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  :المقدمة  -1ً
ــه    ــذ والدت ــرد من ــذي يتواصــل معــه الف ــر األســرة الوســط األول ال وهــو ، تعتب

ته مـن خـالل عمليـة       الوسط الـذي يـسهم فـي تـشكيل العناصـر األوليـة لشخـصي              
التنشئة االجتماعيـة التـي تقـع علـى عـاتق األسـرة وحـدها فـي المراحـل األولـى                     

ــاء  ــاة األبن ــن حي ــساسي. م ــدو ح ــا تب ــق ةوهن ــي تحقي ــه ف ــدين وأهميت  دور الوال
وهــذا االســتقرار يــنعكس علــى ، االســتقرار والتــوازن النفــسي والجــسدي لألبنــاء 

  .نمط شخصياتهم وسلوكياتهم فيما بعد 
د أجمــع العلمــاء علــى أهميــة دور األســرة والســيما أســاليب المعاملــة المتبعــة لقــ

لمـا تتمتـع بـه األسـرة مـن مكانـة عاطفيـة فـي نفـوس                  ، من قبلها تجـاه أبنائهـا       
   ) .١٧٥ ، ١٩٩٩،العيسى( األبناء 

  األسـرة هـي الخليـة األولـى فـي تكـوين المجتمـع اإلنـساني وكونهـا                  ن وباعتبار أ 
ــشكيل العامــل األساســي فــي  ــت ــل ل  االجتمــاعي والنفــسيسلوكال وبمــا أنهــا لطف

أول حــافز صــوتي  حيــث أن .اللغــوي العامــل األكثــر أهميــة فــي رعايــة نمــوه
. فيبـدأ بمحاكـاة مـا ينطـق بـه مـن يحيطونـه                للطفل هو صـوت النطـق البـشري       

دوراً مهمـاً فـي زيـادة عـدد األصـوات التـي يطلقهـا الطفـل          لذلك يلعـب األبـوان  
التــي يحــدثها، وتــشجيعه علــى   حاجاتــه وتكــرار األصــواتمــن خــالل إشــباع

  اليومية الحياة  إحداث األصوات والتلفظ بالكلمات والتفاعل بينهما من خالل
طبيعـة العالقـات األسـرية تلعـب دوراً حاسـماً فـي النمـو                هذا األسـاس فـان       ىعل

 للطفـل حيـث  أن العالقـات األسـرية الجيـدة وخاصـة عالقـة األم بالطفـل         اللغـوي 
مرحلـة اللغـة أو مرحلـة مـا قبـل اللغـة تعتبـر عامـل أساسـي لنمـو            سـواء فـي  

يــؤثر قــد النــاجح للغــة، وأن تذبــذب هــذه العالقــة  التكــوين الرمــزي واالكتــساب
العالقـات األسـرية التـي تخلـو مـن العاطفـة        في عملية تعلّم اللغـة وبالمقابـل فـإن   

ـّل الطفـل       ليـه ورعايتـه قـد ال    والحنـو ع  وتفتقر إلـى عناصـر ديمومتهـا فـي تقبـ
 الكـالم،  النطـق و   تؤدي إلى تخلّف لغـوي فقـط بـل تقـود أيـضاً إلـى اضـطرابات       

  .الخ....  مثل التلعثم والتأتأة والتلفظ غير الواضحبمختلف أنواعه 
الـشديدة للتأتـأة تظهـر عنـد األطفـال الـذين تتـسم         ويالحظ أن العديد مـن الحـاالت  
ــالتوترات ــاتهم األســرية ب ــةاالنفعا عالق ــتالط  لي ــدى اخ ــأثر بم ــالنمو اللغــوي يت ف

بأعــضاء أســرته مــن خــالل التفاعــل األســري الــصحيح وذلــك العتمــاد  الطفــل
لغـة الكبـار والتـي مـن خاللهـا يكتـسب الطفـل مهاراتـه          النمو اللغوي علـى تقليـد  



    . )٤٩، ص١٩٧السيد، (اللغوية 

اتخاذهــا  وعلــى الــرغم مــن أهميــة ظــاهرة العنــف فــي المجتمعــات اإلنــسانية و 
ــسلط   ــي ت ــة الت ــات المتعمق ــظ بالدراس ــم تح ــا ل ــددة إال أنه ــوراً متع ــكاالً و ص أش

 نمـط   كـون التركيـز يـتم عـادة علـى         ، الضوء على أبعادهـا النفـسية واالجتماعيـة         
 حظـي باهتمـام أكبـر       والـذي العنف المادي الذي يـصدر مـن اآلبـاء تجـاه األبنـاء              
ذلـك إلـى أن التركيـز عـادة         من غيره من أنمـاط العنـف األخـرى ؛ و قـد يرجـع                

ــذي يلحــق الــضرر الجــسمي دون االهتمــا  ــى العنــف ال ــأنواع ممــا ينــصب عل  ب
العنـف األخــرى والتــي قـد يكــون لهــا دوراً كبيــراً فـي صــعوبات الــتعلم بــشكل    

  . عام واضطرابات النطق والكالم بشكل خاص 
ــوادث    ــامي ح ــى تن ــة إل ــات الغربي ــي المجتمع ــمية ف ــصاءات الرس ــشير اإلح و ت

ــف   الع ــسبة العن ــت ن ــسرا ارتفع ــي سوي ــاء فف ــاه األبن ــه تج ــري الموج ــف األس ن
ــسبة  ــري بن ــام% ٤٥األس ــي ع ــه٢٠٠٣ف ــذي قبل ــام ال ــة بالع ــي (  م مقارن ، القرن

١٤، ٢٠٠٥ . (                                                
 يتعلــق بظــاهرة العنــف األســري تفتقــر ا المالحــظ أن المجتمعــات العربيــة فيمــو

  :رين إلى أم
األول هو عـدم وجـود تقـارير إحـصائية دقيقـة حـول حجـم الظـاهرة ، و الثـاني                      
هو عدم دقة البيانـات اإلحـصائية فـي حالـة وجودهـا نظـراً لتـأثير الثقافـة الـسائدة                     
ــة   ــاً و محاول فــي المجتمــع التــي تحــد مــن إظهــار مثــل هــذه الحــوادث إعالمي

   ) ١٥ ، ٢٠٠٥القرني .( إخفاءها
يـتم رصـده مـن حـاالت العنـف ال يمثـل إال نـسبة ضـئيلة مـن                     و من هنا فإن ما      

وهـذا بـال شـك يـسهم فـي زيـادة مظـاهر العنـف                ، حجم الظاهرة فـي المجتمـع       
والتي قـد تـؤثر علـى شخـصية الطفـل ونفـسيته والتـي قـد تـنعكس علـى نطقـه                       

  .وطالقة كالمه 
 ،لذا فان من األهميـة بمكـان عـدم التقليـل مـن خطـورة ظـاهرة العنـف األسـري                      

ونتيجــة لهــذا  يــأتي هــذا البحــث لمحاولــة ، والتعامــل معهــا بالــسرية والكتمــان 
 تالتعــرف علــى مــدى تــأثير العنــف األســري فــي مجتمعنــا  علــى اضــطرا بــا

مقارنـة  النطق والكالم لـدى أطفـال الحلقـة األولـى مـن مرحلـة التعلـيم األساسـي                   
ــاديين  ــال الع ــة العل باألطف ــث والدراس ــاهرة للبح ــذه الظ ــضاع ه ــة وإخ ــك  مي وذل

 .للوقوف على أهم مسبباتها 
 



  مشكلة البحث
، لقد ثبت لدى الباحثين في أهمية الجو األسري وفي مجال العنف والمعاملة السلبية األسرية                

ومع أخوة ينمون معه ويشاركونه حياته      ، أن الطفل يحتاج إلى أن ينمو في كنف أسرة مستقرة         
ره الذي ال غنى عنه لدى الطفل والذي لـه تـأثير   فلكل من األب واألم واألخوة دو   ، األسرية  

فهذا يعني أن سوء    . كبير على نموه في كافة الجوانب العقلية والصحية والنفسية واالجتماعية           
وان استمرارية هذا   ، يؤثر على البناء النفسي السلوكي لألطفال       ) العنف  ( المعاملة واإلهمال   

فأولياء األمور الذين يسيئون معاملـة أطفـالهم        . تأتي من عدم رعاية هؤالء األطفال       ، العنف
   . )٣٦٣ ، ٢٠٠٢، مارتن ( سوف يتركون آثار نفسية كبيرة منها اضطرا بات النطق والكالم 

تعد الظروف األسرية السلبية التي ينشأ في ظلها الطفل مؤثراً هاماً وخطيراً علـى حياتـه                و  
يادة جو من التوتر واالنفعال والشجار بـين        وس، فاضطراب العالقة بين األم واألب      ، النفسية  

وإهمـال الطفـل وإسـاءة      ، والتفرقة في المعاملة بينهم     ، وكثرة عدد األبناء    ، أفراد األسرة   
كلها تعـد مـن     ، أو استخدام العقاب المستمر كأسلوب أساسي للمعاملة في األسرة          ، معاملته  

، بات النطق والكالم لـدى األطفـال   العوامل المسببة لكثير من المشكالت ومن بينها اضطرا       
 فالمناخ األسـري المحـيط      ،فضالً عن خوف الطفل من الكالم نتيجة إرهاب أحد الوالدين له            

فقد بينت عدة   . بالطفل يسهم بطريقة مباشرة في ظهور اضطراب اللغة والكالم لدى األطفال            
ميرل مـورلي   (سة  ودرا،   ) Dominick 1959،باربارا دومينيك   ( دراسات ومنها دراسة    

،1972 Morley (  ،ودراسة ) 1982،ادوارد كونتر Conture . (    أن البيئة التي ينشأ فيهـا
األطفال خاصة المحيط الداخلي والخارجي لألسرة وما يتعرض له الطفل من ضغوط تـؤثر              

ويستطرد كونتر موضحا أن بيئة الطفل االجتماعية والمنزلية وخاصـة          ، على قدراته اللغوية    
الدين ال يسببون اللجلجة بأنفسهم وعن قصد ولكنهم يساهمون في الحفاظ عليها وتطورهـا              الو

و أن المنـاخ    .من مراحلها األولية إلى مرحلة اللجلجة الحقيقية ومن دون أن يشعروا بـذلك              
  المنزلي غير السعيد وغير اآلمن يساهم بل ويؤثر على طالقة التعبير لدى األطفال 

عدم  أن بعض صعوبات النطق مثل تأخر الطفل في الكالم أو اللجلجة أوإلى ) مكارثي(وتشير 
 وضوح الحروف أو الكلمات أو عدم القدرة على القراءة، كل ذلك يمكـن أن يكـون نتيجـة   

نتيجـة   لمشكالت انفعالية كفقدان الشعور باألمان، وقد يكون السبب في فقدان الشعور باألمان
العـالي فـي    الشعور بالنبذ من قبل الوالـدين أو المـستوى  توتر العالقة بين الطفل واألم أو 

اسـتقرار   إضافة إلى عـدم . التحصيل الذي يفرضه األبوان ويعجز الطفل عن الوصول إليه
بسبب الغيـرة بـين    العاطفة بين الوالدين والطفل خالل الفترات الحرجة لتعلم اللغة أو التوتر

   ) .٢٠٠٥،٩عداي (األخوة واألخوات 



الكــــالم   لعديـــد من الباحثيـــن أن السبب النفســي العام لعيوب       ويـــرى ا 
الطفل في جلب انتبـاه    العصبية والتوتر االنفعالي، حدة مشاعر الطفل، رغبة:يعـــود إلى

العائلة، قلق الطفل نتيجة شعوره بالخيبة والحرمان ، وكما نالحظ فإن تلك األسـباب تـرتبط                
  . ) ١٧، المرجع السابق ( األسريةقات وبالعالبصورة قوية بالعاطفة 

 طالقته تتـضمن قـدرة الفـرد علـى          ون الكالم هو سبيل مهم من سبل االتصال النفسي           إ
، وللراحة  ، االسترسال في الحديث دون توقف إال عند الضرورة كأن يتوقف اللتقاط األنفاس             

 إذ أن األطفـال الـذين   ،وإذا كان التوقف لغير ذلك فهو عيب في الكـالم          . ولتجميع األفكار   
يعانون عيبا أو نقصاً في الكالم يتعرضون أللوان قاسية من العقاب االجتماعي فنرى النـاس               

كما أن المدرسون ينفذ صـبرهم   ، حولهم يسخرون منهم وينبذونهم أو يتجنبونهم أحيانا أخرى         
 أبناء هذه الفئة في فما أشقى، ويبدون من الشفقة واألسى أكثر مما ينبغي أحيانا أخرى ، أحيانا 

   ) .٢٩٥ ، ٢٠٠٦، السعيد .( عالم يسوده الكالم 
إال أنها لم تأخذ حقها     ،  إن ظاهرة اضطرا بات النطق والكالم هي ظاهرة منتشرة في مدارسنا          

إذ أن هناك عدد قليل من الدراسات التي تناولت اضطرا بـات الكـالم              . الوافي من الدراسة    
،  جاء هذا البحث ليلقي الضوء على موضـوع العنـف األسـري              لذا، والعوامل المسببة لها    

مـا مـدى    : ( وعالقته باضطرابات النطق والكالم حيث تتمثل مشكلة البحث بالسؤال التالي           
تعرض األطفال ذوي اضطرا بات النطق والكالم للعنف األسري بأشكاله المختلفـة مقارنـة              

  .) باألطفال العاديين 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



   :� ا���Cأه1	
تنبع أهمية هـذا البحـث مـن كونـه يـسلط الـضوء علـى ظـاهرة اجتماعيـة تعتبـر                      

ــين المجتمعــات عبــر األزمنــة   كمــا أن هــذه . مــن أخطــر الظــواهر المنتــشرة ب
ــان    ــن األحي ــر م ــي كثي ــرتبط ف ــا ت ــاقض كونه ــالغموض والتن ــسم ب ــاهرة تت الظ

  .بمحددات ثقافية واعتبارات مجتمعية 
فإنـه  ،  يـدين انتهـاك وإسـاءة معاملـة وإهمـال األطفـال              فبالرغم مـن أن المجتمـع     

يتغاضى عما يتعرض لـه األطفـال مـن عقـاب بـدني فـي المنـزل بحجـة التأديـب                     
ــي   .  ــات ف ــاء واألمه ــق اآلب ــين ح ــل ب ــد الفاص ــول الح ــاً ح ــاك غموض إذ أن هن

  .تأديب أبنائهم وبين االنتهاك والعنف اللفظي وغير اللفظي 
أيـضاً فـي كونـه يحـاول أيـضاً إيجـاد العالقـة بـين         كما تنبع أهميـة هـذا البحـث         

مظـاهر العنـف األسـري الـذي يقـع علــى األبنـاء داخـل األسـرة وبـين اضــطرا          
ــا ــديهم  تب ــودة ل ــالم الموج ــق والك ــاً  .  النط ــالذاً آمن ــر م ــاء تعتب ــرة لألبن فاألس

ووسـطاً اجتماعيــاً يكتــسبون  منهــا اللغــة والقــيم والمعتقــدات والعــادات المجتمعيــة  
ــ،  ــل  ومت ــال وأصــبحت األســرة التمث ــدلت هــذه الــصورة فــي أذهــان األطف ى تب

ــة    ــشئة االجتماعي ــاً للتن ــاً ايجابي ــدت   ، مناخ ــان تول ــتقرار واألم ــطاً لالس ووس
ــم    ــم وكالمه ــى نطقه ــضاً عل ــؤثر أي ــد ت ــي ق ــاء والت ــسية لألبن ــات النف ، االحباط

   )٩، ٢٠٠٥القرني .( وتظهر على شكل انحرافات سلوكية تجاه اآلخرين 
نبع أهمية هذه الدراسة أيـضاً بمـا تقدمـه مـن نتـائج فـي كونهـا تحـاول أن تقـدم                       وت

تفــسيرات علميــة حــول ماهيــة العنــف األســري وأثــر هــذا العنــف فــي اضــطرا 
  .   النطق والكالم لدى أطفال التعليم األساسي مقارنة باألطفال العاديين تبا

يـدة فـي حـدود علـم        كما تنبع أهمية هذه الدراسة مـن كونهـا قـد تكـون دراسـة جد               
الباحث التـي تحـاول أن تلقـي الـضوء علـى أحـد المتغيـرات الهامـة فـي الحيـاة                       
ــشار     ــي انت ــأثيره ف ــدى ت ــري وم ــف األس ــو العن ــة أال وه ــرية واالجتماعي األس

 الحلقـة   ظاهرة اضـطرابات النطـق والكـالم لـدى تالميـذ مرحلـة التعلـيم األساسـي                
   . في مدارس محافظة القنيطرة األولى

  

  
  
  
  
  



 ��C�اف ا  : أه
   :يهدف البحث إلى التعرف على مايلي

 معرفــة أثــر العالقــة االرتباطيــة لــدى أفــراد عينــة البحــث الكليــة فــي األداء – ١
على مقيـاس العنـف األسـري وكـذلك العنـف العـاطفي والعنـف الجـسدي وعنـف                   

  .اإلهمال 
ــا – ٢ ــة فــي األداء علــى مقي ــة البحــث الكلي س  معرفــة الفــروق لــدى أفــراد عين

العنف األسـري وكـذلك العنـف العـاطفي والعنـف الجـسدي وعنـف اإلهمـال تبعـاً                   
  .ألثر متغير الجنس 

ــة فــي األداء علــى مقيــاس  - ٣  معرفــة الفــروق لــدى أفــراد عينــة البحــث الكلي
العنف األسـري وكـذلك العنـف العـاطفي والعنـف الجـسدي وعنـف اإلهمـال تبعـاً                   

  .ياً والعاديين ألثر متغير الفئة أي بين المضطربين كالم
ــة فــي األداء علــى مقيــاس  - ٤  معرفــة الفــروق لــدى أفــراد عينــة البحــث الكلي

العنف األسـري وكـذلك العنـف العـاطفي والعنـف الجـسدي وعنـف اإلهمـال تبعـاً                   
  .ألثر المتغير الوالدي أي بين المضطربين كالمياً والعاديين 

ــضطربين كال  – ٥ ــة الم ــراد عين ــدى أف ــاط ل ــر االرتب ــة أث ــي األداء  دراس ــاً ف مي
على مقيـاس العنـف األسـري وكـذلك العنـف العـاطفي والعنـف الجـسدي وعنـف                   

  . اإلهمال 
 معرفة أثـر الفـروق لـدى أفـراد عينـة المـضطربين كالميـاً فـي األداء علـى                     – ٦

ــال   ــف اإلهم ــف الجــسدي وعن ــف العــاطفي والعن ــف األســري و العن ــاس العن مقي
  .تبعاً لمتغير الجنس 

ـ     - ٧ روق لـدى أفـراد عينـة المـضطربين كالميـاً فـي األداء علـى                 معرفة أثـر الف
ــال   ــف اإلهم ــف الجــسدي وعن ــف العــاطفي والعن ــف األســري و العن ــاس العن مقي

  .تبعاً لمتغير الترتيب الوالدي 
 معرفــة أثــر االرتبــاط لــدى أفــراد عينــة البحــث العــاديين فــي األداء علــى  - ٨

ــف   ــاطفي والعن ــف الع ــذلك العن ــري وك ــف األس ــاس العن ــف مقي ــسدي وعن  الج
  .اإلهمال 
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������3 ا�
�����	�56 وا�
������3 ا��1�����2ي و�������3 ا@ه<�����	ل        
�)�J ا�,$ديEا� ��DE>� ىF
(.  

  
�اد ����������� ا�����������        ٥�������� ًَ�������ـ $ ),+�������� �*(�������� ار)��������	ط ذات د$��������� إ"�������!	 �� ���������ى أ

�������� ا7دا  Lب��NO������>3     ا��������
ء ��������; :�������9	س ا�
�������3 ا�������7�ي وا�
�������3 ا�
������	�56 وا�
  .ا��12ي و��3 ا@ه<	ل

  
٦    Lب��NO������>اد ���������� ا���������� ا����������وق ذات د$�������� إ"������!	 �� ��������ى أ������� ًَ������ـ $ ),+������� 

��������� ا7داء ���������; :��������9	س ا�
��������3 ا��������7�ي وا�
��������3 ا�
�������	�56 وا�
��������3 ا��1�������2ي        
C�2ا� ��DE>� ىF
  .و��3 ا@ه<	ل )

  
�وق ذات د ٧��������ب�L    ًَ������ـ $ ),+������� NO������>اد ���������� ا���������� ا���������$�������� إ"������!	 �� ��������ى أ

��������� ا7داء ���������; :��������9	س ا�
��������3 ا��������7�ي وا�
��������3 ا�
�������	�56 وا�
��������3 ا��1�������2ي        
�)�J ا�,$ديEا� ��DE>� ىF
  .و��3 ا@ه<	ل )

  
٨   Lدی�	�����
�اد ��������� ا��������� ا������� ًَ�����ـ $ ),+������ �*(������ ار)������	ط ذات د$������� إ"�����!	 �� �������ى أ

 وا�
��������3 ا�
�������	�56 وا�
��������3 ا��1�������2ي    ��������� ا7داء ���������; :��������9	س ا�
��������3 ا��������7�ي   
  .و��3 ا@ه<	ل

  
٩ �������� Lدی�	������
�اد ���������� ا���������� ا���������وق ذات د$�������� إ"������!	 �� ��������ى أ������� ًَ������ـ $ ),+������� 

ا7داء ��������; :�������9	س ا�
�������3 ا�������7�ي وا�
�������3 ا�
������	�56 وا�
�������3 ا��1������2ي و��������3        
C�2ا� ��DE>� ىF
  .ا@ه<	ل )

  
�اد �    ١٠�������وق ذات د$������� إ"�����!	 �� �������ى أ�������������    ًَ�����ـ $ ),+������  Lدی�	�����
�������� ا��������� ا�

ا7داء ��������; :�������9	س ا�
�������3 ا�������7�ي وا�
�������3 ا�
������	�56 وا�
�������3 ا��1������2ي و��������3        
�)�J ا�,$ديEا� ��DE>� ىF
  .ا@ه<	ل )

  



  :منهج البحث  -6ً
ــار أن      ــى اعتب ــفي التحليلي،عل ــث الوص ــنهج البح ــى م ــث عل ــد البح يعتم

ــسية    ــة النف ــادين الدراس ــي مي ــزةً ف ــةً متمي ــفية أهمي ــوث الوص ــة وللبح  التربوي
ــة ــل،واالجتماعي ــروف  فهي توص ــن الظ ــة ع ــائق دقيق ــى حق ــستنبط الراهنة، إل وت

ــواهر المختلفة  ــين الظ ــة ب ــة القائم ــات الهام ــى البيانات،العالق ــسر معن ــد ،وتف وتم
ــة  ــدة وقيم ــات مفي ــاحثين بمعلوم ــم  تعينو،الب ــبابه ورس ــر وأس ــم الحاض ــى فه  عل

  ) .١٢٩ ،١٩٨٩عاقل (خطط المستقبل واتجاهاته
ثنا في أسـباب اختيـار هـذا المـنهج لهـذا النـوع مـن الدراسـة نجـد                    وإذا بح   

ــد     ــالً لتحدي ــصمم أص ــود حالياً،وي ــو موج ــا ه ــا عم ــفي يخبرن ــث الوص أن البح
ــالموقف الراهن  ــة ب ــائق المتعلق ــف الحق ــع  ،ووص ــر الواق ــب األم ــيح جوان ولتوض

 ىويقــوم الوقــت الــذي تجــر.ووصــفها وصــفاً تفــسيرياً بداللــة الحقــائق المتــوفرة
الدراسـة بـدور هـام فـي تفـسير البيانات،كمـا يقـوم حجـم العينـة بـدور مهـم             فيه  

ــائج  ،أيــضاً ــة لمجتمــع الدراســة حتــى تكــون نت ــة ممثل ــزم أن تكــون العين لذلك يل
ــات  ــر مــن مجــرد بيان  الدراســة تكــونوال ،البحــث صــادقة،والبحث الوصــفي أكث

ير  مــا لــم تنــاقش البيانــات إلــى درجــة تمتــد إلــى مــستوى التفــسجــادة ومثمــرة
  .المالئم

ــات     ــع البيان ــة جم ــع طريق ــي م ــفي التحليل ــث الوص ــنهج البح ــب م ويتناس
المعتمدة في البحث وهـي االسـتبانة التـي تعتمـد فـي صـدق بياناتهـا علـى عوامـل                    

وهي مــن ،كثيــرة تــرتبط بــأفراد الدراســة وأهــوائهم وجــديتهم فــي تقــديم البيانــات
ــت ــرق اسـ ــر الطـ ــوي أكثـ ــسي والتربـ ــث النفـ ــي البحـ ــ( عماالً فـ ودة عـ

  ). ١٩٩٢،١١٥وملكاوي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :أدوات البحث  -7ً
أعـدت مـن قبـل الــدكتور مطـاع بركـات والــدكتورة       اســتبانة االعتمـاد علـى  تـم  

العنـف األسـري الموجـه للطفـل وهـي دراسـة مـسحية لواقـع                تقـيس   إيمان عـز    
أطفــال المــدارس فــي الجمهوريــة العربيــة الــسورية وتــم تقنــين االســتبانة علــى 

   .رية البيئة السو

  
   :التعريفات اإلجرائية -8ً
  

 المـضطرب كالميـاً     الدرجـة التـي يحـصل عليهـا التلميـذ          وهـو : العنف األسـري    
ـ    والتلميذ العـادي   ويـشمل   ،  علـى االختبـار المخـصص لهـذا البحـث          م جـراء أدائه
  .  وعنف اإلهمال ، والعنف الجسدي ، العنف العاطفي 

 المــضطرب كالميــاً ا التلميــذالدرجــة التــي يحــصل عليهــ وهــو  :عنــف اإلهمــال
ــادي ــذ الع ــوالتلمي ــى م جــراء أدائه ــال عل ــف اإلهم ــاس عن ــذا مقي  المخــصص له

   . البحث
 المـضطرب كالميـاً     الدرجـة التـي يحـصل عليهـا التلميـذ          وهـو  : العنف العـاطفي  

 المخــصص لهــذا مقيــاس العنــف العــاطفي علــى م جــراء أدائهــوالتلميــذ العــادي
   . البحث

 المـضطرب كالميـاً     الدرجـة التـي يحـصل عليهـا التلميـذ          وهـو  : الجـسدي العنف  
 المخــصص لهــذا مقيــاس العنــف الجــسدي علــى م جــراء أدائهــوالتلميــذ العــادي

   .البحث
ــاً ــضطرب كالمي ــذ الم ــيم   : التلمي ــة التعل ــي مرحل ــدرس ف ــذي ي ــذ ال ــو التلمي وه

ــرة    ــة القنيط ــدارس محافظ ــى بم ــة األول ــي الحلق ــن  ، األساس ــاني م ــذي يع وال
ـ   ق والكـالم والـذي سـيتم التعـرف عليـه مـن خـالل فـرز المرشـد                   اضطراب النط

  .وبطاقة التلميذ المدرسية ، ومعلم الصف ، النفسي 
وهـو التلميـذ الـذي يـدرس فـي مرحلـة التعلـيم األساسـي الحلقـة                   : التلميذ العادي 

  .األولى بمدارس محافظة القنيطرة 
  
   
  
  



 

  

  :هذا البحث المستخدمة في مصطلحات ال - 9ً

  

HI ا – ١J� :   ,أحـد أنمـاط الـسلوك العـدواني الـذي ينـتج مـن وجـود عالقــات         ه�

غير متكافئة في إطـار نظـام تقـسيم العمـل بـين األفـراد ومـا يترتـب علـى ذلـك                       
ــاعي    ــام االجتم ــه لنظ ــا يملي ــاً لم ــرد وفق ــل ف ــة ك ــألدوار و مكان ــد  ل ــن تحدي م

    ) .٢١ ، ٢٢٠٥القرني  ( واالقتصادي السائد في المجتمع 

هــو أحــد أنمــاط الــسلوك العــدواني الــذي ينــتج عــن   : األســريالعنــف – ٢

 ممــا يجعــل الطــرف األقــوى فــي ةوجــود عالقــات غيــر متكافئــة داخــل األســر
ــدنيا ــك ب ــرة ينته ــا" األس ــعف " أو لفظي ــرف األض ــوق الط ــي (.  حق  ٢٠٠٥، القرن

،٢٢(  
ي – ٣LII%�ا HII
J�ــد  : ا ــسلوك المتعم ــن ال ــوع م ــو أي ن ــه ، ه ــتج عن ــذي ين ال

والممـارس مـن قبـل أحـد الوالـدين          ، رر واألذى علـى جـسم الطفـل         إحداث الـض  
سـواء كـان فـي صـورة        ، أو كليهما أو اآلخـرين المحيطـين بالطفـل فـي األسـرة              

ــل    ــم للطف ــداث أل ــي إح ــسبب ف ــل يت ــرفس أو  ( عم ــرص أو ال ــضرب أو الق كال
ــربط   ــبس أو ال ــرق أو الح ــن    ، ) الح ــرة م ــر مباش ــرى غي ــال أخ أو أي أعم

   )٤٧ ، ٢٠٠٥آل سعود  ( .ي حدوث أذى للطفل الممكن أن تتسبب ف

 والمعتــادة مــن قبــل ةالمــضايقة اللفظيــة المــستمر هــو  :العنــف العــاطفي – ٤

أو ، وذلـك عـن طريـق التقليـل مـن قـدره             ، والدي الطفل أو المحيطـين بـه عليـه          
، وكـذلك التقلـب فـي مـشاعر الحـب تجاهـه             ، أو الـسخرية منـه      ، نقده أو تهديـده     

أو ، دام وســائل لفظيــة أو غيــر لفظيــة كالنبــذ مــثالً أو تخويفــه مــن خــالل اســتخ
   ) ٦٦، المرجع السابق ( أو مضايقته ، أو إغاظته ، حتقاره أو ا، إزعاجه 

    :عنف اإلهمال – ٥

ــوع   ــن أي ن ــه م ــي حمايت ــصور ف ــل ،أو الق ــع للطف ــدائم أو المتقط ــال ال اإلهم
تعرضــه للبــرد أو مــن أنــواع الخطــر الــذي قــد يتعــرض لــه ، باإلضــافة  إلــى 

للجوع ، أو القـصور فـي تـوفير الرعايـة الالزمـة لـه ، والخاصـة بـصحة الطفـل                      
  ) .Saraga،:1993  59(أو نموه 

  
  



  Language: اللغة - ٦

عبارة عن نظام من الرمـوز يتفـق عليـه فـي ثقافـة معينـة أو بـين أفـراد فئـة                       
لقواعـد محـددة    معينة أو جنس معـين ويتـسم هـذا النظـام بالـضبط والتنظـيم طبقـاً                  

، منطوقـة، مكتوبـة، لغـة اإلشـارة       : وقـد تكـون اللغـة     ، في إحدى وسـائل التواصـل     
وقـد تـضم رمـوز مـن األشـكال الهندسـية             .لغـة األصـابع   ، لغة برايل، لغة العيـون    

  )٢٧، ص ٢٠٠٣سليمان، .( أو النقاط
 Speech: الكالم.٢

ــو  ــتقبال الر  ه ــا اس ــن خالله ــتم م ــي ي ــة الت ــي أو العملي ــل الحرك ــوز الفع م
   )٥٠٨ ، ٢٠٠٧، البطاينة وآخرون . ( الصوتية وإصدار هذه الرموز 

  Disorders : Speechاضطراب الكالم.٣
هو انحراف الكـالم عـن المـدى المقبـول فـي بيئـة الفـرد وينظـر إلـى الكـالم                      

  :على أنه مضطرب إذا اتصف بالخصائص التالية
، ةخــصائص صــوتية وبــصرية غيــر مناســب، غيــر واضــح، صــعوبة ســماعه

عيـوب فـي    ، إجهـاد فـي إنتـاج األصـوات       ، اضطرابات في إنتـاج أصـوات محـددة       
ــاع والكــالم ــة، اإليق ــوب لغوي ــو  ، عي ــر والجــنس والنم ــر مناســب للعم ــالم غي ك

  )٢٢،ص ٢٠٠٥زريقات،.    (الجسمي
  Articulation: النطق.٤

" اللبنـات األولـى للكـالم     "هو العملية التـي يـتم مـن خاللهـا تـشكيل األصـوات               
ــصادر ــوز   ال ـــورة رم ــي ص ـــر ف ــي تظهــ ــصـوتي ك ـــهاز ال ــن الج ة ع

ــة ــورة معين ــي ص ـــم ف ــي  ،تنتظ ــستخدمة ف ــة الم ــة الكلي ــات الحركي ــو العملي وه
  )٣١،ص ١٩٩٧الشخص، . (تخطيط وإنتاج الكالم

   Articulation Disorders:اضطراب النطق.٥
ــى   ــدرة عل ــاج الحركــي للكــالم أو عــدم الق هــو صــعوبات فــي مظــاهر اإلنت

ــوا ــاج أص ــوات  إنت ــراج أص ــي إخ ــاء ف ــة أخط ــدث نتيج ــددة وتح ــة مح ت كالمي
حــــروف الكــــالم مــــن مخارجهــــا وعــــدم تــــشكيلها بــــصورة 

   . )٢٥٥،ص ٢٠٠٤الظاهر،(صحيحة
  
  
  
  



  

  : حدود البحث -10ً

ــة -١ ــدود المكاني ــرة  :  الح ــة القنيط ــدارس محافظ ــن م ــدد م ــشمل ع ت
  .مرحلة التعليم األساسي الحلقة األولى 

تـم تطبيــق هــذا البحـث فــي الفــصل الدراســي    :الحـدود الزمانيــة   – ٢
ــين   ــة بـ ــرة الواقعـ ــي الفتـ ــاني فـ  / ٥ / ١ م و ٢٠٠٧ / ٣ / ١٥الثـ

  . م ٢٠٠٧
ــشرية   - ٣ ــدود الب ــي   :الح ــيم األساس ــة التعل ــذ مرحل ــشمل تالمي  وت

الحلقة األولـى ذكـور وإنـاث العـاديين والـذين يعـانون مـن اضـطرابات                 
ــددهم   ــالغ ع ــالم والب ــق والك ــذ ) ٦٠( النط ــنهم تلمي ــذة م  ) ٣٠( اً وتلمي

ــاً   ــضطربين كالمي ــذة م ــذاً وتلمي ــن   ) ٣٠( و ، تلمي ــذة م ــذاً وتلمي تلمي
  .التالميذ العاديين 
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ــسانية  ــي المجتمعــات اإلن ــر ظــاهرة العنــف مــن الظــواهر القديمــة ف فهــي ، تعتب
يمة قدم اإلنـسان الـذي ارتـبط ومـا زال يـرتبط بـروابط اجتماعيـة مـع الوسـط                     قد

إال أن مظـاهره وأشـكاله تطـورت وتنوعـت بـأنواع            ، الذي فيـه يـؤثر وبـه يتـأثر        
 : جديدة فأصبح منها

ــديني، العنــف الــسياسي والعنــف األســرى الــذي تنــوع وانقــسم هــو ، والعنــف ال
  :أيضاً إلى

ـ  –العنف األسـرى ضـد المـرأة          العنـف األسـرى     –ف األسـرى ضـد األطفـال         العن
  .ضد المسنين

 صتواجــه الطفولــة فــي العــالم بــشكل عــام وفــي العــالم العربــي بــشكل خــاو

منــذ التــاريخ  األطفــال تحـديات مــصيرية فـي مختلــف جوانــب الحيـاة، فمــا زال   
ــديم ــة    الق ــات االجتماعي ــة الفئ ــي بني ــعف ف ــة األض ــذا الحلق ــصرنا ه ــى ع وحت

أنــواع االســتغالل والحرمــان، وموضــوع دائــم النتهاكــات  المعرضــة دائمــاً لكافــة
ــإن ــذا ف ــار، ل ــة األطفــال الكب ــاجون لرعاي ــي   ( واهتمــام خــاص بهــم يحت الككل

العــرب  األطفــال  وممــا ال يقبــل الجــدل أو الــشك فــإن ماليــين مــن )٢ ، ٢٠٠٥
ــون ــسوء    ال يزال ــة ل ــم عرض ــية، فه ــسانية األساس ــوقهم اإلن ــن حق ــرومين م مح

مـع ذلـك الـشفاء منهـا إلـى االسـتغالل الجنـسي         راض التـي يمكـن  التغذية أو األم
والتمييـز بـين الـذكور واإلنـاث      والتحـرش الجنـسي واسـتغالل الطفـل فـي العمـل      

ــال أو ــال األطف ــاديين واألطف ــدني   الع ــى ت ــوالً إل ــة وص ــات الخاص ذوي الحاج
ــراً  ــيس آخ ــراً ول ــه وأخي ــيم أو انعدام ــستوى التعل ــال  م ــف واإلهم ــرض للعن التع

ــ ــة  واالس ــي المدرس ــزل أو ف ــل المن ــه داخ ــكاله وأنواع ــة أش ــي  تغالل بكاف أو ف
   .مؤسسات الرعاية البديلة

يعيـشه أطفالنـا فـي العـالم العربـي ونحـن فـي بدايـة          إن الواقـع المأسـاوي الـذي   
ــورات  ــرن الث ــة، ق ــة الثالث ــة   األلفي ــة والمعلوماتي ــازات التكنولوجي ــة اإلنج العلمي

ـ    فكيـف لنـا أن نواجـه هـذا        . والتقدم  والكيفـي الهائـل مـن المعرفـة         يالتطـور الكم
ــسان  ــوق اإلن ــرام حق ــضارة واحت ــب الح ــة رك ــدم ومواكب ــن  والتق ــل إال م والطف

خــالل جيــل خــالق مبــدع وحــر، جيــل فتــي يــؤمن بقيمــه وحــضارته وثقافتــه  
أمتـه وإنجازاتهـا الثقافيـة والروحيـة التـي ال بـد لهـا مـن أن تـزاوج بـين            وتاريخ
داثـة، جيـل مهيـأ ثقافيـاً ونفـسياً وجـسدياً، جيـل يعـرف         والمعاصـرة والح  األصالة



ــا ــاً له ــه، واعي ــف التحــديات   حقوق ــداً لمواجهــة مختل ــا ومع ومناضــالً مــن أجله
ــة وبشخــصية ســوية ــسية متوازن ــة بنف ــالعلم والمعرف ــسلحاً ب ــن . مت ــذا ل وكــل ه

   .سالم والعنف إلغاء يتحقق إال في بيئة حاضنة محبة ال عنفية فالحب
ـ     ك أصـبح مـن األهميـة مكـان تنـاول ظـاهرة العنـف األسـرى         من خـالل كـل ذل

باعتبـاره أحـد مالمـح العنــف الـذي يـؤثر بـشكل كبيــر علـى اسـتقرار المجتمــع         
وذلك ألن ظـاهرة العنـف تعتبـر مـشكلة اقتـصادية لمـا يـنجم عنـه مـن                    ، وتكوينه

ويعــد أيــضاً مــشكلة علميــة ألنــه إذا وجــد هــذا الــسلوك ، خــسائر ماديــة كبيــرة
علــى عجــز العلــم واإلنــسان عــن تقــديم فهــم واقعــي ســليم للــسلوك العنيــف دل 

كذلك يعتبـر مـشكلة مرضـية ألنـه يعـد عرضـاً مـن أعـراض المـرض                   ، اإلنسانى
وهــو مــشكلة اجتماعيــة مــن حيــث كونــه مظهــراً لــسلوك منحــرف ، االجتمــاعي

  .ولذلك فقد تناولته المجتمعات بالبحث في كافة المجاالت ، لدى الفرد
H
J�3$م اBو�  Mت�Bی�Jت:  

علــى الــرغم مــن االتفــاق علــى أن العنــف ظــاهرة توجــد فــي كــل المجتمعــات 
ــته ــوا بدراس ــذين اهتم ــسانية إال أن ال ــوااإلن ــا ا اختلف ــات وفق ــي صــياغة التعريف  ف

لضيق أو اتـساع الزاويـة التـي ينظـر منهـا الباحـث وتبعـاً للنظريـة التـي يـؤمن                      
  .بها

، وهــو ضــد الرفــق،  الرفــق بــهبأنــه الخــرق بــاألمر وقلــة" فقــد عــرف لغويــاً 
ابـن منظـور   .(“والتعنيـف هـو التقريـع واللـوم     ، أي أخـذه بـشدة  : وُأعنـف الـشيء  

٢٥٧ ، ١٩٥٦(   
بأنـه صـورة مـن الـشدة     : فقـد جـاء علـى لـسان المنـاوي      : أما اصطالحاً وفلـسفة   

التــي تجانــب الرفــق و اللطــف و هــو طريــق قــد يــدفع صــاحبه إلــى األعمــال 
   . )٢١ ،٢٠٠٥القرني  (تل وغيره اإلجرامية الكبيرة كالق

علــى الــرغم مــن االتفــاق علــى  أن ظــاهرة العنــف توجــد فــي كــل المجتمعــات 
إال أن الــذين اهتمــوا بدراســتها اختلفــوا فــي صــياغة التعريفــات وفقــاً ، االنــسانية 

  .لضيق أو اتساع الزاوية التي ينظر منها الباحث 
ة العنــف يحمــل ثــالث ومــن هنــا نجــد أن التــراث األدبــي حــول تعريــف ظــاهر

  :اتجاهات فكرية االتجاه األول 
ــائل    ــانوني لوس ــر الق ــتعمال غي ــاره االس ــاً باعتب ــف قانوني ــف العن ــضمن تعري  يت

ـ                وعلـى هـذا     . ةالقسر المـادي والبـدني ابتغـاء تحقيـق غايـات شخـصية أو جماعي
ــشروع أو   ــر م ــتخداماً غي ــوة اس ــضغط أو الق ــتخدام  ال ــي اس ــاً يعن ــالعنف قانوني ف



 ٢٠٠٥، القرنــي (ابق للقــانون مــن شــأنه التــأثير علــى إرادة فــرد  مــا غيــر مطــ
ــن الناحيــ  ) ٢١، ــف م ــول أن العن ــن الق ــد  ةويمك ــى تحدي ــز عل ــة يرك  القانوني

  المسؤولية الجنائية في العدوان
هـو سـلوك أو فعـل يتـسم بالعدوانيـة           : ومفهوم العنـف مـن المنظـور االجتمـاعي          

ــ ــصدر ع ــة أ ني ــرداً أو جماع ــون ف ــد يك ــرف ق ــ ط ــة أو دول ــة اجتماعي  ةو طبق
بهدف استغالل أو إخضاع طـرف أخـر فـي أطـار عالقـة قـوة غيـر متكافئـة ممـا                      
ــة أو    ــرد أو جماع ــسية لف ــة أو نف ــة أو معنوي ــرار مادي ــداث أض ــي إح ــسبب ف يت

  .طبقة اجتماعية أو دولة أخرى 
أحـد أنمـاط الـسلوك العـدواني الـذي ينـتج            : وهناك من يعـرف العنـف علـى أنـه           

قات غير متكافئـة فـي إطـار نظـام تقـسيم العمـل بـين األفـراد ومـا                    من وجود عال  
يترتــب علــى ذلــك مــن تحديــد  لــألدوار و مكانــة كــل فــرد وفقــاً لمــا النظــام 

   .االجتماعي واالقتصادي السائد في المجتمع 
فـالعنف  نمـط مـن أنمـاط الـسلوك ينبـع عـن               : ومن وجهة نظـر علمـاء الـنفس         

ـ            نفـسية ال شـعورية تنتـاب الفـرد و تعوقـه             تاحالة من اإلحبـاط نتيجـة  لـصرا ع
عن تحقيـق أهدافـه ولـذلك هـو يلجـأ إلـى العنـف للتنفـيس عـن قـوى اإلحبـاط                       

  . الكامنة 
ــسي    ــل النف ــة التحلي ــس مدرس ــد مؤس ــد فروي ــد  : ويؤك ــة تمت ــف خاص أن العن

جذورها إلى الطبيعـة البـشرية وهـي بـذلك موجـودة فـي وضـع كمـون وتثـار إذا                     
ــرد وع ــشاط الف ــرض ن ــن   اعت ــا م ــة كغيره ــتجابة طبيعي ــالعنف اس ــك ف ــى ذل ل

  )٢٢ ،٢٠٠٥، القرني (االستجابات الطبيعية للفرد 
  

H
J�دات ا��: (Aggression Determinants)   
 

   : ا����1 	� ا��1دات
استثارة العنف لدى اإلنسان وليس معنى هذا أن   ويعتبر هو أهم عامل منفرد في:اإلحباط - ١

