانب 
 .اخلافية يف املوقف
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 :مؤشرات نجاح العالقة المهنية مع الطفل

 حرص الطفل على احلضور واحلديث مع املعلم. 
 يتم االتفاق عليهاتنفيذ الطفل توجيهات املعلم اليت . 
 عدم مقاومة الطفل للحديث مع املعلم واستجابته له. 
 حديث الطفل مع املعلم وتقدمي احلقائق واملعلومات دون حتفظ. 
 شعور الطفل باالرتياح والثقة جتاه املعلم ورغبته يف البقاء معه. 

 
 :إنهاء العالقة المهنية

 ها، فال بد أن تكون لدى املعلم املهارة يف ئعن بد عملية إهناء العالقة املهنية ال تقل أمهية نّ إ
مما قد  ،نتكاستهاواملفاجئ عن الطفل قد يؤثر عليه ويؤدي إىل  ،النفصال املباشراألن  ،ذلك

 .يسبب له مشكلة جديدة
  وتأيت هذه املرحلة عندما تتحقق األهداف من التدخل، والوصول إىل النتائج املخطط هلا حلل

 .مشكلة الطفل

 :مهارات إنهاء العالقة الخطوات اآلتية شملوت
 أعتقد ) :أن يقول للطفل :مثالً  ،التلميح للطفل عن هذه املرحلة وتوضيح أسباب إهناء العالقة

، وجيب التلميح إلهناء (وأنا مطمئن عليك اآلننتهت وأستطيع أن أتركك اأن مشكلتك 
 .البتعاد املفاجئهنائها بوقت كاف لتكيف الطفل، وعدم التأثر باإالعالقة قبل 

 العرتاف هبا، ويوضح املعلم له أنه ميكن االعتماد عليه ائها و اتقبل مشاعر الطفل يف حال إبد
 .يف محاية نفسه، واللجوء إليه أو لغريه من املعلمني عند احلاجة

 للطفل، وشرح ما هو مقدم عليه يف حال حتويله ألي مؤسسة أخرى  ةقبلحتديد اخلطوات امل
 .ملساعدته

 إهناء العالقة املهنية بتقليل املقابالت والتخفيف منها حلني التوقف متاماً، أي التدرج يف  بدء
 .قطع العالقة بالطفل
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 التواصل الفعال مع الطفل المساء إليه اتمهار 
 .اسمعني، افهمني، ال تأمرني: 0/3/3نشاط 

 : هدف النشاط
 . عملية مساعدة الطفل املساء إليهمهارات التواصل الفعال يفعلى املشاركون  يتدربأن   -5
 .املشاركون أمهية كسب ثقة الطفل واالهتمام مبشاعره املؤملة يكتشفأن  -5

 دقيقة  52 :مدة النشاط
 : طريقة التدريب

 .دراسة حالة  -
 .نقاش مجاعي -

 .أقالم، أوراق، ورق الصق :المواد الالزمة
 :إضاءة

قد تتشكل لدى األطفال املساء إليهم تتعلق مبوضوع كيفية  من املواقف واالعتبارات اليت اكثريً   نّ إ"
فمنه ما هو لفظي وشفوي  : عدة وأشكاالً  ،ًا أمناطخذ أوهذا التواصل ي، التواصل اإلجيايب معهم

وردات الفعل  واإلمياءات اإلشارات: ، مثلومنه ما خيص لغة اجلسم ،وميثل بالكلمات واجلمل
 . "اجلسمية املختلفة

 :المطلوب
 : وهذه األسئلة ،يتهاايف هن ةاملطلوب األسئلة نواإلجابة عيف مرفق النشاط اسة احلالة در 
 ما مقومات االتصال الفعال بين المتدخل والطفل المعرض إلساءة المعاملة؟ -
بدءاا من مكان اللقاء، إلى أسلوب  ،والطفلة في التواصل بين المعلمة المرتكبة ما األخطاء -

 ؟لماتالحديث، وصياغة الك
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 حالة دراسية: 0/3/3مرفق النشاط 
 ئي تعاين من مشكلة، حيث بدأ يف الصف الرابع االبتدا( أمل)أن الطالبة ب( نورة)شعرت املعلمة     

، وأصبحت ال تؤدي واجباهتا املنزلية، وأصبحت حتب البقاء يف قاعة الصف يتدىن  مستواها الدراسي
ة يف وقت الفسحة، كما انتبهت خالل جولتها أثناء الفسحة أن بداًل من اخلروج إىل ساحة املدرس

فطار، وأهنا تضع رأسها على طاولتها حماولة النوم، عندها قررت املعلمة أنه إلاالطالبة ال تتناول وجبة 
جيب عليها مساعدة تلميذهتا، وأهنا جيب أن تتدخل للتعرف على مشكلتها، فدخلت عليها يومًا يف 

نتفضت أمل فزعة، فقالت هلا املعلمة ال ختايف يا اوسلمت عليها ونادهتا، عندها  الصف وقت الفسحة،
ابنيت، ولكن أخربيين ملاذا جتلسني يف الصف وحدك؟ ملاذا ال خترجني مع زميالتك؟ وملاذا ال تتناولني 

 وجبتك؟
ذا كان لديك تتناويل إفطارك، وعليك أن ختربيين إأن أريد منك يا عزيزيت أن خترجي مع زميالتك، و   

 .مشكلة ألساعدك
وسنحاول  اآلنخرجي ا :كل هذا والطفلة صامتة تنظر إىل املعلمة باستغراب ووجل، فقالت املعلمة  

 .حل مشكلتك فيما بعد
: وبعد أن سلمت على الطالبات قالت هلن ،انتهاء وقت الفسحة دخلت املعلمة على الصف عقب   

حداكن بدعوهتا إيف الصف وحيدة دون أن تفكر ( أمل)ن أنا غري راضية عنكن، كيف ترتكن زميلتك
حداكن زميلتها إذا أحست أن لديها إوأن تساعد  ،للخروج معها، أريد من اجلميع أن يفكر يف اآلخرين

هنارت اولكن أمل مل ختربنا أن لديها مشكلة، فنظرت أمل إىل املعلمة باستغراب و  :مشكلة، فردت طالبة
 .بالبكاء

 حاولي اكتشاف األخطاء في التواصل مع الطفلة -الة التي أمامك حاولبالنظر إلى الح
 .الذي وقعت فيه المعلمة رغم حسن نواياها ورغبتها في المساعدة

 كيف يمكنك التواصل مع الطفلة بطريقة أفضل لو كنت في مكان المعلمة؟ 

--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- 
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 الفعال التواصل مهارات
  .كلنا نحتاج: 0/3/0نشاط 

 : هدف النشاط
 .مهارات التواصل الفعال ملساعدة الطفل املساء إليه عملياً  املشاركونق طبي أن  -5
 .  لتواصل الفعال مع األطفال املساء إليهمل تعريفاً  املشاركون يقدم أن -5

 .قةدقي 42  :مدة النشاط
  :طريقة التدريب

 .األدوارمتثيل   -
 .نقاش مجاعي -

 .، أوراق، أقالم Flip Chart))السبورة الورقية ن، و املتدرب :المواد الالزمة
 :المطلوب

متثيل دور كل من املعلم والطالب يف نفس احلالة من و ،  بني املعلمة والطفلة صياغة حوار متكامل -5
 . ة استخدام لغة اجلسد يف التعبري والتواصلأمهيعلى تأكيد المع ، خالل احلوار الذي متت صياغته 

 :عرف التواصل الفعال -5

 ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
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 :إضاءة
عدم حماولة ، تعرضهم لإلساءة اجلنسية يف متدخل يف حاالت األطفال الذين يشك لل ضلفيُ       

تكون لديهم أفكار واجتاهات عن املمارسات اليت هؤالء األطفال ف، ملسهم أو الرتبيت عليهم مطلقاً 
وقعت  حىتجسادهم بشكل عادي أيات اخلاصة بلمس اوبنفس البد ،ساءوا إليهمأن مم وقعت عليهم

 . مؤخراً  تاكتشفو اإلساءة اجلنسية عليهم، 
ألطفال امعها  يشعرضمن عالقة مهنية  البقاءو  ،القرتاب من هؤالء األطفالاجتنب  يتم ن  أي أ   
 . ن جمدداً عن أي شعور سليب قد يتكوّ  بعيداً  ،األمان واالطمئنانب
 

 ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
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 جدول: 0/3/0مرفق النشاط 

 اإليجابيات

 واالسترسال التواصل على تشجع أمور

 السلبيات

 الحديث في التواصل تعيق أمور

 النشغال عن املتحدثا االهتمام باملتحدث والنظر إىل عينيه

 عدم الرتكيز واملتابعة تشجيعه على احلديث باحلركات والكلمات

 احلديث أكثر مما يستمع تقبله وتوجيه دفة احلديث

 ووعود غري مدروسة الاحلديث كثرياً عما ميكنه عمله وإعطاء آم طرح أسئلة مناسبة إلدارة احلديث

 توجيه أسئلة غري مناسبة، أو عدم توجيه أسئلة االنتباه واالهتمام

 املقاطعة عدم املقاطعة

 النقد واللوم واحملاسبة ف املقابلةتوضيح أهدا

 عدم وضوح اهلدف من املناقشة واحلديث توضيح املساعدة اليت ميكن أن يقدمها

 عدم االهتمام مبشاعر املتحدث بث األمان واالطمئنان يف نفس املتحدث

 االستماع بدون اهتمام اإلصغاء واالستماع
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 0/3/0المادة العلمية 
 : الفعال التواصل: المهارة السابعة

 التواصل؟ يعني ذاما
 ،وتعبريات الوجه واإلمياءات اإلشارات :مثل ،هو عملية التفاعل بني األفراد بشىت الوسائل واألساليب   

والتعبري عن احلاجات  ،هبدف تبادل املعلومات واألفكار ،والتعبريات االنفعالية واللغة ،وحركات اليدين
 .اومستقبل هل ،وجود مرسل للمعلوماتقها ، اليت يتطلب حتقيوالرغبات

 :تشملو فالتواصل عملية اتصال تسري يف اجتاهني، 

  خرونآلاحماولة فهم األفكار واملشاعر اليت يعرب عنها. 
 االستجابة أو الرد بطريقة نافعة ومساعدة. 