يؤدي اإلحباط إلى العنف  ولكي نف، أو أن كل عنف هو نتيجة إحباطالع كل إحباط يؤدي إلى
    :فالبد أن يتوفر عامالن أساسيان

   .أن اإلحباط يجب أن يكون شديداً:  أوالً

أنـه غيـر    الشخص يستقبل هذا اإلحباط على إنه ظلم واقع عليه وال يستحقه، أو أن:  وثانياً
   .شرعي



تكون هذه االستثارة بسيطة فـي البدايـة كلفـظ      وربما:يناالستثارة المباشرة من اآلخر - ٢
يمكن أن تتضاعف االستثارات المتبادلة لتصل بالشخص إلـى أقـصى    جارح أو مهين ولكن

   .العنف درجات

نماذج للعنف في التليفزيون أو  وهذا يحدث حين يشاهد الشخص: التعرض لنماذج عنف - ٣
   :ف من خالل آليات ثالثة هيللعن السينما، فإن ذلك يجعله أكثر ميال

 Learning)  (Observational   التعلم بالمالحظة-أ

اآلخرين لم يكن يعرفهـا   يتعلم الشخص من مشاهد العنف التي يراها طرقاً جديدة إليذاء حيث
  .. من قبل

بمعنى أن الضوابط والموانع التي تعتبر حاجزا بين اإلنسان  :(Disinhibition)  االنفالت-ب
   .الشاشة تضعف تدريجيا كلما تعرض لمشاهد عنف يمارسها اآلخرون أمامه على عنفوال

حساسية الشخص لآلثار المؤلمة للعنـف   حيث تقل :(Desensitization)  تقليل الحساسية-ج
هذا العنف كلما تكررت عليه مشاهد العنف ، فيصبح بذلك أكثـر   وللمعاناة التي يعانيها ضحية

  .ن اإلحساس باأللم أو تأنيب الضميرعلى العنف دو إقداما

        (enviromental Determinants)   : المحددات البيئية-

   .إلخ… الهواء والضجيج واالزدحام  مثل تلوث

 :(Situational-Determinants)  المحددات الموقفيه

أو التدريبات المسابقات،  مثال لذلك المنافسة الشديدة في: االستشارة الفسيولوجية العالية  - ١
ــالم  ــرض ألفـ ــة، أو التعـ ــية العنيفـ ــرة الرياضـ ــشاهد مثيـ ــوي مـ   .تحـ

كأن يرى الـشخص  (لالستثارة الجنسية العالية  فقد وجد أن التعرض: االستثارة الجنسية  - ٢
ــشاهد   ــا بالم ــاً مليئ ــسية فيلم ــف   ) الجن ــتجابات العن ــشخص الس ــئ ال   .يه

  . أكثر ميال للعنف نحو أي شخص أمامهاإلنسان لأللم الجسدي يكون فحين يتعرض: األلم - ٣

 (OrganicDeterminants)   :المحددات العضوية 

هرمون األندورجين  تعزو بعض الدراسات العنف إلى ارتفاع نسبة: الهرمونات والعقاقير  - ١
ويؤدي استعمال . الدراسات غير مؤكدة حتى اآلن في الدم، وإن كانت هذه) الهرمون الذكري(

   .والباربتيورات واألفيونات إلى زيادة االندفاع نحو العنف كحولالعقاقير كال

السيروتونين بالعنف، فـي   بشكل عام ترتبط زيادة الدوبامين ونقص: الناقالت العصبية  - ٢
   .إلى التقليل من السلوك العنيف تؤدي GABA حين أن زيادة السيروتونين والـ

 ائم زيادة نسبة السلوكيات العنيفة في توأم أحاديدراسات التو أكدت: الصبغيات الوراثية  - ٣

أخرى زيادة العنف فـي   البويضة إذا كان التوأم اآلخر متسما بالعنف، وأكدت دراسات وراثية



الذين لديهم تاريخ عائلي لالضطرابات النفـسية   األشخاص ذوي الذكاء المنخفض، وفي أولئك
 )  XYY  (ي التركيب الكروموسـومي يتأكد بشكل قاطع أن األشخاص ذو وهناك احتمال لم

   ) . ١ص ، ٢٠٠٦، المهدي  ( ألن يكونوا أكثر ميال للعنف يميلون


H ا-,�ي J�ا:  
 O  �	Pت�ری �	B.QM�$1�ا H
J�ل ا�BRS� : 

تعتبر ظاهرة اإلسـاءة لألطفـال مـن أخطـر الظـواهر التـي تقـف فـي وجـه تقـدم                      
 غيــر صــحية و خاطئــة المجتمــع و تهــدد تماســكه مــن كونهــا تنــشئة اجتماعيــة

ــال   ــة األطف ــى إيجــاد نظــام لحماي ــذلك توجهــت األنظــار مــن أجــل العمــل عل ل
خاصــة و أن تــاريخ الطفولــة يعتبــر مظلمــاً منــذ قــرون ، حيــث ســادت أشــكال 

  . القتل و التعذيب تلك العصور 
من تلك األشـكال أن حـدد فـي القـرن الـسابع عـشر قـانون فرنـسي يـسمح لـألب                   

 علــى أن الطفــل لــم يكــن موضــوعاً ذا أهميــة خاصــة ، و بقتــل أوالده ممــا يــدل
إن إباحــة القتــل كانــت تتعلــق باألطفــال الــشاذين أو المعــاقين أو كثيــري الــصراخ 
، كما كانت ظـاهرة بيـع األطفـال لألغنيـاء مقابـل الحـصول علـى ثمـنهم منتـشرة                     

  . ، كذلك ظاهرة استغالل األطفال في العمل
طفـال فـي نهايـة القـرن الثـامن عـشر و بدايـة               بدأت محاولة التغيير فـي وضـع األ       

ــام    ــاز ع ــح إنج ــر أوض ــشر و يظه ــع ع ــرن التاس ــتطاع ١٨٩٩الق ــدما اس  عن
ــة   ــسيدات والي ــسوي ل ــاد الن ــوىاالتح ــة  ألين ــى موافق ــصول عل ــة الح  األمريكي

  . الحكومة المحلية في إنشاء محكمة خاصة باألحداث 
يخ ، إال أن االهتمـام      و رغم قـدر اإلسـاءة التـي تعـرض لهـا األطفـال عبـر التـار                 

بهم وجد حديثاً حيـث بـدأ طبيـب أخـصائي أمريكـي أخـصائي أشـعة يـدعى كافيـه                    
 بالتحـدث عـن اإلسـاءة الجـسدية لألطفـال مـن خـالل وصـف حـاالت                   ١٩٦٤عام  

الـشقيرات ،   ( نزيف دمـاغي و كـسور عظـام كـان يقـوم بتـصويرها أثنـاء عملـه                   
   . )٧ ص ،٢٠٠١المصري 

  

H ا-,�ي J�3$م اB�:  

يعد العنف األسـري مـن أشـد أنـواع العنـف خطـورة علـى الفـرد مـن النـاحيتين                      
ــص  ــاره  ال تقت ــي أن آث ــه ف ــن خطورت ــة  وتكم ــسية واالجتماعي ــى رالنف ــط عل  فق

 المتمثلـة   ةنتائجه المباشرة بـل تتعـدى ذلـك إلـى ذلـك إلـى النتـائج غيـر المباشـر                   
ـ                ا تحـدث خلـال فـي       في عالقات القوة غير المتكافئـة داخـل األسـرة والتـي غالبـاً م



ــد األطفــال والمــراهقين   نــسق القــيم  واهتــزازا فــي نمــط الشخــصية خاصــة عن
   .ايتبعه إعادة إنتاج العنف سواء داخل األسرة أو خارجه

بأنـه  أحـد أنمـاط الـسلوك العـدواني الـذي ينـتج عـن                 : ويعرف العنـف األسـري      
 والرجـل  عالقات قـوة غيـر متكافئـة فـي إطـار نظـام تقـسيم العمـل بـين المـرأة                  

ـ   ، داخل األسرة     علـى ذلـك مـن تحديـد ألدوار ومكانـة كـل فـرد مـن              بومـا يترت
ــرة  ــراد األس ــي   ، أف ــسائد ف ــاعي ال ــصادي االجتم ــام االقت ــه النظ ــا يملي ــاً لم وفق

   ) .١٦، ٢٠٠٠، عبد الوهاب . ( المجتمع 
ــد  ــب ســيد أحم ــرى غري ــا ي ــاط ) م١٩٩٩(كم ــف األســري هــو أحــد أنم أن العن

ـ      ةذي ينـتج عـن وجـود عالقـات غيـر متكافئـة داخـل األسـر                السلوك العـدواني ال
حقـوق الطـرف   " أو لفظيـا " مما يجعـل الطـرف األقـوى فـي األسـرة ينتهـك بـدنيا         

  )٢٢ ،٢٠٠٥، القرني (.  األضعف 
كما يرى العـاملون فـي الحقـل الطبـي بـأن العنـف األسـري هـو حـاالت يمكـن                      

ــابة أو أذى  ــشخيص إص ــا ت ــد أو ا ، فيه ــل الوال ــن قب ــة م ــداث أوني ــشرف إلح لم
   )٥١ ، ١٩٩٧رمو  . (  األذى باإلضافة إلى سوء التغذية المتعمد  

والعنف األسـري فـي هـذه الدراسـة يقـصد بـه كـل فعـل لفظـي أو غيـر لفظـي                        
" يتسم باستخدام القـوة والـسلطة مـن قبـل طـرف فـي األسـرة يلحـق فيـه ضـررا                     

  .بطرف آخر في األسرة وهو الطفل  " أو نفسيا" جسميا

H ا-,�ي دوا�T اJ� :  

 ما يرتبط بالبيئة، ففي بعض المجتمعات يعتبر العنف األسري من قبيل إثبـات شخـصية                -١
  .ورجولة اإلنسان، وتميزه عن المرأة

 ومنها ما يرتبط بالجانب االقتصادي، فقد تدفع الظروف المعيشية السيئة، والضغوط التي    -٢
  .لك الضغوط في محيط األسرةيولدها الفقر في نفس اإلنسان إلى أن يفرغ شحنة ت

 ومن الدوافع ما يرتبط بفارق الوعي بين الرجل والمرأة، فاقتران الرجل بشريكة تفوقه              -٣
من حيث المستوى العلمي والثقافي قد يدفع الرجل إلى اإلحساس بالدونية، ما يدفعه إلى سـد                

  .تعويض ذلك اإلحساس بممارسة العنف

صر ممارسته بالرجل، بل قد يمارس من قبـل المـرأة      هذا ويذكر أن العنف األسري ال تنح      
فقد أثبتت بعض الدراسات الميدانية التي أجريت في محـيط المجتمعـات العربيـة أن               . أيضاً

الرجل يعاني في بعض المجتمعات من العنف األسري بنسبة أكبر من معاناة المـرأة، إال أن                



 .ألسري بناء على تركيبته الفسيولوجيةالغالب في المقام هو أن الرجل عادة ما يمارس العنف ا    
   ) ١ ، ٢٠٠٧، البصري ( 

H
J�ا T	��
 : ا-,�ي ی
ــاد  إ ــل وازدي ــرص العم ــى ف ــسة عل ــتداد المناف ــة واش ــام المدين ــي زح ــاة ف ن الحي

ــى     ــديون عل ــراكم ال ــدخول وت ــاض ال ــوارد وانخف ــعف الم ــع ض ــتهالك م االس
ــرو  ــاتهم األساســية وضــعف ال ــة متطلب ــراد وعجــزهم عــن تلبي ابط األســرية، األف

والعنـف داخـل    . كلها مجتمعة تعـد المنبـع الـذي ينبـع منـه نهـر العنـف األسـري                 
 هـو واحـد مـن أشـكال العنـف التـي توجـه نحـو                 -كما يـصفه المهيـزع    -األسرة  

ــر شــرعية  ــه بطريقــة غي ــاع األذى علي ــراد األســرة وإيق ــاين . واحــد مــن أف ويتب
وح مــا بــين البــسيط العنــف األســري فــي درجــة اإليــذاء النفــسي والبــدني ويــرا

، المهيـزع     ( .الذي يـؤدي إلـى غـضب الـضحية والـشديد الـذي قـد يـودي بهـا                  
٤ ، ٢٠٠٣(   

  

H ا-,�ي J��� ��Cت�  :ا�J$ا�� ا�1

  
تــشير نتــائج الدراســات المبكــرة أن ســوء معاملــة األطفــال قــد وجــدت جــذورها 

ــالغين  ــدى الب ــسية ل ــطرابات النف ــي االض ــى أ. ف ــات األول ــارت الدراس ــد أش ن وق
البـالغين الـذين يـسيئون معاملـة أطفـالهم أو يهملـونهم يكـون لـديهم عـادة تاريخــاً          

ولــديهم توقعــات غيــر حقيقيــة بــأن هــؤالء ، فــي اإلســاءة عنــدما كــانوا أطفــاالً 
ــسهم  ــة بأنف ــون احتياجــاتهم االنفعالي ــال يلب ــدفاعات ، األطف ــضعيف لإلن ــضبط ال وال

  .العدوانية 
عـاد البـاحثون إلـى نظريـة األنظمـة          ، طفـل   فـي فهـم سـوء معاملـة ال         وللمساعدة
ــة  ــن    ، البيئي ــر م ــأثران بكثي ــالهم تت ــال وإهم ــاءة لألطف ــشفوا أن اإلس ــد اكت لق

ــة   ــي العائل ــة ف ــرات المتداخل ــع ، المتغي ــة ، المجتم ــستويات الثقافي ــدول ، الم والج
  : التالي يلخص العوامل المرتبطة باإلساءة للطفل 

  
  
  
  
  



  
  

  العامل

  

  الوصف

خصائص 
  دينالوال

تـاريخ فـي    ، تعاطي الكحول والمخدرات    ، اإلضطرابات النفسية   
الرغبـة فـي    ، اإليمان في القسوة والتأديب البدني      ، اإلساءة كطفل   

التوقعات غير المعقولـة    ، إشباع الحاجات االنفعالية من خالل الطفل       
  .ومستوى تعليم متدني ، صغر سن الوالدين ، لسلوك الطفل 

خصائص 
  الطفل

عـدم  ، صـعوبة المـزاج     ، المرض الشديد   ، ضج الكافي   عدم الن 
  .مشكالت تطورية أخرى ، االنتباه والنشاط المعرفي 

خصائص 
  العائلة

العزلـة  ، عدم االستقرار العائلي    ، التشرد  ، الفقر  ، الدخل المتدني   
، التنقـل الـدائم     ، اإلساءة البدنية لألم من قبل الزوج       ، اإلجتماعية  

، ظروف معيشية مكتظـة     ، قصيرة بين الوالدات    الفترات الزمنية ال  
  .ضغوطات الحياة اليومية ، وظيفي رنقص استقرا، منزل غير منظم 

  

  المجتمع

  

نقص في مراكـز رعايـة األمومـة        ، التميز بالعزلة االجتماعية    
نقص فـي مراكـز     ، نقص في مراكز الرعاية األسرية      ، والطفولة  

نقص فـي مراكـز     ، المدرسة  نقص برامج ماقبل    ، التوعية والتنمية   
  . الترويح ودور العبادة لتوفير الدعم للعائلة 

  الموافقة على القوة البدنية والعنف كطرق لحل المشكالت   الثقافة

  وكلما زادت مخاطر وجود عدد أكبر من هذه العوامل زادت احتمالية حدوث اإلساءة  

   )٥١ ، ٢٠٠٦ أبو رياش وآخرون (                                                      

H
J��11ر,� ا� �J%U1�ا�� ا$J�ا : 

 التدريب االجتماعي الخاطيء أو الناقص ويظهر في المجتمعات التي تتناقص فيها القـيم              -
  . واألهداف التربوية العامة وتتفكك فيها األسرة بصورة ملحوظة 



اف تؤدي إلى خلق حالة متميعة عند        الجزاءات الضعيفة سواء بالنسبة لالمتثال أو االنحر       -
  . األفراد وكذلك ضعف الرقابة فقد يكون الجزاء شديد ولكن القائم على تنفيذه ال ينفذه بدقة 

ــدة    -  ــن ح ــل م ــة التقلي ــاول جماع ــدما تح ــذا عن ــدث ه ــر ويح ــهولة التبري  س
االعتــداء علــى المعيــار أو تلمــس المعــاذير ويــتم هــذا بــشكل إرادي مــن بعــض 

  .  التخريب  االجتماعياألفراد بقصد
 عدم وضـوح المعيـار ويـؤدي ذلـك إلـى بلبلـة األفكـار واالتجاهـات وخاصـة                    - 

  . عندما يعني المعيار بالنسبة لفردين أو أكثر شيئا مختلفا
 قــد تتنــاقض نــواحي الــضبط االجتمــاعي فتتجمــد القواعــد القانونيــة وال تــساير - 

ــ  ــذي يتط ــت ال ــي الوق ــافي ف ــاعي والثق ــر االجتم ــصورة التغي ــع ب ــه المجتم ور في
  . تعطل فاعلية هذه القواعد وتجعلها عقيمة من وجهة نظر األفراد 

 بعض الجماعـات االنحرافيـه فـي المجتمعـات تكـون مـن القـوة بحيـث تـضع                    - 
لنفسها ثقافـة خاصـة تـزين االنحـراف وتخلـق فـي نفـس األفـراد مـشاعر الـوالء                  

   )١٢ ، ٢٠٠١، السنوسي . ( له 
                                                


J�ا �	/PU�ا Oی$Vا�� ت$ 	�B  : 
ــدافع   ــين ال ــوازن ب ــي الت ــل طــاريء ف ــدة خل ــضة ولي ــف العري   إن جريمــة العن
ــل    ــي أي خل ــل إجرام ــن رد فع ــصادرة ع ــف ال ــة العن ــف جريم ــانع، وتختل والم
مستمر دائـم فـي هـذا التـوازن ألن ذلـك هـو اسـتعداد فـردي وبـديهي إن كثيـر                       

مـراض العقليـة مـصدر لجـرائم العنـف واالعتـداء علـى األشـخاص ومـن                  من األ 
ــاب   ــى ارتك ــؤدي االســتعداد اإلجرامــي إل ــف ي ــي توضــح كي ــة الحــاالت الت أمثل

   :العنف عموما ما يلي 
  :   االنتقام- ١

 هناك من األفراد مـن ال يتـورع عـن ارتكـاب أبـشع الجـرائم فـي سـبيل إشـباع                        
فجــأة كمــا يحــدث بــين الطــالب أثنــاء اليــوم الميــل لالنتقــام وقــد يتولــد العنــف 

ــضا   ــف أي ــسر العن ــا يف ــل ضــآلة الشخــصية ومم ــام دلي ــل لالنتق الدراســي، والمي
التشبع بتقاليـد سـائدة فـي الوسـط المحـيط تجعـل العنـف أسـلوب شـجاعة يجعـل                     
ــن   ــوع م ــر ن ــذي يعتب ــر ال ــواة األم ــون الخنجــر أو المط ــسيرون يحمل ــشباب ي ال

  . ثقافة الغالب من الناس في المجتمعالثقافة العنيفة ويتعارض مع 
  :   فعل األذى حباً في األذى - ٢

  يتوافر ذلك في المراهقين ألنه يشعرهم باالرتياح والمتعة من إيذاء اآلخرين 



  
  
  :   الغيرة-  ٣

ــالغريزة      ــرتبط ب ــالغيرة م ــشعور ب ــرة وال ــن الغي ــف م ــة العن ــد جريم ــد تتول ق
 أخـرى، فـالغيرة اشـد خطـرا حينمـا           الجنسية من جهة وتعزيـز االقتنـاء مـن جهـة          

  . تنتاب فردا لديه تكوين إجرامي فتهيئ له فرصة العنف
  :   الشعور بالنقص الجسماني أو النفسي- ٤

قــد يتولــد العنــف مــن مركــب نقــص لــدى فــرد يــشعر انــه اقــل مــستوى مــن 
اآلخرين بعيب جسدي أو نفـسي فيقابـل بـالعنف كـل مـن يعتقـد أنهـم يوجهـون لـه                 

  . هذا العيبإهانة بسبب 
  :   الغرور-٥ 

ــم    ــالغرور يجعله ــزون ب ــراد يتمي ــن أف ــب م ــف ترتك ــرائم العن ــض ج ــاك بع هن
شغوفين بممارسـة العنـف بـأي أسـلوب حيـث أن الشخـصية تتكـون وتتـشكل مـن                    
تفاعــل الوراثــة البيولوجيــة للفــرد مــع البيئــة الماديــة واالجتماعيــة مثــل العوامــل 

ــر  ــي يتع ــي الت ــة، وه ــة، االجتماعي ــي  الجغرافي ــزه ف ــم مرك ــرد بحك ــا الف ض له
األسرة كوفاة والـده أو مـرض ابتلـي بـه أو وجـوده مـع زوجـة أب أو غيـر ذلـك                        
مــن تفاعــل هــذه العوامــل المختلفــة تتكــون الشخــصيات المختلفــة بعــضها عــن  

   )  ٨ ، ٢٠٠١، السنوسي . ( بعض
 H
J�ة ا�  : ا� M�$1��BRSل ا-,�ي ح%X ان��Uر �Wه

نظراً لعدم وجـود    ، عنف األسري الموجه لألطفال بشكل دقيق       يصعب تحديد حجم ظاهرة ال    
 إلى عدم   ةباإلضاف، إحصاءات ودراسات كافية حول حجم هذه الظاهرة في بعض المجتمعات           

  .دقة هذه اإلحصاءات في حالة وجودها 

  :منها ، وذلك يعود إلى عدة أسباب 

ر من األحوال اإلبالغ عما     وهذه الفئة قد يصعب في كثي     ،  أن العنف يقع على األطفال       – ١
 أنه ليس كـل     – ٢مما يجعل عملية حصر هذا العنف الواقع عليها أمراً صعباً           ، تعرضت له   

حاالت تعرض الطفل للعنف لها عالمات أو مظاهر خارجية تدل عليها مثل بعـض أشـكال                
  .مثالً ) النفسي ( العنف كالعاطفي 

 الطفل وخاصة إذا كان المعتدي واحداً        التستر على تعرض الطفل للعنف من قبل أسرة        – ٣
  .منهم 



  . من الصعب إثبات أن الحالة المصاب بها الطفل ناتجه عن تعرضه للعنف – ٤

كما أن هناك من يرى أن الحاالت التي يتم اكتشافها من األطفال المتعرضين للعنف قـد ال                 
   . رة تمثل إال جزءاً يسيراً من هذه الظاهرة التي يعد معظم حاالتها مستت

   )١٠١ ، ٢٠٠٥، آل سعود (                                                                

 �B��ا E M�$1�ا H
J�ا Z[��  : ن

  :  العواقب المباشرة -١

، اخفاض فاعلية جهـاز المناعـة   ، تردي الحالة الصحية ، جروح ، كسور :  جـسدياً   –أ  
  .غية أذيات وظيفية في الفاعليات الدما

وتـدني  ، أو االعتياد على العنف لدرجة فقدان الحـساسية         ، القلق والرعب   :  انفعالياً   –ب  
  .وارتفاع معدالت اإلصابة باضطرابات القلق واالكتئاب ، مفهوم الذات ونقص الثقة بالنفس 

ضعف مهـارات التفـاهم مـع       ، فرط التشكك حيال اآلخرين     ، العدوانية  :  اجتماعياً   –ج  
   .اآلخرين 

  : العواقب غير المباشرة - - ٢

، وزيادة معدالت اإلصابة بالربو والحـساسية  :  أعراض اخفاض فاعلية جهاز المناعة       – أ  
  .طول فترة النقاهة من األمراض العادية المعدية كالرشح والحميات 

  . نوبات الغضب والحزن والعصبية غير المضبوطة في الحياة الراشدة –ب 

  .أي معاملة األطفال بطريقة مشابهة ، الجيل الالحق  نقل العنف إلى –ج 

  . على األقل ضعف العالقة االنفعالية معهما   سوء معاملة الوالدين المسنين أو–د 

     )١٨ ، ٢٠٠٤بركات                                                                  ( 

\VU� �� ح�$ن�C��3 ا
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H ا-,�يا�J�ت ا:   

لعل قلة النظريات العلمية المعتمدة التي تقوم عليها دراسات العنف األسري ،أفقد هذا الميـدان               
اإلطار المنظم للفرضيات والمسلمات والمفاهيم المستقرة التي تمهد للبـاحثين الطريـق إال أن          

ين قـاموا  وجود نظريات عامة حول العنف خفف من الصعوبات التي واجهت البـاحثين الـذ   
بالسير في اتجاهات ال تبتعد كثيرا عن نظريات علم اإلجرام التي عالجت مـشكلة الجريمـة                

 نتناول بعضا من النظريات التي استفاد منها الباحثون في مـشكالت            يوفيما يل . بصفة عامة   
  :العنف األسري ومنها 



  

    االتجاه البنائي الوظيفي -١

يفي من الفرضيات العامة لالتجاه العضوي الـذي كـان           استمدت نظرية االتجاه البنائي الوظ    
والقاعدة األساسية التي تقوم عليها البنائية الوظيفية       . سائدا في النظريات األولى لعلم االجتماع       

واسـتنادا  . هي فكرة تكامل األجزاء واالعتماد المتبادل بين العناصر المختلفة للمجتمع الواحد           
ض بصياغة نظرية لدراسة العنف األسري أطلـق عليهـا اسـم            إلى االتجاه الوظيفي قام البع    

  ) نموذج النسق للعنف داخل األسرة (

  )٢١ ، ٢٠٠٥عبد المحمود وآخرون                                                ( 

    نظرية التفاعلية الرمزية ودراسة العنف األسري - ٢

Symbolic Interaction Approach  

) ميـد (و) تارد(و)شارلز كولي   ( في كتاب    ١٩١٠لمات هذه النظرية في عام      وقد ظهرت مس  
ويركز اتجاه التفاعلية على دراسة األسرة من خالل عمليـات أداء الـدور ،       ) . ماكس فيبر (و

مشكالت االتصال ،عمليات التنشئة وعالقات بناء القوة داخل األسرة ، ممـا يحـصر وحـدة        
 )                                                      ٢٢، المرجع السابق (  بين الزوج والزوجة واألبناء دراسة العنف في العالقات السلبية

  Social Learning Theory  نظرية التعلم االجتماعي - ٣

 إلى أن العنف سلوك متعلم يكتسب عـن  Albert Bandura تشير نظرية التعلم التي قدمها 
.  وأن التدعيم الذي يلي السلوك يزيد من احتمال تكرار هذا السلوك طريق المالحظة والتدريب

  )٢٣ ،٢٠٠٥، القرني ( 

وتفترض هذه النظرية أن األشخاص يتعلمون العنف بنفس الطريقة التي يتعلمون بها أنمـاط              
ويزيد التدعيم مـن    ، ويتضمن سلوك التعلم مفهومين هما التدعيم والعقاب        ، السلوك األخرى   

ولهذه النظرية   ) ٥٣ ، ٢٠٠٧، بن دريدي   . ( بينما يقلل العقاب من تكراره      ، لوك  تكرار الس 
  :فرضيات أساسية هي 

  العنف األسري يتم تعلمه داخل األسرة والمدرسة ، وعبر وسائل اإلعالم 

 .العديد من أعمال اآلباء العنيفة تبدأ لمحاولة التأديب 

 رحلة الطفولة تشكل شخصية الفرد العالقة المتبادلة بين اآلباء واألبناء في م

 .إساءة معاملة الطفل تؤدي إلى تعلم العدوانية 



  )٢٢ ، ٢٠٠٥، عبد المحمود وآخرون ( أن أفراد األسرة الضعفاء يصبحون أهدافا لالعتداء 

    Resource and Exchange theory نظرية المصدر والتبادل - ٤

 القرار تنبع من المصادر التي مـن خاللهـا          تفترض نظرية المصدر والتبادل أن سلطة اتخاذ      
ويلخص أنصار هذه النظرية أهـم      . يستطيع األفراد أن يوفوا باحتياجاتهم األسرية والزوجية        

المصادر التي تزيد من سيطرة الزوج أو الزوجة في الوضع االجتماعي ، مستوى التعلـيم ،                
   )٢٢، المرجع السابق ( دني عضوية المؤسسات ، التنشئة ودائرة حياة األسرة والقهر الب

  Social Structure Theory  نظرية البناء االجتماعي- ٥

من أهم أنصار هذه النظرية الذين حاولوا تفسير االحتماالت المتزايدة للعنـف            ) جيللز(ويعتبر  
األسري على أساس الطبقة االجتماعية واالقتصادية المنخفضة ، حيث يصاب أفراد األسـرة             

جزهم عن توفير االحتياجات الالزمة للحياة وافتقاد الموارد المادية التي تمكـن     باإلحباط من ع  
وقد تطورت هذه النظرية مـؤخرا إلـى        . األسرة من تحمل المسئوليات االجتماعية الحرجة       

منظور متكامل يضم أربع نماذج هي ؛النموذج البنائي ،نموذج التوتر ، نموذج الصراع النفسي 
عبد المحمود  . ( قات األسرية باعتبارها متغيرات مستقلة يسهل قياسها        ،ونموذج ديناميت العال  

   )٢٣ ، ٢٠٠٥، وآخرون 

 Conflict Theory:   نظرية الصراع - ٦

أن العنف الذي يحدث في المجتمع هو ميراث للظلم التاريخي          : من رأي أنصار هذه النظرية      
ى أصحاب هذه النظرية فـي العنـف        كما ير . ومعاناة األقليات والفئات الضعيفة في المجتمع       

وسيلة قوية في الحرب بين الجنسين ومشكالت التمييز التي سيطرت على العقول خالل حقبة              
   )٢٣، المرجع السابق . ( طويلة من الزمان 

 المجتمعات تتميز بالصراع أكثـر مـن        نوالمسلمة األساسية لهذه النظرية تتمثل في اعتبار أ       
  :والت هذه النظرية في مايلي اإلجماع القيمي وتتلخص مق

  .أحد أبرز خصائص المجتمع الصراع  -

أهم عناصر الصراع تتمثل في قلة الموارد المادية واالجتماعية من جهة وكثرة طلبها مـن                -
 .جهة ثانية 

 .يعبر القانون عن قيم المجموعات المسيطرة  -



، اع بين الطبقات والفئـات      إذاً حسب هذه النظرية فإن أهم مميزات المجتمع تتمثل في الصر          
والطبقة المسيطرة هي التي تصنع القانون وبالتالي تعتبر قيم الطبقة األخرى التي ال تتالئم مع               

   )٥٣ ، ٢٠٠٧، بن دريدي . ( قيم الطبقة األولى منحرفة 

   نظرية االتجاه الفينو ميتو لوجي الظاهراني - ٧

وتقوم هذه النظرية على قضايا عـدة       ) شوتز(و) هوسرل(استمد هذا االتجاه أفكاره من فلسفة       
  :أهمها 

  .القصد الموجه للسلوكيات  - ١

 .الخبرة الذاتية للفرد في عالقته مع اآلخرين  - ٢

 .التركيز على الخبرة الشعورية  - ٣

 .ما يملكه اإلنسان من مبادأة في العمل االجتماعي  - ٤

 .االستعدادات الداخلية للفرد وغرائزه  - ٥

 .باع حاجة السيطرة إش - ٦

 .عدم االهتمام بدراسة أفعال اآلخرين وتجاربهم  - ٧

وبناء على ذلك فإن الباحث الفينو ميتولوجي ال يؤمن بصحة االفتراضات السببية ويميل إلـى               
  .األخذ بتصور الحياة االجتماعية من خالل تصورات األفراد وأفكارهم 

  : نظرية األنومي - ٨

لمصطلح لإلشارة إلى حالة من الصراع بـين الرغبـة فـي  إشـباع               استخدم دوركهايم هذا ا   
  .االحتياجات األساسية للفرد وبين الوسائل المتاحة إلشباع تلك االحتياجات 

وقد أشار دور كايم إلى حالة من الالمعيارية األخالقية باعتبارها أنومية فعندما يفتقر المجتمع              
ماط السلوكية الطبيعية والواجب إتباعها ، يـصبح        إلى مجموعة من المعايير التي تحدد له األن       

  .يعيش حالة من الالمعيارية األخالقية أي فقدان المعايير األخالقية 

  :يقول دوركهايم 

يوجد داخل كل جماعة ميل جمعي إلى السلوك التوافقي ، وهذا الميل يخص الجماعة ككل ،                (
ذا الميل الجمـاعي مـن تيـارات        ويتشكل ه . ومصدره ميل كل فرد أكثر من كونه نتيجة له          

إن مثل هذه االتجاهات في الكيـان       . األنانية أو الغيرية ، أو األنومي التي تنتشر في المجتمع           
  ) .الجماعي تؤثر في األفراد ، ومن ثم تدفعهم إلى االنتحار 



أن الصور المختلفة للسلوك المنحرف تنجم عن التفاوت أو عـدم           (أما روبرت ميرتون فيرى     
  ) .ة على تحقيق األهداف بالوسائل المشروعة القدر

  :ويمكن تلخيص أهم مقوالت هذه النظرية كما يلي 

  .معظم أفراد المجتمع يشاركون في نفق شائع من القيم 

األهداف الثقافية  (هذا النسق العام من القيم يعلمنا ما هي األشياء التي يجب أن نكافح من أجلها                
، بـن دريـدي     . ( لتحقيق هذه األهداف    ) الوسائل المجتمعية   ( وكذلك أكثر الطرق مالئمة     ) 

٥٦ ، ٢٠٠٧(  

ورغم األهمية التي يوليها الباحث لالجتهادات النظرية أنفة الذكر ، إال أنه ينظر إلى ظـاهرة                
العنف األسري على أنها سلوكيات جانحة أو جرائم ضد اإلنسان بمختلف صورها وأشـكالها              

امل معها بمعزل عن مختلف نظريـات علـم اإلجـرام وخاصـة             وال ينبغي التع  . وأنماطها  
النظريات االجتماعية والنفسية والصحية مع إضفاء صفة الخصوصية النابعة مـن العالقـات             

والذي يعنينا في هذا البحـث هـو        . المتميزة بين الجناة والضحايا في جرائم العنف األسري         
تعامل مع الفرضيات والمسلمات المستقرة     تسخير النظريات ذات العالقة بالعنف األسري في ال       

حتى تكون تلك الفرضيات منطلقا للبحث عن مخارج جديدة ونتائج أكثر تقـدما فـي طريـق        
الحلول الناجعة لمواجهة ظاهرة العنف األسري ، ويشترط في تعاملنا مع النظريات ومنهجياتها 

ـ   وروث اإلسـالمي والمواجهـات   أن نأخذ في االعتبار الثوابت الثقافية لألمة العربية ذات الم
  .الدينية التي رسخت أسس بناء األسرة وكفالة أمنها وسالمتها 

لقد ظلت مشكلة العنف األسري ترتبط بالعديد من العوامل والمتغيرات الفردية واالجتماعيـة             
واالقتصادية والنفسية والبيئية ، األمر الذي جعل من الصعب التعامل معها بنظريـة منفـردة               

. ا لجأ بعض الباحثين إلى الجمع بين أكثر من نظرية لتفسير مشكلة العنف األسـري  ،ومن هن 
ونخلص مما تقدم إلى القول بصعوبة الخروج بنظرية واحدة تحلل وتفسر جميـع إشـكاالت               
العنف األسري وربما يكون من األصوب اللجوء إلى النهج التخصصي الذي بدأ يتجـه إليـه                

لتركيز على دراسة كل نوع من أنماط العنف األسري علـى           بعض علماء االجتماع مؤخرا با    
حدة مثل العنف ضد المرأة ، أو إساءة معاملة األطفال أو العنف ضد الزوج ، خاصـة وقـد                   
نهجت المواثيق والصكوك الدولية على معالجة العنف بهذا التصنيف عندما تناولـت حقـوق              

  .امة والخاصة  في الحياة العالمرأة وحقوق الطفل والعنف ضد المرأة

  
  
  




H ا-,�ي و�^�ه�_ )  أن$اع ( أ*�Vل J�ا :  
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J�ه, /ا 	: / U��U:	 / و:	 :V	هW؟؟ أY5Nا� ;��   

نمط سلوكي يتمثل بإحداث المسيء إلصابات غير عرضية بالطفل، والتي قد تكون بقـصد              
انفجار المسيء لتصريف ثورة    فرط التأديب، أو العقاب الجسدي الغير مناسب لعمر الطفل، أو           

، وتعتبر اإلصابة خطيـرة إذا كانـت اإلصـابة          "متالزمة الطفل المعذب  "غضب، أو إحداث    
تستوجب عالجا أو تدخال طبيا أو أنها متكررة ومستمرة، ويعتبر الفحص الطبي حاسما فـي               

. (  كثير من الحاالت لتميز اإلصابات العرضية غير العمدية، عن تلـك اإلصـابات العمديـة              
   ) ٢ ، ٢٠٠١ جهشان، الحديدي 

 Hی�JتH
J�ياL%�ا :  

بإمـساك الـدواء ،أو   ( بأنه إهمال بدني متعمـد     physical abuse البدني العنفيعرف  
كالضرب ، أوالكدمات ، أو التحرشات الجنسية ، أو القطع ، أو (أو توجيه أذى مادي ) الطعام  

   ) .٤٥ ، ٢٠٠٥ سعود آل( والحرمان المادي ) الحرق ، أو الكبت 

الجسدية للطفل هي اإلساءة التي ينتج عنها أذى جسدي فعلي أو كامن، خالل حدوث  اإلساءة
والدته أو شخص موضع مسؤولية، / أو غيابه، من المتوقع أن يكون تحت سيطرة والده التفاعل

   )١ص  ، ٢٠٠١ الصايغ(   .وقد تكون حادثة بعينها أو مكررة. ثقة، أو سلطة أو

 األذى البدني بأنه هو األذى الفعلي أو المحتمل وقوعه على الطفل  Saraga تعرف ساجارا  و
عنه ، باإلضافة إلى تسميم الطفل المتعمد ) أو األلم (، أو التهاون في منع حدوث األذى البدني    

  .  )Saraga 1993 :59(أو خنقه 

 أعراضـه  سهولة اكتشاف     شيوعا وذلك بسبب   العنف أنواع أكثرالجسدي من   العنف  عتبر  وي
 إصـابته  إلـى بالعنف نحو الطفل مما يؤدي      بب   يقوم بـها الكبار كالتس    أفعالوهي   ومظاهره

 اإلصـابات  جسدي يتوفر فيه القصد والنية في الفعل وتكون متكررة بمعنى آخر هـي               بأذى
 أوالمتعمدة  كالتسمم ، الحرق، الرفس ، العض، الرمي، الهز بالعنف ،الضرب بقبضة اليـد                

ــتخدام  ــساخنة    أداةباسـ ــسوائل الـ ــكب الـ ــسور ،سـ ــروق( ، الكـ                                                       ) . الحـ
   )١ص  ، ٢٠٠١ الصايغ( 

نالحظ من السرد السابق لتعريف العنف الجسدي أنه لم يتم التوصل حتى اآلن إلى إجمـاع                
مثال ال الحصر نجد في الوقت الحـالي أن         حول تعريف موحد لإليذاء الجسدي، فعلى سبيل ال       

تؤكـد  ، كثير من الوثائق القضائية التابعة للواليات المحلية في الواليات المتحدة األمريكيـة             
فبعض من هذه الواليات يصادق علـى       ، االختالفات حول تحديد هذا النوع من اإليذاء للطفل         



يات األخرى تقر التقريـر فـي       في حين بعض الوال   ، التقرير ففط في حالة وجود أذى ظاهر        
  ) .أي عندما يكون الطفل في خطر من وقوع أذى عليه ( حالة العلم بتعرض الطفل للخطر 

   )٤٧ص ، ٢٠٠٥، آل سعود  (                                                           

، ك المتعمـد    ويقصد بالعنف الجسدي الموجه للطفل في هذه الدراسة هو أي نوع من السلو            
والممارس من قبل أحد الوالـدين أو  ، الذي ينتج عنه إحداث الضرر واألذى على جسم الطفل     

سواء كان في صورة عمـل يتـسبب فـي        ، كليهما أو اآلخرين المحيطين بالطفل في األسرة        
أو أي  ، ) كالضرب أو القرص أو الرفس أو الحرق أو الحبس أو الـربط             ( إحداث ألم للطفل    

  .خرى غير مباشرة من الممكن أن تتسبب في حدوث أذى للطفل أعمال أ

اء�ي أن$اع ا# L%�ا:   

للطفل، ويشمل ذلك الضرب بأداة أو بقبضة   أذى يعتبر اعتداء جسدياً كل عنف إذا تسبب في
والخض، وإن لم تسفر عـن   واللطم والحرق والصفع والتسميم والخنق واإلغراق والرفس اليد

 :تقسيمها حسب شدتها إلى نية ظاهرة ، ويمكنجروح أو كسور بد

 .للطفل  الطفل لحياته نتيجة للشدة والقسوة في اإلساءة وهو فقدان: النوع القاتل ١

مثـل الكـسور، إصـابات الـرأس،      وهو ما ينتج عنه إصابة خطيرة: النوع الخطر  - ٢
  .خطرة حولية أو موادالشديدة، ابتالع واستنشاق مواد سامة أو ك اإلصابات الداخلية، الحروق

على الجسم مثل التجمعات الدموية حول العينين،  وهو ما يكون له آثار: النوع األقل أثراً  - ٣
    .أو أي مكان آخر بالجسم  األنف، الفم،

 ما يؤدي إلى تأثيرات غير ظاهرة للعيان مثل كسور القفـص  وهو: النوع غير الظاهر  - ٤

  .الداخلي في البطن  لداخلي للدماغ، النزيفالصدري، هز المواليد والنزيف ا

  ) ٢ ، ٢٠٠٧، الصبي   (                                                                 

b.  ة �L1�ا�� ا$J�ي اL%�ا H
J��1ر,� ا�:    
مختلف  متفشية في مختلف أنحاء العالم، تحدث لدى جميع األسر على االعتداء الجسدي مشكلة

جميع األطفال بغض النظر عن جنسهم أو  نتماءاتها العرقية وأوساطها االجتماعية، وتؤثر علىا
 تزيــد مــن حــدوث هــذه المــشكلة منهــا      عمــرهم، وهنــاك عوامــل  

    . ألحد الوالدين  األسرة الفاقدة  - ١

   .المعيشة  تدني مستوى  - ٢

   .النمو  األطفال ذوي المشاكل الصحية أو بطيئي  - ٣

    .  طفال غير المرغوبين األ  - ٤



   .كثيري الحركة   األطفال- ٥

   .اإلعاقة   األطفال ذوي- ٦

   .الدراسي   األطفال ذوي الفشل- ٧

   ) ٣ ، ٢٠٠٧،المرجع السابق                                                           ( 

ی� L%�ات ا�*c1�ا:  

 لكنها تختلف األعراض     ، إليهلى الطفل المساء     هذه المؤشرات الجسدية تظهر بوضوح ع      إن
 وفي نفس الوقت ال يوجد تفـسير منطقـي لهـذه    ومكان حدوثه الظاهرة لالعتداء حسب قوته

"  دائما يقعون األطفال"  بجملة واحدة  أطفالهم ما حدث مع       إنكارالعالمات ، ومحاولة الوالدين     
   )٤ – ٣ص  ، ٢٠٠١ الصايغ( . 

ي L%�ا H
J�ا �ة أ*�Vل آ������ ، �^�ه  �� ��1�  :وت

  :وذلك ، آثار ضرب وكدمات ال مبرر لها : أوالً 

أو في المنطقة الواقعة مـن      ، أو الشفتين   ،  في مناطق مختلفة من جسم الطفل كالوجه         – ١ 
  .أو الفخذ ، أو المؤخرة ، أو الظهر ، الصدر للبطن 

  .لطفل  منطقة أو أكثر من جسم اى عالمات لعضات بشرية عل– ٢

آثار : مثل  ،  اآلثار الموجودة على جسم الطفل لألداة المستخدمة في إيقاع األذى عليه             – ٣
  .أو العقال ، أو آثار الحزام ، سلك كهربائي 

  . تغيرات في شكل الجلد أو لونه في بعض مناطق جسم الطفل – ٤

  : ومن ذلك ، الحروق التي ال مبرر لها : ثانياً 

أو ، على مناطق مختلفة من جسم الطفل وخاصة قـاع القـدم            ، ائر   آثار حروق بالسج   – ١
  . أو المؤخرة ، أو الظهر ، الكف 

  .  آثار للحروق بأداة كهربائية أو مكواة أو ما شابهها على جسم الطفل – ٢

 آثار لحروق من الربط بالحبل على اليدين أو الرجلين أو الرقبة أو على الجزء العلوي                – ٣
  .من جسم الطفل 

  :وذلك ، الكسور في العظام التي ال مبرر لها : ثالثاً 

كأن تتشوه األذن نتيجة كثرة الـضرب       (  الكسور في عظام رأس الطفل أو أنفه أو أذنه           -١
  .أو في عظام الوجه ) عليها 



  .  الكسور بمستوياتها المتعددة المتماثلة للشفاء في جسم الطفل – ٢

   . تعدد الكسور في عظام جسم الطفل– ٣

  :وذلك ، الجروح التي ال مبرر لها : رابعاً 

  . في منطقة الفم أو الشفتين أو اللثة أو العنين أو األذن – ١

  . الجروح في أعضاء الطفل الخارجية – ٢

  :وذلك كالتالي ،  فقدان الشعر التي ال مبرر لها –خامساً 

  . نتيجة لنزيف داخلي للطفل يقع بين الجلد والعظم – ١

  .لية شد شعر الطفل من قبل اآلخرين  احتما– ٢

  . نتيجة اإلصابات المختلفة في رأس الطفل – ٣

  : وذلك كالتالي ، آثار إلصابات قديمة : خامساً 

كأن يكـون   ( أو اليدين   ، أو أذنه   ، أو أنفه   ،  مظاهر غير عادية في عظم رأس الطفل         – ١
  ) .بها التواء 

  . آثار لعدم اخذ الطفل للعالج الالزم ٢

  . أو تورم في إحدى مناطق جسم الطفل ، أو آالم مختلفة ،  آثار في فك الطفل – ٣

   )١٦٢ ،١٦١ص  ، ٢٠٠٥، آل سعود (                                                 

  :العنف الجسدي سلوكياً عراض أأو .. المؤشرات السلوكية 

دي من طفل آلخر حسب عمر الطفـل  عن االعتداء الجس تختلف المؤشرات السلوكية الناتجة
تجاهلهـا أو اعتبارهـا    االعتداء عليه، ومن الضروري االنتباه لهذه المؤشرات وعـدم  وتأثير

  :منها معاً، ومن هذه العالمات  سطحية أو عابرة، خصوصا إذا تزامن عدد

  ). الخوف من الصوت المرتفع(الخوف من المواقف بطريقة متطرفة - ١

المزاجية تجاه المواقف ، تارة يشعر بالسعادة وتارة يشعر         ( في السلوك    التغير المفاجئ  - ٢
  ). باالكتئاب 

  . التغيب عن المدرسة - ٣

 يتعرضـون   ألنهـم  أو/ يبقون وحـدهم     ألنهم إما( المنزل   إلىعدم الرغبة في العودة      - ٤
  ). لإلساءة



  )  لتغطية الكدماتالمالبس الثقيلة في الجو الحار(المالبس غير المتناسبة مع الجو  - ٥

  . عدم االستمتاع باللعب وعدم الثقة بالنفس  - ٦

 البد دوما من التفكير بطبيعة الكدمة ، مكانها ، شدتها، تطابقها مع القصة المرويـة ،                  - ٧
   .. أخرىاالنتباه لكدمات 

  .  والطلبات اقل من المعدل المتوسط لألوامرإطاعة الطفل  - ٨

  . ت التفاعل السلبي تظهر على الطفل عالما - ٩

  . يبدو غير سعيد  - ١٠

  . عالمات الغضب والعزلة والتخريب  - ١١

   . لآلخرينيسيء جسميا  - ١٢

  . اآلخرين عالقات مع إنشاءيجد صعوبة في  - ١٣

  .  تكون معدومة الوجودأو األهليجد صعوبة عالية عند االنفصال عن  - ١٤

  . متطلب دائما ويبحث عن االنتباه  - ١٥

  . تظهر عليه عالمات التأخير في النطق العام  - ١٦

  . ال يذكر كيف حصلت الرضوض  - ١٧

  . يشتبه بالكبار ويتحفظ  - ١٨

  .  يرتجف عند مالمسته أنممكن  - ١٩

  .  منعزل جدا أوعدواني جدا  - ٢٠

   . اآلخرين إرضاءيحاول دائما  - ٢١

  . مفهوم الذات سلبي  - ٢٢
  .  ، والثقة فيهم ومحبتهم اآلخرينتماد على يجد صعوبة في االع - ٢٣
  ). استحق ذلكأنا األطفاليقول بعض (الشعور بالذنب  - ٢٤
ــا   - ٢٥ ــر وقته ــي غي ــام ف ــة األكم ــس طويل ــدي مالب ــل  يرت ــق طوي أو ذات عن

 .الخدوش دفء الجو إلخفاء آثار الجروح أو مسدود رغم

    يكره أو يخشى العودة إلى المنزل- ٢٦



 أعــراضلــه فتظهــر الطفــل بعنــف وبــشدة ونتيجــة لخطورتــه  هــز   أمــا-  ٢٧
  : منها

ــرارة  -      ــؤ  -الح ــة  -التقي ــو  -الغيبوب ــي النم ــأخر ف ــسر  - ت ــالعك  ألض
ــسد ــر  -. الج ــعف النظ ــى أوض ــسمع  - العم ــعف ال ــصمم أوض ــشاكل  - ال م
  سلوكية 

  :فهي ..  عوامل الخطر أما

      . عظام الرقبة ضعيفة - الرأس كبير وثقيل  - ليونة دماغ الطفل         
   )٣ص  ، ٢٠٠١ الصايغ  (                                              

b.  يL%�اء ا�  :ا���B تgث	� ا# 

  : الجسدية والصحية التأثيرات - ١

   .نتيجة للشدة والقسوة  فقدان الطفل لحياته -

   .واإلعاقة  لفكريالداخلي للدماغ قد يؤدي للتخلف ا هز المواليد والنزيف -

  .الظاهرة  الكسور والجروح والحروق -

 .كحولية أو مواد خطرة  ابتالع واستنشاق مواد سامة أو: التسمم -

   : والسلوكية التأثيرات العاطفية - ٢

   .الدراسي  التخلف -

  .الشخصية  صعوبة السيطرة على الذات وبناء -

  .االجتماعية  صعوبة في تكوين العالقات -

  .واإلحباط  ور االضطرابات العاطفية، الكآبةظه -

  .واإلحباط  نقص الثقة في النفس -

  .زائد نشاط مفرط أو قلق -

  .والعدوانية  السلوك العدواني، الغضب -

  .واإلفصاح عن مشاعرهم  الخوف والذل والعجز عن التعبير -

  .المخدرات  تعاطي الكحول أو -

  .اعتدائه الجسدي على أطفاله  حين يكبر هذا الطفل، تزيد احتمالية -

  



   :   االجتماعية  التأثيرات- ٣

   . الطفل عن إنشاء صداقات مع أقرانه  ضعف مهاراته االجتماعية ، عجز -

   .المعرفية، التخلف الدراسي  ضعف مهاراته -

   .اللغوية  ضعف مهاراته -

   . لديه للشخصيات التي تمثل سلطة تدهور ثقته في اآلخرين أو خنوعه المفرط -

   . مع اآلخرين بالعنف والعدوانية  ميله لحل مشاكله -

   .من جهة ومع المجتمع  عالقاته مع أسرته -

   )٥ و ٤ ، ٢٠٠٧، الصبي .                        ( والبطالة  التشرد واإلجرام -

   :�ه�1ل 
H ا: ث�ن	ً� * 

  Child   Neglect: إهمال األطفال  

" (  واالنفعالي بالفشل في تحقيق حاجات الطفل الجسمية والتعليميـة            الجسدي ليتسم اإلهما "
   )٣٦ص ،٢٠٠٥. وولف 

ــ ــو نم ــل   طوه ــات الطف ــديم احتياج ــسيء، تق ــاق الم ــصف بإخف ــلوكي يت  س
الجسدية والعاطفيـة مثـل الطعـام، المـأوى، الملـبس، والرعايـة،و هـو الفـشل فـي                   

ــوفير ــال بخــالف   ت ــل، واإلهم ــر الطف ــة المناســبة لعم ــداءالرعاي ــسدي  االعت الج
ـ              مـن الرعايـة   بوالجنسي يتسم بـصفة االسـتمرارية، ويتمثـل فـي نمـط غيـر مناس

القـريبين مـن الطفـل، والبـد إن      والتربية وتـسهل مالحظتـه مـن قبـل األشـخاص     
 واإلسـاءة للطفـل يختلفـان مـع إن نتائجهمـا متـشابـهة ،       نفرق بان إهمـال الطفـل  

اإلهمـال هـو    وحتـى المـوت، ولكـن   فاالثنـان يؤديـان لـألذى الجـسدي والعـاطفي      
ــل  ــة الطف ــى رعاي ــائمون عل ــه األهــل أو الق ــه ،  مــا ال يفعل ــا يفعلون عوضــا عم

فـي أي عمـر وفـي أي مجتمـع وفـي       واإلهمال قد يحـدث فـي أي مكـان لألطفـال    
ــصادية ــة أو اقتـ ــة اجتماعيـ ــدي  (  . أي خلفيـ ــشان، الحديـ   )٤ ، ٢٠٠١ جهـ

مــن حقـل آلخــر ووفقــاً لحقــل   ويختلـف التركيــز علــى جوانـب عنــف اإلهمــال   
ــصص  ــة  ، التخ ــابات الفيزيقي ــى اإلص ــز عل ــشرعي يرك ــب ال ــسدية ( فالطبي ) الج

ــل  ــصيب   ، للطف ــي ت ــة الت ــار العاطفي ــى اآلث ــز عل ــاعي يرك ــصائي االجتم واألخ
فــي ، بينمــا يركــز القاضــي علــى التعريــف القــانوني لــسلوك التعــدي ، الــضحية 

أي شـيء  : " سـوء المعاملـة يـشمل      حين يأخذ علمـاء االجتمـاع منحـى عامـاً بـأن             
   )١٨٦ ، ٢٠٠٢، البداينة "  . ( يحول دون النمو الكامل للطفل 



ــاء neglect  ويــرى الكثيــر مــن الدارســين أن مفهــوم اإلهمــال    يــتم تحديــده بن
ــة    ــيم االجتماعي ــسياسية ، والق ــصادية وال ــل االقت ــسائدة ، والعوام ــة ال ــى الثقاف عل

  .المحلي الذي يحدث فيه واألخالقية ، وطبيعة المجتمع 
ــاراجا  ــرف س ــل  Saragaوتع ــع للطف ــدائم أو المنقط ــال ال ــه اإلهم ــال بأن  اإلهم

،أو القصور في حمايته مـن أي نـوع مـن أنـواع الخطـر الـذي قـد يتعـرض لـه ،                        
ــة    ــوفير الرعاي ــي ت ــصور ف ــوع ، أو الق ــرد أو للج ــه للب ــى تعرض ــافة  إل باإلض

  ) .Saraga،:1993  59 (الالزمة له ، والخاصة بصحة الطفل أو نموه
ــدين أو   ويقــصد بمفهــوم إهمــال الطفــل فــي هــذه الدراســة عــدم إشــباع الوال
اآلخــرين المحيطــين بالطفــل لحاجاتــه األساســية ، وإشــرافهما غيــر الكامــل عليــه 
،  ممــا يــؤدي إلــى إصــابة الطفــل بالــضرر أو األذى، نتيجــة لتــصرفات الوالــدين 

  .ات متعمدة أو غير متعمدة أو المحيطين به سواء كانت هذه التصرف
  :اإلهمــال أسباب حدوث

   .الفقر  البطالة،: الضغوط االقتصادية -

   .الضغوط واألزمات النفسية  -

   .األسري والطالق  التفكك -

  .والمخدرات  استخدام الكحول -

   .المباالة  الجهل وعدم -

  :اإلهمال   أشكال- 
   :العاطفي اإلهمال -

ــباع حاجــا ــدم إش ــةوهــو ع ــل العاطفي ــب  ت الطف ــة للح ــل الحاج ــضرورية مث ال
ــف  ــل للمواق ــريض الطف ــدير وتع ــل   والتق ــسماح للطف ــل ال ــسلبية، مث ــة ال العاطفي

ــشادات ــشاهدة الم ــل    بم ــشجيع الطف ــدين وت ــين الوال ــات ب ــشاجرات والخالف والم
   .ارتكاب السلوك الجانح على

   :اإلهمال الطبي -
 فـل مثـل العـرض علـى طبيـب أو     تـوفير الرعايـة الطبيـة الالزمـة للط     وهو عدم

   .عدم توفير العالج والدواء والتطعيمات الالزمة للطفل
  
  

   :اإلهمال الجسدي -



ــا    ــصحية أو إرجائه ــة ال ــام بالرعاي ــض االهتم ــشمل رف ــرد ، وي ــاد أو الط واإلبع
ــزل  ــة اإلشــراف  ، مــن المن ــه وعــدم كفاي ــالعودة إلي ــل ب ــسماح للطف أو رفــض ال

  .عليه 
   :تربويال اإلهمال التعليمي -

ويشمل أفعاالً مـن قبيـل الـسماح بالتغيـب المـزمن عـن المدرسـة ، وفـشل الطفـل                     
والفـشل فـي    ، في االنتظـام فـي المدرسـة أثنـاء المرحلـة اإللزاميـة مـن التعلـيم                  

ــة  ــة الخاص ــات التعليمي ــتجابة للحاج ــاعه ،  االس ــستمرة ألوض ــة الم ــدم المتابع وع
              .إيصاله من وإلى المدرسة الدراسية، وعدم

   :اإلهمال الفكري -

 فـي تـشجيع الطفـل علـى المبـادرات المفيـدة والخبـرات الجديـدة         وهـو اإلخفـاق  

ــتقاللية   ــى االس ــدريب عل ــة والت ــة واالجتماعي ــسؤوليات الفردي ــبة، أو  والم المناس
   )٣٧ص ،٢٠٠٥. وولف . ( سلب حقوقه وممتلكاته الفكرية 

                                                                        

  :الطفل مؤشرات االعتداء باإلهمال على

كـل األطفـال ينفعلـون ويتـأثرون      إن تجربة كل طفـل مـن االعتـداء فريـدة، فلـيس     
متــشابهة وذلــك يعتمــد علــى عوامــل كثيــرة بعــضها  بــنفس الطريقــة العتــداءات

 وقربهــا،االعتــداء وشــدته، عمــر الطفــل، نوعيــة العالقــة  تركــز علــى نوعيــة

  .وغيرها
   :الظاهرة  المؤشرات

   .البشرة  القذارة وعدم نظافة -

   .الطفل  انبعاث رائحة كريهة من -

ــضيقة  - ــس ال ــشط المالب ــر المم ــشعر الوســخ أو غي ــدا أو  ال جــدا أو الواســعة ج
   القذرة

   عدم مناسبة المالبس التي يرتديها الطفل للجو أو المكان -

ــة مــن الوقــت الطفــل وحيــدا بــدون مراق تــرك -   ويتعــين-بــة لفتــرات طويل

شـيوعا   مالحظة أن هـذه الحالـة هـي مـن أهـم أسـباب مـوت األطفـال وأكثرهـا         
    )٤ – ٣ص  ، ٢٠٠١ الصايغ.  (  ومن ثم ال ينبغي التقليل من شأنها أبدا

  
  

  : مظاهر اإلهمال وتتمثل في 



ــالجوع   – ١ ــل ب ــابة الطف ــار إص ــم   ،  آث ــر مالئ ــره غي ــون مظه  أو، أو أن يك
أو إصــابته ، أو فقــدان غيــر طبيعــي لوزنــه ، أو متــسخة ، مالبــسه غيــر منظمــة 

  .  بالجفاف 
   .واإلحساس باإلعياء بسهولة   الضعف-مؤشرات سوء التغذية   - ٢

   . انتفاخ أسفل العين  - ٣

   .المزمن  الهرش والحك والطفح الجلدي  - ٤

   .كثرة اإلصابة باإلسهال   - ٥

   .ت والتمزقات الملتهبة والتشققا الجروح  - ٧

   . المعالجة األمراض غير  - ٩

  .اآلالم أو المرض   عدم استجابة الوالدين لشكوى الطفل من - ١٠
  .  كثرة أو عدم كفاية األدوية الالزمة للطفل – ١١

                                      )١٦٢،ص  ، ٢٠٠٥، آل سعود (                                  
  الرضــع-الــسلوكية التــي قــد تــدل علــى تعــرض الطفــل لإلهمــال  المؤشــرات

 :وصغار األطفال

   .الفتور -

   .االستجابة لمداعبات الكبار ضعف -

   .اآلخرين  البكاء أو الضحك أو اللعب أو التفاعل مع قلة االبتسام أو -

   .االستطالع  االفتقار إلى الفضول وحب -

ــز ا - ــصبية كه ــصرفات الع ــربالت ــرجلين وض ــص   ل ــشعر وم ــد ال ــرأس وش ال
 .  اإلصبع أو اإلبهام

   .الهيجان والهدوء  سرعة -

   .أو التهدئة  عدم اللجوء للوالدين للمساعدة -

   .النكوص حال العودة إلى المنزل  دخول المستشفى لتدهور الصحة ثم -

 .أو قلة الحركة بدون سبب واضح  اإلفراط في الحركة -

ــسلوكية  ــدل علــى تعــرض الطفــل لإلهمــال  المؤشــرات ال ــد ت ــي ق ــال -الت  األطف
  :  في المدرسة

   .التأخر المتكرر عن المدرسة  التغيب أو -

   .وعدم الرغبة في العودة إلى المنزل  المجيء للمدرسة باكراً -

   .سبب أو إصابة  البكاء ألقل -



   .النوم في الصف  -

  .حالما وغارقا في عالم الخيال  يبدو -
   :المدرسة  المتاعب فيإثارة  -

   .الصف  القسوة في التعامل مع األقران في -

   .الكذب، السرقة  -

   .في المدرسة  الكسر والتخريب -

   .ورفض المحاولة  االمتناع عن حل الواجبات المدرسية -

   .تمزيق ورقة الواجب بعد حله  -

   .األلعاب  تمزيق الكتب أو الواجبات أو كراسات التمارين أو -

   .النفس  االفتقار إلى الثقة بالنفس أو احترام -

   .الخمول  السلوك االنسحابي أو النشاط المفرط أو -

   :الطفل  تأثير اإلهمال على 

     : الجسمية  التأثيرات  - ١

  . والخطرة  اإلصابات الجسدية الدائمة -
  .الوفاة  -

  :السلوكية  التأثيرات  - ٢
  .عدم اإلحساس باألمان  -
  .االنطواء لفقدان الدفء  -
  .الخجل الشديد  -
  .صعوبة في تكوين صداقات  -
  .على التفاعل االجتماعي مع الكبار  عدم القدرة -
  .بالغرباء ولفت االنتباه  االهتمام -
  .كالعدوانية، الفوضوية، التخريب  التصرفات المتطرفة -

  :النفسية   التأثيرات- ٣
  . فظي الل تأخير النطق واالستيعاب -
  .تأخر تطور الذكاء  -
  .الدراسي  تدني التحصيل -
   .إيذاء الذات  -

  .والمخدرات  استخدام الكحول -
   )  ٥ و ٤ ، ٢٠٠٧، الصبي (                             .االنتحار  -



  :العنف العاطفي : ثالثاً * 

يـه  فعنـاك مـن يطلـق عل      ، اختلفت التسميات حول مفهـوم هـذا النـوع مـن العنـف              
ــاء      ــسية أو إس ــة النف ــاءة المعامل ــسي أو إس ــف النف ــاطفي أو العن ــف الع  ةالعن

  .وسنطلق عليه المسمى األول في هذا البحث ، المعاملة العاطفية 
ــستمر  ــة الم ــضايقة اللفظي ــه الم ــاطفي بأن ــداء الع ــف االعت ــن تعري ــادة ةيمك  والمعت

يـل مـن    وذلـك عـن طريـق التقل      ، من قبل والـدي الطفـل أو المحيطـين بـه عليـه              
ــدره  ــده ، ق ــده أو تهدي ــه ، أو نق ــسخرية من ــشاعر  ، أو ال ــي م ــب ف ــذلك التقل وك

مـن خـالل اسـتخدام وسـائل لفظيـة أو غيـر لفظيـة كالنبـذ مـثالً أو                    ، الحب تجاهه   
  .أو مضايقته ، أو إغاظته ، أو احتقاره ، أو إزعاجه ، تخويفه 

   )٦٦ ، ٢٠٠٥ ، آل سعود (                                              
أي فعــل يــصدر عــن اآلبــاء أو مقــدمي الرعايــة للطفــل : ويعــرف أيــضاً بأنــه 

ــساد  ــى الف ــه عل ــه أو حث ــه أو تجاهل ــه أو تخويف ــسه أو عزل ــذه أو حب ــضمن نب ، يت
، اإلسـاءة اللفظيـة   ، ومن أمثلـة الـسلوكيات الدالـة علـى اإلسـاءة االنفعاليـة الحـبس              

لطفـل االشـتراك فـي أعمـال غيـر          تعريض الطفـل للعـدوان األسـري و الـسماح ل          
إضـافة إلـى    ، الئقة مثل تعـاطي المخـدرات وغيـر ذلـك مـن األ نـشطة اإلجراميـة                

ــبة  ــسية المناس ــة النف ــن الرعاي ــل م ــان الطف ــة » حرم ــاءة االنفعالي ــضمن اإلس وتت
كذلك العديـد مـن األفعـال غيـر المقـصودة التـي ينـتج أو يحتمـل أن ينـتج عنهـا                       

ون لهــذه األفعــال ســواء كانــت مقــصودة أو أذى أو تــضرر نفــسي بــشرط أن يكــ
   )٤ ، ١٩٩٨، انجلش  ( غير مقصودة طابع الدوام والتكرار 

ــحا    ــا كاس ــر هجوم ــي ويعتب ــاول اللفظ ــرد التط ــاوز مج ــاطفي يتج ــداء الع واالعت
ــسية   ــد خطــر للــصحة النف ــل وهــو تهدي ــى النمــو العــاطفي واالجتمــاعي للطف عل

  : وهو يجئ في أشكال عديدة منها. للشخص
  :العاطفي أو النفسي على الطفل  كال العنفأش

  :تحقير الطفل والحطّ من شأنه:  العنف اللفظي - ١

 يعتبر من أشد أشـكال العنـف خطـراً علـى سـوية الحيـاة األسـرية ألنـه يـؤثر                     
وبخاصــة أن األلفــاظ المــستخدمة تــسيء ، علــى الــصحة النفــسية ألفــراد األســرة 

، ثـل العنـف فـي الـشتم والـسباب           إلى شخـصية الفـرد ومفهومـه عـن ذاتـه ويتم           
ــة  ــاظ النابي ــتخدام األلف ــد ، واس ــارات التهدي ــة ، وعب ــن الكرام ــط م ــارات تح وعب

ــسانية  ــة ( اإلن ــانون  ) اإلهان ــه الق ــب علي ــي ال يعاق ــف اللفظ ــن ، إال أن العن ألن م
   )٣٧ ، ٢٠٠٧، أحمد . ( وتحديده وإثباته ، الصعب قياسه 



سه فــي الــصورة المنحطّــة التــي يــؤدي هــذا الــسلوك إلــى رؤيــة الطفــل لنفــ
ــذاتي    ــساسه ال ــل إح ــل ويعطّ ــة الطف ــن طاق ــد م ــا يح ــه مم ــاظ ذوي ــمها ألف ترس

ــه ــه وطاقات ــل . بإمكانات ــل مث ــى الطف ــإطالق أســماء عل ــي"ب ــت غلطــه"، "غب ، "أن
أو أي اسـم آخـر يـؤثر فـي إحـساسه بقيمتـه وثقتـه بنفـسه خاصـة وإذا                   " أنت عالة "

  . ورة مكررةكانت تلك األسماء تطلق على الطفل بص
  :  البرود- ٢

يتعلم األطفـال كيـف يتفـاعلون مـع العـالم مـن حـولهم مـن خـالل تفـاعالتهم                     
فــإذا كــان ســلوك الوالــدين مــع أطفــالهم مفعمــا بالــدفء . المبكــرة مــع والــديهم

والمحبــة، فــإن هــؤالء األطفــال يكبــرون وهــم يــرون العــالم مكانــا آمنــا مليئــا  
ان ســلوك الوالــدين يتــسم بــالبرود فــإنهم أمــا إذا كــ. بفــرص الــتعلم واالستكــشاف

ــاطفي       ــوهم الع ــق نم ــضرورية لتحقي ــر ال ــن العناص ــالهم م ــيحرمون أطف س
ــرون  . واالجتمــاعي ــرون لي ــم يكب ــشكل دائ ــذين يتعرضــون للبــرود ب ــال ال واألطف

ــن   ــاتهم المــستقبلية ل ــب أن معظــم عالق ــسأم واألغل ــرا لل ــاردا مثي ــا ب العــالم مكان
  . وا أبدا بالثقة المحفزة لالستكشاف والتعلمكما أنهم لن يشعر. تكون ناجحة

مثال علـى ذلـك هـو عنـدما يرسـم الطفـل لوحـة يـشعر بـالفخر بهـا ويـأتي                       
لوالديه بكل حمـاس لينظـروا فيمـا يـراه هـو إنجـازاً ولكنـه يقابـل بعـدم اكتـراث                      

عمومـا فـان    . أو الصراخ في وجهه بأنـه يـضيع وقتـه فـي أمـور غيـر ذات فائـدة                  
د مـن والديـه إذا مـا كـانوا غيـر مبـاليين فـي التعبيـر عـن                    الطفل يـشعر بـالبرو    

  . مشاعرهم إلنجازات الطفل ونجاحاته
    :  التدليل المفرط- ٣

عنــدما يعلّــم الوالــدان أطفــالهم االنخــراط فــي ســلوك غيــر اجتمــاعي، فــإنهم 
فالتـدليل المفـرط    . يحرمونهم مـن عـيش تجربـة اجتماعيـة طبيعيـة فـي المـستقبل              

ى تعلــم واقــع الحيــاة والظــروف المحيطــة بــه ممــا يــؤدي ال يــساعد الطفــل علــ
  . لصعوبات في تحمل المسؤولية والتشاور مع اآلخرين في الكبر

يشمل التـدليل المفـرط عنـدما يقـول أو يفعـل الطفـل خطـأ يـؤثر سـلبا علـى                      
فتكـون  ) خاصة عنـدما يكـون هـذا الخطـأ مكـرر وأصـبح عـادة للطفـل                (شخصيته  

ــلبية وال ــدين س ــل الوال ــزعج  ردة فع ــي ال ين ــل لك ــلوك الطف ــديل س ــاوالن تع  يح
  ". سوف يصلح حاله عندما يكبر"ويعتقدون انه 

صحيح أنه يبدو أن الطفـل سـعيدا بهـذا الوضـع فـي الوهلـة األولـى ألنـه حـر                      
بان يفعل مـا يريـد وال يـرى مـن يحاسـبه أو يردعـه، ولكـن واقـع األمـر لـيس                        



وحـده أن يقـرر مـن دون أن         فالطفل قـد يفقـد شـعوره باألمـان ألنـه تـرك ل             . كذلك
يشعر بأنه يوجد مـن يـساعده فـي اتخـاذ القـرار الـصحيح إذا مـا اخطـأ أو احتـاج                       

فـشعور الطفـل بعـدم األمـان و التـوتر قـد يكـون لـه تـأثير سـلبي                     . إلى مـسانده  
ــون   ــه ال يقبل ــراد المحيطــون ب علــى شخــصيته خاصــة وإذا كــان المجتمــع و األف

  . أو يرفضون تصرفاته غير الالئقة
مثال علـى التـصرفات غيـر الالئقـة و المرفوضـة مـن المجتمـع هـي عنـدما                    
يــذهب الطفــل إلــى مجمــع تجــاري مــثال ويتــصرف بطريقــة تــزعج اآلخــرين أو 

هـذا صـحيح أيـضا عنـدما تطلـب األم، مـن ولـدها بـأن                 . أن يلحق خرابا بـالمجمع    
ــي   ــه ف ــه أضــرار كون ــه بالخــارج وبإصــرار شــارحة ل ــد لعب ــت بع ــدخل البي ي

لى هـذا الوقـت، ولكـن يـصر الطفـل علـى عـدم الـدخول و البقـاء فـي                      الشارع إ 
ــد الــدخول  فالطفــل . الــشارع فتتراجــع األم وتتــرك الطفــل ليقــرر هــو متــى يري

الذي يعلـم أن أمـه ال تتهـاون معـه عنـدما يكـون الموضـوع يتعلـق بأمنـه مـثال                       
يشعر باألمان أكثـر مـن الطفـل الـذي تتـسامح أمـه معـه وتتركـه يقـرر هـو مـا             

  . بط بأمنهيرت
  :  القسوة- ٤

فاألطفـال بحاجـة للـشعور      . وهي أشد من البـرود ولكـن نتائجهـا قـد تكـون مماثلـة              
ــوا    ــولهم ويتعلم ــن ح ــالم م ــشاف الع ــي استك ــوا ف ــى ينطلق ــة حت ــان والمحب باألم

أمـا حـين يتعـرض األطفـال لمعاملـة قاسـية مـن ذويهـم                . تشكيل عالقات صـحيحة   
ــه  ــإن العــالم ال يعــود ل ــى"ف ــس" معن ــتعلم بالن ــيهم وســتتأثر كــل مجــاالت ال بة إل

  . بتجربتهم القاسية وسيتعطل نموهم العاطفي واالجتماعي والثقافي
  :  التضارب- ٥

ــه    ــل وذوي ــين الطف ــى ب ــاعالت األول ــي التف ــن ف ــتعلم تكم ــس ال ــر . إن أس فعب
التفــاعالت المنــسجمة يــشكّل كــل منهمــا اآلخــر ويــتعلم الطفــل أن ألفعالــه نتــائج 

ومـن هـذه التجربـة يـتعلم        .  وذلـك هـو األسـاس األول للـتعلم         منسجمة ومتطابقـة،  
ولكـن عنـدما ال يكـون المربـي         . الطفل أيـضا أن يثـق بـأن حاجاتـه سـوف تلبـى             

منسجما فـي اسـتجابته للطفـل وتـصرفاته، فـإن هـذا الطفـل لـن يـتعلم مـا الـذي                       
  . يجب عليه توقعه من البداية مما سيؤثر على خبرات التعلم لديه طيلة حياته

ندما يعلم الطفـل مـا هـي ردة الفعـل التـي يتوقعهـا لكـل فعـل، صـحيح كـان أم                        ع
ــر   ــل التفكي ــتعلم الطف ــور وي ــة ســوف تتط ــل الحياتي ــارات الطف ــإن مه خــاطئ، ف

ولكــن عنــدما ال يــستطيع الطفــل أن يتوقــع نتــائج أفعالــه وردود . بطريقــة منطقيــة



تـأثر سـلبا فـضالً      الفعل عليها فعمليـة التعلـيم، وخاصـة فـي المهـارات الحياتيـة، ت              
ـ                  مـا هـي عاقبـة       معن أنها سوف تترك الطفـل يعـيش ضـغطا معنويـا ألنـه ال يعل

  . األمور خاصة إذا ما أراد أن يبدأ تجربة جديدة
  :  المضايقة والتهديد- ٦

وذلك يـشتمل علـى تهديـد الطفـل بعقوبـات شـديدة أو غيـر مفهومـة تثيـر الفـزع                      
 متــى مظــر العقــاب وال يعلــفــي نفــس الطفــل وخاصــة إذا مــا تــرك الطفــل ينت

قـد تـصل المـضايقة إلـى التهديـد بتحقيـر الطفـل أمـام                . وماذا سـوف يحـل بـه      
أصــدقائه، كــسر يــده أو رجلــه، طــرده مــن المنــزل أو حتــى قتــل حيــوان فــي 

  . البيت يحبه الطفل إذا لم يتمكن الطفل من إنجاز ما يطلب منه القائم بأمره
ــار  ــشبه آث ــد ت ــضايقة و التهدي ــار الم ــصر إن آث ــضمن عن ــت تت ــر وإن كان  التحقي

والتهديـد يفـزع الطفـل ممـا يـؤدي إلـى تـشويه نفـسيته وتعطيـل                  . ضغط إضـافي  
ــضغوط  ــصيبة أو ال ــف الع ــع المواق ــل م ــى التعام ــه عل ــستمر . قدرت ــالخوف الم ف

ــه    ــد لدي ــا يول ــة مم ــان و الطمأنين ــل باألم ــساس الطف ــدد إح ــوأ يه ــار األس وانتظ
قليـل التركيـز ولكـن األمـر ال يقتـصر           مشاكل نفـسية كـأن يـصبح دائـم التـوتر،            

على الجانـب النفـسي فقـط إذ قـد تظهـر عليـه أعـراض جـسدية أيـضا الـضعف                      
ــة األمــراض  ــى مقاوم ــدرة عل ــدم الق ــت . المــستمر وع ــيش تح ــذي يع ــل ال فالطف

ــسي    ــو النف ــي النم ــئيلة ف ــة ض ــه فرص ــستمر لدي ــد الم ــضايقة و التهدي ــة الم طائل
  .ماعية سليمة من دون مشاكلالسليم و القدرة على إيجاد عالقات اجت

  :  اإلهمال العاطفي- ٧

ــل  ــسيا للطف ــدين نف ــر متواج ــدان غي ــون الوال ــدما يك ــو عن ــاطفي ه ــال الع . اإلهم
أو أنهــم يفــشلون . غــافلين عــن الطفــل ، وذلــك بــأن يكونــوا منــشغلين بأنفــسهم 

و يكـون اإلهمــال العـاطفي عنــدما   . فـي التفاعــل مـع احتياجــات الطفـل العاطفيــة   
ــاج ال ــة يحت ــى رعاي ــل إل ــان ، طف ــنهم ال ، و حن ــاؤه ولك ــدان إعط ــستطيع الوال وي

إن إهمــال الطفــل عاطفيــا قــد ينــتج عنــه حرمــان الطفــل القــدرة . يريــدون ذلــك
على الحـصول علـى التفـاعالت و العواطـف األساسـية التـي يحتاجهـا لكـي ينمـو                    

  . نمواَ عاطفياَ وثقافيا واجتماعيا سليماَ
  :  اختالل السيطرة- ٨

ــذ ــر  يأخ ــة أو غي ــودة أو مفرط ــا مفق ــي إم ــكال، فه ــة أش ــسيطرة ثالث ــتالل ال  اخ
  .متوازنة



ــسيطرة - ١ ــدان ال ــسه  :  فق ــذاء نف ــل لخطــر إي ــسيطرة يعــرض الطف ــدان ال إن فق
  .ويحرمه التجربة والحكمة المتناقلة عبر خبرة الكبار

تحـرم األطفـال مـن فـرص تأكيـد الـذات وتنميتهـا مـن                :  السيطرة المفرطـة     - ٢
مثـاال علـى ذلـك هـو عنـدما ال      . عهم مـن استكـشاف العـالم المحـيط بهـم          جراء من 

تترك مـساحة للطفـل يمـارس فيهـا مهـارة اتخـاذ القـرار وجميـع تحركاتـه تقـرر                  
إن . مــن الكبــار فيــضطر إلــى االســتئذان للقيــام بــأي عمــل مهمــا كــان صــغيرا

 إعطاء الطفـل ثقافـة ومعلومـات كافيـة تمكنـه مـن اتخـاذ قـرارات سـليمة يـساعد                    
ــصحيحة   ــرارات ال ــارة اتخــاذ الق ــى مه ــه عل ــاعي ويدرب نمــوه العــاطفي و االجتم
في األمور الصغيرة والتـي لهـا اثـر كبيـر فـي كبـره عنـدما يحتـاج إلـى اتخـاذ                       

  . قرارات اكبر
ــة  - ٣ ــر المتوازن ــسيطرة غي ــق   :  ال ــشاعر القل ــال م ــدى األطف ــر ل ــي تثي فه

ـ                 ضال عـن إعاقتهـا     واالضطراب وقـد تـؤدي إلـى عـدد مـن المـشاكل الـسلوكية ف
بــصورة عامــة، األطفــال ال يــشعرون باألمــان والراحــة . النمــو المعرفــي للطفــل

  . عندما يتلقون تصرفات متناقضة من القائمين على أمر تربيتهم
  :  العزل- ٩

ــن    ــه م ــة يحرم ــة الطبيعي ــارب االجتماعي ــن التج ــصله ع ــل أو ف ــزل الطف إن ع
زل الطفــل يــضر بنمــوه فعــ. تكــوين الــصداقات وقــد يــؤدي بــه إلــى االكتئــاب

المعرفي والعـاطفي واالجتمـاعي بـشكل كبيـر ويرافقـه عـادة أشـكال أخـرى مـن                   
  . االعتداء العاطفي وغالبا االعتداء الجسدي

  :  الرفض- ١٠

عندما يـرفض أحـد األبـوين الطفـل، فإنـه يـشوه صـورته الذاتيـة ويـشعره بعـدم                     
ــه ــذ البدا. قيمت ــرفض ذويهــم من ــشعرون ب ــذين ي ــال ال ــى واألطف ــة يعتمــدون عل ي

والطفـل الـذي يتعـرض للـرفض        . تنمية أنمـاط سـلوكية مـضطربة لطمأنـة الـنفس          
  . في صغره، فأنه يمتلك فرصاً ضئيلة في أن يصبح طبيعياَ عندما يكبر

  
  : اإلفساد- ١١

ــشجيع ــدميري أو إرهــابي أو   وهــو ت ــسلوك ت ــام ب ــى القي ــاره عل ــل أو إجب  الطف

ــس    ــسول وال ــع، كالت ــة المجتم ــالف ألنظم ــث مخ ــاء، أو ح ــل  رقة والبغ الطف
ــة      ــارة أو قاتل ــواد ض ــرويج م ــاطي أو ت ــي تع ــتغالله ف ــدرات  واس كالمخ

   والمنشطات والمسكرات والمواد السامة



  :لالعتداء العاطفي والنفسي على الطفل  المؤشرات السلوكية

  : السلوكيات التي قد تنم عن تعرض الطفل لإلساءة العاطفية  هذه بعض
  . والعض  ت الطفل كالهز والمصاضطرابات في عادا  -
  أو ، كأن يكون غير اجتماعي (  اضطرابات سلوكية يعاني منه الطفل -

  )     لديه رغبة في تحطيم النفس أو اآلخرين 
أو اضــطراب فــي الحــديث أو ، كإصــابته باضــطراب فــي النــوم (  قلــق الطفــل -

   ) . من اللعب فأو   الخو،   الكالم 

  . ع و االبتكار لدى الطفل اإلبدا تعطيل طاقات  -
  . تحمل المسؤولية و الشعور بالضعف  عدم القدرة على  -
ــل   - ــضطربة للطف ــسية م ــل نف ــستيريا  (  ردود فع ــابته باله ــق أو ، كإص أو قل

   )١٦٤ ، ٢٠٠٥، آل سعود ) .      ( أو وهم ، أو فوبيا ، هواجس 
  :تأثير االعتداء العاطفي والنفسي على الطفل 

  :ات الجسمية  التأثير– ١ 

  .تكرر األمراض  - 
  .في البنية الجسدية  ضعف عام - 
  .والتوتر التلعثم -
  : التأثيرات السلوكية -٢

   .والال مباالة   التردد- 
   . عدم اإلحساس باألمان -
  االنطواء لفقدان الدفء -
  الخجل الشديد -
  ضعف الثقة بالنفس والشعور بالذنب -
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فليس أعظم شأناً في تربية     ، ال تتجمع ذرات الشعوب وتتولد منها القوة القاهرة إال بالكالم             
  .الشعوب من الكالم بشرط أن يكون كالماً نافعاً 

ويعتبر وسـيلتهم األساسـية التـي    ، الكالم بمثابة قدرة فريدة تخص البشر دون سواهم يعد  
يمكنهم بموجبه أن يتواصلوا مع بعضهم البعض فبدون المهارات اللغوية لن يمكننا أن نفهـم               

 ، ٢٠٠٧وآخـرون  ، هالالهان . ( أو نستمتع بما يقدم أمامنا ، أو نفسر الكلمات    ،  اإلجابات  
 هذا فالكالم من أهم سبل االتصال النفسي بين الفرد والفرد اآلخر فإذا تكلـم               وعلى ) .  ٤٧٠

ولهـذا فـإن    ، شخص فإنه ينقل حاالت نفسية كاملة فيها معاني ومشاعر وانفعاالت وأفكـار             
موضوع اللغة والنطق والكالم من الموضوعات الهامة التي شغلت القدماء والمحـدثين مـن              

علم النفس وعلماء االجتماع والتربية وغيرهم من العلماء والذين         علماء اللغة والكالم والطب و    
أكدوا جميعاً على أهمية عامل اللغة والكالم في القدرة على االتصال وعلى التوافق وفي النمو               

   )١٩ ، ٢٠٠٥، أمين . ( العقلي والفكري واالجتماعي والنفسي 

فالفرد الذي يكون لديـه القـدرة       ، ويعتبر إجادة الكالم من أهم مستلزمات الشخصية الكاملة         
على الفهم واإلفهام يكون ناضجاً في حياته العملية ؛ وذلك ألهمية وظيفة الكالم في حياة الفرد                

 بلسانه أكثـر ممـا      هواإلنسان يستطيع الحصول على ما يريد     ، األسرية والعملية واالجتماعية    
   )١٢ ، ٢٠٠٠، أمين . ( يناله ببنانه 

ة والنفس أن النمو العقلي لإلنسان منوط بنموه اللغوي وانه كلما تطورت            ويرى علماء التربي  
واتسعت لغة هذا اإلنسان ارتقت قدراته العقلية ولقد أكد الفيلسوف  الفرنسي ايتين كونـديالك                

Etienne Condillac على أن الواسطة األولى الكتساب المعارف والمفاهيم والخبرات هي  
. ( يس األساس في تكوين األفكار الكلية ونمـو القـدرات العقليـة             وتشكل مع األحاس  ، اللغة  

   ) .٣٣ ، ٢٠٠٣، سليمان 

، ومن أجل أن تتم اللغة بشكلها الكالمي المنطوق البد أوالً من وجود قدرات عقلية سـليمة                 
تنمو نمواً طبيعياً ويترافق مع نموها نمواً لغوياً سليماً وهذا يفترض سالمة الجهاز العـصبي               

وسالمة أعضاء النطق التي تؤدي الكالم      ، وسالمة الحس السمعي المستقبل للكالم      ، ماغ    والد
فإنهـا تـؤدي إلـى      ، وإذا أصيبت أي قدرة من هذه القدرات باالضطراب         ، اإليقاعي السليم   

لهذا نجد أن المتخلفين عقلياً الذين يعانون من بطء فـي نمـو             ، اضطراب في النطق والكالم     
وكذلك األمر لمن فقدوا    ،  يعانون أيضاً من اضطراب في الكالم بحدود مختلفة          قدراتهم العقلية 



وهناك فئة من األطفال الذين     ، القدرة على السمع فإنهم يعانون من اضطرابات النطق والكالم          
يعانون من اضطراب لغوي في الصوت أو النطق أو الكالم نتيجة خلل موجود في أعـضاء                

تحقق عمليتي الشهيق والزفير الالزمة لعمليـة الكـالم أو نتيجـة    النطق وأجهزة التنفس التي     
   ) . ٢٩٨ ، ٢٠٠٦أبو فخر ( ظروف بيئية أو نفسية   

  وهذه الفئة األخيرة هي التي تعنينا في بحثنا هذا والتي سنحاول في بحثنا هذا التعرف عليها 

�ا��ت ا�
�i وا�V\م �Eا :  
�ا��ت ا�
�i وا�V\م-١�E3$م اB�   :   

، ستخدم مصطلحات عديدة لإلشارة إلى عملية اختالف الكالم عن الـنمط العـادي منهـا                ت
 ،  Anomalyوانحراف عن العـادي  ،  Abnormalوغير عادي  ،  Disorderاضطراب 

  .  Deformityوتشوه 

وكـذلك  ، ويستخدم مصطلح اضطراب لإلشارة إلى أي خلل في األداء العادي ألي عمليـة              
كلها تستخدم لوصـف    ... وتشوه  ،  عن العادي    وانحراف،  عادي   وغير، مصطلحات عيب   

  ).١٣٣-١٣٢، ١٩٩٧الشخص .(أو االختالف ، عملية عدم االتساق أو البعد 

فرد وينظر إلى الكـالم     الواضطراب الكالم هو انحراف الكالم عن المدى المقبول في بيئة           
  :على أنه مضطرب إذا اتصف بأي من الخصائص التالية 