 النتائج األهمية المهارة

 مهارة

 التواصل

 الفعال

 ،مهاالتواصل مع الطفل مهارة مهمة جيب تعل
وفهم  ،وكسب ثقته ،هم مع الطفلاللتف

ومساعدته  ،الرسالة اليت يريد أن يعرب عنها
 ،على التعبري الدقيق عن مشاعره وأفكاره

 .ين عن مشكلتهاوالتنفيس الوجد

 ،وكسب ثقته ،التأكد من أن الطفل يفهم ما نقول
لى مشاعره وأفكاره ومنحه شعورًا بالراحة عوالتعرف 

 همشكلته وتارخيها، ورصد ما يقولواالطمئنان، وفهم 
وكشف طبيعة املشكلة  ،واإلصغاء الواعي باإلنصات

 . وكل ما يتعلق هبا

 

   :مهارة التواصل واالستجابة واالستماع

يرتكز ااح العالقة املهنية واملقابالت مع الطفل على ااح التواصل معه وعلى أسلوب املعلم يف   
اإلجيايب، واحلوار الذي يساعد على الكشف عن طبيعة املشكلة وكل  تكوين بيئة مهنية مهيأة للتفاعل

ويستخدم املعلم حاسة السمع لكي يستمع إىل املشكلة ويرصد ما يقوله الطفل  ،ما يتعلق هبا
تعبريات  عربواإلصغاء الواعي، أما أشكال االتصال غري اللفظية فيقوم املعلم مبالحظتها  باإلنصات

 .ة وانفعاالته الداخليةالطفل وإشاراته اجلسدي

وهنا تأيت أمهية استجابة املعلم للغة الطفل وأقواله بطريقة تعمل على تشجيع الطفل وتأييده ومشاركة    
 .أحاسيسه ومشاعره وأفكاره جتاه املشكلة

بأنه يستطيع مشاركة وعرض كل مشاعره وانفعاالته وأفكاره  اإلحياءه ؤ فاإلصغاء الواعي للطفل وإعطا   
الفتتاحية للعالقة واملقابلة مع الطفل، وهناك جمموعة من مهارات االستجابة اللفظية اهم املهارات من أ
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ويستمع باهتمام إىل  ،نصت لهالنطباع بأنه يُ اوغري اللفظية اليت ميكن أن يستخدمها املعلم تعطي للطفل 
 . مقولته

أسلوب الطفل يف  :باإليقاعويقصد ، يقاع واالستجابة إلاعلى املعلم أن تكون لديه مهارة مالحظة    
فإذا كان الطفل  ،وأسلوب صياغته للجمل، ويركز على تفهم هذه اخلواص ،احلديث ومعدل تنفسه

يقاعه بطيئاً، وعلى  إأما إذا كان مكتئبًا فسيكون  .يقاعه اللفظي سيكون سريعًا وغري متسقإ نّ إخائفًا ف
 .كل فاملعلم جيب أن يركز على ذلك ويقدره

 ،إليه بتفهم مشكلته وما يقول واإلحياءللطفل  اإلنصاتأهنا بن أن نصف مهارات االستجابة وميك
شريك يف عملية الحاسيس الذاتية للمعلم ألاباستخدام بعض العبارات اليت تنقل للطفل الشعور و 

، وهناك السلوك التدعيمي غري (أنا أعرف كم هو مؤمل أن تتعرض للضرب كل يوم: مثل)املساعدة، 
وامليل لألمام يف مواجهة الطفل،  ،هز الرأس :للفظي حيث يستخدم املعلم بعض التعبريات اجلسدية مثلا

واالتصال البصري واالبتسام، وهناك أيضًا السلوك اللفظي الذي يظهر عن طريق إصدار املعلم بعض 
 ، عرض مشكلتهيف ر الطفلستمراا حتققفهذه األساليب  مه،األصوات لتأكيد االهتمام واملتابعة لكال

 . والتحدث مبزيد من التفصيل عن مشاعره واجتاهاته وأحاسيسه
 

 :وهذا يعني أن قيام تواصل جيد يحتاج إلى

 ومراقبتهم، وفهم الرسالة اليت يعربون عنها  -األطفال -مهارات اإلصغاء إىل اآلخرين. 
  فكاره ومشاعره بطريقة مساعدةأليصال املعلم إمهارة يف. 

 الطفل المساء إليه ؟ك منماذا يحتاج 

  شخص يتواصل معه ويتحدث إليه ويساعدهإىل حيتاج. 
  ،خربه عن معاناته ليخرجه من ضائقتهليحيتاج إىل شخص يثق به. 
  شخص يبث الراحة يف نفسه، فاألطفال املساء إليهم عادة يشعرون بالراحة إىل حيتاج الطفل

 ،ل عندما يشاركه شخص أكرب منه حزنه وقلقهعندما يبوحون ألحد مبا يف قلوهبم، لتخف وطأة التحم
 .وحياول التخفيف عنه، ورمبا خوفه 

  جمموعات الرفاق الندماج يفالدعم املعنوي من املعلم، واالهتمام به ومساعدته على إىل احيتاج. 
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 كيف تتواصل مع الطفل المساء إليه بنجاح؟

 لتفهم، واالبتعاد عن النقد واللوم التواصل مع الطفل املساء إليه يتطلب الصرب واالهتمام وا
يف حال ، والتوجيه املباشر يف املقابالت األوىل خاصة، واحلرص على استنتاج احللول من الطفل 

 .الستنتاج، وتشجيع الطفل على وضع حلول تشاركية للمشكلة اليت يعاين منهااقدرته على 

  ًيف تكوين العالقة مع الطفل،  اكبريً   ااالهتمام بلغة اجلسد، وتعبريات الوجه، حيث تلعب دور
وكسب مودته وثقته، ومساعدته على االسرتخاء واالرتياح، مع الرتكيز على تشجيع الطفل على 

يف  ستمرّ يل ،مياءات الرأس أو االبتسام، وإصدار أصوات التشجيع لهإاالسرتسال يف احلديث ب
 .احلديث

 التواصل مع الطفل، فاألطفال ال حيبون  يففهي عامل مؤثر  ،االهتمام والرتكيز على نربة الصوت
األصوات اجلهورية العالية أثناء احلديث، اليت توحي بالغضب وعدم القبول، فيجب الرتكيز على 

 .وإشعاره باألمان ،لبث االرتياح ،رقة الصوت واهلدوء أثناء احلديث مع الطفل

 ديق املستمر الذي قد ه االهتمام دون التحؤ صري أثناء احلديث مع الطفل وإعطاالتواصل الب
يزعجه، والنزول إىل مستواه جسدياً، حبيث ال يكون املعلم يف مستوى أعلى منه، اجللوس على  

 .الحنناء قليالً بطريقة تعطي االهتمام به كشخصاو  ،كرسي مقابل له

  استخدام لغة بسيطة ومفهومة للطفل، وحماولة شرح بعض املفاهيم والكلمات اليت نعتقد عدم
 .ل هلافهم الطف

 تدرجيياً قبل  هلذا على املعلم أن يبين عالقته مع ،بناء الثقة أول خطوة لنجاح التواصل مع الطفل
 .اخلوض يف تفاصيل املشكلة، وهذا يتطلب االهتمام والصرب

  نزعاجه أو خوفه وقلقهاحتديد املكان املناسب للمقابلة واحلديث مع الطفل، بعيداً عما يثري. 

  وختليصه من  ،وتعريفه بدور املعلم يف مساعدته ،وتوضيحه له ،بالطفلحتديد هدف االتصال
 .مكانمشكالته قدر اإل

 :في المتمثلة، تطلب عدداا من المهارات المترابطة يأن نجاح عملية التواصل مع الطفل كما 

 مهارة طرح األسئلة. 
 مهارة التعامل مع حلظات صمت الطفل. 

  التعبرييف الرتداد امهارة. 

 ادة الصياغةمهارة إع. 

 مهارة الرتكيز على مشاعر الطفل. 
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 الطفل مع الحديث مهارات
 !!تحدث أنا أسمعك، أنا أفهمك،أنا أعرف ما تريد : :/0/3نشاط

 : هدف النشاط
 .أمهية حلظات الصمت يف مقابلة الطفل وكيفية االستفادة منهاعن املشاركون  يعربأن   -5
للتأكد من  والتعبري عنه( الطفل املعرض لإلساءة)كالم غة  صيا إعادةاملشاركون مهارة  يطبقأن  -5

 .حلله خطة ووضع بدقة املوقف لتحديد .الفهم
  .دقيقة 42 :مدة النشاط

 : طريقة التدريب
 .دراسة حالة  -
 .جدول حتليل -
 .مناقشة مجاعية -

 .، أقالم ملونة، ورق الصق Flip Chart))السبورة الورقية  :المواد الالزمة
 :إضاءة

وتتم مقابلتهم من قبل املعلمني  ،كثري من األطفال الذين يتعرضون إىل إساءة املعاملة من قبل أسرهم  
حبكم أن  ايكون مربرً  رمباوهذا ، قد متر هبم حلظات من الصمت ،  واملرشدين واملرشدات أو املعلمات

للخوض يف  زال مبكراً ما أو أن الوقت  ،حدثون به املتدخلبعض األطفال قد خيشون من تبعات ما سيُ 
 جداً  مهمةهذه اللحظات تعد ، داخل إطار أسرته هلاتفاصيل دقيقة عن ممارسات اإلساءة اليت تعرض 

جسامنا أتظهر على  الّ أكما جيب   ،بالطلب من الطفل أن يتكلم اإلحلاحالستعجال أو اوال جيب 
يفقدنا التواصل اإلجيايب  مباور فهذا قد يزيد من حدة الصمت  ،انطباعات سلبية للطفلب توحيحركات 

 . معه
 :المطلوب

وحتديد األساليب الصحيحة يف  ،(5) تعبئة اجلدول املرفق ،(5)مرفق  وحتليل احلالة الدراسيةدراسة  
 .إدارة احلوار مع الطفل

 ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
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 :/0/3مرفق النشاط 
 حالة دراسية( 0)مرفق  

يتعرض للعنف من زوجة أبيه، فقرر أن يساعده، استدعاه ( حممود)أن الطالب ( عبد اهلل)أدرك املعلم   
 :إىل مكتبه يف وقت الفسحة، وجلس يتحدث معه ودار بينهما احلوار اآليت

حاول مساعدتك، صمت الطفل قلياًل وهو أعرف يا بين أنك متر مبشكلة، وعليك أن تثق يب، سأ   
ختف، فال أحد يستطيع أن ال تكلم يا بين،  :ينظر إىل املعلم، وقبل أن يبدأ بالكالم قال املعلم

يقك، أنا سأمحيك، أخرب الطفل املعلم مبشكلته وأنه يتعرض لألذى من زوجة أبيه، وأهنا تضربه ايض
 :وأنه ال يستطيع أن خيربه حىت ال تؤذيه، قال املعلم ،وأن والده ال يعلم بذلك ،وتكلفه بأعمال كثرية

لن أسكت  كثري غريك ميرون بنفس الظروف، ولكيّن   وهناكباء ال يرمحن األطفال، زوجات اآل هنّ هكذا 
 .يتكاسأدافع عنك وأطلب منه محو ، بشأنك هماعلى هذا الظلم، سأتصل بوالدك وأطلب حضوره للتف