  .اعه صعوبة سم

 .غير واضح 

 .خصائص صوتية وبصرية غير مناسبة 

 .اضطرابات في إنتاج أصوات محددة 

 .إجهاد في إنتاج األصوات

 .عيوب في اإليقاع والنبر الكالمي 

 .عيوب لغوية 

 .كالم غير مناسب للعمر والجنس والنمو الجسمي 

 ).ع أو اإليقا/الفونيم . ( اضطراب في إنتاج الصوت والوحدة الكالمية 

 ).٢٢، ٢٠٠٥ الزريقات(                                                    



 مصطلحاً آخر شائعاً في هذا المجال بيد أنه يعبـر عـن    Handicapويعد مصطلح إعاقة 
  . وليس بالضرورة أن يشير إلى المشكلة نفسها ، الحالة التي تنتج عن االضطراب أو التلف 

وتصاحب بصعوبات في أداء مهام الحياة اليومية       ، سلبا على حياة الفرد     فاإلعاقة حالة تؤثر    
وبالتالي فمن المحتمـل أن يتعـرض الفـرد         .  بصورة عادية    –المتوقعة ممن في مثل سنه      –

فالفرد الذي يولد بإصبع زائد في يده أو يفقد أحد أصابع           . لالضطرابات دون إصابته باإلعاقة     
ألن حالته ال تعوقه عن ممارسة مهام       ،  يصنف ضمن المعوقين     يده  يعد غير عادي إال أنه ال       
  .الحياة اليومية بصورة عادية 

لذلك فقد عمل العديد من األخصائيين من أجل تحديد الخطوط الفاصلة بين الكـالم العـادي                
 للحكم على الكـالم بأنـه مـضطرب         استخدامهاوالمحكات التي يجب    ، والكالم المضطرب   

  . ضمن اإلعاقات بصورة تحتم تصنيفه 

إلى أن من أهم مظاهر اضـطرابات  ) ١٩٥٦( Berry&Eisensonفقد ذهب بري وإسنون 
وتوجد مشكالت فـي    ، ويصعب فهمه   ، النطق والكالم لدى الفرد أن كالمه ال يسمع بوضوح          

حذف ، إدغام  ، إبدال  (وتكثر األخطاء في تركيب األصوات لتكوين الكلمات        ، تشكيل أصواته   
، وعدم انتظام إيقاع الكالم وكثرة تغير نبرات الصوت         ، ألفاظ غير مالئمة للحديث     واختيار  ) 

  . وبذل الجهد الكبير أثناء الكالم وبصورة عامة ال يتناسب كالم الفرد مع سنه وجنسه 

أن الكالم يعد مضطرباً عنـدما ال يتبـع         ) ١٩٧٧ (Perkinsوفي هذا السياق يرى بيركنز      
أو يسيء ، أو غير مقنع على المستوى الشخصي أو االجتماعي ، وم القواعد أو يكون غير مفه

  ).١٣٦-١٣٥، ١٩٩٧الشخص(إلى أجهزة الكالم 

� ا��
	 وا���م -٢������  :   
إال أن هذه الظاهرة تتفاعل مع عـدة عوامـل       ، إن عملية النطق والكالم عملية عضوية بحتة        

  ..وتربوية ، وصحية واجتماعية ، نفسية 
فإن هناك الكثير من األشياء التي تحـدث حتـى    ) هالو  ( كلم شخص بالهاتف ويقول     فعندما يت 

  .ينطق بكلمة هالو حيث تستخدم سلسلة كاملة من األعصاب والعضالت وأعضاء الجسم 
وفي الصفحات التالية سوف نحاول مناقشة كيفية تجول الهواء من الـرئتين ليـشكل الكـالم                

تشريح وفسيولوجية الكالم الطبيعي بمثابة أسـس لتقيـيم   وتعتبر المعلومات عن   ، واألصوات  
  ).٧١ص،٢٠٠٥،الزريقات .(المصابين باضطرابات الكالم 



والحنجـرة  ، وأن الرئتين والبلعـوم     ، لقد تبين للعلماء بأن أعضاء التنفس هي أعضاء الكالم          
ظيفتي الخ هي أعضاء تقـوم بـو      ... وتجاويف الفم واألنف    ، والحبال الصوتية   ، والرغامى  

  .التنفس والكالم بنفس الوقت 
وبعض العلماء يرون بأن عملية التنفس الخالص في حد ذاتها يمكن أن تكون لها قيمة تعبيرية                

سريعين أو ، أو سطحيين ، حيث أن الشهيق والزفير يمكن أن يكونا عميقين ) أي لغة خاصة (
شاعر التي تعودنا أن نـشير      ويمكن أن يكون ذلك معبراً عن بعض االنفعاالت والم        ، بطيئين  

وتـشير الدراسـات المتقدمـة حـول        .. ) ، زفرات  ، حسرات  ، آهات  ( إليها بألفاظنا مثل    
أن وظيفة اللغة والكالم تتأثر بالعديـد مـن    ، وعلم النفس اللغوي    ، فسيولوجية النطق والكالم    

  : الوظائف العضوية المتكاملة لألعضاء التالية 
  :وت أو الكلمات أعضاء استقبال الص –) ١(

أو البصرية ونقلها إلى المـخ عبـر        ، وتقوم هذه األعضاء بوظيفة استقبال المنبهات السمعية        
وذلك من أجل فهم وتفسير هذه الرسائل في المخ وتنظـيم اإلجابـة             ، مسالك سمعية بصرية    

سة السمع  المتمثلة في حا  ، بمعنى آخر تمثل أعضاء االستقبال مداخل اللغة        ، الكالمية المناسبة   
  وفي الخصائص الفيزيائية للصوت ، وفي رؤية الكلمات المكتوبة ، 
  :  ويمثل هذه الوظيفة األعضاء التالية :أعضاء التنفيذ  -)٢(
 Diaphragm الحجاب الحاجز -١

 Lungs and tracheaالرئتان والقصبات ،  جهاز التنفس -٢

  .نجرة والعضالت المحيطة بالح،  الحنجرة والحبال الصوتية -٣
 Epiglottis اللهاة والغلصمة -٤

  مع سقف الحلق ، والفم ،  تجاويف األنف -٥
  ..واألسنان ، والشفاه ،  اللسان والفكين -٦
  :  أعضاء التنظيم الوظيفي والمركزي-)٣(

والنوى العصبية تحـت    ، وتتمثل هذه األعضاء بالجهاز العصبي القشري ونصفي كرتي المخ          
ويجب مالحظة أن جميع هذه األعضاء السابقة تخدم أغراضاً         ، اغية  واألعصاب الدم ، قشرية  

  ).٩٢-٩١ص، ١٩٩٠، الزراد (وظيفية أخرى غير غرض النطق والكالم 
  : وسنشير فيمايلي إلى النواحي التشريحية والوظيفية لهذه األعضاء  
  : أعضاء استقبال الصوت والكلمات -١
المسئولة عن استقبال األصوات مـن الخـارج        تعد حاسة السمع الحاسة      :  حاسة السمع  -1ً

وتحويلها إلى نبضات عصبية يمكن أن يتعامل معها المخ بعـد أن تـصله عبـر العـصب                  
  :  وتتكون من ثالثة أجزاء رئيسية على النحو التالي) . ٤٣ص، ١٩٩٧، الشخص(السمعي



  
ديـد موقـع    تعمل األذن الخارجية على تجميع الموجات الصوتية وتح        : األذن الخارجية  -١

 وقنـاة   Auricleالصيوان : وتتكون األذن الخارجية من ثالثة أجزاء رئيسية هي .الصوت 
 .  Outer layer of Eardrum  والطبقة الخارجيـة مـن طبلـة األذن     Ear canalاألذن 

  ).٢٠ص،٢٠٠٣، الزريقات (
  
  
  
  
  
  
  
  

                                    
  األذن الخارجية ) ١( الشكل 

  
األذن الوسطى هي فراغ مليء بالهواء موجـود ضـمن   ) : Middle Ear(األذن الوسطى  -

العظم الصدغي للجمجمة وتحتوي على سلسلة العظيمات الثالث المتماسة والمعلقة في الفراغ            
Ossicles  ويتم في األذن الوسطى تحويل ،  موصلة طبلة األذن مع النافذة البيضاوية للقوقعة

  ).٢٢ص، المرجع السابق .(ة إلى طاقة حركية الطاقة الصوتي
  

                                                                                           
  
  
  

                                                                         
  
  
  

  األذن الوسطى ) ٢( الشكل 



                                                    
وبها عدد كبير من الـشعيرات      ، وهي حلزونية الشكل    ، وتضم القوقعة    : األذن الداخلية  -٣

وهي ثالث قنوات شبه دائرية تتـصل بالقوقعـة مـن جهـة             ، والقنوات الدهليزية   ،، الدقيقة  
  ) .٤٥ص، ١٩٩٧، الشخص (وبالعصب السمعي من جهة أخرى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األذن الداخلية ) ٣( الشكل 
                   

   : أعضاء التنفيذ الكالمي -٢

وال يمكن النظر إليها بشكل منفصل إال     ، إن وظائف هذه األعضاء متكاملة مع بعضها البعض         
والواقع أن الجهاز التنفسي يعتبر من األجهزة الـضرورية للنطـق           .لضرورات الدراسة فقط    

  .التيار الضروري من الهواء إلصدار األصوات اللغوية ومن أجل بعث ، ولحدوث الكالم 
  : دور األحشاء الداخلية في عملية الكالم 

وإذا بدأ في التكلم فـإن      ، ويمتلئ صدره قليال    ، عندما يستعد الفرد للكالم فإنه يستنشق الهواء        
سفل من وهذا التقلص يدفع األمعاء إلى األ، عضالت البطن تتقلص  قبل البدء بنطق أول كلمة   

والتي بدورها تدفع الحجاب الحاجز إلى األعلى حيـث تنـشط عـضالت             ، القفص الصدري   
ويتم ذلك بواسطة   ، ويؤدي ذلك إلى تقلص العضالت الواقعة بين األضالع الصدرية          ، الصدر  

حركات سريعة تقوم بدفع الهواء نحو األعلى عبر الحنجرة والتجاويف الحلقية واألنفية والفمية             
 عضالت البطن تقلصاتها في حركة بطيئة مضبوطة إلى أن ينتهي اإلنـسان مـن               وتواصل، 

، فإذا انتهى فإن عضالت الشهيق تمأل الصدر ثانيـة وبـسرعة             ، األولىنطق الكلمة الجملة    
  ).١١ص، ١٩٩٠، الزراد .( لنطق بالجملة الثانية وتسترخي استعداداً

  : الحنجرة واألحبال الصوتية 



وهي تقع فوق الرغـامى أو القـصبة        ، عددها تسعة   ، من الغضاريف   وهي عبارة عن هيكل     
  . الهوائية 

 من الخلف إلـى     أفقيتشبه الحنجرة صندوق صوتي بداخله وتران صوتيان يمتدان في اتجاه           
وبينهما مسافة يطلق علها فتحة المزمار والوتران الصوتيان عبـارة عـن خيطـان              ، األمام  

ويسار فتحة المزمار وتتحكم غضاريف وفتحات الحنجرة في     رفيعان من األنسجة يمتدان يمين      
 الحبلين الصوتيين   أنوالجدير بالذكر   ، حركتهما إلى الداخل والخارج إلحداث أصوات الكالم        

وكـذلك لمقاومـة الهـواء      ، ال بد أن يتقاربا إلحداث االهتزازات الالزمة إلصدار األصوات          
كلما كان الوتران الصوتيان أكثر     ، د هذه المقاومة    وتزدا، ) هواء الزفير   (الخارج من الرئتين    

  .بينما يكون الصوت ضعيفا عندما يقل تقاربهما، تالصقا فيكون الصوت قويا ورنانا 
  . ودرجة شدها ، ويعتمد تردد الصوت على طول األحبال الصوتية ومرونتها 

   ).٦٩-٦٨، ١٩٩٧الشخص  (                                                      
  : The Resonace systemجهاز الرنين ( نفية التجاويف الحلقية والفمية واأل

وإضـفاء  ، يمر الصوت بعد صدوره من الحنجرة بعدة تجاويف تعمل على تنقيته وتضخيمه             
  Hypopharynxوتضم البلعوم الـسفلي  ، تعرف بجهاز الرنين ، صيغة معينة ومميزة عليه 

وقد أوضحت الفحوص الطبيـة لجهـاز   ، والتجويف األنفي  ،  Oropharnxوالبلعوم الفمي 
يتضح ذلك من ، الكالم ومنطقة الزور أن البلعوم  يلعب دوراً هاماً في عملية تضخيم الصوت              

كما يعد  الفم غرفة رنين أخـرى  .  إلى أعلى وأسفل أثناء الكالم    البلعومخالل مالحظة حركة    
فيتغير شكل التجويف ،  من فك وأسنان ولسان وشفتين حيث تتحرك أجزاءه، يمر بها الصوت 
ويحتك الصوت بسقف الحلق الصلب  وكل ذلك يزيد من فرصة تعـرض             ، الفمي طبقاً لذلك    
) والفمي، والحلقي  ، واألنفي  ، البلعومي  ( إلى أن جميع التجاويف      ةباإلضاف، الصوت للرنين   

   . مبطنة بأغشية مخاطية تساعد على رنين الصوت وجهارته
وخلفي رخو تتعلق به اللهاة وهي تقابل البلعوم        ، ويتكون سقف الحلق من جزأين أمامي صلب        

وتساعد حركة سقف الحلق الرخو إلى أعلى وإلى أسفل على غلق التجويف األنفي أو فتحه               . 
وجدير . أو إلى التجويف الفمي حسب نوع األصوات المنطوقة         ،كي يسمح بمرور الهواء إليه      

بينما يتم غلق التجويف األنفي أثنـاء       ، ه يتم فتح التجويفين تماما أثناء التنفس العادي       بالذكر أن 
  )  ن والتنوين (نطق أصوات جميع حروف التهجي عدا األنفية منها مثل 

 
 
 
 
 



  :  أجهزة النطق 

يخرج هواء الزفير من الرئتين مـصحوب       
، باألصوات التي يصدرها جهاز الصوت      

وتقـوم  ، تمايزة  وهي أصوات خام غير م    
أجزاء جهاز النطق بتشكيلها كي تخرج في       
صورة أصوات معينة ومفهومة ومتمـايزة      

ويشمل ذلك  ، تحدث الكالم الشفهي العادي     
، والفـك   ، والشفتان واألسـنان    ، اللسان  

وسوف نستعرضها بـشيء مـن      .والحنك  
  :اإليجاز 

  
  أجهزة النطق  ) ٤(           الشكل                                                       

   :The Tongue اللسان -أ

وهو يحتوي على مجموعـة مـن    ، يشغل اللسان معظم التجويف معظم فراغ التجويف الفمي         
، وإلى الخارج ، إلى أسفل ، إلى أعلى (العضالت التي تمكنه من تغيير شكله ووضعه بسهولة 

وتأتي العضالت الخارجيـة    ، ) مقعر  ، محدب  ، مقعر  (ويتخذ أشكاال مختلفة    ) وإلى الداخل   
وهي تنغرس في اللسان فتمكنه من الحركة إلـى         ، للسان من أماكن مختلفة مثل العظم الالمي        

ويؤثر وضع اللسان في تشكيل األصـوات ورنينهـا         . أعلى وإلى أسفل واالنثناء واالنكماش      
المخـارج  ) وطرفـه   ، سطه  و، أقصى اللسان   (حيث تمثل أجزاؤه المختلفة     ، بصورة عامة   

بينمـا يـشترك    ، ) سواء الساكنة منها والمتحركـة      (األساسية لمعظم أصوات حروف الكالم      
وبدون الحركة والوضـع الـدقيق للـسان    ، بصورة أو بأخرى في تشكيل األصوات األخرى       

  .يصب حدوث عملية النطق بصورة صحيحة 

  : The Lips الشفتان -ب

وهما يمثالن أيـضاً   ، إغالقهحيث تتحكمان في فتحه أو   ، يس للفم   تمثل الشفتان المنفذ  الرئ    
فـي عمليـة     وتلعبان دورا أساسيا  ، نهاية جهاز النطق إذا نظرنا إليه من الداخل إلى الخارج           

الـشخص  (.وإعطائها الرنين المميز لهـا    ...) ،ف، م، ب(الكالم وتشكيل الكثير من أصواته      
  ).٧٢ص،١٩٩٧،

  

  



  : The Teeth األسنان  -ج

كما أن وظيفتها في إنتاج الكالم تعتبر       . الوظيفة األساسية لألسنان هي قطع ومضغ الطعام        
تنتج عندما يكون الشفة السفلى مع القواطـع  ) f ,v(فاألصوات الصامتة الشفوية مثل ، ثانوية 

 تنتج عندما يالمس رأس اللـسان اللثـة  )  d,t,z,s,b(كما أن األصوات مثل ، األمامية العليا 
فهي تنتج عندما يمتد اللسان للخارج بـين القواطـع   )  th(أما أصوات . خلف األسنان الفكية 

  ).٩٥ص، ٢٠٠٥، الزريقات .( األمامية المركزية العليا والدنيا 

  : The Mandible الفك السفلي -د

ويتصل بالوجـه   ،  عظمي صلب ينتهي باللثة واألسنان من األمام         إطاريتكون هذا الفك من     
ت وغضاريف تساعده على الحركة إلى أعلى وإلى أسفل كي يغلق التجويـف الفمـي               بعضال

حيث تعمل هذه الحركـة علـى       ، ويفتحه بالسرعة المناسبة لمقتضيات عملية النطق والكالم        
  .تغيير شكل التجويف الفمي وحجمه وفقا لطبيعة مخارج أصوات الحروف 

لسفلي بحيث يحركه بسرعة وبالتناسق مع      ويستطيع اإلنسان العادي التحكم في حركة الفك ا       
كما يمكنه التحدث أثناء وجود الطعام في فمه من خالل التحكم فـي             ، حركة الشفتين واللسان    

وبصورة عامة فلكي تتم عملية النطق والكـالم بـصورة          . حركة الفك السفلي واللسان أيضاً      
رك هذا الفـك باسـتمرار   فال بد وأن يتح، ) مصحوبة بالرنين المناسب لألصوات     ( صحيحة  
فإن ذلك يعوق اإلنسان ) كأن يصاب بالشلل مثال ( وبالتالي إذا حدثت أي مشكلة له ، وبانتظام 

، الـشخص   .( عن ممارسة النطق والكالم بصورة مناسبة ويظهر الصوت ضعيفا ومكتومـاً            
  ) .٧٤ص ، ١٩٩٧

  :  Palatسقف الحلق  

 الفكية  Teeth socketsة ومغارز األسنان من ألث Hard palateيمتد سقف الحلق الصلب 
ويتحرك اللـسان بحريـة     ، وهو بنية أو تركيب مقوس يساهم بشكل كبير في الرنين الفمي            ، 

  . منتجا العديد من التماسات النطقية مع سقف الحلق 

دور سقف الحلق هو ازدواج أو عدم االزدواج مع التجاويف األنفية والبلعومية وعندما يرفع              
 الـصامتة   وهذه الحركة ضرورية إلنتاج األصـوات     ، صمام ويغلق التجويف األنفي     يعمل ك 

 وقد يعمل أيضاً سقف الحلق اللـين كخـافض إلنتـاج الـصوائت              خصوصاً االنفجارية منها  
وبحدوث ذلك فإن التجاويف األنفيـة تعمـل عمـل المرنـان            . المجاورة باألصوات األنفية    

Resonator ٩٤ص، ٢٠٠٥، الزريقات . (لصوت  ويضفي نوعية أنفية على ا. (  



   : مداخل تفسير اكتساب الكالم -٣
ويقـضون  ، إن األطفال في مختلف بلدان العالم يمكنهم استقبال الكالم بعد والدتهم مباشـرة              

بيد أنهم يظهرون مؤشرات تـدل علـى        ، عامهم األول مستقبلين فقط دون القدرة على الكالم         
سون ذلك بالفعل من خالل تنفيذ بعض األوامر إجرائياً وإتباع          بل وقد يمار  ، فهمهم لما سمعوه    

  .التعليمات التي تقدم لهم 
إال ، ورغم وجود بعض العموميات في عملية اكتساب اللغة لدى األطفال من مختلف الثقافات              

  :وسوف نستعرض أهم هذه المداخل بإيجاز، أن مداخل دراسة اللغة تعددت وتباينت 
  : The behavioral Approachالمدخل السلوكي 

يؤكد هذا المدخل على أهمية ظروف البيئة المحيطة بالطفل كعامل أساسي في اكتسابه للغـة               
فالكالم مثله مثل أي نوع من السلوك يمكن برمجته وتعليمه          ، دون النظر إلى قدراته الداخلية      

  . بافلوف كتشفهاشراط الكالسيكي الذي وترجع أصول المدرسة السلوكية إلى اال، لآلخرين 
وطبقا للمدرسة السلوكية فإن الكالم عبارة عن سلوك يمكن تعلمه عن طريق االشراط فعلـى               
سبيل المثال يتعلم الطفل البالغ من العمر تسعة أشهر إصـدار صـوت معـين للوالـدين أو                  

...( حيث يشعر بالراحة والسرور واألمن      ، المحيطين به عندما يسمع أصواتهم وينظر إليهم        
 مثل هذه األصوات التي تجلب له السرور أو         إصداروهكذا يميل الطفل إلى تكرار      ، ) زيز  تع

، ) تعزيـز   ( مصدراً لفرح األم وسرورها     ) ماما  (وكذلك عندما ينطق الطفل كلمة    ، التعزيز  
  .مما يجعله يميل إلى تكرار  ممارسته 

نطاق واسع فـي تـدريب       اللغة استخدم على     اكتسابوجدير بالذكر أن المدخل السلوكي في       
ضطرابات في النطق والكالم خالل الستينات والسبعينات من القرن         ااألطفال الذين يعانون من     

 أو الوسيلي يستخدم في مـساعدة كثيـر مـن    اإلجرائيوال يزال أسلوب االشراط   ، العشرين  
  .األطفال يعانون من اضطرابات النطق والكالم على اكتساب الكالم العادي حتى اآلن 

   : The Nativist Approachالمدخل الفطري  -٢
 الفسيولوجية األساسية التي تمكنه من فهم باألجهزةيذهب هذا المدخل إلى أن الفرد يولد مزوداً        

ويلزمه فقط أن تتوفر له االستثارة اللغوية من خـالل النـاس            ، ) التعبير  ( الكالم وممارسته   
لمذهب تفسير قدرة الطفل على فهم الكالم واكتسابه        وقد حاول المهتمون بهذا ا    . المحيطين به   

وبصورة ال توحي بأن ذلك كله يحدث نتيجة لعملية تعلم مقصودة  من قبل المحيطين ، بسهولة 
إلى حقيقة هامة مؤداهـا أن  ) ١٩٨٨( Chomskyبه وفي معرض تأكيد ذلك أشار شومسكي 

م أحد بتصحيح كالمهم وطريقتهم في      الصغار يتعلمون الكالم ويمارسونه رغم أنه نادرا ما يقو        



 ذلك بأن الطفل يولد ولديه استعدادا عضويا لمعرفة قواعد اللغة       يفسروهو هنا   ، تركيب الجمل   
  .أو على األقل يجعله مهيئا إلتباع القواعد عند الكالم ، 

فالطفل الـذي يـتعلم االسـبانية أو     ، وبعبارة أخرى فلدى الطفل معرفة فطرية بقواعد الكالم         
أي أنـه   .  القواعد الالزمة لتركيب كل منها علـى حـدة           –مسبقا بالفطرة   –يعرف  ، العربية  

  .يعرف المتطلبات الالزمة لتركيب الكالم في مختلف لغات العالم 
   : The cognitive Approachالمدخل المعرفي  -٣

منذ العشرينات مـن   وقد تبنى هذا المذهب بياجيه      .  لتعلم الكالم    أساسيايعد النمو العقلي مطلبا     
 لـسياق نمـوه     انعكاساًإلى أن النمو اللغوي للطفل يعد       ) ١٩٦٣(فقد ذهب بياجيه    . هذا القرن   

وتمثل المهارات اللغوية أحد تطبيقـات المهـارات         . المعرفي الذي يسير في مراحل متتابعة         
  .المعرفية العامة في مجال التواصل

  . ضرورة ومطلبا سابقا للنمو اللغوي واستنادا إلى ذلك فإن النمو المعرفي يعد 
 – وطاقته على النمو اللغوي –ويفترض أصحاب المدخل المعرفي أن المهارات اللغوية للطفل      

الذين يفترضون أن   ، وهذا عكس وجهة نظر أصاب المدخل الفطري        ،يسير في مراحل نمائية     
ك ال ينكر أصحاب المدخل     ومع ذل . المقدرة اللغوية للطفل تكتمل قبل مولده وتثبت مع الزمن          

بيد أنها ال تقتصر على اللغة فحـسب        ، المعرفي وجود استعدادات فطرية تعد متطلبات سابقة        
وعلى ، ولكنها عامة بالنسبة لمختلف المهارات المعرفية واللغوية واألنشطة التي يؤديها الفرد            

 ، ١٩٩٧، الشخص  . ( ة  ذلك فإن المهارات اللغوية تعتمد إجرائيا على نمو المهارات المعرفي         
  ) .١١٨-١١٧ص

   : The Structural Approachالمدخل البنائي   -٤
يتعرض الطفل يوميا لكالم المحيطين به فيكتسب منهم خالل شهور قليلة معلومات كافية مـن               
اللغة تؤهله لفهمها والتعبير عنها لفظياً ويركز المدخل البنائي على تلك الطريقة المنظمة التي              

  .ها لغة الطفل من كلمة واحدة إلى ممارسة الكالم العادي مع الكبار تنمو ب
ويرى البنائيون أن الطفل يبدأ في ممارسة الكالم بصورة تلغرافية تتـضمن كلمـات بـسيطة       

وكما هو الحال في الرسائل التلغرافية يتم اختيار الكلمات الدالة على المضمون مثل             ، منفصلة  
، أو الـصفات    ، أو الموضوعات   ، ات التي تعبر عن األشخاص      والصف، واألفعال  ، األسماء  

أي أن . ويتم استبعاد الضمائر وحروف العطف وأدوات الوصل وغيرها من األفعال المساعدة 
  .  الكبار بيد أنه يحذف منه مقاطع معينة أسلوبالطفل يحاول ممارسة الكالم بنفس 

ومع تطور قدراته علـى     ، ة المحيطة به    ومع زيادة ما يكتسبه الطفل من معلومات حول البيئ        
، كل ذلـك يـصاحب بوضـوح كالمـه          ، استخدام الكلمات بمزيد من التحديد والخصوصية       



وبالتالي يـزداد تعقـد كالمـه       ، وبوصول الطفل سن الثالثة يحقق مزيدا من النمو المعرفي          
  ).١٢٢-١٢٠ ص،المرجع السابق .( ويتطور كماً وكيفاً 

  : The Pramatic Approch العملي المدخل الواقعي أو -٥
وهو يختلف عن المدخل المعرفي مـن   ،  األطفال للكالم    استخداميركز هذا المدخل على كيفية      

ويـرى  .ن من المحيطين به عن طريق الكـالم         يحيث اهتمامه بكيفية تفاعل الطفل مع اآلخر      
ا الطفل خالل عامـه      التي يمر به   اإلنسانيالمهتمون من المدخل الواقعي بأن خبرات التفاعل        

وذلك قبل قدرته على استخدام الكالم بـصورة        ،  العملية للغة      األدواراألول تزوده بكثير من     
ومع زيادة الحصيلة اللغوية التي     ، ومع تزايد تعقد صور القواعد التي تنمو لدى الطفل          .فعلية  

 يـساعده علـى     كمـا ، كل ذلك يمكنه من التعبير عن حاجاته بمزيد من اإليضاح           ، يكتسبها  
وهنا يتعلم الطفل أن مقتضيات     . أو الطبيب   ، أو المعلم   ، استخدام الكالم المناسب مع الوالدين      

ويتعلم من خالل تفاعله مع اآلخرين مـا يتعـين أن           ، الموقف تتطلب صيغاً معينة من الكالم       
  .ومتى يستخدم الكالم بصورة معينة ؟ ، وكيف يقول ، يقول 

   : The Biological Approachالمدخل العضوي  -٦
يركز هذا المدخل على وظيفة الجهاز العصبي المركزي بالنسبة لعملية الكالم فقد أشار لينبرج              

Lenneberg ) إلى وجود أدلة على أن أنسجة المخ وبقية أجزاء الجسم تمثل معينات ) ١٩٦٧
لعلماء والباحثين عبـر  وقد تزايد اهتمام ا. ووحدات متكاملة لتعلم الكالم وممارسته     ، عضوية  

فقد أوضحت دراسـة الحبـسة     ، السنين بدراسة العالقة بين األجهزة العضوية واكتساب اللغة         
  سواء لدى الكبار أو الصغار أن النصف األيسر للمخ يتحكم في كثير من  Aphasiaالكالمية 

والنغمـة  ، يقاع  بينما يبدو أن النصف األيمن للمخ يتحكم في اإل        ، جوانب فهم الكالم وإنتاجه     
والتعبير االنفعالي وهكذا تتكامل وظائف نصفي المخ في إتمام عملية الكالم وتوظيفها جيدا في              

   ) .١٢٦ص ، المرجع السابق. (عملية التواصل 
ولكنها تختلف في الجانب الذي يركز عليه كل منها ، يبدو أن المداخل السابقة ذات هدف واحد     

عون بين جوانب متعددة من المداخل المختلفة أو يدمجونها مـع           ولذلك نجد أن الباحثين يجم    . 
فكل من المدخلين المعرفي والواقعي يؤكد أهمية الوظيفة التواصـلية          ، بعضها من وقت آلخر     

أما المدخالن الفطري والبنائي فقد يشتركان في تركيزهما على صيغة اللغة أو شـكلها              ، للغة  
 نتيجة للخبرات التي يمر بها باعتبارهسلوكي محتوى اللغة   وغالبا يتناول المدخالن المعرفي وال    

. وتركز المداخل العضوية على المصاحبات العصبية والفسيولوجية للغة         . الطفل خالل نموه    
 اخـتالف ويبدو أن اختالف الجوانب التي يركز عليها كل من المداخل يعكس في جزء منـه                

عبـر المجـاالت    ( يد الدراسات المـشتركة     ومع تزا . المجاالت التي أسهمت في مجال اللغة       
  .حول اللغة فإننا نتوقع مزيداً من التكامل بين هذه المداخل ) المختلفة 



  : النطق والكالم تاضطرا با أسباب -٥

تشير الدراسات الطبية النفسية والتربوية إلى أن أسباب اإلضطرابات الكالمية تختلف حـسب             
 أسـباب عظم هذه األسباب ترجع بشكل عام إمـا إلـى           وم، والبيئات   ، واألعمار، الحاالت  

وهذه بدورها قد ترجع إلى     ،  أحد أجزاء الكالم والتنفس والجهاز العصبي        إصابةعضوية مثل   
وإما أن تكون األسباب ذات طابع نفسي تربـوي  ،  والدية أو قبل والدية أو بعد والدية     أسباب

 ووجدانية  نفسيةأو ترجع إلى عوامل     ، اعية  ترجع إلى األسرة والتربية وعوامل التنشئة االجتم      
وقد ترجع الحالة الواحدة إلـى      ، عميقة مثل االنفعاالت الحادة والمخاوف والصدمات النفسية        

، ١٩٩٠، الزراد ( وجميع هذه األسباب متداخلة ومتفاعلة مع بعض ، أكثر من سبب أو عامل     
  ) .١٤٥ص

  : ويمكن أن نلخص هذه األسباب بمايلي 
 الكالم عن العديد من الظروف المختلفـة مثـل          تاضطرا با  قد تنتج    :أسباب عضوية   : أوال  

، الزريقات  (وتشوهات أعضاء النطق    ،  الدماغ واالختالل الوظيفي لميكانيزما الكالم       إصابات
وألنه ال يمكن أن تكون عملية النطق والكالم صحيحة وناضجة وتنمو نمواً ) . ٢٧ص، ٢٠٠٥

 إذا كانت كل األعضاء والمسارات العصبية تقـوم بوظيفتهـا بـشكل             صحيحاً لدى الطفل إال   
وكذلك تنظيم وظائف كل من     ، فمثالً يجب أن تتوافق عملية التنفس مع عملية النطق          .صحيح  

ويجب أن تكون جميـع األعـصاب   ، الفك واللسان والشفاه بحيث يتم التوافق مع عملية النطق   
الزراد .(ضطراب النطق أو تغيير القدرة على الكالم        سليمة ألن أية إصابة أو تلف يؤدي إلى ا        

 )١٤٦ص، ١٩٩٠، 

    :األسباب االجتماعية والتربوية: ثانياً 

تعد البيئة المحيطة بالطفل هي المصدر األساسي لتوفير األصوات التي يستقبلها الطفل ويتعامل 
، ه منها عند نـضجه      ويستمد كالم ، ويكون حصيلته اللغوية منها     ، ويكتسبها ويتعلمها   ، معها  

وبالتالي إذا حرم الطفل من مصادر أصوات الكالم بعد مولده فال يمكنه ممارسة الكالم بصورة 
-١٧٠ص ، ١٩٩٧، الـشخص   .(خاصة إذا استمر هذا الحرمان إلى سن الخامسة         ، طبيعية  

١٧١. (  
 وقدرته على   والطفل ال تستقر وتنمو شخصيته    ، فاختالط األطفال بالراشدين ينمي لديهم اللغة       

 التخـاذ واللغة هي الواسطة    ، إال من خالل انتسابه إلى الجماعة واتخاذ أدوار الغير          ، الكالم  
، األنـا  ( من هنا كانت اللغة تخضع لعوامل العالقة االجتماعية بين شخـصين  ، هذه األدوار   

 يحل مكانهـا  والطفل تتأثر لغته من خالل األسرة التي يعيش بها وتعتبر األم أو من   ) . األنت  
وتعد الظروف األسرية غير     ) .١٤٨ص، ١٩٩٠، الزراد  .( هي أهم شخص يتأثر به الطفل       



فاضطراب العالقـة   ، المواتية التي ينشأ في ظلها الطفل مؤثر هاما وخطيراً في نموه اللغوي             
 وكثـرة عـدد  ، وسيادة جو من التوتر واالنفعال والشجار بين أفراد األسرة       ، بين األم واألب    

أو اسـتخدام العقـاب     ، وإهمال الطفل وإساءة معاملته     ، والتفرقة في المعاملة بينهم     ، األبناء  
 تالضـطرا بـا  كلها تعد من العوامل المسببة ، المستمر كأسلوب أساسي للمعاملة في األسرة  

فضالً عن خوف الطفل من الكالم نتيجة إرهاب أحد الوالدين له           ، النطق والكالم لدى األطفال     
  ) .١٧٢ص ، ١٩٩٧، الشخص .(

  :  األسباب النفسية والوجدانية -ثالثاً 

يغلب بالنسبة لمعظم حاالت االضطراب في النطق والكالم أن ال ترجع إلى أسباب عـضوية               
  .أو نفسي عضوي ، فقد يكون سبب االضطراب عضوي ونفسي معاً ، أو نفسية كلية ، كلية 

،  إلى اضطراب الكالم حاالت الفزع والقلق الـشديد          ومن العوامل النفسية الشديدة التي تؤدي     
حيث نجد المـريض  ،  وحاالت المخاوف المرضية كما في حالة الخوف المرضي من الكالم 

ويكون ذلك بسبب عوامل نفسية أو صـدمات وجدانيـة          ، يخاف من الكالم ودون مبرر لذلك       
 المريض قدرته على النطق      حيث يفقد  Aphoniaأو في حاالت فقدان الكالم الهستيري       ، حادة  

وضعف الثقـة   ، وهناك عوامل االكتئاب الشديد     ، والكالم مع سالمة الجهاز العضوي للكالم       
والحرمـان  ، وتصدع األسرة ومـشكالتها الحـادة       ، وعدم القدرة على تأكيد الذات      ، بالنفس  

رعاية والـدالل   وال، أو الخوف الشديد من الوالدين على طفلهم        ، العاطفي للطفل من الوالدين     
  ) .١٥٠ص، ١٩٩٠، الزراد (الخ ....الزائدين 

  : معايير تصنيف اضطرابات النطق والكالم -٦
تعد عملية تصنيف اضطرابات النطق والكالم لدى األطفال من العمليات المهمة والـضرورية             

ومـن ثـم إعـداد    ، مما يساعد على تحديد طبيعتها وأسبابها     ، لفهم مشكالتهم بصورة أفضل     
  .لبرامج العالجية المناسبة لها ا
  :هما  هناك أسلوبان في تصنيف اضطرابات النطق والكالم و
  : التصنيف على أساس األسباب -أ

إن معظم المتخصصين في مجال اضطرابات النطق والكالم غالبـاً يلجـأون إلـى أسـباب                
طبيـة  وهو أمر طبيعي حيث أن معظمهم ينطلق من خلفيـة           ، االضطراب في سبيل تصنيفه     

فهناك ، وبالتالي يفترضون أن أي اضطراب يتعرض له الفرد يعد مرضاً له أسبابه العضوية                
واضطرابات ناجمة عن اضطرابات مخيـة      ، اضطرابات ترجع إلى خلل في الجهاز العصبي        

  .بسيطة 



ويبدو أن االعتماد على األسباب في تصنيف اضطرابات النطق والكالم قد يكون مضلالً فـي               
ألنه ينطوي على افتراض عام مؤداه أن هناك سبب واحد لكـل اضـطراب              ، حيان  معظم األ 

ورغـم أن هـذا     ، وبالتالي فإن عالج ذلك السبب يؤدي بالضرورة إلى عالج االضـطراب            
كما هو الحال عند اإلصابة باإلعاقة الـسمعية         ، االفتراض يكون صحيحاً في بعض الحاالت       

فقـد يظهـر    .  من األسباب الكامنة وراء االضطراب الواحد        إال أنه غالبا توجد العديد    ، مثالً  
يرجع لدى أحدهم إلـى اإلعاقـة       ، االضطراب لدى خمسة أطفال مثال نتيجة ألسباب مختلفة         

وإلى ، ويحدث نتيجة لظروف اجتماعية لدى ثالث       ، وإلى إصابة مخية عند اآلخر      ، السمعية  
 االضطراب لدى خامس نتيجة ظـروف       وقد يحدث ، إصابة في أجهزة الكالم لدى طفل رابع        

وهذا ال يعني بالطبع أنه يجب أن نتخلى عن التـصنيف أو أنـه غيـر                .  نفسية أو  دراسية     
  .ولكننا قد نحتاج إلى أسس مختلفة إلجراء ذلك التصنيف ، مرغوب به على اإلطالق 

ب إال أنـه ال يجـب أن ينـص        ، ال شك أن معرفة سبب االضطراب يساعد كثيرا في عالجه           
ومن ثم  ، ويصعب السيطرة عليها    ، اهتمامنا على معرفة األسباب فقط ألنها قد تكون متعددة            

  ).١٩٧-١٩٤ص ، ١٩٩٧، الشخص .(يجب التركيز على السلوك 
  :  التصنيف على أساس السلوك -ب

يتم التركيز هنا على السلوك اللغوي للطفل الذي يمكن إخضاعه للقياس أو المالحظة والدراسة              
  . مية الدقيقة العل

فقد . يمثل السلوك اللغوي أسلوباً جيدا يمكن استخدامه في تصنيف اضطرابات النطق والكالم             
وقـد  . يستطيع  الطفل استقبال الكالم وفهمه وتنفيذه دون القدرة على االستجابة لذلك بالكالم              

يفهم الكالم ويحاكيه     ثالثاً بينما قد نجد طفالً   ، يستطيع طفل آخر ترديد كالم اآلخرين دون فهم         
وبالتالي فلكي نستطيع فهم    ، دون القدرة على إنتاج الكالم بصورة تلقائية أو متطورة ومبتكرة           

خاصة بالنسبة لألطفال الذين ، كفاءة الطفل اللغوية ال بد من التركيز على الجوانب الثالثة معا         
ء الطفـل فـي أحـد    فقد يختلف مـستوى أدا ، يعانون من  اضطرابات يصعب تحديدها بدقة  

وفي ضوء ذلك أمكن تصنيف اضطرابات النطق والكالم عند األطفال          . المجاالت عن اآلخر    
  : على أساس السلوك اللغوي إلى عدة تصنيفات نذكر منها على سبيل المثال مايلي 

  األطفال الذين لم تنمو لديهم أي لغة لفظية على اإلطالق 
 لكفاءة اللغوية األطفال الذين يعانون من اضطراب في ا

 األطفال المتأخرون في الكالم 

  )٢٠٣ – ١٩٣ص ، ١٩٩٧، الشخص ( األطفال المعوقين لغوياً         
  



  : أنواع اضطرابات النطق والكالم -
  : Disorders of Articulationاضطرابات النطق : أوالً  

 الصغار نتيجـة    وهي تحدث في الغالب لدى    ، تنتشر اضطرابات النطق بين الكبار والصغار       
                          وعدم تشكيلها بـصورة صـحيحة      ، أخطاء في إخراج أصوات حروف الكالم من مخارجها         

  )٢٠٧ص ، ١٩٩٧، الشخص (
وطريقة لفظ الحروف   ، وكيف تتم   ،  اضطرابات النطق تتركز على عملية وطريقة النطق         إن
وهي من العيـوب    ،  النطق متعددة    وعيوب، وإصدار األصوات بشكل صحيح     ، وتشكيلها  ، 

وهي تتنـاول األحـرف الـساكنة       ، سنوات  ) ٧-٥(الشائعة وخاصة لدى األطفال من أعمار       
  : ومن أهم اضطرابات النطق مايلي ، وأسلوب نطق الكلمات ، والمتحركة 

   substitution اضطرابات ابدالية  -١
  Distortion اضطرابات تحريفية  -٢

   Omission and addition أو اإلضافة  اضطرابات الحذف -٣
  ) ٢٢٧ص، ١٩٩٠، الزراد  ( Pressure اضطرابات ضغط  -٤
 

  :substitution    االضطرابات اإلبدالية-١

وتكـون  ) ٢١١ص، ١٩٩٧، الـشخص   (يعني اإلبدال نطق صوت بدالً من آخر عند الكالم          
، ) ٣٠٥ص، ٢٠٠٥،  فخر   أبو(عملية اإلبدال في الحروف ذات المخارج الصوتية المتشابهة         

أي أنه في كثير من األحيان يكون الصوت غير الصحيح مشابهاً بدرجـة كبيـرة للـصوت                 
،  من رجل وخصائص الصوت مثالً  لجل بدالً، وطريقة النطق ، من حيث المكان ، الصحيح 
  ) . ٢١١ص ، ١٩٩٧الشخص .(ذبل بدالً من جبل ،  من شاي ساي بدالً

وحرف الـراء بحـرف    ، بدال هي استبدال حرف السين بحرف الشين        إذاً من أكثر حاالت اإل    
فيؤدي إلى ما يسمى    ) ث(بالحرف  ) س(ومن ابرز الحاالت هي استبدال حرف السين        ، الالم  

وينتشر هذا العرض ،   والسبب في ذلك بروز طرف اللسان خارج الفم  Sigmatismبالثأثأة 
، ١٩٩٠، الـزراد   .(مرحلة تبديل األسنان    حيث تبدأ   ، سنوات  ) ٧-٥(لدى األطفال في عمر     

غير أن كثيرا من المصابين في هذه السن يبرؤون من هذه العلة إذا ما تمت عملية                ) .٢٢٨ص
، فيعود نطق الحروف الصفيرية إلى ما كانت عليه من الدقة وعـدم التـردد               ، إبدال األسنان   

، ٢٠٠٣، أبو فخر   .( ج الكالمي   وهناك أقلية تالزمها هذه العادة إلى أن تتاح لهم فرص العال          
ويرى أبو فخر بأن إبدال الحروف عادة ما تحصل نتيجة لعدم النـضج اللغـوي               ) .٢٠١ص

فتفرح األم لتلفظ ابنها الكلمـات      ، وأخطاء البيئة التربوية التي تعزز أحيانا من النطق السيء          



لمثل المحتذى في النطـق     وتأخذ بتقليده من قبيل عدم االكتراث أو التدليع بدالً من أن تعطيه ا            
  ) .٣٠٦ص، ٢٠٠٥، أبو فخر .(السليم وتقليد الطفل لها في ذلك 

  :أشكال العيوب اإلبدالية
  stopping:ـ اإلبدال الوقفي١

  ).س ( بدالً من ) ت ( هو إبدال الصوت االحتكاكي بصوت انفجاري مثل 
  Deaffircation: ـ اإلبدال االحتكاكي٢

  ).ج ( بدالً من ) ز ( ت احتكاكي مثل هو إبدال الصوت المزجي بصو
  Fronting:ـ اإلبدال األمامي٣

  ).ق( بدالً من ) د ( هو إبدال الصوت الخلفي بصوت أمامي مثل
 Latiral Replacement: ـ اإلبدال الجانبي٤

  ).ر ( بدالً من ) ل ( هو إبدال الصوت المائع إلى صوت جانبي مثل 
 Nasal Replacement: ـ اإلبدال األنفي٥

  ).ب ( بدالً من ) م ( هو إبدال الصوت الفموي بصوت أنفي مثل 
  Devoicing:ـ اإلبدال الهمسي٦

  ).د ( بدالً من ) ت ( هو إبدال الصوت المجهور بصوت مهموس مثل 
  Voicing:ـ اإلبدال الجهري٧

  ).ق ( بدالً من ) د ( هو إبدال الصوت المهموس بصوت مجهور مثل 
  Gliding: قيـ اإلبدال اإلنزال٨

بـدالً مـن    ) ي  (أو  ) ر  ( بـدالً مـن     ) ي  ( هو إبدال الصوت المائع بصوت حلقي مثـل         
  ).٦٩ص، ١٩٩٨، فندي).(ل(
  : Distortion disorder)  تشويه (  اضطرابات تحريفية -٢

يتضمن التحريف نطق الصوت بطريقة تقربه من الصوت العادي بيد أنـه ال يماثلـه تمامـا                 
  ، رابات لدى األطفال األكبر عمراً وتنتشر هذه االضط

حيث ينطق صوت سين مصحوبا     ، ، ش، غالباً ما يظهر التحريف في أصوات معينة مثل س        و
ويستخدم البعض مـصطلح    . اللسان  ، من جانب الفم أ   ) ش(أو ينطق صوت    ، بصفير طويل   

  : مثال .  لإلشارة إلى هذا النوع من اضطرابات النطق  Lisping) لثغة (ثأثأة 
  مدرسة  تنطق مدرثة 

  ضابط  تنطق ذابط 
أو عدم وضع اللسان في موضعه الصحيح أثناء النطق         ، وقد يحدث ذلك نتيجة تساقط األسنان       

مما يجعـل الهـواء   ، أو إنحراف وضع األسنان أو تساقط األسنان على جانبي الفك السفلي     ، 



ولتوضيح هـذا  ، ز ،  س يذهب إلى جانبي الفك وبالتالي يتعذر على الطفل نطق أصوات مثل 
ثـم  ،  دون أن يلمـسها    – إلى أعلى    –االضطراب يمكن وضع اللسان خلف األسنان األمامية        

، سـهران   ، زهران  ، سامي  : ز مثل   ، محاولة نطق بعض الكلمات التي تتضمن أصوات س       
  ) .٢١١ص ، ١٩٩٧، الشخص .( زايد ، زاهر ، ساهر 

  Omission and addition : اإلضافة اضطرابات الحذف أو -٣
وغالباً يتم حذف الحروف األخيـرة مـن        ، يتضمن الحذف نطق الكلمة ناقصة حرفاً أو أكثر         

وقد يميل الطفل إلى حذف أصوات أو مقاطع        .مما يؤدي إلى صعوبة فهم كالم الطفل        ، الكلمة  
وقد أوضحت الدراسات أن األطفال يميلون إلى حذف بعض األصوات الساكنة    . صوتية معينة   

والعكس من ذلك   ) . ٢٠٩ص ، ١٩٩٧،الشخص  .(وذلك لمزيد من تبسيط الكالم      ، ن الكالم   م
مما يجعل الكالم غير واضحاً     ، فقد ينطق الطفل حرفاً أو صوتاً زائداً عن الكلمة الصحيحة           ، 

ويعد الحذف واإلضافة في الكالم من االضطرابات       ) . ٢٢٨ص، ١٩٩٠، الزراد  .(أو مفهوماً   
  .الم نظراً لصعوبة فهم كالم الطفل خاصة إذا تكررت كثيرا في كالمه الشديدة في الك

  ) .٢٠٩ص ، ١٩٩٧، الشخص (                                                         
ـ ولكنه، عتبران أمراً طبيعياً ومقبوالً حتى سـن دخـول المدرسـة            ي اإلضافة و أ واإلبدال ا م

 أو الحذف في األحـرف  اإلضافاتفالفرد الذي يكثر من  ، عمر   كذلك فيما بعد هذا ال     انعتبريال
، ٢٠٠١، الروسان  . ( يعاني من مظهر من مظاهر االضطرابات اللغوية        ، للكلمات المنطوقة   

  ) .٢٥٠ص
  :  خصائص اضطرابات النطق -

  .تنتشر هذه االضطرابات بين األطفال الصغار في مرحلة الطفولة المبكرة 
 .اصة بالحروف المختلفة من عمر زمني إلى آخر تختلف االضطرابات الخ

 .يشيع اإلبدال بين األطفال أكثر من أي اضطرابات أخرى 

 إذا بلغ الطفل السابعة واستمر يعاني من هذه االضطرابات فهو يحتاج إلى عالج 

ومن مرحلة عمرية إلى    .أو حدتها من طفل إلى آخر       ، تتفاوت اضطرابات النطق في درجتها      
 .أخرى 

، ما استمرت اضطرابات النطق مع الطفل رغم تقدمه في السن كلما كانت أكثـر رسـوخاً                 كل
 .وأصعب في العالج 

وذلك بتعليم الطفل كيفية نطق أصوات      ، يفضل عالج اضطرابات النطق في المرحلة المبكرة        
 وتدريبه على ذلك منذ الصغر ، الحروف بطريقة سليمة 

  .لطفلي أكثر من عيوب اإلبدال أو التحريف تحدث اضطرابات الحذف على المستوى ا



فإن ذلك يدل على   ، عند اختبار الطفل ومعرفة إمكانية نطقه ألصوات الحروف بصورة سليمة           
 ).٢١٤-٢١٣ص، ١٩٩٧، الشخص .(إمكانية عالجه بسهولة 

  :  تقييم وتشخيص اضطرابات النطق-

وإن كان انتشارها بين    ، كبار  سبقت اإلشارة إلى أن اضطرابات النطق تنتشر بين الصغار وال         
 يعاني من اضطرابات النطق     أنكما أن أي إنسان يمكن      ، الصغار يفوق انتشارها بين الكبار      

األمر الذي يوضح أهمية توفير أساليب مناسبة لتقيـيم قـدرتهم علـى     ، في مرحلة أو أخرى     
ـ        ، النطق وما يعانوه من اضطرابات       وسـوف  ، ا  ومن ثم إعداد البـرامج المناسـبة لعالجه

  : نستعرض فيمايلي بعض هذه الوسائل واألساليب 
  : Articulation Ssreening المسح المبدئي لعملية النطق -١

تستخدم وسائل المسح غالباً في المدارس العامة للتعرف على األطفال ممن لديهم اضـطرابات      
ومن ثم يمكـن    ،ة   من المرحلة االبتدائي   األولىوالسنوات  ، نطق خالل مرحلة رياض األطفال      

فتقدم برامج التدريب المناسبة لتالفي تطورها أو ثباتهـا مـع           ،  في وقت مبكر     أسبابهاتحديد  
قبل التحاقهم بالمدرسة   ، وتتضمن هذه العملية فحص األطفال من قبل االختصاصيين         .األطفال  

لـشخص  ا(مع التركيز على عملية النطـق       ، حيث يالحظ كالم الطفل أثناء الحديث العادي        ، 
  ) .٢٢٢ص ، ١٩٩٧،
  :  Articulation Evalution تقييم النطق -٢

نظراً ألن نطق األصوات بصورة صحيحة وما يقترن بها من ممارسة عملية الكالم بـصورة               
 بمحادثة  يبدأفإن أي تقييم رسمي للنطق ال بد أن         ،  عملية التواصل    إتمامسليمة كل ذلك ييسر     

 بـين الطفـل    أو، وقد تجري المحادثة بين األطفال مع بعـضهم الـبعض           ، فعلية مع الطفل    
  .أو بين الطفل واالختصاصي ، والوالدين 

المرجـع الـسابق    .(وغالباً توضح المحادثة التلقائية بين األطفال طريقة كالمهم وخصائصه          
  ) .٢٢٣ص،
  :  Hearing and Listening Testing  اختبار السمع واالستماع -٣

ويعتبر الكـشف   ،يعد قياس السمع وتخطيطه جزءاً أساسياً من عملية تقييم اضطرابات النطق            
 اإلعاقةوقد الحظنا بأن  ) .١٧٧ص ، ٢٠٠٥، الزريقات  ( تقييمي   إجراءالسمعي جزءاً من أي     

وهنا يجب التركيز على قدرة الطفـل علـى         . مسببات اضطرابات النطق     إحدىالسمعية هي   
   ) .٢٢٤ص ، ١٩٩٧، الشخص .(لتمييز بين األصوات ا

  
  
  



   : فحص أجزاء جهاز النطق -٤
وذلك حتى يـتم نطـق      ،  النطق   أجهزة ممارسة الكالم بصورته الصحيحة تتطلب سالمة        إن

لذلك يجب فحص أجزاء جهاز النطق جيداً لمعرفة مـدى          ، األصوات من مخارجها الصحيحة     
   ) ٢٢٦ صالمرجع السابق( ا المختلفة وخاصة في عملية النطقكفاءة أجزائه في القيام بوظائفه

  :  The Articulation Inventory مقياس النطق -٥
عبارة عن وسيلة أو أداة تساعد االختصاصي في التعرف على أخطاء عملية تشكيل أصـوات             

، المرجـع الـسابق     .( ونوع االضطراب   ، وكذلك موضع الصوت الخطأ في الكلمة       ، الكالم  
   ) ٢٢٧ص

  : Stimulability Testing لالستثارة القابلية اختبار -٦
يتضمن هذا االختبار فحص قدرة المضطرب نطقياً على إنتاج أخطاء نطقية بطريقة مناسـبة              

إال أن  ،  هناك أشكال عديدة لممارسـة هـذه الطريقـة            و  ،األخصائيعند استثارتها من قبل     
 األخـصائي اً أن يالحظ ويستمع إلى ما يقولـه         أكثرها شيوعاً هو الطلب من المضطرب نطقي      

  : ويسلك األخصائي على النحو التالي ، وإعادته مرة أخرى بنفس الطريقة 
 ٢٠٠٥، الزريقات  " ( نهي قل وأعد ما قمت به       أالحظ واستمع إلى ما سوف أقوله وبعد أن         " 
أعالها قدرة الطفل   يمثل  ، ويمكن اختبار القابلية لالستثارة على عدة مستويات         ) . ١٧٢ص، 

أما أدناها فيتضمن قيام المعـالج      ، على تصحيح نفسه ونطق الصوت بصورة صحيحة تلقائياً         
   ) ٢٢٧ص ، ١٩٩٧، الشخص .( بتصحيح الصوت للطفل 

  :  Deep Testing المتعمق االختبار -٧
مكـن أن   فالصوت الواحـد ال ي    ، ال يمكن أن نعزل الصوت الواحد بمفرده أبداً أثناء االختبار           

، ينطق مستقالً أو يختص بحركات مستقلة ولكنه يتأثر باألصوات السابقة عليه والالحقة لـه               
ويعمد كثير من   ، وحيث أن األصوات تنطق بسرعة فإنها تتداخل مع بعضها في سياق معين             

 إخـضاعها ثم تحديد األصوات المضطربة ويـتم       ، االختصاصيين إلى تطبيق مقياس النطق      
وإذا أخفق ذلك في جعل الطفل ينطق الصوت بصورة صحيحة يتم            ، لالستثارةية  لعملية القابل 

   ) .٢٢٩،المرجع السابق .(  للقياس المتعمق إخضاعه
  :Phondogical Process Analysis الصوت إصدار تحليل عملية -٨

محاولة فهم يقومون بتبسيط كالم الكبار عند ، إن عملية النطق تتماثل كثيراً بين جميع األطفال 
لـذلك يبـدو أن     . ،  حيث يظهر لديهم جميعاً اضطرابات النطق          األولىالنطق خالل سنواتهم    

األطفال الذين يعانون من اضطرابات النطق يستمرون في استخدام عملية التبسيط في الوقـت              
 إصـدار وهكذا يلزم إيجاد طريقـة لتحديـد عمليـات          . الذي يكون فيه أقرانهم قد تخطوها       

وذلـك بغيـة    ، ومدتها  ، والعوامل المؤثرة فيها  ، وتحديد عدد مرات حدوثها      ، األصوات هذه 



وتلك التي يمارسها األطفال الـذين  ، ديين اتمييز العمليات الحقيقية التي تحدث بين األطفال الع      
ويعد اختبار تحليل عملية إصدار الصوت الذي أعده أنجـرام          . يعانون من اضطرابات النطق     

Ingram )وال يتضمن هذا االختبار صوراً ،   الوسائل المستخدمة في هذا الصدد أحد) ١٩٨١
المرجـع الـسابق    .( بل يقوم االختصاصي بتقديم مثيـرات االختبـار         ، أو مثيرات صوتية    

   ) .٢٣١-٢٣٠ص
  :  Language Testing اختبار اللغة -٩

فقا لقواعـد   و، الكلمات عبارة عن مجموعة من أصوات الحروف التي تنتظم في سياق معين             
ولذلك فقد تكون اضطرابات النطق مجرد عـرض  ، متفق عليها بين الكبار في الثقافة الواحدة      

وبالتالي يتعين على اختصاصي عـالج اضـطرابات        ، ضطرابات في اللغة بصورة عامة      ال
، والـشكل   ، والتركيب  ، والفهم  ، النطق تحديد الكفاءة اللغوية لدى الطفل من حيث المفردات          

  ) .٢٣٣-٢٣٢صالمرجع السابق .( صرف أو ال
  : عالج اضطرابات النطق -

 الهدف العام من عالج اضطرابات النطق هو تدريب الطفل على إصدار األصوات الخاطئة             إن
وربما يوجد مـن الطـرق      ، ليست هناك طريقة واحدة لتحقيق هذا الهدف        ، بطريقة صحيحة   

ذلك ألن لكل أخصائي فـي هـذا المجـال    المختلفة بعدد األخصائيين في عالج عيوب النطق    
كما أن حاالت االضطراب أيـضاً       ) .٣٧٨ص، ٢٠٠٠، عبيد  .( مدخله العالجي الخاص به     

، وأسبابه  ، ودرجته  ، وذلك حسب نوع االضطراب     ،  متعددة للعالج    أساليبتفرض استخدام   
 أو إتباع   ،وعلى ذلك يبدو من الخطأ استخدام نفس األسلوب         . وظروف الطفل بصورة عامة     

وفيمايلي نستعرض بعـضاً    .نفس اإلجراءات في عالج اضطرابات النطق لدى جميع األطفال          
  : من األساليب المستخدمة في تدريب الطفل على السلوك اللغوي الصحيح 

  :  Acquisition Training التدريب على االكتساب -١
وبعد أن يتقن الطفل    ، ة  يتم التركيز هنا على تدريب الطفل على نطق الصوت بصورة صحيح          

وبعد ذلك يمكن تدريب الطفل على نطق    ، يتم تدريبه على صوت آخر      ، نطق الصوت بمفرده    
  .الصوت ضمن مقطع أو كلمة لمزيد من التدريب واإلتقان 

  :  Generalization التعميم -٢

ت التي للتأكد من نجاح عملية عالج اضطرابات النطق لدى الطفل يتعين عليه ممارسة األصوا   
أي يـتم تعمـيم     ، تدرب عليها في كلمات جديدة ومواقف مختلفة وفي وجود أفراد مختلفـين             

وغالباً ال يحدث التعميمم تلقائياً بل ال بد مـن اتخـاذ   ،  تلك األصوات بصورة تلقائية      استخدام
   ) .٢٣٧-٢٣٣ص ، ١٩٩٧، الشخص . (إجراءات معينة لذلك 



  : نموذج  الضطرابات النطق 

 : ا�����ة
وهـي تالحـظ    ، ومن أكثر عيوب النطق انتشارا بين األطفال        ، وهو اضطراب لكنة السين     

غير أن كثير من المصابين     ، أي في مرحلة إبدال األسنان      ، بكثرة فيما بين الخامسة والسابعة      
  .في هذه السن يبرءون من هذه العلة إذا ما تمت عملية إبدال األسنان 

أو ، نطق حرف السين عن طريق إبدالها بحروف أخرى كالثاء          إن من أبرز أسباب الخطأ في       
  :إنما يرجع إلى العوامل التالية ، أو الدال ، الشين 

أو من حيث القرب أو     ، كبراً أو صغراً    ،  عدم انتظام األسنان من ناحية تكوينها الحجمي         -١
فيجعل تقابلهـا   ، وخاصة في حالة األضراس الطاحنة واألسنان القاطعة        ، أو تطابقها   ، البعد  

  صعباً 
ويعتبر هذا العيب التكويني على اختالف صوره من أهم العوامل التي تسبب الثأثأة في أغلب                

  .الحاالت 
ال شأن لها بتركيبـة    ،  بيد أنه في بعض الحاالت تحدث الثأثأة نتيجة لعوامل وظيفية بحتة             -٢

أن هناك من بين ، ل هذه الحاالت حيث يظهر من تتبع مث، ومن هذه العوامل التقليد  ، األسنان  
  .أفراد األسرة من يشكون من نفس الشكوى 

  .في قلة من الحاالت ، يؤدي إلى الثأثأة ،  هذا وهناك عامل نفساني -٣
ويعرف هذا النوع من عيوب النطق باسم       ، وللثأثأة أشكال متعددة منها إبدال حرف السين ثاء         

 )Interdentalis Sigmatism  (إنما يرجع إلـى  ،  هذه الحاالت أن سبب العلة ويالحظ في
  . متخذا طريقه بين األسنان األمامية ، بروز طرف اللسان خارج الفم 

وسبب العلة فـي    ، حيث تقلب السين شيناً     ، وتأخذ عملية اإلبدال في حاالت أخرى شكالً آخر         
ان وسقف الحلق في هذه الحالة إنما يرجع إلى تيار الهواء الذي يمر في تجويف ضيق بين اللس    

فينتـشر الهـواء علـى      ، حالة نطق حرف السين وهو الوضع الطبيعي إلحداث هذا الصوت           
أو لسبب آخـر مـن      ، إما لعدم قدرة الشخص على التحكم في حركات لسانه          ، جانبي اللسان   

  .األسباب التي ترجع للناحية التشريحية في تكوين هذا العضو 
وفي طائفة رابعة مـن الحـاالت يـستعين         ، ، ل السين داالً    وفي طائفة ثالثة من الحاالت تبد     

في  حين يقتضي إخراجها على      ، المصاب بالتجاويف األنفية في محاولة إخراج حرف السين         
  ) .Nasal Sigmatism( نحو سليم االستعانة بالشفاه وهذه الحالة معروفة باسم 

  
  



  : عالج الثأثأة 
فقد تنقلب بعـد     ، ، خاصة في الحاالت التي طال إهمالها       و، ليس عالج الثأثأة سهالً ميسوراً       

فإذا كان طفال صغيرا غلب على      ، تالزم الفرد في حديثه     ، حقبة من الزمن إلى عادة متأصلة       
بالمرحلـة  ، وتختلف استجابة اآلباء واألمهات لهذا التعثر في النطـق          ، أمره فيتعثر ويتلعثم    

مما يؤدي إلـى    ،   فإما إغراق للطفل بالحنان والعطف        ، ثقافاتهم   فاألولى من الطفولة باختال   
ومـن ثـم    ،  إلحاح في النقد وإصرار في التصحيح       ، أ، يفقد معها ثقته بنفسه     . نتائج عكسية   

تغرس فيه  مشاعر النقص وإذالل النفس فيندفع إلى االنطواء والوقوف من المجتمـع موقفـا                
فإذا ما ألحق بالمدرسة ووجد بين زمالئه في . وهو في الحالتين هدف للصراع النفسي      ، سلبيا  

  في مصنع  أو عامالً     وإذا كان صانعاً  ، حجرة الدراسة تفاقمت الحالة بتعرضه لسخرية رفاقه        
  . وهدفا للنقد للتجريح ، أصبح مضغة في األفواه ،  في مكتب في متجر أو موظفاً

ع مرور الـزمن تحـدث      ها م نغير أ ، ويتضح من ذلك أن العلة في أصلها قد تكون عضوية           
وهكذا يتفاعل السبب   ، مشكالت نفسية ال يستطاع التكهن بمدى تأثيرها عليه في مستقبل أيامه            

  . وتتكون من هذا التفاعل حلقة مفرغة تؤثر على حياته ، األصلي مع النتيجة المباشرة 
اشـرتها  إذ يستطيع المـصاب مب    ، والطرق العالجية التي يقدمها األخصائيون سبيلها ميسور        

وأولى تلك الطرق أن ندربه على الـتحكم فـي          ، بنفسه بعد تعويده عليها في جلسات خاصة        
ثم نتبع ذلك بتدريبه على نطق حرف ، داخل الفم وخارجه ، حركات لسانه في أوضاع مختلفة 

ويستعان على ذلك بمرآة توضع أمامه أثناء التدريب حتى يقارن بين ما يقوم به الناس . السين  
ويظل كذلك حتـى    ، فيتبين له الفرق    ، ركات وما يقوم به هو أثناء نطق الحروف ذاتها          من ح 

أخذ هذه  وعندما يشعر بالتقدم ت   . يتيسر له تحقيق التوافق بين القدرة الحركية والقدرة البصرية          
يصبح تدريبا علـى    ، فبعد أن كان التدريب لنطق حروف منفصلة        . التمرينات أشكاالً أخرى    

  .فكلمات فجمل ، نطق مقاطع 
وإال أجهـد   ،  دقيقة   ٣٠ و ٢٠ويحسن أن ال تزيد هذه الجلسات العالجية عن مدة تتراوح بين            

  .المصاب 
ال يؤتى ثماره   ، وبديهي أن العالج الكالمي عن طريق اإلعادة والمشاهدة والسمع ثم المقارنة            

صائي في األسنان   ومن ثم وجب أن يفحص المصاب أخ      . إال بعد إزالة كل تشويه في األسنان        
إلبداء رأيه وإجراء ما يلزم في حدود اختصاصه إذا أريد للعالج الكالمي النجاح في أقـصر                

وال شك أن هذا النجاح يتوقف إلى حد كبير على تقديم المساعدة للمـصاب كـي      . مدة ممكنة   
باً إلى وهذا يتطلب أن يسير العالج النفسي والعالج الكالمي جن. تقلل من حدة صراعه النفسي      

  ).١٦١-١٦٠ص، ١٩٧٥، فهمي .(جنب 




�ا��ت ا���ت�  :  Voice disordersا

، وإيقاعـه   ، وتوقيته  ، ونوعه  ، وطبقته  ، يتم الحكم على الصوت عادة في ضوء ارتفاعه         
اضطرابات النطق والكالم وعالجها     ، وغالباً ما يقوم بهذا العمل فرد متخصص في تشخيص          

وأجهزة تـسجيل الـصوت وتحليلـه       ، مثل جهاز قياس السمع     باالستعانة ببعض األجهزة    ، 
  ).٢٤٠ص، ١٩٩٧، الشخص .(

وأهم هذه االضطرابات   ، كبار  فان اضطرابات الصوت توجد لدى الصغار وال      ، وبشكل عام   
  :هي 

  )Loudness: (وانخفاض الصوت ،  ارتفاع الصوت -١

كافية من االرتفاع أو الشدة     على درجة   ) من الناحية الفيزيائية    ( إن الصوت الطبيعي يكون     
يؤدي إلى صوت غيـر     ، ولكن االرتفاع الشديد للصوت     ، من أجل تحقيق التواصل المطلوب      

، الـزراد   .(والصوت المرتفع أكثر من الالزم هو صوت شديد ومزعج لآلخـرين            ، واضح  
  ) .٢٣٦-٢٣٥ص، ١٩٩٠

ودرجة شـد   ، الزفير  إن شدة الصوت تتأثر ببعض العوامل منها؛ مقدار ومعدل تدفق هواء            
والمتحـدث  ...  . وحجم المكان وشكله    ، والمسافة بين المتحدث والسامع     ، األحبال الصوتية   

بما يتناسب مع   ، العادي يمكنه التحكم في مستوى شدة صوته من حيث االرتفاع أو االنخفاض             
  .الموقف 

والـذي  ، ين  وتحدث اضطرابات الصوت نتيجة تغير مقدار ومعدل خروج الهواء من الرئت          
ـ              للكـالم   ةبدوره يؤثر في الضغط على األحبال الصوتية كي تهتز لتصدر األصوات الالزم

  ) .٢٤٤-٢٤٣ص ، ١٩٩٧، الشخص .(

  :  اضطراب الفواصل في الطبقة الصوتية -٢

واالنتقال السريع الغير مضبوط من     ، ويقصد بذلك التغيرات الغير طبيعية في طبقة الصوت         
مما يـؤدي   ، نتقال من الصوت الخشن إلى الصوت الرفيع أو العكس          مثل اال ، طبقة ألخرى   

  ) . ٢٣٦ص ، ١٩٩٠الزراد . (إلى عدم وضوح اللحن والصوت 

   : الصوت المرتعش أو المهتز -٣

يكون ، أو الطبقة الصوتية ، وهو أيضاً صوت غير متناسق من حيث االرتفاع أو االنخفاض 
واالرتباك ، ت لدى األطفال والراشدين في حالة الخوف  ونالحظ هذا الصو  ، ومتوتراً  ، سريعاً  

ويصاحب .  وفي حاالت الشيخوخة ، كما نالحظ الصوت المرتعش لدى السكير  . واالنفعال  ، 



وبـصعوبة  ، وفي الفاعلية الحركية الصوتية     ، هذا الشكل من الصوت اضطراب في التنفس        
تهابات دماغية التـي تجعـل الفـرد        وقد ترجع مثل هذه الحاالت الل     ، إخراج الصوت الهادئ    

وفـي  ، وذلك حسب االحتياجات الوظيفية الالزمة      ، عاجزاً عن التوافق بين حركات أصابعه       
وليست هي المساعدة فـي     ، مثل هذه الحاالت تكون عملية التنفس هي المسيطرة لدى الكالم           

كون مرتجـاً غيـر     لذلك ال يكون الصوت واضحاً وي     ، إخراج الكالم كما في الحالة الطبيعية       
   ) .٢٣٧ص ، المرجع السابق. ( منسجماً 

  :  الصوت الرتيب -٤ 

، دون القدرة على التغيير في االرتفاع       ، ووتيرة واحدة   ، الذي يأخذ شكل واحد وإيقاع واحد       
مما يجعل هذا الصوت شاذاً غريباً ويفقد القدرة علـى التعبيـر والتواصـل              ، والشدة والنغمة   

، ومثل هذه الحاالت يمكن أن ترجع إلى حالة شلل تصيب المراكز المخية ،ن الفعال مع اآلخري
مما يؤدي إلـى تـصلب     ،  Corpus straitumوخاصة منطقة الجسم المخطط من الدماغ 

، المرجع السابق   . ( أو رتيباً صلباً وغريباً     ، الحبال الصوتية وجعل الصوت إما جشاً وخشناً        
   ) .٢٣٧ص 

  :  الغليظ  الصوت الخشن أو-٥

وغالبا ما يحدث ، وهو صوت غير سار ، يتميز هذا الصوت بارتفاع شدته وانخفاض طبقته 
ويمكـن أن    ) .  ٢٤٦ص ، ١٩٩٧، الشخص  ( ومصحوب بالتوتر الزائد    ، بصورة مفاجئة   

أو تقليدهم ألصـوات اآلخـرين      ، تكون خشونة الصوت لدى الصغار بسبب الصراخ العالي         
   ) .٢٣٨ص ، ١٩٩٠، الزراد .  (العالية 

  : الصوت الهامس -٦

حيث يحاول  ، ويتدخل في هذا االضطراب النظام التنفسي       ،  وهو الصوت الضعيف الخافت     
المريض أن يتكلم أثناء الشهيق مما يؤدي إلى نقص حجم الكـالم بـسبب تحديـد حركـات                  

  مما يجعل صوته هامساً ، العضالت التنفسية فال يستطيع المريض الصراخ 

  :  انعدام الصوت كلية -٧ 

أو إصـابة   ، بحيث يصعب على المريض إخراج األصوات بسبب شلل الحبـال الـصوتية             
  الحنجرة 

  :  Dyslalia Nasalis or Rhinolalia) الخنف (  الخنخنة في الصوت -٨



هذا االضطراب يحدث بسبب إخراج الصوت عن طريق التجويف األنفي وعد انغالق هـذا              
  )  . ٢٣٩ص ، ١٩٩٠، الزراد ( ق باألحرف التجويف أثناء النط

  : أسباب اضطرابات الصوت 
ومنها ما هـو    ، منها ما هو عضوي     ، ترجع اضطرابات الصوت إلى عدد كبير من األسباب         

  : وظيفي 
  : األسباب العضوية : أوالً 

  :  وتشمل كثيراً من األسباب منها على سبيل المثال ال الحصر 
 .شق سقف الحلق - شلل األحبال الصوتية - الحنجرةإصابات  -العيوب الخلقية 

ألحبـال  لاختالل العـصاب المحركـة    - التخلف العقلي - الشلل الدماغي  -اإلعاقة السمعية   
 . الصوتية 

  : األسباب الوظيفية : ثانياً 

منها ما يتعلق بـسوء     ، وقد ترجع اضطرابات الصوت إلى كثير من األسباب غير العضوية           
ومنها ما يتعلق   ، ومنها ما يتعلق باالضطرابات االنفعالية لدى الفرد        ، الصوت  استخدام جهاز   

ويمكن أن يتخذ سوء استخدام الـصوت أشـكاالً       . بالعادات غير السليمة في استخدام الصوت       
  : متعددة منها 

  .السرعة المفرطة في الكالم 
 . الكالم بمستوى غير عادي من حيث طبقة الصوت 

 . جداً وبصورة ال تناسب قدرة الجهاز الصوتي الكالم بصوت مرتفع

 . الكالم المصحوب بالتوتر الشديد 

وغالبا ما تشيع هذه الحالـة    ، وجميع ذلك يمكن أن يلحق الضرر بالحنجرة واألحبال الصوتية          
أو ، التدريس أو التمثيـل     : بين المشتغلين بمهن تحتاج إلى استخدام غير عادي للصوت مثل           

  ) .٢٥٠ص ، ١٩٩٧، خص الش. ( الخطابة 
  : تقييم وتشخيص اضطرابات الصوت 

. يعتبر أخصائي أمراض الكالم واللغة األخصائي المؤهل مهنياً لتقييم اضطرابات الـصوت             
والهدف الرئيسي من تقييم األخصائي هو تقديم عالج فعال يمكن الفـرد الـذي يعـاني مـن                

ـ   .مشكالت الصوت من التكلم بصوت طبيعي أكثـر          راءات تقيـيم وتـشخيص     وتـشمل إج
  : اضطرابات الصوت على 

  :  Listening اإلصغاء -١



وهنا ينبغي أن يمتلـك     ، حيث يقوم أخصائي أمراض الكالم واللغة بممارسة اإلصغاء الفعال          
  .القدرة والمهارة في االستماع لصوت المريض وتحديد مدى التباينات فيه

  :Looking النظر -٢
ويعني النظر مالحظـة    ، خص يعتمد على حركات أعضاء النطق       إن الكالم الناتج عن فم الش     

حجم وشل ولون وحركة الوجه والشفاه واألسنان واللسان وسقف الحلق الصلب واللين والبلعوم 
  .والحنجرة 

   : Case History تاريخ الحالة -٣
 تساعد المعلومات المجموعة عن تاريخ اضطراب الصوت في التخطيط وتـصميم البـرامج             

  .جية العال
  :  Referal اإلحالة -٤

لذلك فيجب علـى أخـصائي      ، إن األمراض المؤدية إلى اضطرابات الصوت كثيرة ومتعددة         
فقد ، وإجراء اإلحالة إلى األخصائيين المناسبين ، الكالم واللغة أن يكون على معرفة كاملة بها 

  .أو أخصائي تربية خاصة أو غير ذلك ، تكون اإلحالة إلى طبيب
  :  Summary and Diagnosisخالصة والتشخيص  ال-٥

  .من خالل المعلومات التي جمعها األخصائي يتم تقييم الحالة وتشخيصها 
    ).٢١١-٢٠٩ص ، ٢٠٠٥الزريقات                                                (


�ا��ت ا���ت ���ج ا :  
ويـشمل عـالج    ،يـة العـالج     وتحديد أسبابها تأتي عمل   ، بعد تشخيص اضطرابات الصوت     

مـنهج  ، المنهج البيئـي  ، اضطرابات الصوت على ثالث مناهج رئيسية هي ؛ المنهج الطبي    
  .التأهيل الصوتي المباشر 

  : Medical approach المنهج الطبي -1ً

وتسعى المعالجات الطبية الدوائيـة  ، يعمل المعالج بالجراحة على إزالة مشكالت الصوت كلياً  
ويعيد هذا الـنمط مـن العـالج المـساعدة          ،ألمراض أو وضعها تحت السيطرة      على عالج ا  

  .المكيانزمية الصوتية الطبيعية وإمكانية الصوت الطبيعي 
  : Environmental approach المنهج البيئي -2ً

قد تساعد البيئة المنزلية أو المدرسية أو العمل أو إساءة استخدام الصوت إلى تغيرات سلوكية               
  . ي الحنجرة وبالتالي في إنتاج اضطرابات الصوت وعضوية ف

الذي يؤذي الحنجرة وأعـضاء الـرنين       ، وقد تشمل البيئة إثارة الحساسية أو الهيجان الحسي         
واعتمادا على ذلك فإن المعالج الصوتي يجب أن يأخـذ          . وبالتالي إحداث المشكلة    ، الصوتي  

لمناسب تبادل االستـشارة مـع المدرسـة        ويكون من ا  ، بعين االعتبار هذه العوامل المؤثرة      



وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر ممكـن مـن التعـاون           ، واألسرة وكل من له عالقة بالمريض       
كما أن الهواء الملوث والغبار وغيرها من العوامل الشبيهة         ، الضروري لخفض مقدار التأثير     

  . قية يمكن خفض مقدار تأثيرها باستخدام المكيفات الهوائية واألقنعة الوا
  : Direct approach المنهج المباشر -3ً

هناك العديد من األنشطة التي يمكن ألخصائي أمراض الكالم واللغة أن يستخدمها مع الشخص    
وتشكل هذه اإلجراءات العالج في جلسات عالجية       ، الذي يعاني من اضطرابات في الصوت       

  ومن ثم االنتقال إلى ممارسة منفردة وعالج يومي 
  ).٢١٢-٢١١ص ، ٢٠٠٥الزريقات                                         (        


�ا��ت ا���ت�    :ن!�ذج �

  :Dyslalia Nasalis or Rhinolalia )الخنف ( الخنخنة 

عنـد  ، وهو عيب من عيوب النطق       ، Rhinolalia)(الخنف أو ما يطلق عليه األخصائيون       
  . الصغار والكبار 

ب عن غيره من عيوب النطق بمظاهر خاصة يسهل حتى علـى غيـر              ويتميز هذا االضطرا  
سواء أكان  ، األخصائيين وعلى غير المشتغلين بأمراض النطق إدراكها بمجرد االستماع إليها           

  .ذلك عن طريق المالحظة العارضة أم عن طريق المالحظة المقصودة 
، لمتحرك منها والساكن    ويجد المصاب بالخنخنة صعوبة في إحداث جميع األصوات الكالمية ا         

أمـا  .فيخرجها بطريقة مشوهة غير مألوفة فتبدو الحروف المتحركة مثال كـأن فيهـا غنـة                
 ، ١٩٧٥،فهمـي   .(أو اإلبدال   ) الخن  (الحروف الساكنة فتأخذ أشكاال متباينة من الشخير أو         

، هذا االضطراب يحدث ألنه في بعض الحاالت ال يحدث غلق التجويـف األنفـي               ) ١٥٢ص
  Hyperndsalأي تزداد األصوات األنفية ، ألمر الذي يجعل كثيراً من األصوات تخرج منه ا

. وتعتبر الخنخنة أو الخنف من الخصائص الشائعة بين األطفال المـصابين بـشق الحلـق               ، 
  ) .٢٧٤ص، ١٩٩٧، الشخص (

  كيف تحدث اإلصابة ؟
تعرض الجنين في األشهر األولى     إذ ي ، ترجع اإلصابة في الحاالت السابقة إلى عوامل والدية         

، التي يتكون منها نصف الحلـق أو الـشفاه          ) Tissues(من حياته على عدم نضج األنسجة       
 في سـقف الحلـق أو يحـدث         (Cleft)وهنا تحدث فجوة    ، ، فيترتب على ذلك عدم التئامها      

فل واحد فـي    وتبلغ نسبة اإلصابة بهذه العلة نحو ط      ، انشقاق في الشفاه وخاصة  الشفة العليا        
وفي مثل هذه الحاالت تجرى عمليات جراحية تؤدي إلى التئام هذه الفجـوات             ، كل ألف طفل    

  .الخلقية بحيث يصبح بعدها من المتيسر تدريب الطفل على أن يحسن الكالم 



  : العالج 

 التي تهدف إلى التئام الفجوة في سـقف   Prosthesisالخطوة العالجية األولى إجراء الترقيع 
   ) .٢٤٠ص ، ١٩٩٠الزراد . ( أو الشفاه ، لق الح

أما في حالة تعذر إجراء العملية الجراحية فيلجأ جراح األسنان والفم إلى تركيب سـدادة مـن         
 . البالستيك لسد الفجوة بطريقة صناعية 

 يحتاج المصاب إلى جانب ذلك إلى تمرينات خاصة لضبط عملية إخراج الهواء 

، حتاج إلى تمرينات أخرى خاصة بجذب الهواء إلـى الـداخل      يضاف إلى ذلك أن المريض ي     
 .على أن تكون الشفاه في حالة استدارة 

بواسطة أنابيب أسطوانية زجاجية خاصة ، ويحتاج المصاب إلى تمرينات أخرى خاصة بالنفخ    
والغرض من هذه التمرينات تعويد المريض على استعمال فمه في دفع الهواء إلى الخـارج               ، 

 ى الجزء الرخو من حلقه وينبعث إلى العمل لكي يقو

وهناك أيضاً إلى جانب ذلك تمرينات تتصل باللسان وتأخذ أشكاالً مختلفة داخل فجـوة الفـم                
 . وخارجها 

وتتخذ أشكاالً أخرى ، تمرينات الشفاه تكون على شكل فتحة كاملة حين نطق األلف المضمومة 
 .كة األخرىيختلف بعضها عن بعض عند نطق الحروف المتحر

غيـر أنـه    ، أما التمرينات الخاصة بالحلق فتكون أكثر صعوبة من تمرينات اللسان والشفاه            
، بالرغم مما يالزم تلك التمرينات من صعوبات تتصل بموقع الحلق من الجهاز الكالمي نفسه               

أو ن باإلمكان تمرين هذا العضو على العمل من أسفل إلى أعلى عن طريق التثاؤب أو النفخ إف
خصوصاً الحـروف المتحركـة     ، أو نطق بعض المقاطع الصوتية      ، جذب الهواء إلى الداخل     

 ) .١٥٤ص ، ١٩٧٥، فهمي .(

  :Speech Disorderاضطرابات طالقة الكالم 
 في  توتظهر هذه االضطرابا  ، وهي جملة االضطرابات التي تؤثر في مجرى الكالم وانسيابه          

أو ، أو اإلطالة في بعض الحروف والمقـاطع        ، تشنجية  أشكال مختلفة من التردد والوقفات ال     
 ، ٢٠٠٥، أبو فخـر    .(التوقف الفجائي بعد طالقة في لفظ كلمة أو مجموعة كلمات في جملة             

وبإختصار فإن اضطرابات الكالم تدور حول محتوى الكالم ومغزاه وانسجام ذلك           ) . ٣٠٠ص
  :  ومن هذه االضطرابات مايلي ،مع الوضع العقلي والنفسي واالجتماعي للفرد المتكلم 
 ) . delayed or inhibited speech(ضعف المحصول اللغوي وتأخر الكالم لدى األطفال 

  Stuttering) التأتاة (التردد في النطق 

  Stammeringاللجلجة 



 Aphasiaاألفازيا 

 . Explosive speechالكالم االنفجاري الحاد 

  Clutteringالسرعة الزائدة في الكالم 

  . Slurringالمجمجة في الكالم 

 )١٤٢-١٤١ص ، ١٩٩٠، الزراد .( Scatteringبعثرة الحديث 

وهناك العديد من االضطرابات في الكالم وسـوف نقتـصر فـي دراسـتنا علـى التأتـأة                  
)Stuttering ( و اللجلجة)Stammering .(كنموذجين الضطرابات الطالقة في الكالم:    
  

 Stuttering:التأتأة
التأتأة بأنها صعوبات في إكمال الكلمات أو البدء فـي الكـالم       ) روبرت ليمان (رف الدكتور   ع

ــاطع        ــوات أو المق ــرار األص ــالم أو بتك ــاجئ أثنــاء الك ــع مف ــز بقط وتتمي
  )١٢٧،ص١٩٩٨ليمان،.(اللفظية

بأنها اضطراب يصيب تواتر الكالم حيث       "Stuttering" عرفت منظمة الصحة العالمية التأتأة    
الطفل تماماً ما سيقوله ولكنه في لحظة ما ال يكون قادراً علـى قولـه بـسبب التكـرار              يعلم  

  )Haynes, 1990, P63.(الالإرادي أو اإلطالة أو التوقف
 من عمر الطفل وقد تستمر إلى ما هو أبعد من ذلك ةالتأتأة هي ظاهرة تحدث بين الثانية والثالث

فال الذكور بوجه عام وقد يؤدي تحويل طفل عن بكثير وهي في الغالب وراثة وتظهر بين األط
استعمال يده اليسرى إلى استعمال يده اليمنى في ظهور التأتأة ألن الجزء من الـدماغ الـذي                 
يسيطر على النطق يتصل اتصاالً وثيقاً بالجزء الذي يسيطر على اليد التي يفـضل اإلنـسان                

األخرى فقد يتـسبب هـذا بتـشويش        استعمالها بصورة طبيعية فإذا أرغم على استعمال اليد         
   ).١٢٣ص،١٩٩٨السيد، .(األعصاب العائدة للنطق

من األمور المشاهدة أحياناً أن الولد يحاول الكالم إال أن الكلمة ال تخرج من فمه رغـم كـل                   
الجهد الذي يبذله وقد يخرج صوتاً مكرراً عدة مرات سريعة قبل أن ينتقل إلى الكلمة التاليـة                 

  .تردد أو التكرار في النطق بالتأتأةونسمي عادةً ال
بأنها اضطراب في الطالقة الطبيعية للكالم وتمتـاز بتكـرارات وإطـاالت            )زريقات(ويعرفها

  .وترددات أو حيرة ووقفات أثناء الكالم
  : التأتأة بأنهاwingete) وينجيت(ويعرف

  تمزقات متكررة في طالقة التعبير اللفظي -١
  .اكيب الوظيفية في حالة الكالم والسكونسلوكات مقاومة مصاحبة للتر-٢



  .وجود حاالت انفعالية وإثارة إيجابية وسلبية قد ترتبط بالحديث أوالً-٣
  .سلوكات كالمية ومجموعة من المشاعر والمعتقدات ومفاهيم الذات والتفاعالت-٤
  .)٢٢٨ص،٢٠٠٥،زريقات(

  :هانسبة انتشاربدء ظهور التأتأة و

ــأة لــد ى األطفــال الــصغار وهــذا مــا يــسمى بالتأتــأة تظهــر بعــض أشــكال التأت
سنوات تستمر لفترات قصيرة حيث ) ٤-٢(في عمر ) development stuttering(التطورية

سنوات حيث يختفي هذا    )٨-٦(وتتطور التأتأة المعتدلة عند األطفال من       .تختفي بعد أشهر قليلة   
  .الشكل بعد سنتين أو ثالثة

وغالباً في سن الخامسة وهذا النوع أكثر األنـواع         ) ٨،٥-٣،٥(أما التأتأة الدائمة فتظهر بين      
  .خطورة بغض النظر عن العمر الذي تظهر فيه ظاهرة التأتأة في الكالم

  :فإن هنالك عوامل تساعد في تطورها ومن هذه العوامل

  .ردود فعل اآلباء أو المستمعين للطفل-١
  .مدى حساسية الطفل الختالل الطالقة في كالمه-٢
  .ة اختالل الطالقة في كالمهدرج-٣
  .التوتر والقلق والضغط النفسي والخبرات الجديدة-٤
  .فكرة الفرد عن نفسه في تعامله مع الخبرات أو العالم الجديد-٥
يتخلصون منها خالل عدة شهور وقـد يمـرون         %) ٨٠حوالي  (هؤالءالمصابين  ن غالبية   إو

وال شك  ، يواجهون فيها صعوبات واضحة   وأوقات  ، خاللها بأوقات يكونون فيها طليقين تماما     
  :ت على أساس هونيفي أن بعض النظريات ب