 (حممود)  طلب املعلم من الطفل   ،ال خترب أيب :نه يريد أن يقولأوك ،ملعلم خائفاً إىل انظر الطفل    
 . أنه سيحل مشكلتهب أنهوطم ه،فصلإىل العودة 
 صحيحالاألسلوب  ، استخدم الجدول اآلتي في تحديدبالتعاون مع أعضاء مجموعتك، 

 :  ا وجهة نظركموضحا ؛ خاطئ في حديث المعلم مع الطفلوال

 :/0/3مرفق النشاط 
 جدول( 3)رفق م 

 التعليق األسلوب خاطئ األسلوب صحيح
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 :/0/3المادة العلمية 

 :مهارة التعامل مع لحظات صمت الطفل: المهارة الثامنة
هناك ضرورة لتفهم أمهية حلظات الصمت أثناء املقابلة، فال داعي للقلق عندما يصمت الطفل أثناء  

لتفكري فيما ميكن أن يقوله، كما تساعده للتكيف مع احلرج الذي قد املقابلة، فهي تساعده على ا
يشعر به نتيجة التحدث عن مشاعر مؤملة وحمرجة، وهي فرصة للمعلم لرتتيب أفكاره والتفكري يف 

الفرصة للراحة والصمت  منحهبعد ، األسئلة اليت ميكن طرحها الستثارة الطفل للحديث مرة أخرى 
 .لفرتة معقولة

 

 النتائج األهمية ةالمهار 

 مهارة التعامل

 مع حلظات

 صمت الطفل

ة على تقبل واحرتام حلظات /قدرة املعلم نّ إ
وحيفزه  ،صمت الطفل يعطي له االطمئنان
تعامل مع على التفكري فيما يريد قوله وال

 .تؤثر عليهاملواقف اليت يتذكرها و 

ة فرصة ملالحظة تعبريات الطفل /تعطي للمعلم
األنسب  فية استمرار املقابلة، والسؤالوالتفكري يف كي

كما حتفز   ،للحصول على املعلومات اليت يريدها
 .الطفل الستدعاء األحداث واملواقف والتعبري عنها

 
 :التعبيري االرتدادمهارة : ةالمهارة التاسع

ه أثناء على املوقف املشكل أو املؤثر علي الدالّ حماولة املعلم ترديد وإعادة صياغة كالم الطفل  يه
زوجة أبيه تؤذيه أثناء غياب والده عن املنزل وأنه ال يعلم عن ذلك،  نّ إ :الطفل قالاملقابلة، مثاًل إذا 

 ( إذن والدك ال يعلم عن تعرضك للضرب من زوجته أثناء غيابه عن املنزل؟: ) فيعيد له املعلم العبارة

 النتائج األهمية المهارة

 الرتداد التعبرييامهارة 

ة /لعالقة املهنية بني الطفل واملعلمتدعم ا
مما جيعله ، وأنه يستمع  امهوجتعله يشعر باهتم

ة /يستمر يف احلديث من حيث ردد عليه املعلم
ويساعده يف ، الكلمة اليت توقف عندها 

 .التفكري يف كلماته وتأكيدها أو تفسريها

ة يتفهم مشاعره ويعرف /يشعر الطفل أن املعلم
ديث والتعبري عن نفسه أفكاره فيستمر يف احل

 .ومشاعره ومشكلته
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 :الصياغة إعادة مهارة: ةالعاشر المهارة 
، هذه املهارة مهمة جداً يف حتديد وجهة نظر الطفل عن مشكلته ومشاعره احلقيقية، وال بد من إتقاهنا 

أن ما قاله حيث تفيد إعادة صياغة عبارات الطفل بكلمات خمتلفة يف مساع الطفل لعباراته والتأكد من 
فيقوم إما بتأكيد الصياغة اجلديدة أو عدم املوافقة عليها فيعيد وصفها بلغة  ،هو ما يسمعه من املعلم

 .خمتلفة

لى مشاعره وأفكاره بدقة وموضوعية، فحني يسمع العبارة مصاغة عوهذا ما يساعد الطفل يف التعرف 
رف أنا أع: )التعبري عنه، مثل لو قال الطفل بطريقة أخرى يستطيع إدراك ما إذا كانت تعين ما يريد فعالً 

(  يبدو أنك تعتقد أن والدك ال حيبك: )فيمكن إعادة صياغة كلماته( أن والدي يضربين ألنه يكرهين 
عندها ميكن أن يفكر يف مشاعر والده جتاهه وهل حيبه كأب؟ أم أنه يضربه ألنه يزعجه ويثري الفوضى 

 .يف املنزل
 
 تائجالن األهمية المهارة

 مهارة

 إعادة

 الصياغة

تعرب  كوهناتساعد الطفل على مساع عباراته والتأكد  
أو نفيها وإعادة  ،عن مشكلته باملوافقة عليها

 .صياغتها بطريقة توصل املعىن الذي يقصده

صياغة عبارات الطفل على  تساعد إعادة
 .لى مشاعره وأفكاره مبوضوعية ودقةعالتعرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

225 

 الثالثتقييم اليوم 

 ،لتدريب اليوم تقييمك حتت الوجه الذي يدل على √وضع إشارة   عزيزيت املتدربة برجاء–عزيزي املتدرب 
  .حتت الوجه كأو كتابة رأي
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 ألولىالجلسة ا

 

 في خاصة مهارات
 مع التدخل عملية

 اإلساءة حاالت
 .واإلهمال

 األطفال خماوفمع  عاملوالت األسئلة طرح مهارة

 مهارة مساعدة الطفل يف التعبري عن مشاعره

 املعاملة إساءة خلطر املعرضني األطفال حاالت تقدير وتقييم مهارة

 اليوم الرابع
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 :ولىعنوان الجلسة األ
 واإلهمال اإلساءة حاالت مع التدخل عملية في خاصة مهارات

 طفالمهارة طرح األسئلة والتعامل مع مشاعر ومخاوف األ
 ؟ W - 2 H 5: 0/0/:نشاط 

 : هدف النشاط
 .املشاركون بني األسئلة الفعالة واألسئلة املربكة واملزعجة للطفل املعرض لإلساءة يقارن أن -5
 .أن يتمكن ويطبق املشاركون مهارة طرح األسئلة بفعالية على الطفل املعرض لإلساءة -5

  .دقيقة 11 :مدة النشاط
 : طريقة التدريب

 .اسة حالةدر   -
 .متثيل أدوار -
 .نقاش مجاعي -

 .أقالم، أوراق، ورق الصق :المواد الالزمة
 :إضاءة

 .اهلدف منها ترسيخ املعلومة وسرعة التذكر ،( W-2 H 5)مثل  ةالرموز املختصر  -

يف توجيه تفكري املعلم حول املعلومات املطلوبة واألمور اليت ( W-2 H 5) جمموعة األسئلة تساعد  -
 ؟أين حتدث ؟مىت حتدث أو تتكرر اإلساءة ؟من الشخص املسيء ؟مىت حدثت املشكلة: ي حتديدهاينبغ
وغري ذلك من التفاصيل اليت جتيب  ؟كيف حتدث وما نوعها  ؟كم مرة حتدث اإلساءة  ؟اذا يشعر الطفلمب

 .عن تلك األسئلة
 

 :المطلوب
ار بني اثنني من كل ، وصياغة حو 4/5/5الواردة يف نشاط( أمل)مراجعة حالة الطالبة  -5

جمموعة مبشاركة بقية األعضاء، حيتوي على أسئلة مناسبة للحصول على املعلومات 
 .من الطفلة

 ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
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---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 

 

 0/0/:مرفق النشاط 

 جدول 

 

 

 

 

 W - 2 H 5أسئلة حل المشكالت 

 ?Who من؟ 0

 ?Why لماذا؟ 3

 ?When متى؟ 0

 ?Where أين؟ :

 ?What ماذا؟ 7

?How much كم ؟ 6 -  How many? 

 ?How كيف؟ 5
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 0/0/:المادة العلمية 

 :األسئلة طرح مهارة: ةالمهارة الحادية عشر 
على احلقائق واملعلومات املتعلقة باملوقف الذي يواجهه الطفل، ومساعدة  تستخدم األسئلة للتعرف

الستطراد يف عرض جوانب املشكلة وأبعادها وتفهم مشاعره وأفكاره واجتاهاته جتاه االطفل على 
 . املشكلة

وال تستخدم   ،أن األسئلة تستخدم فقط جلمع املعلومات وتفهم الظروف من املهم إدراك       
 .املقابلة عندلتقدير املشكلة  مهمةاألسئلة وسيلة  دّ وتع.  يب أو حتقيقياستجو كأسلوب ا

 النتائج األهمية المهارة

 مهارة

 طرح

 األسئلة

لى تفاصيل وجوانب املشكلة عالتعرف 
وآثارها على  ،وتسلسلها التارخيي  ،املختلفة
واحلصول على املعلومات عن أبعاد  ،الطفل

 .ابلةوتنظيم عملية املق ،املشكلة

تكوين العالقة املهنية، تساعد على ااح املقابلة و 
لى تفاصيل املشكلة وتوضيح جوانبها عوالتعرف 

لتكوين صورة  ؛حداثها املختلفة بدقة وحتديدأو 
متكاملة عن املشكلة وآثارها على الطفل والعوامل 

 .املؤثرة على تفاقمها أو التخلص منها

 
 :لةاألسئ طرح الخصائص األساسية لمهارة

 وليس تستخدم مهارة األسئلة هنا كأسلوب استهاليل  :تساعد األسئلة على بدء المقابلة
 .املقابلة لغرض

  هل ميكنك التحدث عن هذا ) :لى تفاصيل الموقف وتوضيحهعالتعرف  فيتساعد األسئلة
 (.املوضوع بشيء من التفصيل؟

  مىت ) :دقة والتحديدلى المعلومات واألحداث بشيء من العتساعد األسئلة في التعرف
 (ضربك والدك آخر مرة؟

  منذ مىت وأنت ) :لى معلومات أساسية ترتبط بعملية التقديرعتساعد األسئلة في التعرف
 (.تشعر هبذا الشعور؟

 اهل تعتقد أن هناك أسلوبً ) :تساعد األسئلة الطفل على التفكير في أبعاد أخرت للمشكلة 
 (هم مع والدك؟اه للتفامآخر ميكنك استخد

  ل خاصة عندما يكون لدى الطف :يقاع المقابلةإتستخدم األسئلة بشكل متغير لضبط
 ، حبيث ميكننا أن نستخدم سؤاالً (والدي يكرهين :مثالً ) أحكام جاهزة ومسبقة عن املوقف
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أن  بإمكانيةكيف تعتقد   :وية أخرى، مثلالنجعل الطفل يعيد النظر يف مشكلته من ز  ،مفتوحاً 
، ولكن عندما يكون الطفل متحفظًا ومرتددًا يف (ليت يضربك فيها والدك؟تقل عدد املرات ا

من هو الشخص الذي تراه : )لتشجيعه على الكالم آرائه فيمكن استخدام سؤال مغلقعرض 
 ( ظروفك؟لقريباً منك ومتفهما 