 تأتـأة  إلى تطور الطبيعية    إلىيؤدي  ،  الطبيعية على أنها صعوبة نطقية     تأتأة تفسير الوالدين لل  
 األطفـال  بالخوف من الكالم وكذلك هناك نسبة مـن          يبدأحقيقية أي نطقية حقيقية ألن الطفل       

 www.alriyadh.com . مع عمر البلوغلتأتأة من اون تدريجياً يتخلصمضطربينال

وعليهم ، وعلى الوالدين عدم إظهار القلق أمام طفلهم عند ظهور بوادر عدم طالقة الكالم لديه             
، مراجعة اختصاصي مؤهل في أسرع وقت حتى يرشدهم ألفضل الطرق للتعامل مع طفلهـم             

والظروف البيئية المحيطة به و كل ذلـك مـن        ، فلوليقوم بتقييم القدرات اللغوية والنطقية للط     
وإذا ،  شـهور  ٣وعلى المعالج متابعة الطفل شهريا ولمدة       ، أجل تهيئة المناخ للعثمة لالختفاء    

  www.adabatfal.com .استمرت اللعثمة أو زادت و فعليه البدء بمعالجتها بشكل مباشر
  :أسباب التأتأة

كان هناك عبر السنوات الماضـية العديـد مـن    ، تأةلتأأحد يعرف بالضبط ما الذي يسبب ا ال  
  .تأتأةالنظريات التي حاولت تفسير ال



ثم حاولت النظريـات    ،  خلل تركيبي عند الشخص    أولنظريات األولى كانت تتكلم عن ضعف       ا
 على أنها حرمان عاطفي ناتج عن عدم تشبع الرغبات األوليـة فـي            تأتأةتفسير ال ) الفرويدية(

 على أنها سلوك متعلم وال يزال لـبعض         تأتأةالتي تفسر ال  ) نظريات التعلم (ثم سادت   ، الطفولة
ن هذه النظريات مؤيدون حتـى وقتنـا        أخاصة و ، هذه النظريات مؤيدون حتى وقتنا الحاضر     

ن هذه النظريات توفر وسائل ضبط السلوك كطرق للتخلص مـن سـلوك             إخاصة و ، الحاضر
  .تأتأةال
لى أساس أنها تداخل ما بـين اسـتعداد الـشخص التكـويني             ة ع تأتأتفسر النظرة الحديثة ال   و

 يكـون دمـاغ     أنوتشير األبحاث الحديثة إال أنه من المحتمل        ، والظروف البيئية المحيطة به   
  . بطريقة مختلفة بدرجة بسيطة منظماًأو  مكوناًأتئالمت
فإنـه  ، النطقية من أن يستخدم الشخص الجزء األيسر من الدماغ للتحكم بالعمليات             بدالً :الًثفم

 إلىمما يؤدي   ، يجعله يستخدم الجهة اليمنى من دماغه     ،  يتعلق باألعصاب  يكون قد ورث شيئاً   
  .اختالل في عملية تنسيق وتناغم عمل عضالت النطق في لحظة معينة

ودراسات أخرى أكدت أن أسباب التأتأة نفسية أكثر من عضوية ولذلك فهي ال توجد عادة منذ                
 فترة من النمو والتطور الطبيعي فتظهر فجأة عندما تبدأ العوامـل النفـسية              الوالدة وإنما بعد  

  .بالتأثير على حياة الولد
   :األسباب والعوامل النفسية التي تسبب التأتأة

ـ نوعية عالقة الولد باآلخرين من حوله فقد يصبح قلقاً عندما يتكلم ألنه يجد صعوبة فـي                 ١
ليه أن يسرع في الكالم و إال انصرف اآلخرون عنـه           جذب انتباه اآلخرين أو أن يشعر أن ع       

ألنهم دوماً في عجلة من أمرهم وليس عندهم وقت ينتظرونه حتى يقول كل ما عنده بهـدوء                 
  )٥٣،ص ١٩٩٣سليمان،.(وببطء

ـ قد يجد الطفل صعوبة كبيرة في التخلص من التأتأة بسبب وجود من يسخر منـه علـى                  ٢
نه يصبح أكثر حرجاً وقلقاً وعندها يفقد الولد ثقتـه بنفـسه            طريقة كالمه فهذا يعقد المشكلة أل     

  )٨٧،ص١٩٩٨زريقات، .(وقدرته على مخاطبة الناس بشكل طبيعي
ـ قد تظهر بشكل فجائي بسبب صدمة نفسية شديدة كحاالت تعرض األوالد للعنف الـشديد               ٣

  .كالحروب واالعتداءات
الولد ويكلمه بغضب معنفاً إياه على      ـ ما يجري في المنزل عندما يغضب أحد الوالدين من           ٤

عمل قام به وال يتيح له فرصة للحديث الهادئ للدفاع عن نفسه بينما يحاول الولـد الهثـاً أن                   
  .يتكلم ويعلن براءته أو حتى يعبر عن اعتذاره

  .ـ عندما يضغط اآلباء على الولد ليتكلم بعجلة وسرعة في أمر من األمور٥



عة جداً تشعر الولد بالضغط والحرج ليكون دوماً عند حسن ظـن            ـ توقعات الوالدين المرتف   ٦
  .أبويه فيه

ـربما كان أحد الوالدين واقعاً تحت ضغط من أمر ما داخل األسرة أو خارجهـا فيـصبح                 ٧
  )٩٣،ص ١٩٩٧مبيض،.( الذي ينصب بدوره على الولدلعصبياً سريع الغضب واالنفعا

بحيث يظهر أن دماغـه يكـون     ، وقف صعب تظهر أحيانا حين يكون الطفل منفعال وفي م       -٨
مشغوال بكل من عملية إخراج الكالم وبانفعاالته هو كذلك يواجه األطفال صعوبة عند استخدام        

 . سرد قصة طويلة و وفي المواقف التي تسبب لهم انفعاال أو تـوترا زائـدين  أو، لغة معقدة 
www.jeddahedu.gov.sa                       

  :مظاهر التأتأة

  :تتميز التأتأة بواحد أو أكثر من المظاهر التالية
  .اإلعادة. ٢.                                       التكرار. ١
  .التردد في الكالم. ٤.                            اإلطالة لألصوات. ٣
  .العبارات غير الكاملة. ٦.                                   المعترضات. ٥

  )٤٣، ص١٩٩٧الخطيب،                                                       (    
  : أيضاstutteringً:ومن مظاهر التأتأة

أن يكرر المتحدث الحرف األول من الكلمة عدداً من المرات أو يتردد في نطقه ويصاحب ذلك 
ــة       ــه أو حرك ــرات الوج ــل تعبي ــة مث ــر عادي ــة غي ــسمية انفعالي ــاهر ج مظ

  )٢٥١ص،٢٠٠١،الروسان(.اليدين
  :عالج التأتأة

  :عالج التأتأة عند األطفال

  :أن ينظر اآلباء في طبيعة تعاملهم مع الولد وما يجري من أحداث. ١
  . هل الولد واقع تحت ضغط أو شدة سواء متعلقة بالكالم أو غيره من السلوك-
  . هل هو قلق مشغول البال بأمر من األمور-
  . ليجذب االنتباه إليه هل يحاول الكالم بسرعة-

  .إذا كان الجواب ألي من هذه األسئلة فعلى الوالدين أن يحاوال تخفيف هذا األمر
إذا كانت توقعات الوالدين مرتفعة جداً مما يشعر الولد بالضغط والحرج فعلى األهـل أن               . ٢

  .يحاولوا الصبر وأن يعطوا الولد الوقت والرعاية والتشجيع
ين واقعاً تحت ضغط وكان عصبياً سريع الغضب فعليهمـا أن يـشعراه           إذا كان أحد الوالد   . ٣

  .بالمحبة ويساعدانه على الشعور باألمن ومساعدته على االسترخاء وعدم االرتباك



يجب أال نسرعه في الكالم وإنما نعطي الوقت الكافي دون عجلة وأن نستمع له باهتمـام                . ٤
  .ورعاية وكأنه يتكلم بشكل طبيعي دون صعوبات

أال نشعر الطفل أننا منزعجين أو خجلين أمام الناس من أسلوب كالمه وال نكمـل الكـالم          . ٥
  .عنه وخصوصاً الكالم الذي يتأتئ فيه ألن هذا لن يساعده

أن نشعر الطفل أنه هام جداً في حياتنا، وله أن يأخذ كل الوقت الذي يحتاجه للكالم عما في . ٦
  .نفسه

 الخفيف أو الكالم بصوت منخفض ألن البعض من األوالد من           أن نشجع الولد على الهمس    . ٧
يتأتئ فقط عندما يتحدث بصوت مرتفع فالصعوبة هنا ليست في قدرة الفم على النطق بالكلمة               
وإنما في القدرة على إخراج صوت هذه الكلمة بشكل سليم لذلك يفيد أحيانـاً القيـام بـبعض                  

  . أذن اآلخراأللعاب التي يقوم فيها كل العب بالهمس في
وبالتالي سيالحظ الولد أنه يتكلم ويعبر عن نفسه بالهمس فتزداد ثقته بنفسه فيبدأ الكالم بـشكل     

  .صحيح
الغناء واإلنشاد فمعظم من يتأتئ بالكالم ال يتأتئ بالغناء فالتغني والترنم باآليات والتسابيح             . ٨

د المشترك مع اآلخـرين يـساعد       الدينية واألبيات الشعرية واألناشيد والقصائد وخاصة اإلنشا      
  .األطفال على التكلم بلغة سليمة دون تأتأة

إن العطف والتفهم سيحسن كالم معظم األوالد ولكن إذا استمرت الصعوبات الكالمية يجب             . ٩
مراجعة طبيب األسرة أو األخصائي النفسي الذي قد يحول الطفل إلـى أخـصائي المعالجـة                

  )١٩٥،ص١٩٩٧مبيض،.(الكالمية
 يعتبر البعض أن التأتأة مشكلة سلوكية بيئية وليست علة عضوية لذلك وجد الباحثون أن               .١٠

أهل هؤالء األطفال هم على العموم من الذين يحبون النظام والترتيب واإلتقان بـشكل جديـد                
  .ومن الذين يفرطون في رعاية أبنائهم واالعتناء بهم

اد جو من السعادة واالطمئنان للطفل وعـدم        ولمعالجة هذه المشكالت يجب تجاهلها تماماً وإيج      
  (Weiss,1979,P62) .تعريضه لالنفعال وعدم بذل أي جهد في تصحيحها من قبل األهل

  :عالج التأتأة عند الكبار

،  يحاول أن يتكلم بطالقة مثالية     وأال إزاء مشكلته     وصريحاً  أن يكون منفتحاً   المتأتىءعلى  . ١
 يحاول أن يتكلم بطريقة سلـسلة  أن في كل مناسبة ولكن عليه   يتكلم أنعليه  ، تأتأته يخفي   وأال

  .واسترخائية



ن يجرب  أو، ومن ثم ينتبه للشد العضلي الزائد     ، ن استطاع ذلك  إ عنده   تأتأةن يدرس لحظات ال   أ
وال يـدفع   ، هو أن يبطئ من سرعة كالمه     ، وما يساعده في ذلك فعلياً    ، طرق تخفيف هذا الشد   

  :وأي يتضمن العالج جانبين، أن يأخذ وقته أثناء الكالمعليه فقط ، الكلمات لتخرج
وتغير ،  التغلب على الخوف منها    تأتاة من المعالجة يتضمن محاولة المصاب بال      :الجانب األول 

  . شيء مخجلتأتاةن الأن الكالم صعب وأنظرته ب
ـ          أ فهو تعلم الكالم ببطء وبهدوء و      :أما الجانب الثاني   ى ن يـتكلم بنعومـة وبـدون الـشد عل

وأن ينسق كذلك عملية التنفس مع إخراج الـصوت مـن           ، ومط بعض األصوات  ، العضالت
 عليـه بالتـدريج وبمـساعدة       تأتئمع الحركات اللفظية المتتابعة كل هذا يتدرب الم       ، الحنجرة

  www.adabatfal.com.ختصاصي مؤهل في العالج النطقيا
  :ظواهر مرتبطة بالتأتأة

  :ترتبط بالتأتأة ظواهر عديدة مثل
  )تنوع ظروف الكالم:(المواقف التي تنخفض أوتختفي فيها التأتأة:أوالً

  .الغناء الجماعي أو القراءة الجماعي مع شخص آخر-١
  .التكلم بهمس-٢
  .الحديث مع أطفال صغار-٣
  .الحديث تحت تأثير الصوت العام-٤
  .الحديث في مستوى طبقة عالية أو منخفضة أكثر من الطبقة الطبيعية-٥
فالكالم البطئ يفتح ،  هذه الظروف على تسهيل التغير الجسمي في طريقة كالم المتأتئوتعمل-

 الكـالم يـدفع     بالمجال إلى نشاط الجهاز التنفسي والنطقي والتصويتي كما أن تغير أسـلو           
  )٨٥ص،١٩٩٨، حركات. ( كالمه المعتادةةبالشخص إلى تغيير طريق

  :المواقف التي تزيد سلوك التأتأة:ثانياً

  :تمل هذه المواقف علىوتش
  الكالم في التلفون -١
  .الكالم في المسارح وقاعات االستماع الكبيرة-٢
  .الكالم إلى مسؤولين-٣
  .قول النكت-٤
  .الكالم إلى شخص متأتئ-٥

وقد ترتبط التأتأة في هذه المواقف ربما ألنها يتأتئ بها سابقاً وكذلك الخجل واالرتباك ومواقف          
  )٨٦ص،١٩٩٨، حركات.(لعضلي فيها تظهر التأتأة كنتيجة لذلكالتي القلق والتوتر ا



  : Stammeringا�%$%$# 

كثير من الباحثين اهتموا بإعطاء معنى للجلجة على أساس أنه اضطراب يؤثر على إيقـاع               
، والتمـزق   ، وتكرار األصوات والمقاطع    ، الكالم و حيث يتميز نمط الكالم باإلطالة الزائدة         

وقد اختنق الكالم في حلقه بالرغم من المجاهـدة  ،  التي يبدو فيها المتلجلج      واإلعاقات الكالمية 
هي عدم قدرة الفـرد     : وهم بذلك يرون أن اللجلجة      ، والمكابدة من أجل إطالق سراح لسانه       

و��� ����دت     ) . ٢٣ص، ٢٠٠٠،أمـين   .(على إتمام العملية الكالمية على الوجـه األكمـل          

���� و���� وا��  :  �)ج�� &%� ا���$# "����� ! ��� ��ت ا�

ثناء أفيعرفها وندل جونسون بأنها اضطراب يؤثر على إيقاع الكالم تتمثل في توقف متقطع              
  ) .٢٣ص،٢٠٠٠، أمين .(الكالم وتكرار تشنجي لألصوات 

حيث يعرف  ، اضطراب في إيقاع الكالم     " بأنها  ) ١٩٧٧(وعرفتها منظمة الصحة العالمية     
والتوقـف  ، واإلطالـة   ،  بالضبط بيد أنه ال يستطيع تنفيذه نظراً للتكـرار           الفرد ما يريد قوله   

   ) .٢٧٨ص ، ١٩٩٧، الشخص " .(الالإرادي أثناء الكالم 

اضطراب في عملية الكالم بدرجة تجذب انتبـاه المـستمع          " وقد عرفها إسبير وروز بأنها      
 وذلك بسبب ما يعانيه الفرد ،والمتحدث على حد سواء وتؤثر سلباً على عملية التواصل بينهما 

( يتضمن التكرار الالإرادي لألصوات والمقـاطع الـصوتية         ، من اضطراب في إيقاع الكالم      
   ) .٢٧٩ص ، المرجع السابق( وإطالتها وكذلك التوقف عنوة عن الكالم ) وربما الكلمات 

  : م'�ه� ا�%$%$# 
  : Repetitionsالتكرارات  - ١

حيث أنها أحد أعـراض اللجلجـة األكثـر         ، مات المميزة للجلجة    إن التكرار يعد من أهم الس     
. شيوعاً خاصة عندما تحدث عدة تكرارات بالصوت نفسه بالتتابع لدرجة تلفت انتباه المستمع              

  : والتكرار يكون لبعض عناصر الكالم مثل 
  م م م ــــــــ محمد :  تكرار حرف معين مثل -١
   فا فا فانوس فا:  تكرار للمقاطع اللفظية مثل -٢
  لكن لكن لكن  لكن أنظر :  تكرار للكلمة  -٣
  .  دعني ارى – دعني -دع :  تكرار للعبارة -٤
  :Prolongation اإلطاالت -٢



حيث يطول نطق الصوت لفتـرة      ، هناك شكل تشخيصي وهام للجلجة هو اإلطاالت الصوتية         
امـاً لهـذا النـوع مـن         شكالً ه  تويعد إطالة األصوا  .أطول خاصة في الحروف المتحركة      

  .، حيث أنه من النادر وجوده في كالم غير المتلجلجين ، االضطراب الكالمي 
   : Blockagesالتوقفات الكالمية 

وهو متعلق باإلعاقات ، هناك شكل آخر للجلجة والذي يسبب إحباطا لكل من المتكلم والمستمع 
 على اإلطالق برغم الجهـد      الصامتة ويظهر من خاللها عجز المتلجلج عن إصدار أي صوت         

  ) .١١٩ص، ٢٠٠٥أمين .(العنيف الذي يبذله 
  : أس-�ب ا�%$%$# و*+��ا*(� 

والغالبيـة  ) ما هو سبب اللجلجـة ؟       ( إن من أكثر األسئلة التي تطرح في مجال اللجلجة هو           
ولكـن  .ومن الممكن اإلجابة عنه بكل سـهولة ويـسر   ، الكبرى يعتقدون أن هذا سؤال سهل     

حيث أن لها العديـد مـن   ، فاللجلجة تعتبر ظاهرة مرضية غاية في التعقيد      ،  غير ذلك    الواقع
  واجتماعية ، بيئية ، نفسية ، عصبية ، كيميائية ، األسباب منها تكوينية 

وسوف نحاول فيمايلي  إلقاء الضوء على بعض التفسيرات والنظريات التي تطرقت لدراسـة              
   اإلحاطة ببعض الجوانب المسببة لهذه الظاهرة وتفسيراتها وذلك بغية محاولة، ظاهرة اللجلجة 

   : تفسير اللجلجة تبعاً للعوامل الوراثية: أوالً 
إن العودة قليال إلى األبحاث الخاصة باضطرابات الكالم والتي ترجع حدوث ظاهرة اللجلجـة              

لجينات الوراثية  أن هناك عالقة بين تلك الظاهرة وا      ، نجد أنه كان يعتقد     ، إلى عوامل وراثية    
  .  أي أنها توجد بين أكثر من جيل في األسرة الواحدة ، 

كما أنهم  ، تؤكد هذه العالقة    ، ولكن حديثاً أظهرت الدراسات عدم وجود أدلة في قوانين ماندل           
  . لم يجدوا جيناً مسئوال بالذات عن اضطراب اللجلجة 

فهما يعتقـدان أن  ، لهما رأي آخر ف)  Espire &Gliford( أما مايكل إسبير وروز جيلفورد 
العامل الوراثي هنا ال يكون بالضرورة قائم على العوامل الجينية ألن هناك عامالً أهم وهـو                

وذلك ألن األطفال من الممكن  أن يتعلموا اللجلجـة          ، العامل البيئي المتمثل في عنصر التقليد       
  ) .٣٢-٣١ص، ٢٠٠٠، أمين (عن طريق التقليد الذي يكون ذا أثر قوي في ظهور اللجلجة 

 من العلماء الذين أرجعوا ظاهرة اللجلجة إلى أسـباب فـسيولوجية            :نظرية السيطرة المخية    
 الذي يعتبر رائداً في هذا االتجاه حيث قدم نظريته القائمة علـى أسـاس أن                Travisترافيز  

  : ئق منها وبنى نظريته على عدد من الحقا، اللجلجة ترجع إلى عجز في السيطرة المخية 
  . موجات المخ الثنائية لدى المتلجلج تتسم بالتساوي في الشكل والسعة – ١
أثنـاء  ) في كـال النـصفين     (  أظهر رسم موجات المخ أن هناك انسجام في نشاط المخ            – ٢

  .اللجلجة ويحدث عكس ذلك في الكالم الطبيعي 



   ) .١٢٥ ، ٢٠٠٥ أمين . ( زيادة كهربائية في طاقة المخ الكامنة أثناء اللجلجة – ٣
أن الجزء الخاص بالسيطرة على عملية الكالم مرتبط بالجزء         ) ١٩٧٤،روانا وليامز   ( ويرى  

ولذلك فهناك قاعدة طبية ترى أنه إذا أرغـم الطفـل علـى             ، الذي يسيطر على حركات اليد    
لكالم تؤدي إلى اضطراب الجهاز العصبي الخاص با      ، استخدام اليد التي لم يستخدمها من قبل        

  ) .٣٣ص، ٢٠٠٠، أمين .( مما يساعد على ظهور اللجلجة 
  : تفسير اللجلجة تبعا للعوامل العضوية :  ثانياً 

 تنطلق كثير من الدراسات التي أجريت من اعتقاد بأن اللجلجة ترجع أساسـاً إلـى أسـباب                 
نـدما  فـالفرد ع  ، فبعضهم يرى بأن اللجلجة ترجع إلى عجز في السيطرة المخية           ، عضوية    

بـدون  ( وإذا تكلم بطريقة طبيعيـة  ، يتلجلج فإن موجات المخ في كال النصفين تبدو متشابهة    
   ) .٣٢ص ، ٢٠٠٠، أمين .(فالموجات تبدو مختلفة ) لجلجة 

إال أن  .فقد عرف منذ وقت طويل أن نصف المخ األيسر يلعب دوراً أساسياً في الكالم واللغة                
فأزواج العضالت المشتركة في    ، تتطلب عمل النصفين معاً     عملية التشكيل النهائية لألصوات     

عملية الكالم يجب أن تحصل على النبضات العصبية من النصفين الكرويتين في نفس الوقت              
وفي حالة اللجلجة يحدث اضطراب في تيار النبضات العصبية الواصل إلـى أزواج             . تقريباً  

   ) . ٢٨٢ص ،١٩٩٧، الشخص ( العضالت المسئولة عن الكالم 
فالحنجرة مثالً في حالة الكالم العـادي       ، ي  فولكن اللجلجة قد تظهر بسبب عيب عضوي وظي       

ثم تعـود   ، نظراً لزيادة ضغط الهواء     ، ) الشهيق  ( تنفتح فتحة المزمار بسرعة خالل التنفس       
ذا وهك، وتفتح مرة أخرى مع الحاجة إلى الهواء        ، إلى وضعها العادي بالفعل المنعكس تلقائياً       

أي يحـدث  ، وقد تنفتح فتحة المزمار إنعكاسياً أثناء كالم المتلجلج مما يعوقه عن الكالم      ... . 
ويرى البعض أمثـال آدمـز أن       ، خلل في قدرة الفرد  على التحكم في إنتاج أصوات الكالم            

إسهام الحنجرة في عملية الكالم لدى المتلجلجين ال يتسق مع حركة أجـزاء جهـاز النطـق                 
  ) .٢٨٥ص ، المرجع السابق. ( األخرى 

، من جهة أخرى فقد أظهرت الدراسات أن نسبة اللجلجة بين الذكور أكبر منها لدى اإلنـاث                 
لكن عيوب النطق والكالم ، بالرغم من أنهم يبدأون تعلم الكالم تقريباً في مرحلة عمرية واحدة  

شار اللجلجة بين الذكور بالذات     وترجع ظاهرة انت  ، أكثر شيوعاً بين الذكور بالمقارنة  باإلناث        
هذا باإلضافة إلى أن تكـوين      ، اعي تتم بشكل أفضل لدى البنات       خألن عملية تكوين الغمد الن    

الغمد النخاعي يتم في السنة  الثالثة أو الرابعة من العمر وعادة ما تظهر اللجلجة بين األطفال                 
  . في هذا العمر تقريباً 

حيـث  ،  عبارة عن تغطية المحاور العصبية بغطـاء واق          وعملية تكوين الغمد النخاعي هي    
لوحظ بأن المحاور العصبية المغطاة تنقل النبضات بكفاءة وسرعة إلى مراكز الكالم بـالمخ               



وهذا يؤدي إلى تدفق إنتاج      ، بالمقارنة بالمحاور التي لم يتم تغطيتها أو لم يكتمل بعد تغطيتها            
كما أوضحت إحـدى     ) .٣٤ص، ٢٠٠٠، أمين  ) . ( ع  كالم  يتميز باختالل اإليقاع والتقطي     

النظريات التي ترجع اللجلجة إلى أسباب عضوية بأن للمتلجلجين نوع منحرف مـن اإلدراك              
وهذا مبني على المالحظة    ، السمعي والذي بواسطته يسمعون كالمهم بتأخير جزء من الثانية          

أمين . (  تتأخر التغذية المرتدة السمعية التي ترى أن المتكلمين الطبيعيين يلجلجون غالباً عندما
   ) .١٢٤ص، ٢٠٠٥

  : تفسير اللجلجة تبعاً للعوامل النفسية : ثالثاً 

يختلف المتخصصون في علم النفس في تفسير اللجلجة وذلك وفقاً لإلطار النظري الذي يستند              
  .فسير السلوكي وفريق الت، فريق التحليل النفسي : وقد انقسموا إلى فريقين ، إليه كل منهم 

  :  تفسير التحليل النفسي للجلجة -أ  

يرى اآلخذون بهذا التفسير أن اللجلجة تحدث نتيجة ما يتعرض له األطفال من صراع أثنـاء                
ويفسر الصراع الذي يتعرض له المتلجلج ال شعورياً بين الرغبة فـي            . مراحل النمو المبكرة    

.( ولة تجنب الكالم أو االمتنـاع عنـه ال إراديـاً     ومحا، الكالم والتعبير عن اآلراء واألفكار      
فالمتلجلج يتوقع مـسبقاً الـصعوبات فـي نطـق األلفـاظ            ) . ٢٨٧ص، ١٩٩٧،  الشخص  

وتكون هذه المجهودات ذاتها المثيرة أو ، والمجهودات  التي يبذلها من أجل إخفاء الطالقة لديه 
ب الكالم هو الذي يؤدي إلى اللجلجة بمعنى أن القلق الذي يصاح، الباعثة على حدوث اللجلجة 

..  
، حيث يكون لدى المتلجلج الدافع إلى الكالم        ، أحالهما مر   ، فالمتلجلج هنا يقع بين اختيارين      

حجام عن الكالم حيـث     وفي الوقت نفسه لديه دافع اإل     ، لتحقيق التواصل اللفظي مع اآلخرين      
  . الذنب يتوقع مقدما ما تسببه له عدم طالقته من خجل وشعور ب

ألن الصمت يؤدي إلى الشعور بالعجز والخـوف        ، كما يرغب المتلجلج في أن يكون صامتا        
  )٣٥ص، ٢٠٠٠، أمين . ( ويتولد القلق الذي يحول بينه وبين طالقة لسانه 

  : للجلجة ) التعلم (  التفسير السلوكي -ب

، تعزيز أو بالمحاكـاة     اللجلجة من وجهة نظر السلوكيين عبارة عن سلوك تعلمه الفرد إما بال           
سنوات يتعرضون الضطرابات في طالقة الكـالم أثنـاء          ) ٤-٣( فاألطفال الصغار في سن     

وضـحالة  ، وذلك لعدم قدرتهم على نطق بعض األصوات من جهـة           ، ممارستهم األولى له    
  .ومع النمو يتحسن كالم الطفل كماً وكيفاً ، الحصيلة اللغوية من جهة أخرى 

وغالبـاً  ، فال في ذلك ال بد من توافر استجابات مشجعة من المحيطين بهـم              ولكي ينجح األط  
أو ، ورغم ذلك فقد يـؤدي التعـب   ، يحدث هذا عندما يمارس الطفل الكالم بصورة صحيحة    

إلى تعرض الطفل الضـطراب طالقـة       ، أو محاولة تجميع األفكار وترتيب الكالم       ، التوتر  



وقـد  ، أو أجزاء من العبارات أثناء الكالم       ، كرر الكلمات   في هذه الحالة قد نجده  ي      ، الكالم    
ويتنفس ثم يبدأ الكالم مـرة      ، أو يتوقف   راض عندما يطلب منه التحدث ببطء       تزول هذه األع  

وغالباً ال يتحمل الكبار اضطراب الطالقة لدى األطفال الذين بذلوا قصارى جهـدهم             ، أخرى  
يجعلهم يكافحون ويجاهدون أنفسهم عند االضطراب      مما  ، أثناء الكالم بغية نيل رضى الكبار       

وقد يترتب على ذلك مزيداً ، ويؤدي هذا إلى حدوث تكرار في األصوات والمقاطع الصوتية         ، 
  . من ردود الفعل السلبية من قبل الكبار فتتدعم اللجلجة 

   . تفسير اللجلجة باعتبارها سلوكا لفظياً متعلماًاخالصة القول أن السلوكيين حاولو
  ) .٨٩ص ، ١٩٩٧، الشخص ( 

  :تفسير اللجلجة تبعاً للعوامل البيئية واالجتماعية : رابعاً 

إن البيئة التي ينشأ فيها خاصة المحيط الداخلي والخارجي لألسرة وما يتعرض له الطفل مـن             
فبيئة الطفل االجتماعية والمنزليـة خاصـة الوالـدين ال          ، ضغوط تؤثر على قدراته اللغوية      

 اللجلجة بأنفسهم ولكنهم يساهمون في الحفاظ عليها وتطورها من مراحلها األولية إلى             يسببون
  . مرحلة اللجلجة الحقيقية 

 فقد يجد الطفل بعض الصعوبات الكالمية في بداية تعلمه للكالم بين الثانية والرابعة من العمر               
،  على مهارات الكـالم  وهي الفترة التي يالقي فيها الطفل عادة بعض المتاعب في السيطرة      ، 

وهنا نجد الوالدين غالباً ما يبدون تصريحات ضمنية أو صريحة وبذلك ينقلون إلى أطفـالهم               
مثـل التعبيـر    ، تسامحهم أو عدم تسامحهم تجاه بعض االنحرافات الكالمية في إنتاج الكالم            

رددات في الكالم   أو الت ، أو درجة النطق    ، أو أبنية لغوية دون المستوى      ، اللفظي غير الدقيق    
  .أو أفكار غامضة وغير مالئمة ، 

كما أن تلك الصعوبات التي تقابل الطفل في مراحله المبكرة من النمو عندما يحـاول الطفـل                 
وقد يواجه الطفل بمنافسة كبيرة من قبل الكبـار الـذين           ، التعبير عن مشاعره وأفكاره لفظياً      

وبرغم هذا التأثير السلبي فـإن      ، اتهم أيضاً   يفوقون الطفل ليس في قدراتهم فقط بل وفي سلط        
معظم األطفال يستطيعون تخطي هذه المرحلة دون أن يصيب كالمهم ضرراً أو ربما القليـل               

ولكن نجد أن قلة منهم ال يستطيعون تحمل هذه الضغوط والمتطلبات التي تقـع              ، من الضرر   
( ، الذين يصبحون متلجلجـين     ومن ثم فمن المحتمل أن يكونوا من بين أولئك          ، على عاتقهم   

   ) .٣٧ص، ٢٠٠٠، أمين 

��ج ا�%$%$# :   
ولكل طريقة من الطرق    ، تختلف طرق معالجة اللجلجة باختالف المذاهب واآلراء في أسبابها          

كمـا أن تعـدد      ) . ١٩٩ص ، ١٩٧٥، فهمي  .(مناهج وأساليب تغاير األخرى مغايرة بينة       



ورة سهير أمين إلى تعدد وتشابك  العوامل المؤدية إلى أساليب عالج اللجلجة يرجع برأي الدكت    
، فاللجلجة ظاهرة غاية فـي التعقيـد        ، المركبة والمتداخلة المتغيرات    ،  تلك الظاهرة النفسية    

فخي تتضمن عوامل تكوينيـة كيميائيـة       ، حيث أن لها العديد من األسباب في علم األمراض          
وسوف نحاول فيمـايلي إلقـاء       ) .٤٦ص، ٢٠٠٠، أمين  .( عصبية نفسية وبيئية اجتماعية     

  : الضوء على بعض األساليب العالجية على سبيل المثال ال الحصر 
   : Rhythmic speech  الكالم اإليقاعي -١

تقوم هذه الطريقة بناء على مالحظة أن درجة اللجلجة تنخفض حين يتكلم المتلجلج بطريقـة               
لتي تساعد على نطق كل مقطع مع كل إيقاع حيـث     ولذلك استخدمت آلة المترونوم ا    ، إيقاعية  

وفقاً لزمن محدد على أن يتم إخراج نطق المقاطع على          ، تستخدم هذه اآللة في تجزئة المقاطع       
فيقسم موضوع القراءة إلى كلمات يسيرة تقرأ بتناسب مع توقيت آلة           ، فترات زمنية متساوية    

  . قة الكالم صفي طري، ومن ثم يحدث تقدم تدريجي  ، المترونوم 
  : Speech shadowing تظليل الكالم -٢

وأثناء الجلسة العالجية يقرأ المتلجلج     ، استخدمت وسيلة التظليل كوسيلة لعالج حاالت اللجلجة        
بصوت مرتفع القطعة نفسها  التي يقرأها المعالج ومعه في الوقت نفسه بفارق جزء من الثانية                

  .درجة اللجلجة بشكل ملحوظ أثناء الجلسات العالجية وتنخفض ، وغالباً ما يتحسن المتلجلج 
  : Back Delayed Auditory Feed تأخر التغذية المرتدة السمعية-٣

إن تأخير التغذية المرتدة السمعية والتي من خاللها يستمع الفرد إلى كالمه في عالقة زمنيـة                
وبالتالي تحـدث   ، له توا   عندما يتكلم الفرد ويستمع إلى صدى مستمر لكل ما قا         ، غير طبيعية   

، تغييرات مؤثرة في طبقة الصوت ويضطرب اإليقاع الطبيعي للكالم لـدى المـتكلم العـادي      
  .ويحدث العكس تماما لمن يعاني اضطراباً وظيفياً في الكالم مثل المتلجلجين 

  : Masking Nois الضوضاء المقنعة -٤

لجة تنخفض بـشكل كبيـر عنـدما ال    مبني على أساس أن اللج، استخدام هذه الوسيلة كعالج   
  ).٤٧ص، ٢٠٠٠، أمين. (يستطيع المتلجلج سماع صوته أثناء الكالم 

  : Relaxation التدريب على االسترخاء -٥

ويلزم هنـا معرفـة كيفيـة       ، يتضمن هذا األسلوب تدريب الفرد على االسترخاء أثناء الكالم          
وقـد  ، وأجزاء جهاز النطق خاصة     ، ممارسة برنامج االسترخاء لمختلف أجزاء الجسم عامة        

استخدم البعض هذا األسلوب في عالج اللجلجة استنادا إلى وجهة النظر التي تفسر اللجلجة في        
، يجعله يضغط على أجهزة الصوت والنطـق        ، توتر وقلق   ، ضوء ما يتعرض له الفرد من       

بيد أن  . كالم بطالقة   مما يساعد على ال   ، وهي أمور يمكن تخليص الفرد منها أثناء االسترخاء         
وتعلم االسـترخاء بمفـرده كـي       ، هذا األسلوب يتطلب تدريب الفرد جيداً على ضبط النفس          



وهـو أمـر قـد      ، يستطيع تعميم نتائج ذلك خارج جلسات العالج وفي مواقف الحياة العادية            
  ).٣٠٥-٣٠٤، الشخص .(يصعب على كثير من الحاالت 

  :  Counselling the Parntes إرشاد اآلباء _

 إرشاد الوالدين كوسيلة عالجية تساعد في تخفـيض عـدد المـصابين             ميوصى دائما باستخدا  
فكالم الطفل في بداية تعلمه له يكون متقطعـاً أثنـاء الحـديث مثـل التكـرارات         ، باللجلجة  

هو توجيه سليم ، ولكن ما يحتاجه ، هنا ال يحتاج الطفل إلى عالج بمعناه الكبير و، والترددات 
ولكنه إلى اآلن ال يتمتع بالطالقة الكالمية       ، وهذا الطفل يكون طبيعياً     ، فعال بواسطة والديه    و

أما أثناء عالج اللجلجة المبدئية فينبغي أن يركز العالج على إعطاء معلومات كافية            .كما يجب   
كمـا  ، لآلباء وخاصة األم عن طبيعة وظروف مرض اللجلجة وما يجب أن تقوم به حيالهـا                

ويتجاهلوا مظاهر قصوره اللفظي    ، ح اآلباء بأن يشجعوا الطفل عندما يتكلم بشكل طبيعي          ينص
  : كما يجب أن يعملوا على جذب انتباه الطفل لطريقة كالمه وذلك بإتباع النقاط التالية ، 

  .تشجيع كالم الطفل وتجاهل مظاهر قصوره اللفظي  -
 .عدم جذب انتباه الطفل لطريقة كالمه  -

 .فل بأنه متلجلج عدم وصف الط -

  ) .٤٨-٤٧ص ، ٢٠٠٠، أمين (       . ال ينبغي مقارنته بأي طفل آخر  -
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  ا�2راس�ت ا�89 *��و�7 ا�6�5 ا4س�ي

  
 b�را,� ا-و  :ا�

ــل    ــاب كام ــد الوه ــة عب ــوان ب ) ١٩٩١: ( دراس ــة   :عن ــوء معامل ــال س وإهم
  ) .دراسة ايديو مترية على عينة مصرية ( األطفال 

  .سنة  ) ١٥ – ٢( طفالً من  ) ٧٢٣( بلغ عدد العينة حوالي  : حجم العينة
  :أظهرت الدراسة النتائج التالية : النتائج 

أن األطفال المـساء معـاملتهم يظهـرون سـلوك عـدواني وعـدم توافـق مـع البيئـة                    
  .المحيطة ومخاوف 

ــ ــر   أن األطف ــة غي ــاملهم بطريق ــات تع ــى أمه ــون إل ــاملتهم يرجع ــساء مع ال الم
وسـخرية مـن   ، عقـاب بـدني   ، تربوية مبنية على عـدم تقـديم إثابـة علـى الـسلوك              

 .األطفال بصورة مستمرة 

ــوالي   ــد أن ح ــال     ) ٢٩٢( وج ــة واإلهم ــوء المعامل ــى س ــون إل ــالً يتعرض طف
 . الشديدين 

   ) ٦٨ ، ١٩٩٩نصر (  فعالً طفالً يمكن وصفهم بالمعذبين ) ١٥٥( أن 
  

  : الدراسة الثانية 
  .إساءة معاملة الطفل : عنوانب ) ١٩٩١: ( دراسة إيهاب راشد 

ــة   ــم العين ــة    ) ١٤٨٦: ( حج ــة ابتدائي ــور عين ــاء األم ــن أولي  ) ١٢٠٥( و ، م
  . من أولياء األمور عينة نهائية 

  :أظهرت الدراسة النتائج التالية : النتائج 
ــاء ا - ــدرات     أن أولي ــون بق ــنخفض ال يهتم ــاعي الم ــستوى االجتم ــور بالم ألم

  .الطفل واحتياجاته كمثل أولياء أمور المستوى االجتماعي المرتفع 
أوليــاء أمــور المــستوى االجتمــاعي المــنخفض يلجئــون إلــى العقــاب والــضرب  -

 .العنيف بالمقارنة بالمستوى المرتفع 

خفض غيــر واعــين بالطفــل ظهــر أن أوليــاء أمــور المــستوى االجتمــاعي المــن -
 .ومراحل نموه 



ــستوى        - ــي الم ــوافرة ف ــاهرة مت ــدوث الظ ــباب ح ــائج أن أس ــرت النت أظه
  % ) .٦,١١ ، ٢٥,٣٦( المنخفض أكثر منه في األخرى بنسبة 

ــسبة    - ــنخفض بن ــي الم ــسية ف ــاءة الجن ــدوث اإلس ــدل ح  % ) ٣,٨٥( أن مع
ــع  ــسبة   ،  % ) ٠,٦٢( والمرتف ــشرة بن ــسدية منت ــاءة الج ــي  ) ٤٤,٥٥( واإلس ف

ــنخفض و ــال    ) ٣٣,٩٥( الم ــة واإلهم ــاءة البدني ــدل اإلس ــع أي أن مع ــي المرتف ف
   ) .٦٨ ، ١٩٩٩المرجع السابق ( مرتفعة

  :الدراسة الثالثة 
ــي     ــت لطف ــة طلع ــوان ) ١٩٩٣( دراس ــلوك   : بعن ــة وس ــشئة االجتماعي التن

  .العنف عند األطفال 
ـ     ـ       إلـى معرفـة    ةهدفت هـذه الدراس سم بـالعنف الـذي يـصدر       أسـباب الـسلوك المت

   لعن األطفا
طفــالً مقــسمة بالتــساوي إلــى  ) ٢٣٤( بلــغ حجــم أفــراد عينــة البحــث  : العينــة

  .مجموعتين تجريبية وضابطة   
أجريــت هــذه الدراســة فــي جمهوريــة مــصر العربيــة جامعــة  : مكــان الدراســة

  حلوان 
  تم استخدام المنهج التجريبي : المنهج المستخدم

  : النتائج التالية  إلى الدراسةتوصلت: النتائج 
 يعــود إلــى لأســباب الــسلوك المتــسم بــالعنف الــذي يــصدر عــن األطفــا -

  .والشعور بالحرمان العاطفي والمادي ، سوء التنشئة االجتماعية 
ــى   - ــاء عل ــشجيعاً مــن اآلب ــون ت ــذين يتلق ــال ال ــدى األطف ــف يتكــون ل العن

 .ممارسة سلوك العنف 

ــ  - ــود مظ ــى أن وج ــة إل ــلت الدراس ــن وتوص ــرة م ــل األس ــف داخ اهر العن
ــف   ــسلوك العن ــال ل ــساب األطف ــى اكت ــؤدي إل ــتعلم ، شــأنه أن ي ــل ي فالطف

 .سلوك العنف من خالل عملية التفاعل مع أعضاء األسرة 

  

  :الدراسة الرابعة 
العنــف األســري فــي الــدول العربيــة دراســة :بعنــوان  ) ١٩٩٧( دراســة التيــر  

  العربية على عينة من أطفال بعض الدول ميدانية 



 ١٠٠ قـام بأخـذ عينـة مـن ضـحايا العنـف العـائلي فـي حـدود                     :  عينة البحـث  
حالة قسمت على قـسمين أخـذت كـل واحـدة مـن قطـر عربـي وقـد كـان العنـف                       

  .العائلي هو المتغير الرئيس في هذه الدراسة 
  . هدفت الدراسة إلى تحديد أسباب العنف األسري : هدف الدراسة 

ذه الدراســة فــي المملكــة العربيــة الــسعودية أكاديميــة أجريــت هــ: مكــان الدراســة
  .نايف العربية للعلوم األمنية 

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي : منهج البحث 
  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية  :نتائج الدراسة 

بينمـا  ، وجد أن ثالثة أربـاع عينـة الـضحايا فـي العنـف األسـري مـن اإلنـاث                     -
  . % ٩٠رتكبي العنف العائلي يصل إلى سبة الذكور من بين مكانت ن

ــة    % ) ٥٣,٨(  أن - ــصيب الزوج ــن ن ــان م ــري ك ــف األس ــحايا العن ــن ض ، م
أمـا الـزوج    ، وبعـد ذلـك االبنـة كـضحية للعنـف العـائلي             ،  ثم يلي ذلـك االبـن       

   % ) .٣,٨( كضحية فلم يتجاوز نسبته 
حــاالت العنــف األســري تــتم مــن  % ) ٤٦(  ووجــدت الدراســة أن أكثــر مــن  -

وهــذا يؤكــد أن الــزوج ال يــرد ، فــي فتــرة رجــوع الــزوج مــن خــارج المنــزل 
علــى التــوترات واالســتفزازات والتــوبيخ واإلنــذارات التــي يــصادفها فــي العمــل 

حمـل كـل هـذه الـشحنة وتفريغهـا فـي الزوجـة عنـد أول عـودة لـه للمنــزل           يو، 
  .حيث أن الزوجة هي الهدف السهل للنيل منه 

وأيضاً مـن النتـائج المهمـة التـي أشـارت لهـا الدراسـة هـو موضـوع أسـباب                      -
ــائلي  ــف الع ــن  ، العن ــر م ــحت أن أكث ــف   %  ) ٢٣(إذ أوض ــاالت العن ــن ح م

ــة  ــدواعي التأديــب والتربي ــى االســتفزاز ، كانــت ل ــرد عل ــك حجــة ال ــي ذل ( ويل
ــت  ،  % ) ١٥,٤ ــات البيـ ــشكل احتياجـ ــا تـ ــشكالت ،  % ) ١٧,٣( بينمـ والمـ

   )٣٨ ، ٢٠٠٥البشري ، عبد المحمود (  % ) . ٢٢( مة كان نصيبها العا

  :الدراسة الخامسة 
ــز    ــان ع ــات وإيم ــاع برك ــن مط ــل م ــة ك ــوان  ) ٢٠٠٤( دراس ــف  ( :بعن العن

ــل  ــد الطف ــري ض ــع  ) األس ــي جمي ــدارس ف ــال الم ــع أطف ــسحية لواق ــة م دراس
   .محافظات القطر العربي السوري

يوع العنــف الموجــه ضــد الطفــل فــي  التعــرف إلــى نــسبة شــ:هــدف الدراســة 
باإلضــافة إلــى شــدة العنــف الموجــه ضــد الطفــل ، المنــزل والمدرســة والــشارع 



وإلــى معرفــة مــن هــو أكثــر افــراد األســرة ، فــي المنــزل والمدرســة والــشارع 
  .  عنفاً مع الطفل 
 ) ٨٩٦٢( ضــمت عينــة مــن تالميــذ التعلــيم األساســي وعــددهم  :  عينــة البحــث

ــذ ــذاً وتلمي ــث  تلمي ــملها البح ــي ش ــدارس الت ــدد الم ــان  ) ٢٩٠( ة وع ــة مك مدرس
ــة  : الدراســة  ــى مــدارس رســمية وخاصــة ومــدارس وكال توزعــت الدراســة  عل

  .الغوث في محافظات القطر العربي السوري 
ــة  ــرات الدراس ــة :متغي ــف والمدين ــر الري ــدين – متغي ــي للوال ــستوى التعليم  – الم

  . جنس الطفل –ل بينهم  عدد األخوة وترتيب الطف–عمل الوالدين 
  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية  :نتائج الدراسة 

  .أشكال العنف بالغة القسوة في المنزل  – ١
  .الفرق بين الذكور واإلناث دال في كل الشدات  – ٢
  .اإلناث أكثر تعرضاً للعنف المنزلي بأشكاله المختلفة حتى البدني  – ٣
  .  للعنف في المنزل  أطفال الريف أكثر تعرضاً– ٤
  . األمهات غير العامالت أكثر عنفاً مع أطفالهن – ٥
   كلما ارتفع مستوى تعليم الوالدين انخفض مستوى استخدام أشكال– ٦

       العنف 
ــتخدامهم      - ٧ ــستوى اس ــض م ــدين انخف ــيم الوال ــستوى تعل ــع م ــا ارتف كلم

   .للعنف بشداته جميعاً 

  :سة السادالدراسة 
ــرور قــ   ــة س ــوان     )٢٠٠٥( اروني  دراس ــاءة   : بعن ــري وإس ــف األس العن

  هل هي حلقة مغلقة ؟ : معاملة األطفال 
العنــف األســري  هــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة أثــر: هــدف الدراســة -

  .نفسية األطفال على المدى القريب والبعيد  على المشاهد
ــث ــة البح ــغ   : عين ــةبل ــم العين ــان  ) ٢٢٢ : ( حج ــصاً وك ــنه % ) ٥٩( شخ م م

  .إناث 
أجريــت هــذه الدراســة فــي المملكــة العربيــة الــسعودية جامعــة : مكــان الدراســة

  .الملك سعود 
  تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي : منهج البحث

  :أظهرت الدراسة النتائج التالية  : النتائج



العنف األسـري المـشاهد لـه تـأثيرات كبيـرة علـى نفـسية األطفـال علـى                    -
  .د المدى القريب والبعي

ثـر علـى عالقـة الفـرد بـشريكة حياتـه            }اآلثار البعيـدة لمـشاهد العنـف ت        -
 . عندما يتزوج 

ــى أن  ــة إل ــارت الدراس ــدني   % ) ٤٢( أش ــف الب ــوا للعن ــة تعرض ــن العين ، م
ــديهم       % ) ٣٦( وأن  ــل وال ــن قب ــال م ــف اإلهم ــوا لعن ــاروني . ( تعرض ق

١٣ ، ٢٠٠٥(   

   :السابعةالدراسة 

ــ ــن مــسفر القرن ــوانب ) ٢٠٠٥( ي دراســة محمــد ب ــف : عن ــأثير العن مــدى ت
ــة      ــطة بمك ــة المتوس ــات المرحل ــي لطالب ــسلوك االنحراف ــى ال ــري عل األس

  المكرمة
ــ ــذه الدراس ــدفت ه ــذي   ةه ــري ال ــف األس ــاط العن ــى أنم ــرف عل ــى التع  إل

ــطة   ــة المتوس ــات المرحل ــه طالب ــرض ل ــدني ( تتع ــي ، الب ــال ، اللفظ ) اإلهم
ــف ا   ــواع العن ــين أن ــة ب ــاد العالق ــى إيج ــي  وإل ــسلوك االنحراف ــري وال ألس

  . للطالبات 
  .طالبة من اإلناث  ) ٣٥٠( بلغ حجم أفراد عينة البحث : العينة 

  .توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : نتائج الدراسة 
  تدني مستوى الدخل ألسر أفراد العينة  -
 . ينتمي إليها أفراد العينة يارتفاع حجم األسر الت -

ــد  - ــي للوال ــستوى التعليم ــسبته  الم ــث أن مان ــنخفض حي ــن  % ٧٢,٦ين م م
مـن األمهـات لعينـة الدراسـة لـم يحـصلوا علـى الـشهادة                 % ٨٢,٨اآلباء و 
 .الثانوية 

ــة  - ــة الدراس ــم عين ــستوى   % ٥٩,١معظ ــن م ــية ع ــديراتهم الدراس ــل تق تق
  .  جيد 

يكونـون  ، األبناء الذين يحتلـون الوسـط فـي ترتيـب األبنـاء داخـل األسـرة                  -
 .والعنف أكثر عرضة لالنحراف 

 الـسلوكي وكـل مـن متغيـري العمـر وعـدد             فالتوجد عالقة بـين االنحـرا      -
 األفراد في األسرة 

 .وجود عالقات موجبة بين العنف البدني واللفظي واإلهمال  -



ــال     - ــصريح باإلهم ــى الت ــة عل ــراد العين ــدرة أف ــى ق ــة إل ــارت الدراس أش
ــة    ــدني نتيج ــالعنف الب ــصريح ب ــن الت ــر م ــي أكث ــف اللفظ ــري والعن األس

 .لثقافة السائدة ا

   :الدراسة الثامنة
ــت     ــى ثاب ــز موس ــشطه،عبد العزي ــد ق ــام أحم ــة وس ــوان ب )٢٠٠٥( دراس  :عن

تأثير العنـف األسـري علـى الـصحة النفـسية فـي مدينـة رفـح لطـالب المرحلـة                     
  االبتدائية واإلعدادية من الصف السادس إلى الصف التاسع

طالـب وطالبـة   ) ٣٧٠(أجريـت الدراسـة علـى عينـة تتكـون مـن       : عينـة البحـث   
ــور ) ١٨٥( ــف   ) ١٨٥(ذك ــاس العن ــتهم مقي ــي دراس ــاحثين ف ــتخدم الب ــاث واس إن

ــداد     ــن إع ــصعوبات م ــديات وال ــاس التح ــري ومقي ــين دGoodmanاألس .  وتقن
  .عبد العزيز ثابت 

  .مدينة رفح فلسطين : مكان الدراسة 
   :أنتبين سنعرض النتائج التي تتعلق ببحثنا فقط حيث  : الدراسة النتائج 

ــان     - ــل ك ــد الطف ــدين ض ــن الوال ــه م ــسدي الموج ــف الج ــستوى العن م
ــسبة ــن     %٣٣,٥بن ــه م ــسي الموج ــف النف ــشار العن ــستوى انت ، وأن م
   %٣٥,٤ بنسبة الوالدين

ــين أن     - ــال يعــانون مــن اضــطرابات نفــسية %١٣,٨كمــا تب  مــن األطف
ــين أن ــي ح ــا  %١١,١ ف ــرض بينم ــد الم ــى ح ــانوا عل ــال ك ــن األطف  م

  . يعانون من اضطرابات نفسيةمنهم كانوا ال% ٧٥
 توجد عالقة طردية دالـة إحـصائياً بـين درجـة العنـف األسـري لكـل مـن                    -

ــة   ــل ودرج ــد الطف ــدين ض ــن الوال ــه م ــسدي الموج ــسي والج ــدين النف البع
  .الصحة النفسية للطفل

كما وجـدت فـروق دالـة إحـصائياًَ بـين األطفـال الـذين تعرضـوا للعنـف                    -
  يهم األسري ودرجة الصحة النفسية لد

 كمــا توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين األطفــال الــذكور واإلنــاث  -
 .بالنسبة لدرجة العنف األسري الموجه من الوالدين لصالح الذكور

ــسبة لحجــم األســرة   - ــة إحــصائياً بالن ــروق دال ــه ال توجــد ف ــين أن ــا تب كم
ــل،     ــد الطف ــدين ض ــن الوال ــه م ــري الموج ــف األس ـــة  . والعن المجل

  )٢٠٠٦ ( ــة العلـوم النفسيــة العربيــةاإللكترونيـة لشبك



   التاسعة الدراسة 

   ) .٢٠٠٥ : ( نجاح رمضان محرزدراسة 
ــة  ــوان الدراس ــل   : عن ــق الطف ــا بتواف ــة وعالقته ــة الوالدي ــاليب المعامل أس

   .االجتماعي والشخصي في رياض األطفال 
 : هدف الدراسة 

ــاليب المع  - ــين أس ــة ب ــة االرتباطي ــدى العالق ــن م ــشف ع ــة الك ــة الوالدي امل
ــر  ــن عم ــال م ــاعي   ) ٥-٤( لألطف ــوافقهم االجتم ــة ت ــين درج ــنوات وب س

 .والشخصي في رياض األطفال 

معرفة الفـروق بـين األطفـال فـي درجـة التوافـق االجتمـاعي والشخـصي                  -
ــاً ل   ــال تبع ــاض األطف ــي ري ــنس : ف ــر –الج ــة – العم ــوع الروض (  ن

  )  .حكومية ، خاصة 
  .ي مدينة دمشق  جرى البحث ف:مكان الدراسة 

  طفالً وطفلة   ) ٢٦٢( و ، من الوالدين  ) ٢٦٥(  بلغ حجم العينة:العينة 
  . توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :نتائج الدراسة     

وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة إحــصائياً بــين كــل مــن األســلوب  -
ــي       ــصي ف ــاعي والشخ ــق االجتم ــين التواف ــل وب ــديموقراطي والتقب ال

  .ضة الرو
ــين كــل مــن األســلوب   - ــة إحــصائياً ب ــة ســلبية دال ــة ارتباطي وجــود عالق

ــسلطي  ــسوة ، الت ــذ ، والق ــاعي ، والنب ــق االجتم ــة والتواف ــال والتفرق واإلهم
 .والشخصي للطفل في رياض األطفال 

عــدم وجــود عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحــصائية بــين أســلوب الحمايــة  -
  . للطفل في الروضة الزائدة و التوافق االجتماعي والشخصي

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين األطفــال الــذكور واإلنــاث  -
ســنوات فــي تــوافقهم االجتمــاعي والشخــصي فــي  ) ٥ و ٤( ومــن فئتــي 

 .الروضة 
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  الدراسة األولى 
   ) ١٩٩١(دراسة عبد العزيز الشخص 

انتــشار اضــطرابات النطــق والكــالم بــين عينــة مــن األطفــال : ةعنــوان الدراســ
  . في المملكة العربية السعودية العاديين

تحديــد نــسبة انتــشار اضــطرابات النطــق والكــالم بــين عينــة مــن :  ه��ف ا��را���  
ــر     ــنس، والعم ــاختالف الج ــسبة ب ــذه الن ــتالف ه ــسعوديين،ومدى اخ ــال ال األطف

  .الزمني ونوع االضطراب
 ���
  ) Y56٩٥٠��56،١٨٠٠( 56ً* و��56 ٢٧٥٠ [<�\ ا��را�� :"2] ا�

   :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : نتائج الدراسة

ــى    - ــصل إل ــة ت ــراد العين ــالم ألف ــق والك ــطرابات النط ــة الض ــسبة العام أن الن
  .وتزداد في الذكور عن اإلناث بصورة ملحوظة % ٦،٨٠

   تمثــل أعلــى قيمــة) حــروفمخــارج أصــوات ال(أن نــسبة اضــطرابات النطــق   -
ــى   ــصل إل ــغ   % ٦،٢٥لت ــا تبل ــصوت   % ١،٨٥بينم ــطرابات ال ــسبة الض بالن

ــى  ــنخفض إل ــة%٠،٦٥وت ــسبة للجلج ــسبة ، بالن ــى ن ــدال أعل ــل اإلب  ) ٦,١٥( وأحت
  .من اضطرابات النطق يليه الحذف ثم التحريف

ــالعمر        - ــال ب ــة لألطف ــسبة مرتفع ــالم بن ــق والك ــطرابات النط ــشار اض انت
ــي ــ٦الزمن ــال   س ــين األطف ــسبة ب ــى ن ــصل ألدن ــك لت ــد ذل ــل بع ــل وتق نوات فأق

سـنة بعـد    ١١إلـى ١٠لـوحظ ارتفاعهـا قلـيالً بـين األطفـال مـن           . سنة فأكثر ١٢بعمر
ــي  ٩انخفاضــها فــي ســن ــسيولوجية الت ــرات الف ســنوات وربمــا الــسبب هــو التغي

  ).خاصةً اإلناث( تنعكس آثارها بصورة واضحة على كالم المراهقة 
         

  الثانية الدراسة 
   ) ١٩٩٦(دراسة عبد العزيز الشخص 

انتـشار اضــطرابات النطــق والكـالم بــين بعـض فئــات األطفــال     :عنـوان الدراســة 
  . في مدينة الرياض المعوقين عقلياً وسمعياً

 تحديــد نــسبة اضــطرابات النطــق والكــالم بــين المعــوقين عقليــاً :هــدف الدراســة
ــوع اإلعا  ــاختالف ن ــا ب ــدى اختالفه ــمعياً، وم ــوع  وس ــذلك ن ــا، وك ــة ودرجته ق

  .االضطراب في كل إعاقة



من المعوقين دراسياً تتراوح أعمـارهم      )  أنثى ٣٠ذكراً، و ٣٨( طفالً   ٦٨شملت   :حجم العينة   
  . وقد أخذت العينة من معهدي التربية الفكرية بشرق وغرب الرياض .سنة١٥-٨الزمنية بين 

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : نتائج الدراسة

ــضح أن - ــنهم ٢٠ ات ــالً م ــراً، ١٢( طف ــاث٨ ذك ــطرابات  )  إن ــن اض ــانون م يع
ــسبة   ــط أي بن ــق فق ــي النط ــة   % ٢٩،٤١ف ــة العقلي ــة اإلعاق ــن فئ ــيعهم م وجم

  .البسيطة
ــضح أن  - ــا ات ــال ٤٨كم ــن األطف ــراً ، ٢٦(  م ــى ٢٢ ذك ــن )  أنث ــانون م يع

ــصوت،      ــق، وال ــطرابات النط ــشمل اض ــددة ت ــالم متع ــق وك ــطرابات نط اض
ــسبة واللجل ــة، أي بن ــي  %  ٧٠،٥٩ج ــة  ٣٨؛ ينتم ــة العقلي ــة اإلعاق ــى فئ ــنهم إل  م

  .  أطفال إلى فئة اإلعاقة البسيطة١٠المتوسطة، 
ــع - ــة جمي ــراد العين ــة أو   أف ــالم بدرج ــق والك ــطرابات النط ــن اض ــانون م  يع

 .بأخرى، هي تزداد كماً وكيفاًَ بزيادة درجة اإلعاقة العقلية

ــال المعــو- ــاً  اتــضح أن معظــم األطف ــسيطة يمارســون كالم ــاً بدرجــة ب قين عقلي
مفهوماً، يمكنهم مـن التواصـل بوضـوح إلـى حـد كبيـر مـع اآلخـرين ورغـم أن                      
بعض هؤالء األطفـال قـد يعـاني مـن اضـطرابات الـصوت إال أنهـا مـن الدرجـة                     

   .البسيطة
   الثالثة الدراسة
ــة  ــد دراس ــعد العبي ــة س ــوانب )  ١٩٩٩( ي نادي ــة :  عن ــة للعالق ــة مقارن  دراس

   . دولة الكويت-بين اللجلجة واإلنطوائية لدى األطفال في محافظة حولي 

 ٤٠(  وطالبـة ممـن يعـانون مـن اللجلجـة و        طالبـاً   ) ٤٠( تـم أخـذ     : حجم العينـة    
ــاً)  ــار    طالب ــث األعم ــن حي ــسة م ــة متجان ــة حاكم ــاديين كعين ــن الع ــة م  وطالب

  .والجنس وفي نفس المنطقة السكنية 
  . الدراسة إلى النتائج التالية توصلت: نتائج الدراسة 

ــاس      - ــي مقي ــصائية ف ــروق ذات دالالت إح ــاك ف ــة أن هن ــت الدراس أثبت
ــاديين   ــال الع ــة األطف ــين عين ــة ، ب ــق باإلنطوائي ــصي المتعل ــق الشخ التواف

   . وعينة األطفال الذين يلجلجون
   . وجود فروق في بعض مقاييس التوافق الشخصي بين المجموعتين -
ــود   - ــدم وج ــق     دالالت أيع ــاييس التواف ــع مق ــسبة لجمي ــصائية بالن إح

  .  بين المجموعتيناالجتماعي



 وجود فروقـات ذات داللـة إحـصائية فـي التوافـق العـام بـسبب قـوة تـأثير              -
ــام     ــق الع ــى التواف ــصي عل ــق الشخ ــدي  ( .التواف  ، ٢٠ ، ١٩٩٩، العبي

٢١ (  

   الرابعة الدراسة
 التأتــأة عنــد األطفــال مظــاهر: بعنــوان  ) ٢٠٠٣( دراســة حمــزة خالــد الــسعيد 

  .وعالقتها ببعض المتغيرات 
 هـدف البحـث إلـى التعـرف علـى نـسبة انتـشار مظـاهر التأتـأة                   :هدف الدراسـة    

ومـستوى  ، عند األطفـال وأثـر كـل مـن الجـنس والعمـر والترتيـب فـي األسـرة                    
  . تعلم األم 

  . محافظة حمص في الجمهورية العربية السورية :مكان الدراسة 
  .طفالً وطفلة  ) ٥٥( لغ حجم العينة  ب:العينة 

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية  :نتائج الدراسة 
، ثـم اإلطـاالت     ، ثـم التوقفـات     ،  مظـاهر التأتـأة هـي التكـرارات          أن أكثر  -

  . والتكرارات في أول الكلمة أكثر من وسطها ونهايتها 
ــأة يعــزى إ  - ــة إحــصائية فــي مظــاهر التأت ــاك فــرق ذو دالل ــيس هن ــى ل ل

ــنس  ــر الج ــرة  ، متغي ــي األس ــل ف ــب الطف ــر أو ترتي ــستوى ، أو العم أو م
     .تعلم األم 

 �	C
  ا�را,�ت ا-�
ــة  ــة \\HALL\ 1976\USA:دراسـ ــوان الدراسـ ــسبة  :  بعنـ ــدير نـ تقـ

  .اضطرابات النطق والكالم
  . طفالً وطفلة بالمدارس العامة بأمريكا٣٨٨٠٣ :عينة الدراسة

ــة  ــائج الدراس ــس :نت ــى ن ــلوا إل ــطرابات  % ٧،٥بة  توص ــذه االض ــشار ه النت
  .موزعة على األنواع الثالثة التي تمت دراستها وبالدرجات المختلفة

 نــسبة اضــطرابات النطـق والكــالم بــين أطفــال  عوأوضـحت هــذه الدراســة ارتفـا  
كمـا أن هـذه   ،الفرقة األولـى ثـم تتنـاقص بعـد ذلـك مـع تقـدم الطفـل فـي الـسن              

.  تفــوق نــسبة انتــشارها بــين اإلنــاث االضــطرابات تنتــشر بــين الــذكور بدرجــة
وفــي ،بــين اإلنــاث%٤،٥بــين الــذكور و%٧ففــي الفرقــة األولــى بلغــت النــسبة 

بـين اإلنـاث ثـم تأخـذ هـذه النـسبة            %٠،٥بـين الـذكور و    %١الفرقة الثالثـة بلغـت      
  .بين اإلناث%٠،٢بين الذكور و%٠،٥في االنخفاض لتصل 

  



  : مكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 
  

من خالل اسـتعراض الدراسـات الـسابقة التـي تـم ذكرهـا والحـصول عليهـا تبـين                    
  .لنا أن هذه الدراسة تشابهت بعدد من النقاط واختلفت بعدد آخر

  
 جميـع الدراسـات التـي تـم ذكرهـا تناولـت متغيـر               : من حيث نقـاط التـشابه        -١

ــة   ــه المختلف ــل بأنواع ــد الطف ــه ض ــري الموج ــف األس ــسدي(العن ــاط، الج ، فيالع
وكـذلك العنـف العـام وكـذلك الدراسـة الحاليـة تناولـت المتغيـر نفـسه أال                   ) اإلهمال

  .وهو العنف األسري
  
تشابهت الدراسـة الحاليـة مـع الدراسـات الـسابقة بأنهـا تناولـت المـنهج نفـسه                   -٢

) ٢٠٠٥( المــنهج الوصــفي التحليلــي علــى المثــال دراســة نجــاح محــرز وأال وهــ
ــز   ــات والع ــة برك ــذلك دراس ــر ) ٢٠٠٤(وك ــة التي ــذلك دراس ــخ)..١٩٩٧(وك ، ال

  . كذلك الدراسة الحالية اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي 
  
 تشابهت هـذه الدراسـة مـع الدراسـات الـسابقة بأحـد جوانـب العينـة حيـث أن                     -٣

معظم الدراسـات التـي تـم الحـصول عليهـا أخـذت متغيـر الطفـل للدراسـة كـذلك                  
  .الدراسة الحالية 

  
اختلفـت بـبعض جوانـب العينـة حيـث أن هـذه العينـة               : نقـاط التاليـة    اختلفت بال  -٤

  . صغيرة الحجم إذا ما قيست مع الدراسات التي سبق ذكرها
  
ــبي -٥ ــى س ــات عل ــض الدراس ــع بع ــت م ــي ل اختلف ــت لطف ــة طلع ــال دراس  المث
  . التي اعتمدت المنهج التجريبي الستخالص النتائج) ١٩٩٣(
  
ـ     -٦ و مـا يميزهـا أال وهـو الدراسـة الوحيـدة       واختلفـت أيـضاً بنقطـة رئيـسية وه

، جـسدي   ( التي تناولـت وجمعـت بـين متغيـر العنـف األسـري بأشـكاله المختلفـة                  
ــاطفي  ــال ، ع ــام ، إهم ــالم  ) ع ــق و الك ــطراب النط ــع اض ــين أن ، م ــي ح ف

ــى    ــر عل ــث األث ــن حي ــرى م ــرات أخ ــث بمتغي ــت تبح ــرى كان ــات األخ الدراس



ــف ل   ــاعي أو العن ــسي و االجتم ــق النف ــصحة   التواف ــى ال ــأثير عل ــدها أو الت وح
  . وغيره من ذلك أو السلوك النفسية 

  
 ربمــا وفــي حــدود علــم الباحــث هــي الدراســة الجديــدة التــي جمعــت بــين  -٧

ــمتغ ــطراب    ي ــو اض ــتعلم وه ــعوبات ال ــب ص ــد جوان ــري وأح ــف األس ري العن
   .النطق والكالم 
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  ا�2راس�ت ا�89 *��و�7 ا�6�5 ا4س�ي

  
 b�را,� ا-و  :ا�

ــل    ــاب كام ــد الوه ــة عب ــوان ب ) ١٩٩١: ( دراس ــال   :عن ــة وإهم ــوء معامل س
  ) .دراسة ايديو مترية على عينة مصرية ( األطفال 

  .سنة  ) ١٥ – ٢( طفالً من  ) ٧٢٣( بلغ عدد العينة حوالي  : حجم العينة
  :أظهرت الدراسة النتائج التالية : النتائج 

أن األطفال المـساء معـاملتهم يظهـرون سـلوك عـدواني وعـدم توافـق مـع البيئـة                    
  .المحيطة ومخاوف 

ــر     ــة غي ــاملهم بطريق ــات تع ــى أمه ــون إل ــاملتهم يرجع ــساء مع ــال الم أن األطف
وسـخرية مـن   ، عقـاب بـدني   ، تربوية مبنية على عـدم تقـديم إثابـة علـى الـسلوك              

 .صورة مستمرة األطفال ب

ــوالي   ــد أن ح ــال     ) ٢٩٢( وج ــة واإلهم ــوء المعامل ــى س ــون إل ــالً يتعرض طف
 . الشديدين 

   ) ٦٨ ، ١٩٩٩نصر ( طفالً يمكن وصفهم بالمعذبين فعالً  ) ١٥٥( أن 
  

  : الدراسة الثانية 
  .إساءة معاملة الطفل : عنوانب ) ١٩٩١: ( دراسة إيهاب راشد 

ــة   ــم العين ــن أوليــ  ) ١٤٨٦: ( حج ــة  م ــة ابتدائي ــور عين  ) ١٢٠٥( و ، اء األم
  . من أولياء األمور عينة نهائية 

  :أظهرت الدراسة النتائج التالية : النتائج 
ــدرات      - ــون بق ــنخفض ال يهتم ــاعي الم ــستوى االجتم ــور بالم ــاء األم أن أولي

  .الطفل واحتياجاته كمثل أولياء أمور المستوى االجتماعي المرتفع 
ى االجتمــاعي المــنخفض يلجئــون إلــى العقــاب والــضرب أوليــاء أمــور المــستو -

 .العنيف بالمقارنة بالمستوى المرتفع 

ظهــر أن أوليــاء أمــور المــستوى االجتمــاعي المــنخفض غيــر واعــين بالطفــل  -
 .ومراحل نموه 



ــستوى        - ــي الم ــوافرة ف ــاهرة مت ــدوث الظ ــباب ح ــائج أن أس ــرت النت أظه
  % ) .٦,١١ ، ٢٥,٣٦( المنخفض أكثر منه في األخرى بنسبة 

ــسبة    - ــنخفض بن ــي الم ــسية ف ــاءة الجن ــدوث اإلس ــدل ح  % ) ٣,٨٥( أن مع
ــع  ــسبة   ،  % ) ٠,٦٢( والمرتف ــشرة بن ــسدية منت ــاءة الج ــي  ) ٤٤,٥٥( واإلس ف

ــنخفض و ــال    ) ٣٣,٩٥( الم ــة واإلهم ــاءة البدني ــدل اإلس ــع أي أن مع ــي المرتف ف
   ) .٦٨ ، ١٩٩٩المرجع السابق ( مرتفعة

  :الدراسة الثالثة 
ــي     ــت لطف ــة طلع ــوان ) ١٩٩٣( دراس ــلوك   : بعن ــة وس ــشئة االجتماعي التن

  .العنف عند األطفال 
ـ     أسـباب الـسلوك المتـسم بـالعنف الـذي يـصدر              إلـى معرفـة    ةهدفت هـذه الدراس

   لعن األطفا
طفــالً مقــسمة بالتــساوي إلــى  ) ٢٣٤( بلــغ حجــم أفــراد عينــة البحــث  : العينــة

  .مجموعتين تجريبية وضابطة   
أجريــت هــذه الدراســة فــي جمهوريــة مــصر العربيــة جامعــة  : الدراســةمكــان 
  حلوان 

  تم استخدام المنهج التجريبي : المنهج المستخدم
  : النتائج التالية  إلى الدراسةتوصلت: النتائج 

 يعــود إلــى لأســباب الــسلوك المتــسم بــالعنف الــذي يــصدر عــن األطفــا -
  .عاطفي والمادي والشعور بالحرمان ال، سوء التنشئة االجتماعية 

ــى   - ــاء عل ــشجيعاً مــن اآلب ــون ت ــذين يتلق ــال ال ــدى األطف ــف يتكــون ل العن
 .ممارسة سلوك العنف 

ــن   - ــرة م ــل األس ــف داخ ــاهر العن ــود مظ ــى أن وج ــة إل ــلت الدراس وتوص
ــف   ــسلوك العن ــال ل ــساب األطف ــى اكت ــؤدي إل ــتعلم ، شــأنه أن ي ــل ي فالطف

  .سلوك العنف من خالل عملية التفاعل مع أعضاء األسرة

  

  :الدراسة الرابعة 
العنــف األســري فــي الــدول العربيــة دراســة :بعنــوان  ) ١٩٩٧( دراســة التيــر  

  على عينة من أطفال بعض الدول العربية ميدانية 



 ١٠٠ قـام بأخـذ عينـة مـن ضـحايا العنـف العـائلي فـي حـدود                     :  عينة البحـث  
 حالة قسمت على قـسمين أخـذت كـل واحـدة مـن قطـر عربـي وقـد كـان العنـف                      

  .العائلي هو المتغير الرئيس في هذه الدراسة 
  . هدفت الدراسة إلى تحديد أسباب العنف األسري : هدف الدراسة 

أجريــت هــذه الدراســة فــي المملكــة العربيــة الــسعودية أكاديميــة : مكــان الدراســة
  .نايف العربية للعلوم األمنية 

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي : منهج البحث 
  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية  :ائج الدراسة نت

بينمـا  ، وجد أن ثالثة أربـاع عينـة الـضحايا فـي العنـف األسـري مـن اإلنـاث                     -
  . % ٩٠رتكبي العنف العائلي يصل إلى كانت نسبة الذكور من بين م

ــة    % ) ٥٣,٨(  أن - ــصيب الزوج ــن ن ــان م ــري ك ــف األس ــحايا العن ــن ض ، م
أمـا الـزوج    ،  وبعـد ذلـك االبنـة كـضحية للعنـف العـائلي              ، ثم يلي ذلـك االبـن       

   % ) .٣,٨( كضحية فلم يتجاوز نسبته 
مــن حــاالت العنــف األســري تــتم  % ) ٤٦(  ووجــدت الدراســة أن أكثــر مــن  -

وهــذا يؤكــد أن الــزوج ال يــرد ، فــي فتــرة رجــوع الــزوج مــن خــارج المنــزل 
لتــي يــصادفها فــي العمــل علــى التــوترات واالســتفزازات والتــوبيخ واإلنــذارات ا

حمـل كـل هـذه الـشحنة وتفريغهـا فـي الزوجـة عنـد أول عـودة لـه للمنــزل           يو، 
  .حيث أن الزوجة هي الهدف السهل للنيل منه 

وأيضاً مـن النتـائج المهمـة التـي أشـارت لهـا الدراسـة هـو موضـوع أسـباب                      -
ــائلي  ــف الع ــن  ، العن ــر م ــحت أن أكث ــف   %  ) ٢٣(إذ أوض ــاالت العن ــن ح م

ــة كانــت  ــدواعي التأديــب والتربي ــى االســتفزاز ، ل ــرد عل ــك حجــة ال ــي ذل ( ويل
ــت  ،  % ) ١٥,٤ ــات البيـ ــشكل احتياجـ ــا تـ ــشكالت ،  % ) ١٧,٣( بينمـ والمـ

   )٣٨ ، ٢٠٠٥البشري ، عبد المحمود (  % ) . ٢٢( العامة كان نصيبها 

  :الدراسة الخامسة 
ــز    ــان ع ــات وإيم ــاع برك ــن مط ــل م ــة ك ــوان  ) ٢٠٠٤( دراس ــف ا ( :بعن لعن

ــل  ــد الطف ــري ض ــع  ) األس ــي جمي ــدارس ف ــال الم ــع أطف ــسحية لواق ــة م دراس
   .محافظات القطر العربي السوري

 التعــرف إلــى نــسبة شــيوع العنــف الموجــه ضــد الطفــل فــي :هــدف الدراســة 
باإلضــافة إلــى شــدة العنــف الموجــه ضــد الطفــل ، المنــزل والمدرســة والــشارع 



ة مــن هــو أكثــر افــراد األســرة وإلــى معرفــ، فــي المنــزل والمدرســة والــشارع 
  .  عنفاً مع الطفل 
 ) ٨٩٦٢( ضــمت عينــة مــن تالميــذ التعلــيم األساســي وعــددهم  :  عينــة البحــث

ــث   ــملها البح ــي ش ــدارس الت ــدد الم ــذة وع ــذاً وتلمي ــان  ) ٢٩٠( تلمي ــة مك مدرس
ــة  : الدراســة  ــى مــدارس رســمية وخاصــة ومــدارس وكال توزعــت الدراســة  عل

  .ر العربي السوري الغوث في محافظات القط
ــة  ــرات الدراس ــة :متغي ــف والمدين ــر الري ــدين – متغي ــي للوال ــستوى التعليم  – الم

  . جنس الطفل – عدد األخوة وترتيب الطفل بينهم –عمل الوالدين 
  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية  :نتائج الدراسة 

  .أشكال العنف بالغة القسوة في المنزل  – ١
  .كور واإلناث دال في كل الشدات الفرق بين الذ – ٢
  .اإلناث أكثر تعرضاً للعنف المنزلي بأشكاله المختلفة حتى البدني  – ٣
  .  أطفال الريف أكثر تعرضاً للعنف في المنزل – ٤
  . األمهات غير العامالت أكثر عنفاً مع أطفالهن – ٥
   كلما ارتفع مستوى تعليم الوالدين انخفض مستوى استخدام أشكال– ٦

       العنف 
ــتخدامهم      - ٧ ــستوى اس ــض م ــدين انخف ــيم الوال ــستوى تعل ــع م ــا ارتف كلم

   .للعنف بشداته جميعاً 

  :سة السادالدراسة 
ــاروني     ــرور ق ــة س ــوان     )٢٠٠٥( دراس ــاءة   : بعن ــري وإس ــف األس العن

  هل هي حلقة مغلقة ؟ : معاملة األطفال 
ف األســري العنــ هــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة أثــر: هــدف الدراســة -

  .نفسية األطفال على المدى القريب والبعيد  على المشاهد
ــث ــة البح ــغ   : عين ــةبل ــم العين ــان  ) ٢٢٢ : ( حج ــصاً وك ــنهم  % ) ٥٩( شخ م

  .إناث 
أجريــت هــذه الدراســة فــي المملكــة العربيــة الــسعودية جامعــة : مكــان الدراســة

  .الملك سعود 
  ليتم استخدام المنهج الوصفي التحلي : منهج البحث

  :أظهرت الدراسة النتائج التالية  : النتائج



العنف األسـري المـشاهد لـه تـأثيرات كبيـرة علـى نفـسية األطفـال علـى                    -
  .المدى القريب والبعيد 

ثـر علـى عالقـة الفـرد بـشريكة حياتـه            }اآلثار البعيـدة لمـشاهد العنـف ت        -
 . عندما يتزوج 

ــى أن  ــة إل ــارت الدراس ــ % ) ٤٢( أش ــوا للعن ــة تعرض ــن العين ــدني م ، ف الب
ــديهم       % ) ٣٦( وأن  ــل وال ــن قب ــال م ــف اإلهم ــوا لعن ــاروني . ( تعرض ق

١٣ ، ٢٠٠٥(   

   :السابعةالدراسة 

ــي  ــن مــسفر القرن ــوانب ) ٢٠٠٥( دراســة محمــد ب ــف : عن ــأثير العن مــدى ت
ــة      ــطة بمك ــة المتوس ــات المرحل ــي لطالب ــسلوك االنحراف ــى ال ــري عل األس

  المكرمة
ــ ــذه الدراس ــدفت ه ــىةه ــرف عل ــى التع ــذي   إل ــري ال ــف األس ــاط العن  أنم

ــطة   ــة المتوس ــات المرحل ــه طالب ــرض ل ــدني ( تتع ــي ، الب ــال ، اللفظ ) اإلهم
ــي     ــسلوك االنحراف ــري وال ــف األس ــواع العن ــين أن ــة ب ــاد العالق ــى إيج وإل

  . للطالبات 
  .طالبة من اإلناث  ) ٣٥٠( بلغ حجم أفراد عينة البحث : العينة 

  .نتائج التالية توصلت الدراسة إلى ال: نتائج الدراسة 
  تدني مستوى الدخل ألسر أفراد العينة  -
 . ينتمي إليها أفراد العينة يارتفاع حجم األسر الت -

ــسبته    - ــث أن مان ــنخفض حي ــدين م ــي للوال ــستوى التعليم ــن  % ٧٢,٦الم م
مـن األمهـات لعينـة الدراسـة لـم يحـصلوا علـى الـشهادة                 % ٨٢,٨اآلباء و 
 .الثانوية 

ــة  - ــة الدراس ــم عين ــستوى   % ٥٩,١معظ ــن م ــية ع ــديراتهم الدراس ــل تق تق
  .  جيد 

يكونـون  ، األبناء الذين يحتلـون الوسـط فـي ترتيـب األبنـاء داخـل األسـرة                  -
 .أكثر عرضة لالنحراف والعنف 

 الـسلوكي وكـل مـن متغيـري العمـر وعـدد             فالتوجد عالقة بـين االنحـرا      -
 األفراد في األسرة 

 .إلهمال وجود عالقات موجبة بين العنف البدني واللفظي وا -



ــال     - ــصريح باإلهم ــى الت ــة عل ــراد العين ــدرة أف ــى ق ــة إل ــارت الدراس أش
ــة    ــدني نتيج ــالعنف الب ــصريح ب ــن الت ــر م ــي أكث ــف اللفظ ــري والعن األس

 .الثقافة السائدة 

   :الدراسة الثامنة
ــت     ــى ثاب ــز موس ــشطه،عبد العزي ــد ق ــام أحم ــة وس ــوان ب )٢٠٠٥( دراس  :عن

ـ             ي مدينـة رفـح لطـالب المرحلـة         تأثير العنـف األسـري علـى الـصحة النفـسية ف
  االبتدائية واإلعدادية من الصف السادس إلى الصف التاسع

طالـب وطالبـة   ) ٣٧٠(أجريـت الدراسـة علـى عينـة تتكـون مـن       : عينـة البحـث   
ــور ) ١٨٥( ــف   ) ١٨٥(ذك ــاس العن ــتهم مقي ــي دراس ــاحثين ف ــتخدم الب ــاث واس إن

ــداد     ــن إع ــصعوبات م ــديات وال ــاس التح ــري ومقي ــين د وتGoodmanاألس . قن
  .عبد العزيز ثابت 

  .مدينة رفح فلسطين : مكان الدراسة 
   :تبين أنسنعرض النتائج التي تتعلق ببحثنا فقط حيث  : الدراسة النتائج 

ــان     - ــل ك ــد الطف ــدين ض ــن الوال ــه م ــسدي الموج ــف الج ــستوى العن م
ــسبة ــن     %٣٣,٥بن ــه م ــسي الموج ــف النف ــشار العن ــستوى انت ، وأن م
   %٣٥,٤ بنسبة الوالدين

ــين أن     - ــال يعــانون مــن اضــطرابات نفــسية %١٣,٨كمــا تب  مــن األطف
ــين أن ــي ح ــا  %١١,١ ف ــرض بينم ــد الم ــى ح ــانوا عل ــال ك ــن األطف  م

  .منهم كانوا ال يعانون من اضطرابات نفسية% ٧٥
 توجد عالقة طردية دالـة إحـصائياً بـين درجـة العنـف األسـري لكـل مـن                    -

ــد  ــدين ض ــن الوال ــه م ــسدي الموج ــسي والج ــدين النف ــة البع ــل ودرج  الطف
  .الصحة النفسية للطفل

كما وجـدت فـروق دالـة إحـصائياًَ بـين األطفـال الـذين تعرضـوا للعنـف                    -
  األسري ودرجة الصحة النفسية لديهم 

 كمــا توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين األطفــال الــذكور واإلنــاث  -
 .بالنسبة لدرجة العنف األسري الموجه من الوالدين لصالح الذكور

ــ - ــا تب ــسبة لحجــم األســرة  كم ــة إحــصائياً بالن ــروق دال ــه ال توجــد ف ين أن
ــل،     ــد الطف ــدين ض ــن الوال ــه م ــري الموج ــف األس ـــة  . والعن المجل

  )٢٠٠٦ ( اإللكترونيـة لشبكــة العلـوم النفسيــة العربيــة



   التاسعة الدراسة 

   ) .٢٠٠٥ : ( نجاح رمضان محرزدراسة 
ــة  ــوان الدراس ــة الوالد: عن ــاليب المعامل ــل  أس ــق الطف ــا بتواف ــة وعالقته ي

   .االجتماعي والشخصي في رياض األطفال 
 : هدف الدراسة 

ــة   - ــة الوالدي ــاليب المعامل ــين أس ــة ب ــة االرتباطي ــدى العالق ــن م ــشف ع الك
ــر  ــن عم ــال م ــاعي   ) ٥-٤( لألطف ــوافقهم االجتم ــة ت ــين درج ــنوات وب س

 .والشخصي في رياض األطفال 

توافـق االجتمـاعي والشخـصي      معرفة الفـروق بـين األطفـال فـي درجـة ال            -
ــاً ل   ــال تبع ــاض األطف ــي ري ــنس : ف ــر –الج ــة – العم ــوع الروض (  ن

  )  .حكومية ، خاصة 
  . جرى البحث في مدينة دمشق :مكان الدراسة 

  طفالً وطفلة   ) ٢٦٢( و ، من الوالدين  ) ٢٦٥(  بلغ حجم العينة:العينة 
  .تالية  توصلت الدراسة إلى النتائج ال:نتائج الدراسة     

وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة إحــصائياً بــين كــل مــن األســلوب  -
ــي       ــصي ف ــاعي والشخ ــق االجتم ــين التواف ــل وب ــديموقراطي والتقب ال

  .الروضة 
ــين كــل مــن األســلوب   - ــة إحــصائياً ب ــة ســلبية دال ــة ارتباطي وجــود عالق

ــسلطي  ــسوة ، الت ــذ ، والق ــاعي ، والنب ــق االجتم ــة والتواف ــال والتفرق واإلهم
 .شخصي للطفل في رياض األطفال وال

عــدم وجــود عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحــصائية بــين أســلوب الحمايــة  -
  .الزائدة و التوافق االجتماعي والشخصي للطفل في الروضة 

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين األطفــال الــذكور واإلنــاث  -
فــي ســنوات فــي تــوافقهم االجتمــاعي والشخــصي  ) ٥ و ٤( ومــن فئتــي 

 .الروضة 
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  الدراسة األولى 
   ) ١٩٩١(دراسة عبد العزيز الشخص 

انتــشار اضــطرابات النطــق والكــالم بــين عينــة مــن األطفــال : عنــوان الدراســة
  . في المملكة العربية السعودية العاديين

 النطــق والكــالم بــين عينــة مــن تحديــد نــسبة انتــشار اضــطرابات:  ه��ف ا��را���  
ــر     ــنس، والعم ــاختالف الج ــسبة ب ــذه الن ــتالف ه ــسعوديين،ومدى اخ ــال ال األطف

  .الزمني ونوع االضطراب
 ���
  ) Y56٩٥٠��56،١٨٠٠( 56ً* و��56 ٢٧٥٠[<�\ ا��را�� : "2] ا�

   :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : نتائج الدراسة

ــطرابات ا - ــة الض ــسبة العام ــى  أن الن ــصل إل ــة ت ــراد العين ــالم ألف ــق والك لنط
  .وتزداد في الذكور عن اإلناث بصورة ملحوظة % ٦،٨٠

   تمثــل أعلــى قيمــة) مخــارج أصــوات الحــروف(أن نــسبة اضــطرابات النطــق   -
ــى   ــصل إل ــغ   % ٦،٢٥لت ــا تبل ــصوت   % ١،٨٥بينم ــطرابات ال ــسبة الض بالن

ــى  ــنخفض إل ــة%٠،٦٥وت ــسبة للجلج ــى ، بالن ــدال أعل ــل اإلب ــسبة وأحت  ) ٦,١٥( ن
  .من اضطرابات النطق يليه الحذف ثم التحريف

ــالعمر        - ــال ب ــة لألطف ــسبة مرتفع ــالم بن ــق والك ــطرابات النط ــشار اض انت
ــي ــال   ٦الزمن ــين األطف ــسبة ب ــى ن ــصل ألدن ــك لت ــد ذل ــل بع ــل وتق ــنوات فأق س