 :األخطاء الشائعة في صياغة ومضمون األسئلة

  (:المتتالية)األسئلة المتدفقة 

علم على الطفل عدداً كبرياً ومتتالياً من األسئلة بصورة ال متنحه الفرصة للتفكري فيها حيث يطرح امل  
فيستخدم األساليب الدفاعية اليت متنعه من املشاركة الفعالة واملوضوعية يف  ،ويشعر حبصار املعلم له

 .املقابلة أثناءات مواجهتها وضوعات املرتبطة مبشكلته وإمكانمناقشة امل

 تي تسبقها عبارة مطولةاألسئلة ال: 

الطفل غري مستعد لالستماع لك طوال الوقت، فحاجته للحديث والتعبري تفوق حاجته    
لالستماع، ورمبا مل ينتبه للسؤال يف آخرها نتيجة تشتت ذهنه من طول العبارة اليت تسبقه، وعند 

 .طرح السؤال حيتاج إىل تنبيهه وإعادة السؤال له مرة أخرى

  حائيةيإلااألسئلة: 

هبا، وهذا السؤال يعيق عملية التواصل  اإلحياءاليت تدفع الطفل الختيار اإلجابة اليت ر هي    
لى وجهة نظر الطفل عيق التعرف حيائية اليت تعإلامع الطفل، وحرية التفكري والتعبري، ومن األسئلة 

 (باستمرار؟هل تعتقد أن زوجة والدك هي السبب يف قسوة والدك عليك وضربك : )احلقيقي
 السؤال لماذا؟ 

وفيه من اللوم وطلب التفسري والتوضيح املباشر، وحيري الطفل يف  ،نه حتقيق مع الطفلأفهذا السؤال ك    
 .اإلجابة املتوقعة منه

 السؤال المركب: 

وهو السؤال الذي حيتوي على مقطعني أو أكثر حتتاج إلجابة، فهذا يرتك الطفل يف حرية،   
 .املطلوبةاره عن اإلجابة شتت ذهنه وأفكيو 
 

 



 

232 

 مشاعره عن التعبير في الطفل مساعدة مهارة
 !!أشعر بالخوف: 0/3/:نشاط 

 : هدف النشاط
 .أمهية التعبري عن املشاعر يف مساعدة الطفل للبقاء يف حالة نفسية أفضلعلى املشاركون  وافقأن ي  -5
 .ساءة ويتعرفوا عليهاأن يعرب املشاركون عن أكثر املشاعر املصاحبة حلاالت اإل -5
 .مساعدة الطفل على التعبري عن مشاعره، والتعامل معها مهاراتاملشاركون  يطبقأن  -4

  .دقيقة 11 :مدة النشاط
 .مناقشة مجاعية ـ حوار ثنائي ـ أسئلة موجهةـ  دراسة حالة  :طريقة التدريب
 .رق الصق، أقالم ملونة، و  Flip Chart))السبورة الورقية  :المواد الالزمة

 :المطلوب
 .السؤالني األولني نواإلجابة ع ،احلالة الدراسية دراسة -5
: ثل، مكافة   أنواعهان لإلساءة بو ليت قد يشعر هبا األطفال املتعرضكتابة جمموعة من املشاعر ا -5

 اخل...منزعج  ن،اخائف، حزين، مقهور، تعب
 .من املثال األول، مستفيداً ئدتهشعور وكيفية التعبري عنه وفاتعبئة جدول املشاعر بال -4
كتابة تعبريات عن املشاعر سواء كانت مرحية أو غري مرحية تساعد املعلم يف التعبري عن مشاعر   -1

 .نة جبدول املشاعر املرفقاالستعااألطفال الذين يتعرضون لإلساءة  و 

 ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
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 0/3/:مرفق النشاط 
 حالة دراسية( 0)مرفق  

ضر يومًا إىل املدرسة حن عمره، يدرس يف الصف الثالث االبتدائي، يف التاسعة م كان حممد طفالً      
وأجاب برباءة أن عمه ضربه بعصا كانت  اإلصابةسأله املعلم عن سبب  ،وهو يربط رأسه من إصابة فيه

عالجه، وعرف املعلم أن الطفل يتيم األم، وأنه يعيش مع لوأن والده ذهب به للمستشفى   ،يف يده
بيت جدته، وكان أعمامه أكرب منه قلياًل، وأنه يتعرض للضرب باستمرار، كما أهنم والده وأعمامه يف 

يا  فيوخبونه كثرياً، وكان يبدو عليه أنه يشعر بأمل وحزن شديد، أراد املعلم التخفيف عنه، فقال له ال خت
 ؟أنت مثل ابين، سأتصل بوالدك ألعرف ملاذا ال يدافع عنكفبين، سأساعدك 

 :المعلم في الحديثما رأيك بأسلوب  -
 هل ترك الطفل يعبر عن مشاعره أم أنه عبر عنها بدالا منه؟ 
  لماذا؟و هل تعبيره صحيح؟ 

 شعور الطفل؟ وكيف كان يمكن التعبير عنه بطريقة أفضل؟ما  ،برأيك -

األطفال من المشاعر التي قد يشعر بها  مقترحاا  عدداا ضع مع زمالئك في المجموعة  -
 .كافة  عهاأنوان لإلساءة بو المتعرض

 .بالشعور وكيفية التعبير عنه وفائدته مستعيناا بالمثال األول( 3)المرفق قم بتعبئة الجدول  -

ساعد األطفال الذين يتعرضون لإلساءة على التعبير عن مشاعرهم سواء كانت غير مريحة  -
مستفيداا من جدول المشاعر  نفسه، وغير إيجابية، أو مريحة وإيجابية في الجدول

 .(0)المرفق

 ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
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 0/3/:مرفق النشاط 
 جدول( 3)مرفق  

 فائدة التعبير ؟عنه كيف نعبر الشعور

 الحزن

 والقلق 

لقد مررت مبوقف مزعج والبد أنك تشعر 
باألمل واحلزن بشأن ما حدث لك، أنا 
سأساعدك بقدر استطاعيت، وسأحاول 
معك حل هذه املشكلة، رمبا حنتاج 
الستدعاء والدك واحلديث معه هبدوء بعيداً 

رمبا سيتفهم، أريدك أن ، عن جو البيت 
الحتكاك ااول عدم هتتم جبرحك وحت

 .بأعمامك

  يرتـــاح الطفـــل عنـــدما تكـــون العبـــارات الـــيت حتـــاكي
 .مشاعره واضحة يف ذهنه

  ـــاك مـــن يفهـــم شـــعوره ويقـــدره يشـــعر الطفـــل أن هن
 .ويتقبل مشاعره

  نده ويعـــرتف امـــن يســـووجـــود يشـــعر الطفـــل بالثقـــة
 .بشعوره واحتياجه

  يساعده ويقدم له العون بوجود منتشعر الطفل. 
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 جدول المشاعر( 0)مرفق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المشاعر
 (إيجابية)مشاعر مريحة  (سلبية)مشاعر غير مريحة

 مشجع مقبول، التقبل خائف متهم
 مستمتع التقدير مذنب تشعر بخيبة أمل

 عظيم جيد تكره، مكره غاضب
 سعيد أحسن ال تشعر أن هناك أمالا  قلق

 محبوب متحمس متألم متضجر
 محترم مبسوط ير قادرغ مهزوم
 قانع ، مشبع فرحان مهمل صعب
 متفائل فخور تشعر بالتعاسة حزين

 قوي منجز مقهور خجالن ، خجل
 مسرور ممتن تعبان محبط
 نشيط واثق طفشان تشك

 مستعد مرتاح مرتبك تشعر باليأس



 

235 

 0/3/:المادة العلمية 
 :عرمشاال عن التعبير مهارة: ةالمهارة الثانية عشر 

 لماذا نهتم بالتعبير عن مشاعر الطفل المساء إليه؟
  ملساعدة أجسادنا على أن  أساساً  وجدتتشري الدراسات العلمية إىل أن العواطف واملشاعر

املخ  نّ إف( أي التعبري عن املشاعر)وإذا ر قمع هذا الفعل  ،جلألاتستعد للفعل املناسب قصري 
رمونات املولدة للفعل املناسب لذلك الشعور، وينتج عن يف إفراز اهل االستمرارسوف مييل إىل 

 .ذلك أن اجلسم يظل يف حالة إثارة فسيولوجية ملدة طويلة أكثر مما ينبغي
 صحة نفسية وشخصية سليمة، وملساعدته يف  يألننا نريد أن تتكون لدينا شخصية طفل ذ

ى سلوكه يف ثر علالتغلب على مشاكله وتكوين خربات إجيابية، وحل مشكالته حىت ال تؤ 
 .ةقبلمراحله العمرية امل

 النتائج األهمية المهارة

 الرتكيز  مهارة
 .على املشاعر

ة على /تساعد على تركيز املعلم
األحداث والتطورات املرتبطة 

وآثارها على الطفل وتتبع  ،باملشكلة
 .مشاعره وأفكاره واجتاهاته ناحيتها

ية وأفكاره ة ملشاعره الذات/تساعد على انتباه املعلم
ؤثر حىت ال ي ،عن املشكلة وتفاعله وتعاطفه معها
التدخل، كما  ةذلك على تقييمه للموقف وكيفي

تساعد على تقييم احتياج الطفل للخطة العالجية 
 . املناسبة للتخلص من املشاعر السلبية

  :مهارة التركيز على مشاعر الطفل

 شاعر اليت ميكن أن تصاحب ذلك، لذا ندرك متامًا املفل ،عندما نتعامل مع مشكلة إيذاء
 .العرتاف هبا على أهنا مشاعر طبيعية ملن هو يف وضعهاجيب تقبل الطفل جبميع مشاعره و 

  مع الشعور الذي  املتناغمةجيب أن نساعد الطفل على التعبري عن مشاعره، باختيار العبارة
 .أعرف أنك تشتاق لوالدتك وتشعر برغبة يف زيارهتا: نلمسه، مثل

 طفل تعرض العتداء جنسي، عندما نتعامل مع  :جيب عدم كبت مشاعر الطفل، مثل
أو تفكر يف املوضوع، لست الطفل الوحيد الذي تعرض  فال خت: ) حالته، ال نقول له

 .(طفال يعيشون بسالماأل من كثري  هناكفلالعتداء، 

ف أو التفكري يف مشكلته نقمع مشاعر الطفل وال نتقبلها ونطالبه ونوحي إليه بعدم اخلو  إننا   
ن ما تعرضت له يا بين شيء مزعج وال إ): وحرّي بنا القولهنا شيء عادي، أونني هبا، وكامته
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 مساعدتك،يق ومنزعج مما حدث لك، ولكن سأحاول ايرضي أحداً، أنا أعرف أنك متض
 .(لتخطي هذه املرحلة وجتاوز أزمتك، وأنا متأكد أنك ستساعدين يف ذلك

 نساعد الطفل على التعبير عن مشاعره؟كيف يمكن أن 

 .نتقاده ملساعدته على االستمرار والتعبريااالستماع له باهتمام وتعاطف، وعدم  -5
ولناها يف مهارات التواصل، هبز الرأس اتشجيعه على احلديث باستخدام وسائل التشجيع اليت تن -5

 .عنه النشغالاصدار صوت مشجع، والتواصل البصري وعدم إواالبتسام و 
 .ن مل نقبلها، وعدم استنكارها أو احلكم عليهإتقبل مجيع تعبريات الطفل حىت و  -4
ن كان إوأهنا تعرب عما يريد قوله، ومن املمكن سؤال الطفل  ،د فهمهايإعادة صياغة املشاعر لتأك -1

 .أو حنتاج منه أن يوضح اً فهمنا له صحيح
سيفكر أنك ال تفهمه وال حتس  هألن( خبري أنت خبري أو ستكون)ال تشجع الطفل وتقول له  -2

 .ويرى نفسه يف خطر أو يف مشكلة ال ميكنك الشعور هبا ،ألنه ال يرى نفسه خبري ،مبشاعره
أن  فعليكمن العيب أن نتكلم عن آبائنا هبذه الطريقة ) :حكام مثل أن نقول للطفلألاعدم إصدار  -6

 .مشكلته ومقدار أذى والده له وال تشعر مبا مير بهأنك ال تتفهم بحيث يشعر الطفل  (!!حترتم والدك
وليس حل املوقف، وكذلك التعرف  ،فنحن يف مرحلة فهم املشكلة حنتاج ملساعدة الطفل على التعبري

 .لى مشاعره احلقيقية والتعبري عنها حبرية وراحةع
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 الت األسئلة في تقييم الحالةاحقول ومج: 0/0/: نشاط

 :هدف النشاط

 .الت األسئلة اليت يودون طرحها أثناء عملية التقديران أفكارهم يف جمو أن ينظم املشارك .5

حاجات منو )ة الثالثة للتقدير ين املعلومات ذات العالقة باحلقول الرئيسو أن يصنف املشارك .5
 .(القدرة الوالدية  عوامل أسرية وبيئية، األطفال،
 .دقيقة 11 :مدة النشاط

 .ات العملجمموع :طريقة التدريب

 :المواد الالزمة

 .مرسوم عليها مثلث كبري على عدد اجملموعات ، Flip Chart))السبورة الورقية  -
 .مغلفات -

 .أعاله ةبطاقات صغرية مكتوب عليها معلومات حول احلقول الثالث -

 :المطلوب

على  املرشد-الت واحلقول اليت ميكن أن يطرحها املعلماما اجمل: التايلالسؤال  إلجابة عنا -5
 ؟احلالة

 .تصنيف املوضوعات املرفقة على احملاور املعروضة -5
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

238 

 0/0/:مرفق النشاط 

 هيكل تقدير الحالة

وي هيكل تقدير الحالة لألطفال المعرضين لخطر سوء المعاملة على ثالثة أبعاد تيح: هيكل تقدير
 :  وهي ،ة يجب الحرص على جمع بيانات حولهايرئيس
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 0/0/:المادة العلمية 

 : ة المشمولة في الهيكليفيما يلي تعريف وشرح لكل العناصر المكونة للمتغيرات الرئيس

 : طور األطفالحاجات نمو وت -5

منوه الصحي على أن أثرها على و  الطفل اجلسدية والعاطفية حالةيتضمن ذلك تقدير : الصحة  ( أ
 غذائياً  جيب أن يتلقى الطفل العناية الطبية الضرورية ونظاماً  ،عتباريؤخذ أي مرض أو عجز باال

 . كافة  لفحوص الطبيةل ، وأن يكون حاضراً كافياً   ياً رياض وتدريباً  صحيحاً 

بأمور ذات صلة، كمرحلة البلوغ واجلنس وغري  فهذا يتضمن تثقيفاً  ،وبالنسبة لألطفال األكرب سناً 
 . ذلك

مبا ل فرص كافية للعب، وحتريك الذهن، والتفاعل االجتماعي جيب أن تتاح للطف: التعليم ( ب
على أن يستشعر اإلاازات وأن يكون هناك  منوها، كما جيب أن يكون قادراً / مرحلة منوه يتناسب مع

 . اهتمام بتثقيفه من قبل الراشدين
 :  النمو العاطفي والسلوكي ( ت
 بصورة صحيحة، وأن يكون قادراً من الضروري أن يتفاعل الطفل مع األطفال والراشدين     

جيب القيام بتقدير لسلوك التعلق . منوها/ على إظهار سيطرة على النفس حسب مرحلة منوه
 . والتحكم بالضغط النفسي والتكيف مع التغيري

يتضمن ذلك   ،منوها/جيب أن يكون للطفل إحساس إجيايب بالذات حسب مرحلة منوه: الهوية (ث
 . قاته وصورته وثقافته ودينه ونوعه االجتماعيكيفية رؤيته لقدراته وعال

للنمو املالئم  وتتضمن تقدير قدرة الطفل على التعاطف طبقاً : العالقات األسرية واالجتماعية (ج
  . لسنه، ونوع العالقات مع أعضاء األسرة وأقرانه من األطفال

اعي ودينه وثقافته جيب أن يظهر الطفل مبا يتالءم مع نوعه االجتم: المظهر االجتماعي (ح
كيفية رؤية لويتضمن التقدير إدراك الطفل  .وجمتمعه وأن تبدو عليه مظاهر نظافة شخصية جيدة

 .  اآلخرين له
: مثال) وهي تقدير قدرة الطفل املالئمة لسنه على العناية بنفسه :مهارات العناية بالنفس (خ

 (. ة على حل املشاكلإطعام نفسه، ارتداء املالبس، اكتساب مهارات عملية، وقدر 
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  :القدرة الوالدية :3
من وهي تقدير قدرة الوالدين على تلبية احتياجات الطفل اجلسمية، وتتض: الرعاية األساسية (أ

 باإلضافة للتطعيمات واملتابعة الطبية الضرورية األخرى، ونظام غذائي ننيالفحوص الدورية لألسنان والعي
 . ونظافة شخصية مالئم ومأوى وملبس نظيف ومناسب

وهو التأكد من محاية الطفل من أي أذى أو خطر يف البيت أو أي مكان  : تأمين السالمة (ب
 . يتضمن ذلك التأكد من أن الطفل بعيد عن بالغني أو أطفال آخرين خطرين. آخر

ويتضمن تلبية حاجات الطفل العاطفية للتأكد من أنه يشعر باالحرتام، : الدفء العاطفي (ت
جيب أن يشعر الطفل باألمان، واالستقرار، واملديح، . هبويته العرقية والثقافية اً إجيابي اً لديه إحساس وبأن

 . والتشجيع، وحمبة األفراد الذين يتعلق هبم
من . جيب تشجيع الطفل على التعلم وأن يُزود مبا حيفزه على ذلك بشكل واف: التحفيز (ث

يتضمن ذلك التفاعل مع الطفل، . ع األطفال اآلخرينفر لديه فرص لالختالط ماالضروري أن تتو 
 . وتشجيعه على اللعب، ومشاركته فيه، وتعزيز فرص تعليمه، ومواظبته على الذهاب إىل املدرسة

مناسبة وأن يكونا  ويضعا حدوداً  صحيحاً  ن سلوكاً اجيب أن يظهر الوالد:  اإلرشاد والحدود (ج
ل على ضبط انفعاالهتم وسلوكياهتم وأن يكون مبقدور الطفل ال بد من مساعدة األطفا. منوذجا  للطفل

 . تنمية قواعد أخالقية تتناسب مع اجملتمع الذي ينشأ فيه
جيب أن يتمكن الطفل من أن ينمو يف بيئة مستقرة، وأن يكون تعلقه مبن يتوىل : الستقرارا (ح

 .أما الوالدان فيجب أن يكونا ثابتني. رعايته صحياً 

 :رية والبيئية العوامل األس-0

جيب أن يوضح ذلك عدد األفراد الذين يعيشون يف األسرة وطبيعة  :تاريخ األسرة ووظيفتها (أ
الضافة إىل عناصر القوة اونوع العالقات والتغريات، وأحداث احلياة املهمة وتأثريها على الطفل، ب

 . والضعف الوالدية

ة الكبرية املمتدة، وألصدقائها ودورهم فيما يتضمن ذلك وصفا ألفراد العائل :العائلة الكبيرة (ب
 . يتعلق بالطفل ووالديه، ونوع العالقات فيما بينهم

 ومرافقه، وقد يتضمن ذلك وصفاً ( النظافة والسالمة) وهو وصف لنوع وصفة املسكن: السكن (ت
 . ملا إذا كان يليب حاجات األسرة للمكان الذي ينام الطفل فيه وتقديراً 
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من تفصيالت عمن يعمل من أفراد األسرة، ونوع وساعات عمله، ومدى ويتض: العمل (ث
 . استقراره الوظيفي، وما لذلك من تأثري على الطفل، ووصف ألي جتربة عمل سابقة للطفل

فر لألسرة وتغرياته عرب الزمن، ومصادره، ومدى وفائه حباجات اويتضمن الدخل املتو : الدخل (ج
كاملساعدة اخلريية واإلعانات احلكومية ) ي ميكن لألسرة املطالبة بهل الذيضاف إىل ذلك الدخ. األسرة

 . قد تؤثر على الطفل( كالديون)وأية مصاعب مالية ، ،   كيفية استخدام األسرة له (وغري ذلك

وهو وصف لكيفية تكيفها مع اجملتمع احمللي، وتأثري ذلك عليها : الندماج االجتماعي لألسرةا (ح
 .   ذلك شبكات األسر وجمموعات األفراد املتوافقة واجملموعات االجتماعية يتضمن. وعلى الطفل

وتتضمن اإلشارة للمرافق واخلدمات املتاحة لألسرة يف املنطقة اليت تعيش : موارد المجتمع (خ
، ووسائل النقل، واملتاجر واملساجدفيها، وكيفية استخدامها، ومن ذلك اخلدمات الصحية، واملدارس، 

 . الرياضيةواملنشآت 
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 انيةالجلسة الث

 

 في خاصة مهارات
 مع التدخل عملية

 اإلساءة حاالت
 .واإلهمال

 

 املعاملة إساءة خلطر املعرضني األطفال حاالت حتويل مهارة

 لإلساءة املتعرض الطفل عن أمهية األكثر البيانات

 التقييم البعدي للدورة التدريبية واختتام الربنامج 

 اليوم الرابع
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 : نيةالثا جلسةالعنوان 
 واإلهمال اإلساءة حاالت مع التدخل عملية في خاصة مهارات

 مهارة تحويل حاالت األطفال المعرضين لخطر إساءة المعاملة
 ؟لمن نحول ونحن مطمئنون: 3/0/:نشاط

 :هدف النشاط
دلة أوفق املشاركون القرارات الصائبة يف حتويل حاالت األطفال املعرضني إلساءة املعاملة  حيددأن  -5

 .وبراهني حقيقية مبنية على إجراءات املسح والتقييم والتوثيق الصحيحة
مهارة حتويل حاالت األطفال املعرضني إلساءة املعاملة إىل اجلهات  تطبيقاملشاركون  جيربأن -5

 .الداعمة ذات العالقة
 .دقيقة 42 :مدة النشاط

 :طريقة التدريب
 .العصف الذهين-
 .جمموعات العمل-
 .ناقشةامل-

 .، بطاقات ملونة Flip Chart))السبورة الورقية  :المواد الالزمة
 سؤال للمناقشة؟

أين جيب أن نتوجه لطلب املساعدة هلذا  ىلفإ ،ساءة املعاملةإليف حال اكتشفنا حالة طفل يتعرض " 
 ؟ "الطفل

 :المطلوب
 :اإلجابة عن األسئلة اآلتية  -
 ؟ألطفال المشتبه بتعرضهم لخطر إساءة المعاملةإلى أي الجهات تنصح بتحويل حاالت ا -

 ؟ولماذا
 ؟ماذا تتوقع أن تقدم الجهات الداعمة لحاالت األطفال المعرضين لخطر إساءة المعاملة -
 (.اإليجابيات)

فضل الخدمات من الجهات ذات العالقة لألطفال أما التحديات التي يمكن أن تعيق تقديم  -
 (.سلبيات التحويل) ؟ن لخطر إساءة المعاملةيالمعرض
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 3/0/:المادة العلمية 

إساءة معاملة  بعد القيام بإجراء عملية املسح والتقييم جلميع احلاالت املكتشفة بتعرضها خلطر        
والكفيلة بتقدمي   ،املناسبة اإلجراءاتمقدمي اخلدمات يف املدارس املعنية متابعة يتوجب على  ،األطفال

أي ) توثيق احلاالت يف ملفات خاصةبكل أشكال الدعم واملساندة هلؤالء األطفال وأسرهم، وذلك 
 ةإحالومن   ( يف إدارة املدرسة املعنيني باحلالة عن طريقأو االطالع عليه إال  هولاملف سري مينع تد

إدارة التوجيه )ومتثل هذه اجلهة يف وزارة الرتبية والتعليم ،  اجلهات الداعمة ذات العالقة إىل احلالة
 . (واإلرشاد يف املنطقة

على مدى معرفة العاملني يف املدارس االبتدائية باخلدمات املساندة  أساساً  ن عملية التحويل تعتمدإ  
ذ أو محاية األطفال انقإوقدرات فاعلة يف عملية  ،ياتاليت ميكن أن تقدم من خالل جهات ذات صالح

، ين تلك اجلهات الداعمة يف اختصاصاهتا ما بني اخلدمات االجتماعيةاوقد تتب ، لذلكنياحملتاج
 .القانونيةو  ،النفسيةو 

يف  بغموض هنم يشعرونأل ،عملية التحويل يف يف املدارس والقائمني عليها قد يرتددون نياملعلم إنّ   
 لتقدمي (ن كان هناك أي تنظيم هلذا األمرإ)املعمول هبا يف وزارة الرتبية والتعليم  واإلجراءاتاسات السي
أو تأمني جزء من الضمانات اليت حيتاجون إليها يف حال ر حتويل تلك احلاالت املكتشفة إىل  ةماياحل

ضايا هي من اختصاص الفكر السائد لدى كثري من الناس أن هذه الق ، كما أناجلهات ذات العالقة
بعض األسر اليت متتاز بسمات وخصائص عدائية قد هتدد  أن ال سيما ،وليس لنا أي دور فيها ،الشرطة
 .مصلحة بعض هؤالء املعلمني جراء عملية التحويل اليت قد تتم ألحد األطفال حياة أو

 :  مها ،نيساسيأن على عاملني اعملية التحويل واملتابعة يعتمد إنّ     

 .امية التبليغلز إ .5

 . تقييم املرحلة والظروف اليت مير هبا ضحية إساءة املعاملة  .5

وحيتاج إىل  ومعقداً  لزامية التبليغ أمراً شائكاً إولكن وبغض النظر عن تلك األمور يبقى موضوع       
عيشون املتعلقة حبياة كثري من األطفال الذين ي واإلجراءاتحسم من قبل القائمني على تنفيذ التعليمات 

 .ويكابدون خماطر سوء املعاملة

قرار  أنّ  ويبدو ،جياد سياسات وقوانني تتعلق مبوضوع احلمايةإل تسعىاململكة العربية السعودية  نّ إ   
 سيكون مبثابة الفرصة اإلجيابية إلجياد نظام يتعلق بتحويل 556555الطفل رقم  مساندةنشاء خط إ

ولكن تبقى  .األطفال املساء إليهم هلاإلساءة اليت يتعرض املسؤولني عن هذا اخلط حباالت ا وإبالغ
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لكي  ،مع البيانات واملعلومات اليت قد تنذر بوجود حاالت إساءة معاملةجبمعنية  -أوال  - املدرسة
 .تستطيع اختاذ القرار السليم والصحيح

 : تنبيه

ب احلرص على إرفاقها مع خطاب اليت جيالبيانات األكثر أمهية  حيتوي علىالنموذج املرفق هبذا اجلزء   
مع االستمرار يف متابعة الطفل ودراسة حالته  ،وتقرير إحالة الطفل إىل إدارة التوجيه واإلرشاد يف املنطقة

وتضمني حمتوى املتابعة  ،ومتابعة وضعه األكادميي والصحي ،ودعمه من قبل اإلرشاد الطاليب يف املدرسة
 .ضمن التقرير عند احلاجة

  اإلطالع على بنود نظام الحماية من اإليذاء بالمملكة العربية السعودية كما يتعين
 :والمتعلقة باإلبالغ عن الحاالت وموقف الشخص الذي قام بالتبليغ وهي المواد التالية

 : المادة الثالثة
 .جيب على كل من يطلع على حالة إيذاء اإلبالغ عنها فوراً 

مدين أو -قة من إجراءات، يلتزم كل موظف عاممع مراعاة ما تقضي به األنظمة ذات العال
إحاطة جهة عمله  -حبكم عمله–وكل عامل يف القطاع األهلي، اطلع على حالة إيذاء  -عسكري

باحلالة عند علمه هبا، وعليها إبالغ الوزارة أو الشرطة حبالة اإليذاء فور العلم هبا، وحتدد اللوائح 
 .إجراءات التنفيذ

 :المادة الرابعة
الوزارة والشرطة تلقي البالغات عن حاالت اإليذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو  تتوىل

عن طريق اجلهات احلكومية مبا فيها اجلهات األمنية املختصة أو الصحية، أو اجلهات األهلية او من 
 .يطلع عليها

 :المادة الخامسة
ه، أو يف احلاالت اليت حتددها اللوائح ال جيوز اإلفصاح عن هوية املبلغ عن حالة إيذاء إال برضا

على معلومات عن حاالت اإليذاء،  -حبكم عمله–التنفيذية، ويلتزم موظفي الوزارة وكل من يطلع 
 .باحملافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات

 وكل عامل يف -مدين أو عسكري–كل موظف عام   -وفقاً لإلجراءات املقررة نظاماً –يساءل تأديبيًا 
 .القطاع األهلي، خيالف أياً من األحكام املتعلقة باإلبالغ عن حاالت اإليذاء الوارة يف النظام

 :المادة السادسة
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يعفى املبلغ حسن النية من املسؤولية إذا تبني أن احلالة اليت بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقًا هلذا 
 .النظام
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 3/0/:مرفق نشاط 
 يانات األكثر أهمية عن الطفل المتعرض لإلساءةالب 

 معلومات عامة: الجزء األول

 :الطفلة/  اسم الطفل-5

 :الطفلة/ عمر الطفل -5

 :الصف الدراسي-4

  :اسم املدرسة-1

 :املنطقة التعليمية-2

 ضعيف   -ج     متوسط    -ب      ممتاز   -أ :حتصيله التعليمي -6

 :شقاء آخرون يف املدرسة أ-أخوة هل يوجد للطفل أي -7

         أشقاء    أخوة من األم      أخوة من األب             (حدد)نعم -أ

  :شقيقتهم –شقيقهم  لهاوهل يتعرضون إلى نفس اإلساءة التي تعرض 

--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- 

 شقاء   أال يوجد له  -ب

 :ة ومكان السكن -عنوان الطفل-8

 معلومات متعلقة باإلساءة: الجزء الثاني 

 :ةالطفل/  الطفل هلانوع اإلساءة اليت يتعرض -5

 إساءة جنسية  -   إساءة اإلمهال  -  إساءة عاطفية   - إساءة جسدية   -

------------------------------------------حدد  –كثر من نوع  أ-
-------------------------------------------------------- 
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 :ة جراء التعرض لإلساءة -ظاهرة على الطفل تمؤشرا هل يوجد أية عالمات أو-5

 ------------------------------------- (حددها وصفها )   نعم    -

   ال     -

------------------------------------:ة-ءة على الطفلمن أوقع اإلسا-4
-------------------------------------------------------- 

 : ة إىل اإلساءة-تعرض الطفل مدى-1

 --------     (حتديد عدد مرات تعرض الطفل لإلساءة)متكرر -     أول مرة    -

 :يرتتب على ذلكة التبليغ وماذا س-أو يدرك الطفل يعيهل -2

 ال  -   نعم  - 

 :الجزء الثالث 

 :املوثقةاملعلمة فيما حتدث به الطفل عن تعرضه لإلساءة  مدعم باحلقائق / رأي املعلم 

--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- 

إلحالتها إىل اجلهة إلدارة املدرسة  ة/من املعلم هذا اجلزء خاص مبتابعة احلالة بعد إحالتها) :الرابع الجزء
 (.املختصة

– املعلمني من واملعنيني املدرسة قبل من لإلساءة املعرض ة– الطفل مع اختذت اليت اإلجراءات ما
- : املرشدين

 -

 -

- 

- 
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 :الطفلة/  تحويل حالة الطفلأهمية  :الجزء الخامس 

 : الطفلة/  خطورة وتداعيات احلالة على الطفل /أوال

       خطورة عالية جدا -

     خطورة عالية   -   

     متوسطة                           -   

             خطورة قليلة   -  

            خطورة معدومة  -  

 :نمط تحويل الحالة / ثانيا 

     عاجل جدا    -5
    عاجل       -5
    غري مستعجل -4
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 التقييم البعدي أسئلة : (دقيقة 38)الجلسة الختامية 

 

 

 :اإلجابة التي تشير إلى هذه األنواع ضع إشارة أمام، ضد األطفال  هناك أربعة أنواع لإلساءة( 5

  .لكحول واملخدراتإساءة ا- 5 .اإلساءة البدنية-5

  .اإلساءة اجلنسية- 1 .اإلمهال-4

  .اإلساءة بضعف وتردي التغذية للطفل- 6 .إساءة الوالدين-2

  .اإلساءة النفسية- 8 .احلرمان من األمان-7

 :لماذا قد يسيء بعض الوالدين إلى أبنائهم؟ (3)

  .كالطالق أو الوفاة أو السجن األم أو األب بسبب غياب-5

  .بسبب البطالة أو فقدان الوظيفة-5
  .بسبب عدم إكمال تعليمهم وتدين مستواهم الثقايف-4
  .عدم االرتباط العاطفي بني الوالدين-1

  .مجيع ما سبق-2

 :      إلى وقوع اإلساءة العاطفية ضع إشارة أمام اإلجابتين اللتين تشيران( 0)
  .أي سلوك يؤذي الطفل جسدياً -5

  .يؤذي الطفل مهني وسليب وبشكل مستمر أي أسلوب لفظي-5
  .أي سلوك يؤدي إىل إمهال الطفل-4
  .الطفل والبالغ أو نشاط جنسي بني أي سلوك-1
  : إلى وقوع اإلساءة الجسدية اختر الفقرتين اللتين تشيران(  :)
  .الطفل والبالغ أو نشاط جنسي بني أي سلوك -5
  .طفي سليب يؤدي إىل اإليذاء واإلساءة للطفلأي سلوك عا-5
  . أي سلوك يؤدي إىل تسبب إصابة الطفل بشكل مقصود-4
  .أي سلوك يؤدي إىل إمهال الطفل-1
  يةنسإلى وقوع اإلساءة الج ين تشيراناختر الفقرتين اللت(  7)

  .الطفل والبالغ أو نشاط جنسي بني أي سلوك-5

  .إمهال الطفل أي سلوك يؤدي إىل -5

  .مشاهدة الطفل صور أو مقاطع إباحية-4

  .عدم االهتمام بنظافة الطفل بشكل عام-1
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 :ما الفقرتان اللتان تشيران إلى وقوع اإلهمال( 6)
  . أي سلوك ميكن أن يؤدي إىل اإلساءة اجلسدية للطفل -5
  . أي سلوك ميكن أن يؤدي إىل اإلساءة العاطفية للطفل -5
أي سلوك يؤدي إىل إمهال مظهر الطفل بشكل غري الئق  -4

  . بسبب الفقر

  .  عدم االهتمام بنظافة الطفل بشكل عام -1
 :اختر الجملة المناسبة لهذه العبارة مما يليها(   5)

 (الحرق الذي ليس له تفسير يشير إلى)
  . اإلساءة اجلسدية-5
  . اإلمهال من الوالدين-5
  .  وجود أمان أسري عدم-4
  .سبق مامجيع -1
 :اختر الجملة المناسبة لهذه العبارة مما يليها(  0)

 (الجوع  أو السؤال عن الطعام يشير إلى)
  .اإلمهال-5
  .اإلساءة العاطفية-5
  .اإلساءة اجلسدية-4
  .سبق مامجيع -1
 :اختر الجملة المناسبة لهذه العبارة مما يليها( 9)

  (عندما يبلغني الطفل بأنه يتعرض لإلساءة)

أعطي الطفل وعداً بأن املشكلة سوف حتل وأن كل شيء -5
  سوف يكون على ما يرام 

  .أصدق الطفل-5
أبلغ الطفل بأين سوف أساعده بتوصيل مشكلته -4

  .  ألشخاص متخصصني ملساعدته

  .ستفسر عن مشكلة الطفلأاتصل بأسرته و -1
  .   سبق مامجيع -2
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 خطأ صح أمام كل جملة مما يلي( صح أو خطأ )فضالا أجب بـ  م

   .نقص معلومات الوالدين حول منو وتطور الطفل ميكن أن يؤدي إىل اإلساءة له 5

   .عادًة يساء للطفل ذي الشخصية امللحة واملتطلبات املستمرة 5

   .ن ميكن أن تسبب اإلساءة إىل الطفلاملشكالت املستمرة بني الوالدي 4

   .كرب سن الوالدين وعدم قدرهتما على رعاية وتربية الطفل قد يؤدي إىل اإلساءة إليه 1

   .عدم التسرع يف اإلبالغ عن اإلساءة اجلسدية للتأكد أوالً من مصداقية شكوى الطفل 2

   .اإلمهال هو الفشل بتوفري االحتياجات األساسية للطفل 6

   .الدولة هي املسئول األول عن تلبية احتياجات الطفل األساسية 7

   .األمان/السكن /الغذاء والشرب: احتياجات الطفل األساسية هي ثالثة أنواع فقط 8

   .يفضل تشجيع الطفل وحتفيزه للرفع من قدراته وإمكانياته مقارنة بزمالئه أو إخوته 9

   .الدين فهم أكثر الناس حباً وحنانا وخوفاً على الطفلاإلساءة عادًة ال تصدر من الو  51

   .الضرب غري املربح والتأديب سلوك مناسب للرتبية 55

   .عادًة تصدر اإلساءة اجلنسية من خارج نطاق األسرة مثل األقارب أو يف احلي مثالً  55

   .تعرض األم لإلساءة من زوجها يربر إساءهتا إىل أطفاهلا 54

   .ال يكون لدى الطفل وعي وإدراك بأنه ضحية لإلساءة عادةً  51

   .يستخدم املعلم أسلوب الضغط على الطفل ليكشف عن اإلساءة ويكسب الوقت حلمايته 52

   .ينحصر دور املعلم ملساعدة الطفل يف االستماع له وحتويله إىل املرشد الطاليب 56

   .طفال املعرضني لإلساءةاألطفال ذوو االحتياجات اخلاصة هم أكثر األ 57

   .تعاطي أحد الوالدين املخدرات أو الكحول ميكن أن يؤدي إىل اإلساءة لألطفال 58

   .إن التأثري السليب على الطفل بسبب اإلمهال يفوق تأثري اإلساءة اجلسدية 59

   .تدفع اإلساءة اجلسدية الطفل إىل السرقة وطلب املال من اآلخرين 51
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   .تعرض الطفل لإلساءة اجلنسية إىل التبول الالإرادي على نفسه قد يؤدي 55

   .يفضل استخدام التخويف واإلحراج لتعديل سلوك للطفل بديال ألسلوب العنف والضرب 55

   .حيتمل أن تكون صفات الطفل الشخصية سبباً يف وقوع اإلساءة إليه 54

   .درسة إىل حتمية تعرضه لإلساءة العاطفيةيشري الغياب أو التأخري املستمر للطفل عن امل 51

يفضل التسرت على حاالت االعتداء اجلنسي وإبالغ األسرة فقط  حلماية مسعة الطفل يف املدرسة ومحاية أسرته من  52
 .التفكك

  

   .حنتاج ملهارات خاصة الكتشاف حاالت اإلساءة ضد األطفال 56

   .طفل املتعرض لإلساءةلدى مجيع املعلمني قدرة على مساعدة ال 57

   .الطفل املتعرض لإلساءة ال حيتاج سوى إحالته إىل اجلهة املعنية مبساعدته فعالً  58

   .حيتاج الطفل من معلمه إىل االستماع إليه فقط، للتنفيس عن مشاعره 59

   .املعلم على معرفة حالتهميكن التعرف إىل حالة الطفل ومدى تعرضه لإلساءة بطرح عدد من األسئلة عليه لتساعد  41

   أعرف متاماً كيف ميكن أن أتدخل ملساعدة طفل يتعرض لإلساءة؟ 45

   .أعرف مجيع اجلهات اليت ميكن أن حتال إليها حاالت اإلساءة 45

   .جيب على املعلم تسجيل حالة الطفل املعرض لإلساءة بدقة 44

   .عرض لإلساءةأستطيع بناء عالقة مهنية سليمة مع الطفل امل 41

   .ال يهم أن يتقبلين الطفل، املهم أن أستطيع مساعدته 42

   .املعلم والطالب مؤقتة تنتهي بانتهاء مشكلة الطالب بني اخلاصة باإلساءة العالقة املهنية 46

إن : مثل اً إجيابياً توجيه السلبية جتاه والديه يف التخلص من سلوكه ومشاعره توجيه الطفل ومساعدته يف املقابلة يفضل 47
 .تتكلم معهما هبذا األسلوب والديك حيبانك وال جيب أن

  

 .بني املعلم والطالب حمصورة يف حدود املدرسة فقط جيب أال تكون العالقة املهنية 48
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  الرابعتقييم اليوم 

  ما أكثر شيء أعجبك في تدريب اليوم؟ ما أكثر شيء حقق توقعاتك؟. 0

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 

  يوم؟ ما أكثر شيء لم يحقق توقعاتك؟ما أكثر شيء لم يعجبك في تدريب ال.  3

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

 .............................................................................................
............................................................................................. 

 : رأيك بالدورة بشكل عام .0

.............................................................................................
 .............................................................................................

............................................................................................. 
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 0ملحق رقم 

 

 

 

 تقييم املدرب: أواًل

 لبيانا

 

 نعم

إىل 

 حد ما

 

 ال

 مالحظات

(  إلى حد ما ، ال)في حالة اإلجابة ب
 في هذه الخانة التفضل بالتوضيح

دارته للوقت بفعاليةالتزام المد -1      . رب بوقت البرنامج وا 

القدرة على توصيل معلومات ومادة البرنامج بسالسة  -2
 .وييسر وربطها بالواقع العملي

  

 

 

لمامه بجوانب البرنامج النظرية والعملية -3      .تمكن المدرب وا 

     .التزام المدرب  بموضوعات التدريب -4

تدربين على الحوار وتشجيع القدرة على تحفيز الم -5
دارة المداخالت  .النقاش وتبادل الخبرات وا 

  

 

 

 السعودية العربية المملكة

 والتعليم التربية وزارة

 للطفولة الوطنية للجنة العامة األمانة

 الربنامج التدريبيتقييم 
مهارات الكشف والتدخل يف حاالت األطفال 

 املعرضني لإلساءة واإلهمال
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     .مالئمة األساليب التدريبية لطبيعة موضوعات البرنامج -6

قدرة المدرب على استخدام األساليب والوسائل التدريبية  -7
 .المتنوعة بما يتالءم مع موضوعات وأهداف البرنامج

  

 

 

     .لتغذية الراجعةاهتمام المدرب با -8

المدرب تميز بالتفاعل اإليجابي وأنشأ عالقة مهنية -9
  .بالمتدربين

 

   

     .المدرب أدار جلسات البرنامج والتمارين بصورة مفيدة-11

أجاب المدرب على االستفسارات المطروحة بصورة -11
 .واضحة

 

   

استخدم المدرب لغة الجسد بشكل مناسب لتوصيل  -12
 .وماتالمعل

 

   

 

 تقييم اللجنة املنظمة : ثانيًا

 جيد ممتاز لبيانا

غري 

 مرضي

  مالحظات

التفضل ( بجيد، وغير مرضي)في حالة اإلجابة 
 بالتوضيح في هذه الخانة

تقييمك للبرنامج من حيث االستقبال والتنظيم -1
 .والتنسيق

   

 

     .مالئمة أوقات الراحة بين الجلسات -2

عة من حيث اإلضاءة وأجهزة العرض مالئمة القا -3
 .واألدوات الالزمة للتدريب
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 جيد ممتاز لبيانا

غري 

 مرضي

  مالحظات

التفضل ( بجيد، وغير مرضي)في حالة اإلجابة 
 بالتوضيح في هذه الخانة

     .مالئمة مكان التدريب -4

     .تقييمك للضيافة -5

تقييمك للمرافق والتسهيالت والخدمات في مكان  -6
 .انعقاد الدورة

   

 

 

 انطباعات املتدرب: ثالثًا

 نعم لبيانا

إىل 

 حد ما

 

 ال

 مالحظات

(  إلى حد ما ، ال)ب في حالة اإلجابة 
 في هذه الخانة التفضل بالتوضيح

     .هل تعتقد بأنه كان لك دور فعال في هذا البرنامج -1

     .هل واجهت صعوبة في فهم واستيعاب مادة البرنامج-2

البرنامج أضاف لك في الجانب المعرفي والمهاري  -2
 .واالتجاهات اإليجابية ما يفيدك في مجال عملك

  

 

 

     .البرنامج ساعدك على تحقيق أهدافك التعليمية -3

     .هل أعطيت إشعارا كافيا عن طبيعة البرنامج قبل حضورك-4

     .هل تعتقد أن أهداف البرنامج قد تحققت -5

     .هل تحققت توقعاتك بحضور هذا البرنامج -6
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 :  متفرقات:  رابعًا    

  أهم إيجابيات وسلبيات البرنامج -1

 أهم السلبيات أهم اإليجابيات
0 )

............................................................................................
............................................................... 

2) 
............................................................................................

............................................................... 

3) 
............................................................................................

............................................................... 

6) 
............................................................................................

............................................................... 

 

0 )
.........................................................................................

.................................................................. 

2) 
.........................................................................................

.................................................................. 

3) 
.........................................................................................

.................................................................. 

6) 
.........................................................................................

.................................................................. 

 

  أهم المعارف والمهارات التي اكتسبتها من البرنامج -2

 أهم المهارات أهم المعارف
0 )

.........................................................................................
.................................................................. 

2) 
.........................................................................................

.................................................................. 

3) 
.........................................................................................

.................................................................. 

6) 
.........................................................................................

.................................................................. 

 

0 )
............................................................................................

............................................................... 

2) 
............................................................................................

............................................................... 

3) 
............................................................................................

............................................................... 

6) 
............................................................................................

............................................................... 

  :أهم المالحظات واالقتراحات  -3

1 . ..................................................................................................................................................  

2 .  .................................................................................................................................................. 
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 تقرير البرنامج التدريبي: 3ملحق رقم 
 "مهارات الكشف والتدخل المبكر لحاالت اإلساءة واإلهمال"

 -----------------------------: المنطقة

  ---------------- :تنفيذ البرنامج تاريخ

 ------------------------ :المدرب اسم

 :المعلومات األولية

  :وقت التدريب
   :مكان التدريب

  : عدد ساعات التدريب

  :العدد الكلي للمشاركين

  : الفئة وتوزيعها
 
 مقدمة: 

وهي اللجنة الوطنية )ة اليت تدعم عمل تنفيذ الربامج التدريبية يذكر فيها عن املشروع وأمهيته واجله
 (.للطفولة

  التدريبالهدف العام من: 
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- 

 مسار التدريب ووصف مجرياته: 
 : العنوان يتم تضمني األمور التالية يف هذا

اخلاصة بالتعارف ورصد التوقعات وتقدمي  األوىلاجللسة  أنشطةاالفتتاحية ومدى تفاعل املشاركني مع -5
 . يرغب املدرب بذكرها أمور وأيةلعامة للربنامج ا األهداف

 السعودية العربية المملكة

 والتعليم التربية وزارة

 للطفولة الوطنية للجنة العامة األمانة
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بتطبيق األنشطة  وذلك ،بعد ذلك يتم وصف مدى تنفيذ اجللسات املختلفة حسب الربنامج اليومي -5
وحسب الوقت املقرر تقريبًا لكل جلسة وباستخدام الدليل  ،املختلفة واملناسبة لكل جلسة تدريبية

 . التدرييب اخلاص هبذا التدريب

   .ذكر ما كان يتم يف بداية كل يوم تدرييب من عمل مراجعة وتلخيص ألعمال اليوم السابق-4

يب من حيث تقييم يومي ملعرفة مالحظات املشاركني عن ذكر ما كان يتم يف هناية كل يوم تدري-1
خاصة ، ذ بعني االعتبار هبذه املالحظاتاجيابيات وسلبيات جلسات هذا اليوم ليتم بعد ذلك األخ

 .السلبية منها

 أهداف التدريب : 

 الربنامج التدرييب املكتوبة يف أهدافيتم تضمني ) :يف هناية التدريب، كان يتوقع من كل مشارك أن
 .(الدليل التدرييب

 طرق التدريب والمعينات التدريبية المستخدمة :  
متها للمشاركني من حيث ءيف تنفيذ الربنامج التدرييب ومدى مال تباعهاايتم وصف طرق التدريب اليت ر 

 .(، انطباعاهتمهمآرائتفاعلهم، )
خاص بتدريب املعلمني ) منط هذه الطرق من قبل املشاركني إىليتم توثيق صور تشري  أنويا حبذا *

 .(فقط
 المخرجات أو نتائج التدريب : 

 .  برز املخرجات اليت متكن الربنامج التدرييب من بلوغها مع املشاركنيأاملدرب  حيددبشكل عام -5

 ،برز نتائج املقارنة ما بني التقييم القبلي والبعدي وفق النموذج املعد هلذه الغايةأاملدرب دد حي -5
مثال ذلك كان هناك زيادة يف النسبة العامة للمعرفة  ،عليه استخالص املخرجات والنتائجوبالتايل يسهل 

عند املشاركني نتيجة للتدريب، فقبل التدريب كانت النسبة يف معرفة املشاركني حول موضوع التدريب 
 %.46أي بزيادة قدرها % 95، وصلت بعد هناية التدريب إىل 26%

 :ت هذا التدريبفيما يلي مثال على أهم مخرجا
مع املفاهيم العلمية  يتالءمومبا  األطفالمعاملة  إساءةاستطاع املشاركون التوصل إىل تعريف مفهوم -

يف نسبة املعرفة يف هذا اجملال بعد هناية  اً ملحوظ اً  ة حتسن أنذلك  يؤكدوما  ،املتفق عليها يف هذا اجملال
 .%95بعد التدريب أصبحت % 25التدريب، فقبل التدريب كانت النسبة 

 ليهم بطاقات ع يوزع المدرب أنيمكن )يجابيات واالقتباسات الملتقطة من المشاركين برز اإلأ
 :(يجابيات التي عايشوها في التدريبويطلب منهم كتابة اإل
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جديدة يف الدورة، وتعلم النقاش مع اآلخرين، وكيفية إدارة اجللسات  ضوعاتتعرفت على مو  -
 .التدريبية

الدورة على حممل التنفيذ  ضوعاتاملعلومات اليت عندي وأخذ مو  رة على مراجعةعملت الدو  -
 .والتطبيق وحماولة التغيري يف واقع العمل

عن ممارسة قد تضر بصحتهم النفسية  بعيداً  األطفالاستفدت من الدورة يف طرق التعامل مع  -
 اخل  ....واجلسمية 

 .معرفة معلمني جدد واالستفادة من خرباهتم -

 .عمليالدورة يف بعض جوانب سلوكي مع الطلبة وحماولة تطبيق ما تعلمته يف  أثرت -

 السلبيات  يوزع المدرب عليهم بطاقات ويطلب منهم كتابة أنيمكن )  برز السلبياتأ
 :التي الحظوها في التدريب

 .مدة الدورة قصرية جداً إلعداد مدربني -

 .املكان بعيد جداً  -

 ...................اجلو احلار،  -

مما أثر سلباً يف  ،انتقاء بعض املعلمني لالشرتاك يف هذه الدورة دون السؤال عن رغبتهم فيها -
 .بعض اجللسات

 الصعوبات التي واجهت تنفيذ التدريب/التحديات : 

 : الصعوبات اليت واجهت تنفيذ الربنامج التدرييب مثل  أوبرز التحديات أيصف املدرب 

هناك تأخري على بداية اجللسة األوىل لعدم علم إدارة املدرسة  يف اليوم األول من التدريب كان-5
اليت من املفروض أن يكون ( املكتبة)واملوجودين فيها بوجود تدريب يف هذه املدرسة، فكانت القاعة 

التدريب فيها مغلقة، وقد تواجد عدد ال بأس به من املشاركني يف الوقت احملدد، ور االنتظار فرتة 
مع منسقي املشروع عدة اتصاالت  حيث قام املدرب بإجراء ،شاركنيالقليل مع املمن الوقت ليس ب
 . حلل هذا املوضوع

 محددة للتوصيات اا يضمن المدرب نقاط: )التوصيات والمقترحات الخاصة بالمدرب 
 : مثال ذلك( المرتبطة بالبرنامج التدريبي ومخرجاته وتفاصيل التدريب الذي تمت 

مستمرة يف عملية التنسيق مع اجلهات املستهدفة، والتأكد من أن يكون هناك متابعة  -
خاصة فيما يتعلق بالتحضري والتنسيق ألماكن التدريب ، هزية األمور قبل بداية التدريبجا

 .والقاعات التدريبية وغري ذلك من األمور التنسيقية الالزمة
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 مثال ذلك :توصيات المشاركين: 

 .إعطاء وقت أطول ملثل هذه الدورات -

 .العمل على زيادة أيام الدورة، إلمكانية التطبيق العملي بشكل أكرب -

 .فر املادة التدريبية للتحضري املسبق للدورةاأن تتو  -

 .أن تكون االسرتاحة أطول -

 .أن يتم إعطاء الدورة حقها من حيث الزمان واملكان -

 .اختيار الوقت واملكان املناسبني بناء على طلب املشاركني واألقرب ملساكنهم -

 .توفري مكان مناسب يناسب األجواء احلارة، ويناسب مجيع املشاركني -

 .توفري املواصالت للمتدربني من وإىل مقر التدريب -

 :أسماء المشاركين

 الجوال البريد االلكتروني المدرسة االسم م
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