سـنة بعـد    ١١إلـى ١٠لـوحظ ارتفاعهـا قلـيالً بـين األطفـال مـن           . سنة فأكثر ١٢بعمر
ــي  ٩انخفاضــها فــي ســن ــسيولوجية الت ــرات الف ســنوات وربمــا الــسبب هــو التغي

  ).خاصةً اإلناث( تنعكس آثارها بصورة واضحة على كالم المراهقة 
         

  الدراسة الثانية 
   ) ١٩٩٦(دراسة عبد العزيز الشخص 

انتـشار اضــطرابات النطــق والكـالم بــين بعـض فئــات األطفــال     :عنـوان الدراســة 
  .ي مدينة الرياض  فالمعوقين عقلياً وسمعياً

 تحديــد نــسبة اضــطرابات النطــق والكــالم بــين المعــوقين عقليــاً :هــدف الدراســة
ــوع     ــذلك ن ــا، وك ــة ودرجته ــوع اإلعاق ــاختالف ن ــا ب ــدى اختالفه ــمعياً، وم وس

  .االضطراب في كل إعاقة



من المعوقين دراسياً تتراوح أعمـارهم      )  أنثى ٣٠ذكراً، و ٣٨( طفالً   ٦٨شملت   :حجم العينة   
  . وقد أخذت العينة من معهدي التربية الفكرية بشرق وغرب الرياض .سنة١٥-٨ة بين الزمني

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : نتائج الدراسة

ــضح أن - ــنهم ٢٠ ات ــالً م ــراً، ١٢( طف ــاث٨ ذك ــطرابات  )  إن ــن اض ــانون م يع
ــسبة   ــط أي بن ــق فق ــي النط ــة   % ٢٩،٤١ف ــة العقلي ــة اإلعاق ــن فئ ــيعهم م وجم

  .البسيطة
ــضح أن  - ــا ات ــال ٤٨كم ــن األطف ــراً ، ٢٦(  م ــى ٢٢ ذك ــن )  أنث ــانون م يع

ــصوت،      ــق، وال ــطرابات النط ــشمل اض ــددة ت ــالم متع ــق وك ــطرابات نط اض
ــسبة  ــة، أي بن ــي  %  ٧٠،٥٩واللجلج ــة  ٣٨؛ ينتم ــة العقلي ــة اإلعاق ــى فئ ــنهم إل  م

  .  أطفال إلى فئة اإلعاقة البسيطة١٠المتوسطة، 
ــع - ــة جمي ــراد العين ــان أف ــة أو   يع ــالم بدرج ــق والك ــطرابات النط ــن اض ون م

 .بأخرى، هي تزداد كماً وكيفاًَ بزيادة درجة اإلعاقة العقلية

ــاً  - ــسيطة يمارســون كالم ــاً بدرجــة ب ــال المعــوقين عقلي  اتــضح أن معظــم األطف
مفهوماً، يمكنهم مـن التواصـل بوضـوح إلـى حـد كبيـر مـع اآلخـرين ورغـم أن                      

اضـطرابات الـصوت إال أنهـا مـن الدرجـة           بعض هؤالء األطفـال قـد يعـاني مـن           
   .البسيطة

   الثالثة الدراسة
ــة  ــد دراس ــعد العبي ــة س ــوانب )  ١٩٩٩( ي نادي ــة  :  عن ــة للعالق ــة مقارن دراس

   . دولة الكويت-بين اللجلجة واإلنطوائية لدى األطفال في محافظة حولي 

 ٤٠( و وطالبـة ممـن يعـانون مـن اللجلجـة         طالبـاً   ) ٤٠( تـم أخـذ     : حجم العينـة    
ــاً)  ــار    طالب ــث األعم ــن حي ــسة م ــة متجان ــة حاكم ــاديين كعين ــن الع ــة م  وطالب

  .والجنس وفي نفس المنطقة السكنية 
  .توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : نتائج الدراسة 

ــاس      - ــي مقي ــصائية ف ــروق ذات دالالت إح ــاك ف ــة أن هن ــت الدراس أثبت
ــة   ــين عين ــة ، ب ــق باإلنطوائي ــصي المتعل ــق الشخ ــاديين التواف ــال الع األطف

   . وعينة األطفال الذين يلجلجون
   . وجود فروق في بعض مقاييس التوافق الشخصي بين المجموعتين -
ــود   - ــدم وج ــق    أيع ــاييس التواف ــع مق ــسبة لجمي ــصائية بالن  دالالت إح

  .  بين المجموعتيناالجتماعي



 وجود فروقـات ذات داللـة إحـصائية فـي التوافـق العـام بـسبب قـوة تـأثير              -
ــام    التو ــق الع ــى التواف ــصي عل ــق الشخ ــدي  ( .اف  ، ٢٠ ، ١٩٩٩، العبي
٢١ (  

   الرابعة الدراسة
مظــاهر التأتــأة عنــد األطفــال : بعنــوان  ) ٢٠٠٣( دراســة حمــزة خالــد الــسعيد 

  .وعالقتها ببعض المتغيرات 
 هـدف البحـث إلـى التعـرف علـى نـسبة انتـشار مظـاهر التأتـأة                   :هدف الدراسـة    

ومـستوى  ، مـن الجـنس والعمـر والترتيـب فـي األسـرة             عند األطفـال وأثـر كـل        
  . تعلم األم 

  . محافظة حمص في الجمهورية العربية السورية :مكان الدراسة 
  .طفالً وطفلة  ) ٥٥(  بلغ حجم العينة :العينة 

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية  :نتائج الدراسة 
، ثـم اإلطـاالت     ، فـات   ثـم التوق  ،  مظـاهر التأتـأة هـي التكـرارات          أن أكثر  -

  . والتكرارات في أول الكلمة أكثر من وسطها ونهايتها 
ــى   - ــأة يعــزى إل ــة إحــصائية فــي مظــاهر التأت ــاك فــرق ذو دالل ــيس هن ل

ــنس  ــر الج ــرة  ، متغي ــي األس ــل ف ــب الطف ــر أو ترتي ــستوى ، أو العم أو م
     .تعلم األم 

 �	C
  ا�را,�ت ا-�
ــة  ــوان الدرا\\HALL\ 1976\USA:دراسـ ــة بعنـ ــسبة  : سـ ــدير نـ تقـ

  .اضطرابات النطق والكالم
  . طفالً وطفلة بالمدارس العامة بأمريكا٣٨٨٠٣ :عينة الدراسة

ــة  ــائج الدراس ــسبة  :نت ــى ن ــلوا إل ــطرابات  % ٧،٥ توص ــذه االض ــشار ه النت
  .موزعة على األنواع الثالثة التي تمت دراستها وبالدرجات المختلفة

ت النطـق والكــالم بــين أطفــال   نــسبة اضــطراباعوأوضـحت هــذه الدراســة ارتفـا  
كمـا أن هـذه   ،الفرقة األولـى ثـم تتنـاقص بعـد ذلـك مـع تقـدم الطفـل فـي الـسن              

. االضــطرابات تنتــشر بــين الــذكور بدرجــة تفــوق نــسبة انتــشارها بــين اإلنــاث 
وفــي ،بــين اإلنــاث%٤،٥بــين الــذكور و%٧ففــي الفرقــة األولــى بلغــت النــسبة 

بـين اإلنـاث ثـم تأخـذ هـذه النـسبة            %٠،٥بـين الـذكور و    %١الفرقة الثالثـة بلغـت      
  .بين اإلناث%٠،٢بين الذكور و%٠،٥في االنخفاض لتصل 

  



  : مكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 
  

من خالل اسـتعراض الدراسـات الـسابقة التـي تـم ذكرهـا والحـصول عليهـا تبـين                    
  .لنا أن هذه الدراسة تشابهت بعدد من النقاط واختلفت بعدد آخر

  
 جميـع الدراسـات التـي تـم ذكرهـا تناولـت متغيـر               : من حيث نقـاط التـشابه        -١

ــة   ــه المختلف ــل بأنواع ــد الطف ــه ض ــري الموج ــف األس ــسدي(العن ــاطفي، الج ، الع
وكـذلك العنـف العـام وكـذلك الدراسـة الحاليـة تناولـت المتغيـر نفـسه أال                   ) اإلهمال

  .وهو العنف األسري
  
 الـسابقة بأنهـا تناولـت المـنهج نفـسه           تشابهت الدراسـة الحاليـة مـع الدراسـات        -٢

) ٢٠٠٥( المــنهج الوصــفي التحليلــي علــى المثــال دراســة نجــاح محــرز وأال وهــ
ــز   ــات والع ــة برك ــذلك دراس ــر ) ٢٠٠٤(وك ــة التي ــذلك دراس ــخ)..١٩٩٧(وك ، ال

  . كذلك الدراسة الحالية اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي 
  
ة بأحـد جوانـب العينـة حيـث أن           تشابهت هـذه الدراسـة مـع الدراسـات الـسابق           -٣

معظم الدراسـات التـي تـم الحـصول عليهـا أخـذت متغيـر الطفـل للدراسـة كـذلك                  
  .الدراسة الحالية 

  
اختلفـت بـبعض جوانـب العينـة حيـث أن هـذه العينـة               :  اختلفت بالنقـاط التاليـة     -٤

  . صغيرة الحجم إذا ما قيست مع الدراسات التي سبق ذكرها
  
ــض الدر-٥ ــع بع ــت م ــبي اختلف ــى س ــات عل ــي لاس ــت لطف ــة طلع ــال دراس  المث
  . التي اعتمدت المنهج التجريبي الستخالص النتائج) ١٩٩٣(
  
 واختلفـت أيـضاً بنقطـة رئيـسية وهـو مـا يميزهـا أال وهـو الدراسـة الوحيـدة           -٦

، جـسدي   ( التي تناولـت وجمعـت بـين متغيـر العنـف األسـري بأشـكاله المختلفـة                  
ــاطفي  ــال ، ع ــام ، إهم ــطر) ع ــع اض ــالم م ــق و الك ــين أن ، اب النط ــي ح ف

ــى    ــر عل ــث األث ــن حي ــرى م ــرات أخ ــث بمتغي ــت تبح ــرى كان ــات األخ الدراس



ــصحة      ــى ال ــأثير عل ــدها أو الت ــف لوح ــاعي أو العن ــسي و االجتم ــق النف التواف
  . وغيره من ذلك أو السلوك النفسية 

  
 ربمــا وفــي حــدود علــم الباحــث هــي الدراســة الجديــدة التــي جمعــت بــين  -٧

ــمتغ ــطراب    ري الي ــو اض ــتعلم وه ــعوبات ال ــب ص ــد جوان ــري وأح ــف األس عن
   .النطق والكالم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  
  
  
  
  

                       

  

  

  

  الفصل الخامس
  

  إجـراءات البحـث

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  عينة البحث : أوالً 

ــد ــم تحدي ــي   ت ــي ف ــيم األساس ــة التعل ــالب مرحل ــث بط ــلي للبح ــع األص  المجتم
  .يطرة الحلقة األولى والواقعة في مدينة دمشق وريف دمشق محافظة القن

  .وتم تحديد العينة على الشكل التالي 
  : فقط ) اللجلجة والتأتأة  (  بالنسبة لعينة التالميذ المضطربين كالمياً – ١

طبق االختبـار علـى عينـة مـن التالميـذ المـضطربين كالميـاً الـذين يعـانون مـن                     
وباعتبــار أن العينــة نوعيــة وعــددها قليــل وال توجــد اضــطراب اللجلجــة والتأتــأة 

بــشكل واســع بالمــدارس أي بمعنــى أنــه مــن المحتمــل أن ال تتواجــد فــي جميــع 
المدارس تـم الـذهاب إلـى عـدد كبيـر مـن المـدارس الواقعـة فـي مدينـة دمـشق                       

ــددهم     ــالغ ع ــة والب ــة المطلوب ــى العين ــصول عل ــم الح ــا وت ــن  ) ٣٠( وريفه م
منهـا واقعـة فـي مدينـة        ) ٣( ل ثمانيـة مـدارس وكـان        الذكور واإلنـاث مـن خـال      

ــم   ) ٥( دمــشق و  ــود وت ــر األس ــة الحج ــي منطق ــف ف ــي الري ــة ف ــدارس واقع م
ــدارس و    ــالل إدارة الم ــن خ ــضطربين م ــاالت الم ــى ح ــرف عل ــد  التع والمرش

ــطرابات   ــصابين باض ــماء الم ــد أس ــصفوف لتحدي ــي ال ــاعي ومعلم ــسي واالجتم النف
وتــم التأكــد مــن هــذه المعلومــات ) أتــأة واللجلجــة الت( النطــق والكــالم وحــصرياً 

الخاصة بالمـضطربين مـن خـالل الرجـوع إلـى بطاقـة التلميـذ المدرسـية والتـي                   
تعرض حالة الطفل منذ بـدء دخولـه إلـى المدرسـة والتحاقـه بهـا ولـم تكـن العينـة                      

   ) .٧( واإلناث  ) ٢٣( متساوية من حيث الجنس حيث كان عدد الذكور 
  : عينة التالميذ العاديين  بالنسبة ل– ٢

ــة مــن  ــة عــشوائية مكون ــم ســحب عين ــذة ال يعــانون مــن  ) ٣٠( ت ــذاً وتلمي تلمي
اضــطرابات أو صــعوبات تعلــم  مــن نفــس المــدارس التــي تــم تحديــدها بالنــسبة 

   ) . ١٤( واإلناث  ) ١٦( لعينة التالميذ المضطربين وكان عدد الذكور 
منهــا موضــحاً  لتــي تــم أخــذ العينــةوالجــدول التــالي يوضــح أســماء المــدارس ا

  .باألعداد لكل من الذكور واإلناث العاديين والمضطربين  
  
  
  
  
  
  



  
  

  العدد
  العاديين  المضطربين

  
  اسم المدرسة

  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  
     مجموع

    المضربين

  
  مجموع 
  العاديين

  ٦  ٤  ٣  ٣  ١  ٣  )ريف ( ش أحمد فاضل  
  ٤  ٤  ٢  ٢  ٢  ٢  )ريف ( ش خالد حميدي 
  ٤  ٥  ٢  ٢  ١  ٤  )ريف ( ش ادريس مطلق
  ٤  ٣  ٢  ٢  -  ٣  ) ريف ( ش محمد عثمان 
  ٣  ٥  ١  ٢  ١  ٤  )ريف ( م التقدم المحدثة 

  ٥  ٤  ٢  ٣  ٢  ٢  ) مدينة (م التضامن الثانية 
  ٢  ٢  ١  ١  -  ٢  )مدينة ( ش محمد مرهج 
  ٢  ٣  ١  ١  -  ٣  )مدينة ( ش محمد غيضة
  ٣٠  ٣٠  ١٤  ١٦  ٧  ٢٣        المجموع 

  
  

  : وصف المقياس –ثانياً 

وهـو مـن إعـداد الـدكتور مطـاع بركـات             طبق الباحث مقيـاس العنـف األسـري         
ــز  ــان ع ــدكتورة إيم ــيس يووال ــل  ق ــه للطف ــري الموج ــف األس ــذي العن ــم وال ت

اســتخدامه فــي دراســة مــسحية لواقــع أطفــال المــدارس فــي الجمهوريــة العربيــة 
قـسم المقيـاس إلـى جـزأين        وي. رية  السورية وتم تقنـين المقيـاس علـى البيئـة الـسو           

 :  
يتكــون مــن مجموعــة مــن األســئلة حــول الخــصائص       : الجــزء األول 

ــة     ــات األولي ــي المعلوم ــة وه ــة الدراس ــة لعين ــى  ، الديموجرافي ــشتمل عل ( وت
  ) .الترتيب الوالدي ، الجنس ، العمر ، الصف 

ــاني  ــزء الث ــن : الج ــون م ــضمن   ) ١٠( ويتك ــارة تت ــل عب ــارات وك  ) ٧( عب
  :ئلة لقياس مدى تعرض الطفل للعنف وهي أس



وهــو قيــام أحــد الوالــدين أو كالهمــا أو األخــوة باســتخدام :  العنــف الجــسدي – ١
يعــاقبني أهلــي ( اإليــذاء الجــسدي ضــد الطفــل بــصورة مباشــرة وعباراتــه هــي 

  ) .يحبسني أهلي ( و ) بالضرب 
ــاطفي ٢ ــف الع ــا أو األ:  العن ــدين أو كالهم ــد الوال ــام أح ــتخدام وهــو قي خــوة باس

ــد      ــارح والتهدي ــالم الج ــي والك ــف اللفظ ــى العن ــشتمل عل ــة ت ــارات متنوع عب
ــسخرية  ــي . وال ــه ه ــارح  ( وعبارات ــالم ج ــي بك ــاقبني أهل ــددوني ( و ) يع يه

  ) .يسخر مني أهلي ( و ) بأشياء متنوعة 
ويقــصد بــه شــعور الطفــل بــالتهميش وعــدم الرعايــة فــي :  عنــف اإلهمــال – ٣

ــافة لل ــرة باإلض ــان األس ــي . حرم ــه ه ــي ( وعبارات ــمني أهل ــاطعني أو يخاص ) يق
  ) .يحرموني من أشياء أحبها ( و 

  :  طريقة التطبيق –ثالثاً 

ــم ــد أن ت ــاديين  بع ــذ الع ــى التالمي ــث عل ــق أدوات البح ــم تطبي ــذ ت ــد التالمي  تحدي
ــن    ــدف م ــشرح اله ــث ب ــوم الباح ــان يق ــث ك ــردي  بحي ــشكل ف ــضطربين ب والم

مــع مطالبتــه بــأن يجيــب علــى كــل األســئلة بعــد الدراســة واالســتبيان للطالــب 
تفكيـر ورويــة وبـصورة صــادقة وكمـا يحــصل معـه مــع اإلشـارة مــن الباحــث      
إلى الغاية مـن هـذه الدراسـة وهـي علميـة بحتـة ثـم يتـرك التلميـذ يجيـب عـن                        

  األسئلة بمفرده مع الشرح إذا تطلب األمر ذلك 
     :  طريقة التصحيح –رابعاً 

جابة على كل عبارة من العبارات من خالل أربع محددات وهي أبـداً             على أفراد العينة اإل   
و كثيراً و تأخـذ      ) ٢( وتأخذ الوزن    وأحياناً ) ١( وقليالً وتأخذ الوزن     ) ٠( وتأخذ الوزن   

  .ومن ثم جمعت درجات التلميذ عن كل بعد  ) ٣( الوزن 
  :  التحليل اإلحصائي –خامساً 

ــامج   ــث برن ــتخدم الباح ــداف   لمع spssاس ــق أه ــصائياً لتحقي ــات إح ــة البيان الج
  :وعدداً من الوسائل اإلحصائية وهي الدراسة 

  . معامل ارتباط بيرسون لقياس االرتباط بين متغيرات البحث – ١
لقيــاس الفــروق بــين الــذكور واإلنــاث المــضطربين       ) T(  اختبــار – ٢

  .والعاديين 
ــادي – ٣ ــاين األح ــل التب ــرو ) ANOVA(  تحلي ــة الف ــن  لمعرف ــر م ــين أكث ق ب

  .متغيرين مثل الترتيب الوالدي 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل السادس

  

 مناقشة الفرضيات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
�E	�ت�
��Uj ا�ـ B:  
  

 ًَـ ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية لدى أفراد عينـة البحـث الكليـة فـي                   ١
  .وعنف اإلهمالاألداء على مقياس العنف األسري والعنف العاطفي والعنف الجسدي 

 - ١ -ا�%ول 

ا=>��ء ا��ص+8

56.20 17.802 60

28.35 10.493 60

15.22 7.356 60

12.48 5.956 60

ا�6�5 ا4س�ي

ا�6�5 ا�6�<+8

ا�6�5 ا�$�2ي

��5 ا=ه!�ل

ا�!�9س@ ا�ن�Bاف ا�!6�ري ا�26د

 
  
 - ٢ -ا�%ول 

ا=ر*-�ط

1 .868** .844** .444**

. .000 .000 .000

60 60 60 60

.868** 1 .637** .085

.000 . .000 .519

60 60 60 60

.844** .637** 1 .179

.000 .000 . .172

60 60 60 60

.444** .085 .179 1

.000 .519 .172 .

60 60 60 60

.��.- ا,ر���ط "���)ن

����/�ا���/� ا,0

ا���د

.��.- ا,ر���ط "���)ن

����/�ا���/� ا,0

ا���د

.��.- ا,ر���ط "���)ن

����/�ا���/� ا,0

ا���د

.��.- ا,ر���ط "���)ن

����/�ا���/� ا,0

ا���د

ا�6�5 ا4س�ي

ا�6�5 ا�6�<+8

ا�6�5 ا�$�2ي

��5 ا=ه!�ل

ا�6�5 ا4س�ي ا�6�5 ا�6�<+8 ا�6�5 ا�$�2ي ��5 ا=ه!�ل

 .**٠8٠١ا�6ر���ط دال �34 .��)ى ا���1� 
 

بالنـسبة لالرتبـاط بـين    ♦  P > α = (0.01)أن ) ٢(يتبين لنا من خـالل الجـدول   
العنف األسري والعنف العاطفي والعنف الجسدي وعنـف اإلهمـال، وهـذا يعنـي رفـض                

) ٠,٠١دال عنـد مـستوى داللـة        (يوجد ارتبـاط دال إحـصائياً       : الفرضية لتصبح النتيجة  
بين العنف األسري وبين كل من العنـف العـاطفي والعنـف الجـسدي وعنـف اإلهمـال                  

أنـه يوجـد ارتبـاط بـين        ) ٢(كما يتبين من خالل الجـدول       .لدى أفراد عينة البحث الكلية    
العنف العاطفي وبين العنف الجسدي، وعدم وجود ارتباط بين عنـف اإلهمـال وكـل مـن                 

  .فراد عينة البحث الكليةالعنف الجسدي والعنف العاطفي لدى أ

                                                 
♦    - P = Sig. (2-tailed)))   �ا��1�  ))ا�#��(( ))�	�	�1 ا#ح
  - αααα = 0.05    – or –     0.01))  ��#�$ى ا�L�((  



 ًَـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى أفـراد عينـة البحـث الكليـة فـي األداء             ٢
على مقياس العنف األسري والعنف العاطفي والعنـف الجـسدي وعنـف اإلهمـال تعـزى                

  .لمتغير الجنس
   -  ٣ -ا�%ول 

#E��<=ت ا��ا�!$!�

39 57.15 19.712 3.156

21 54.43 13.840 3.020

39 28.03 10.142 1.624

21 28.95 11.347 2.476

39 16.13 7.831 1.254

21 13.52 6.202 1.353

39 12.77 6.285 1.006

21 11.95 5.399 1.178

F�$ا�
ذآ�

أ&=>

ذآ�

أ&=>

ذآ�

أ&=>

ذآ�

أ&=>

ا�6�5 ا4س�ي

ا�6�5 ا�6�<+8

ا�6�5 ا�$�2ي

��5 ا=ه!�ل

ا�26د ا�!�9س@ ا�ن�Bاف ا�!6�ري

�
Gا�
ا�!6�ري
�%!�9س@

 
 

  - ٤ -ا�%ول 

ت س�9دن7 �6%��ت ا�!�#%09

2.799 .100 .562 58 .576 2.73 4.847 -6.976 12.427

.624 53.781 .535 2.73 4.369 -6.034 11.485

.135 .715 -.324 58 .747 -.93 2.862 -6.655 4.802

-.313 37.279 .756 -.93 2.961 -6.925 5.072

1.221 .274 1.316 58 .193 2.60 1.979 -1.356 6.565

1.412 49.774 .164 2.60 1.845 -1.102 6.311

.805 .373 .503 58 .617 .82 1.622 -2.431 4.064

.527 46.738 .601 .82 1.549 -2.301 3.934

> �����اض ���وي ا��ا

> �����اض �4م ���وي ا��ا

> �����اض ���وي ا��ا

> �����اض �4م ���وي ا��ا

> �����اض ���وي ا��ا

> �����اض �4م ���وي ا��ا

> �����اض ���وي ا��ا

> �����اض �4م ���وي ا��ا

ا�6�5 ا4س�ي

ا�6�5 ا�6�<+8

ا�6�5 ا�$�2ي

��5 ا=ه!�ل

Hا�9-�ی
#!ا�0

#ا=>9!��

H+اخ9-�ر �

ت ـ س�9دی�7 در�# ا��Bی#
#ا�0!# ا=>9!��

Sig. (2-tailed) ��ق ا�!�9س@

� ا�!6�ريGا�

�%+�ق Mا4دن M%�ا4

>2ا ا��#0  %95

ت س�9دن7 �%!�9س
�ت ا�!�9�وی#

 

  بالنـسبة للفـروق بـين    P > α = (0.05)أن ) ٤(يتبين لنـا مـن خـالل الجـدول     
الذكور واإلناث في العنف األسري والعنف العاطفي والعنـف الجـسدي وعنـف اإلهمـال               

ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية لـدى          : وهذا يعني قبول الفرضية لتصبح النتيجـة      
أفراد عينة البحث الكلية فـي األداء علـى مقيـاس العنـف األسـري والعنـف العـاطفي                   

  .ي وعنف اإلهمال تعزى لمتغير الجنسوالعنف الجسد

  

 ًَـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى أفـراد عينـة البحـث الكليـة فـي األداء             ٣
على مقياس العنف األسري والعنف العاطفي والعنـف الجـسدي وعنـف اإلهمـال تعـزى                

  .لمتغير الفئة



  
  

   -  ٥ -ا�%ول 

#E��<=ت ا��ا�!$!�

30 54.23 15.391 2.810

30 58.17 19.997 3.651

30 26.70 8.457 1.544

30 30.00 12.117 2.212

30 13.30 7.057 1.288

30 17.13 7.257 1.325

30 14.27 5.336 .974

30 10.70 6.092 1.112

�Bا��
�4دي

.�CDب

�4دي

.�CDب

�4دي

.�CDب

�4دي

.�CDب

ا�6�5 ا4س�ي

ا�6�5 ا�6�<+8

ا�6�5 ا�$�2ي

��5 ا=ه!�ل

ا�26د ا�!�9س@
ا�ن�Bاف
ا�!6�ري


� ا�!6�ريGا�
�%!�9س@

 
  

  - ٦ -ا�%ول 

ت س�9دن7 �6%��ت ا�!�#%09

1.411 .240 -.854 58 .397 -3.93 4.607 -13.155 5.289

-.854 54.433 .397 -3.93 4.607 -13.168 5.302

2.191 .144 -1.223 58 .226 -3.30 2.698 -8.700 2.100

-1.223 51.836 .227 -3.30 2.698 -8.714 2.114

.231 .633 -2.074 58 .043 -3.83 1.848 -7.533 -.134

-2.074 57.955 .043 -3.83 1.848 -7.533 -.134

.407 .526 2.412 58 .019 3.57 1.479 .607 6.527

2.412 57.012 .019 3.57 1.479 .606 6.528

> �����اض ���وي ا��ا

> �����اض �4م ���وي ا��ا

> �����اض ���وي ا��ا

> �����اض �4م ���وي ا��ا

> �����اض ���وي ا��ا

> �����اض �4م ���وي ا��ا

> �����اض ���وي ا��ا

> �����اض �4م ���وي ا��ا

ا�6�5 ا4س�ي

ا�6�5 ا�6�<+8

ا�6�5 ا�$�2ي

��5 ا=ه!�ل

Hا�9-�ی
#!ا�0

#ا=>9!��

H+اخ9-�ر �

ت ـ س�9دی�7 در�# ا��Bی#
#ا�0!# ا=>9!��

Sig. (2-tailed) ��ق ا�!�9س@

� ا�!6�ريGا�

�%+�ق Mا4دن M%�ا4

>2ا ا��#0  %95

ت س�9دن7 �%!�9س
�ت ا�!�9�وی#

 
 

  ب	������1 ����5�وق ب���L ا��567	ل  P < α = (0.05)أن ) ٦(ی���� L����E	 ��a L��:*ل ا����2ول  
             ���c��� ا�
�3 ا��12ي و��3 ا@ه<�	ل، وه�eا ی
��� ر��d ا�5 Lدی�	
�ب�L وا567	ل ا�NO>ا�

          ��2�Eا�� f�!�E� Lدی�	�
�ب�L وا�567	ل ا�NO�>ل ا�	ا�567 Lوق ب���
�g ب�	�5E>ء ا�F2ا� �� :  ��+,(
�اد ����� ا�����         ��وق ذات د$�� إ"!	 �� ��ى أ� ا������ ��� ا7داء ���; :��9	س ا�
��3 ا��1�2ي              

       ��� Lب��NO�>ل ا�	ا�567 f�	!�� ه�ة ه�	i>وق ا��� ا��H5، وهUe ا�5�DE>� ىF
و��3 ا@ه<	ل )
�� ��3 ا@ه<	ل Lدی�	
  .♦ا�
�3 ا��12ي، و�!	�f ا567	ل ا�

ل   ب	�����1 ���5�وق ب��L ا�567	    P > α = (0.05)أن ) ٦(آ<�	 ی��� L���E	 �a L�:*ل ا���2ول       
               ���c��� ا�
�3 ا�7�ي وا�
�3 ا�
�	�56، وه�eا ی
��� (��,ل ا�5 Lدی�	
�ب�L وا567	ل ا�NO>ا�

           ��2�Eا�� f�!E� Lدی�	
�ب�L وا567	ل ا�NO>ل ا�	ا567 Lوق ب��
�g ب	�5E>ء ا�F2ا� �� :   ��+,( $
�اد ����� ا����� ا������ ��� ا7داء ���; :��9	س ا�
��3 ا��1�2ي                      ��وق ذات د$�� إ"!	 �� ��ى أ� 

�H5ا� ��DE>� ىF
  . و��3 ا@ه<	ل )

                                                 
، وهنا المتوسط األكبر في العنـف الجـسدي هـم األطفـال     الفروق تكون دائماً لصالح المتوسط األكبر  -   ♦

   . وفي عنف اإلهمال هم األطفال العاديين،المضطربين



 ًَـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد عينة البحث الكلية فـي األداء علـى                  ٤
مقياس العنف األسري والعنف العاطفي والعنف الجسدي وعنف اإلهمال تعزى لمتغير الترتيب 

  .الوالدي
  - ٧ -ا�%ول 

Hا�9-�ی N%B*  ANOVA

234.762 3 78.254 .237 .870

18462.838 56 329.694

18697.600 59

52.391 3 17.464 .152 .928

6443.259 56 115.058

6495.650 59

112.028 3 37.343 .679 .569

3080.155 56 55.003

3192.183 59

49.163 3 16.388 .449 .719

2043.820 56 36.497

2092.983 59

"�< ا�/�/)�4ت

دا�- ا�/�/)�4ت

ا�/�/)ع

"�< ا�/�/)�4ت

دا�- ا�/�/)�4ت

ا�/�/)ع

"�< ا�/�/)�4ت

دا�- ا�/�/)�4ت

ا�/�/)ع

"�< ا�/�/)�4ت

دا�- ا�/�/)�4ت

ا�/�/)ع

ا�6�5 ا4س�ي

ا�6�5 ا�6�<+8

ا�6�5 ا�$�2ي

��5 ا=ه!�ل

م$!�ع
Hم��6�ت ا�9-�ی در�# ا��Bی# م�9س
�ت ا�!��6�ت Hا�9-�ی #ا�0!# ا=>9!��

 
  

  بالنسبة للفروق بين الفئات األربعة P > α = (0.05)أن ) ٧(يتبين لنا من خالل الجدول 
الخاصة بالترتيب الوالدي للطفل في العنف األسري والعنف العاطفي والعنف الجسدي وعنف            

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لـدى        : اإلهمال وهذا يعني قبول الفرضية لتصبح النتيجة      
 األسري والعنـف العـاطفي والعنـف        أفراد عينة البحث الكلية في األداء على مقياس العنف        

  .الجسدي وعنف اإلهمال تعزى لمتغير الترتيب الوالدي
  

  - ٨ -ا�%ول 
 ا4س�ي ا�6�5

P# اخ9-�رات ا�26د �%
+N ا���دي ا��9*��� 
2��  0.05 م��9ى 

-�Cا� F&�=54.35 26 ا� 

-�Cا� G"ق و.� ا��ا(� 11 55.64 

-�Cول ا�I57.70 10 ا 

-�Cا� J��=59.23 13 ا� 

الخاص بترتيب أطفال العينة الكلية تصاعدياً حسب تعرضهم للعنـف          ) ٨(أما في الجدول    
 الرابع الطفل يتعرض للعنف األسري بصورة أقل ثم يليه الثاني الطفلاألسري، فيتبين لنا أن 

  . الذي يتعرض للعنف األسري بصورة أكبرالثالث الطفل وأخيراً األول الطفل ثم فوق وما

  
  
  



ول ا�%- ٩ -  
 ا�6�<+8 ا�6�5

P# اخ9-�رات ا�26د �%
+N ا���دي ا��9*��� 
2�� 0.05 م��9ى 

-�Cا� J��=27.54 13 ا� 

-�Cول ا�I28.00 10 ا 

-�Cا� F&�=28.08 26 ا� 

-�Cا� G"ق و.� ا��ا(� 11 30.27 

نـف  الخاص بترتيب أطفال العينة الكلية تصاعدياً حسب تعرضهم للع        ) ٩(أما في الجدول    
 األول  الطفل بصورة أقل ثم يليهالعاطفيالثالث يتعرض للعنف  الطفل، فيتبين لنا أن العاطفي

  . بصورة أكبرالعاطفي الذي يتعرض للعنف فوق وما الرابع الطفلثم الطفل الثاني وأخيراً 
  - ١٠ -ا�%ول 
 ا�$�2ي ا�6�5

P# اخ9-�رات ا�26د  �%
+N ا���دي ا��9*��� 2�� 
 0.05 م��9ى

-�Cا� G"ق و.� ا��ا(� 11 14.09 

-�Cا� F&�=14.27 26 ا� 

-�Cول ا�I15.90 10 ا 

-�Cا� J��=17.54 13 ا� 

الخاص بترتيب أطفال العينة الكلية تصاعدياً حسب تعرضهم للعنف         ) ١٠(أما في الجدول    
ـ  فوق وما الرابع  الطفلالجسدي، فيتبين لنا أن ه  يتعرض للعنف الجسدي بصورة أقل ثـم يلي

  .الثالث الذي يتعرض للعنف الجسدي بصورة أكبر الطفلوأخيراً األول   الطفلثم الطفل الثاني

  - ١١ -ا�%ول 
5�� ا=ه!�ل 

P# اخ9-�رات ا�26د �%
+N ا���دي ا��9*��� 
2�� 0.05 م��9ى 

-�Cا� G"ق و.� ا��ا(� 11 11.27 

-�Cا� F&�=12.04 26 ا� 

-�Cا� J��=13.38 13 ا� 

-�Cولا ا�I 10 13.80 

الخاص بترتيب أطفال العينة الكلية تصاعدياً حسب تعرضـهم لعنـف           ) ١١(أما في الجدول    
 بصورة أقل ثم يليه الطفل اإلهمال يتعرض لعنف فوق وما الرابع  الطفل، فيتبين لنا أناإلهمال

  .  بصورة أكبراإلهمال الذي يتعرض لعنف األول  الطفلالثالث وأخيراً  الطفلثم الثاني
  

 ًَـ ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية لدى أفراد عينة البحث المضطربين فـي         ٥
  .األداء على مقياس العنف األسري والعنف العاطفي والعنف الجسدي وعنف اإلهمال

  
  
  
  



  - ١٢ -ا�%ول 

ا=>��ء ا��ص+8

58.17 19.997 30

30.00 12.117 30

17.13 7.257 30

10.70 6.092 30

ا�6�5 ا4س�ي

ا�6�5 ا�6�<+8

ا�6�5 ا�$�2ي

��5 ا=ه!�ل

ا�!�9س@ ا=ن�Bاف ا�!6�ري ا�26د

 
  
  - ١٣ -ا�%ول 

ا=ر*-�ط

1 .924** .842** .501**

. .000 .000 .005

30 30 30 30

.924** 1 .728** .256

.000 . .000 .171

30 30 30 30

.842** .728** 1 .173

.000 .000 . .362

30 30 30 30

.501** .256 .173 1

.005 .171 .362 .

30 30 30 30

.��.- ا,ر���ط "���)ن

����/�ا���/� ا,0

ا���د

.��.- ا,ر���ط "���)ن

����/�ا���/� ا,0

ا���د

.��.- ا,ر���ط "���)ن

����/�ا���/� ا,0

ا���د

.��.- ا,ر���ط "���)ن

����/�ا���/� ا,0

ا���د

ا�6�5 ا4س�ي

ا�6�5 ا�6�<+8

ا�6�5 ا�$�2ي

��5 ا=ه!�ل

ا�6�5 ا4س�ي ا�6�5 ا�6�<+8 ا�6�5 ا�$�2ي ��5 ا=ه!�ل

 .**٠8٠١ا�6ر���ط دال �34 .��)ى ا���1� 
 

ـ  P > α = (0.01)أن ) ١٣(يتبين لنا مـن خـالل الجـدول     اط بـين    بالنـسبة لالرتب
العنف األسري والعنف العاطفي والعنف الجسدي وعنـف اإلهمـال، وهـذا يعنـي رفـض                

) ٠,٠١دال عنـد مـستوى داللـة        (يوجد ارتبـاط دال إحـصائياً       : الفرضية لتصبح النتيجة  
بين العنف األسري وبين كل من العنـف العـاطفي والعنـف الجـسدي وعنـف اإلهمـال                  

  .لدى أفراد عينة البحث من المضطربين

أنه يوجـد ارتبـاط بـين العنـف العـاطفي وبـين             ) ١٣(كما يتبين من خالل الجدول      
العنف الجسدي، وعدم وجود ارتباط بـين عنـف اإلهمـال وكـل مـن العنـف الجـسدي                   

  .والعنف العاطفي لدى أفراد عينة البحث من المضطربين

 

ـ              ٦ ي األداء   ًَـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد عينة البحث المضطربين ف
على مقياس العنف األسري والعنف العاطفي والعنف الجسدي وعنف اإلهمال تعزى لمتغيـر             

  .الجنس
  
  



  - ١٤ -ا�%ول 

#E��<=ت ا��ا�!$!�

23 56.65 21.060 4.391

7 63.14 16.395 6.197

23 28.48 11.638 2.427

7 35.00 13.229 5.000

23 16.61 7.524 1.569

7 18.86 6.517 2.463

23 11.13 6.462 1.347

7 9.29 4.821 1.822

K3�ا�
ذآ�

أ&=>

ذآ�

أ&=>

ذآ�

أ&=>

ذآ�

أ&=>

ا�6�5 ا4س�ي

ا�6�5 ا�6�<+8

ا�6�5 ا�$�2ي

��5 ا=ه!�ل

ا�26د ا�!�9س@ ا=ن�Bاف ا�!6�ري

�
Gا�
ا�!6�ري
�%!�9س@

 
 
  - ١٥ -ا�%ول 

ت س�9دن7 �6%��ت ا�!�#%09

1.289 .266 -.746 28 .462 -6.49 8.699 -24.309 11.328

-.855 12.668 .409 -6.49 7.595 -22.943 9.961

.003 .960 -1.259 28 .218 -6.52 5.179 -17.129 4.086

-1.173 9.023 .271 -6.52 5.558 -19.089 6.046

.547 .466 -.712 28 .483 -2.25 3.160 -8.721 4.224

-.770 11.346 .457 -2.25 2.921 -8.653 4.156

.288 .596 .695 28 .493 1.84 2.654 -3.591 7.280

.814 13.274 .430 1.84 2.266 -3.041 6.730

> �����اض ���وي ا��ا

> �����اض �4م ���وي ا��ا

> �����اض ���وي ا��ا

> �����اض �4م ���وي ا��ا

> �����اض ���وي ا��ا

> �����اض �4م ���وي ا��ا

> �����اض ���وي ا��ا

> �����اض �4م ���وي ا��ا

ا�6�5 ا4س�ي

ا�6�5 ا�6�<+8

ا�6�5 ا�$�2ي

��5 ا=ه!�ل

Hا�9-�ی
#!ا�0

#ا=>9!��

H+اخ9-�ر �

ت ـ س�9دی�7 در�# ا��Bی#
#ا�0!# ا=>9!��

Sig. (2-tailed) ��ق ا�!�9س@

� ا�!6�ريGا�

�%+�ق Mا4دن M%�ا4

>2ا ا��#0  %95

ت س�9دن7 �%!�9س
�ت ا�!�9�وی#

 

  بالنـسبة للفـروق بـين    P > α = (0.05)أن ) ١٥(يتبين لنا مـن خـالل الجـدول    
وعنـف اإلهمـال    الذكور واإلناث في العنف األسري والعنف العاطفي والعنـف الجـسدي            

ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية لـدى          : وهذا يعني قبول الفرضية لتصبح النتيجـة      
أفراد عينة البحث من المضطربين فـي األداء علـى مقيـاس العنـف األسـري والعنـف                  

  . العاطفي والعنف الجسدي وعنف اإلهمال تعزى لمتغير الجنس

د عينة البحث المضطربين فـي األداء        ًَـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى أفرا         ٧
على مقياس العنف األسري والعنف العاطفي والعنف الجسدي وعنف اإلهمال تعزى لمتغيـر             

  .الترتيب الوالدي
  بالنسبة للفـروق بـين الفئـات    P > α = (0.05)أن ) ١٦(يتبين لنا من خالل الجدول 

والعنف العاطفي والعنف الجسدي األربعة الخاصة بالترتيب الوالدي للطفل في العنف األسري        
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      : وعنف اإلهمال وهذا يعني قبول الفرضية لتصبح النتيجة       

لدى أفراد عينة البحث من المضطربين في األداء على مقيـاس العنـف األسـري والعنـف                 
  .العاطفي والعنف الجسدي وعنف اإلهمال تعزى لمتغير الترتيب الوالدي



  
  - ١٦ - ا�%ول

Hا�9-�ی N%B*  ANOVA

5.780 3 1.927 .004 1.000

11590.386 26 445.784

11596.167 29

66.725 3 22.242 .138 .936

4191.275 26 161.203

4258.000 29

42.578 3 14.193 .249 .862

1484.889 26 57.111

1527.467 29

21.967 3 7.322 .181 .909

1054.333 26 40.551

1076.300 29

"�< ا�/�/)�4ت

دا�- ا�/�/)�4ت

ا�/�/)ع

"�< ا�/�/)�4ت

دا�- ا�/�/)�4ت

ا�/�/)ع

"�< ا�/�/)�4ت

دا�- ا�/�/)�4ت

ا�/�/)ع

"�< ا�/�/)�4ت

دا�- ا�/�/)�4ت

ا�/�/)ع

ا�6�5 ا4س�ي

ا�6�5 ا�6�<+8

ا�6�5 ا�$�2ي

��5 ا=ه!�ل

م$!�ع
Hم��6�ت ا�9-�ی در�# ا��Bی# م�9س
�ت ا�!��6�ت Hا�9-�ی

#!ا�0
#ا=>9!��

 
 
  - ١٧ -ا�%ول 
 ا4س�ي ا�6�5

P# اخ9-�رات ا�26د �%
+N ا���دي ا��9*��� 
2��  0.05 م��9ى 

-�Cول ا�I57.25 4 ا 

-�Cا� J��=58.00 6 ا� 

-�Cا� F&�=58.18 11 ا� 

-�Cا� G"ق و.� ا��ا(� 9 58.67 

 حسب تعرضـهم    الخاص بترتيب أطفال العينة المضطربين تصاعدياً     ) ١٧(أما في الجدول    
 الطفل يتعرض للعنف األسري بصورة أقل ثم يليه األول الطفلللعنف األسري، فيتبين لنا أن 

 الذي يتعرض للعنف األسـري بـصورة   فوق وما الرابع الطفل وأخيراً الثاني  الطفل ثمالثالث
  .أكبر

  - ١٨ -ا�%ول 
 ا�6�<+8 ا�6�5

P# اخ9-�رات ا�26د �%
+N ا���دي ا��9*��� 
�� 0.05 م��9ى 2

-�Cول ا�I27.75 4 ا 

-�Cا� J��=28.00 6 ا� 

-�Cا� G"ق و.� ا��ا(� 9 30.89 

-�Cا� F&�=31.18 11 ا� 

  

الخاص بترتيب أطفال العينة المضطربين تصاعدياً حسب تعرضهم        ) ١٨(أما في الجدول    
  الطفل ثم يليه بصورة أقلالعاطفييتعرض للعنف األول  الطفل، فيتبين لنا أن العاطفيللعنف 

 بـصورة  العـاطفي  وأخيراً الطفل الثاني الذي يتعرض للعنف فوق وما الرابع الطفلثم  الثالث
  .أكبر



  - ١٩ -ا�%ول 
 ا�$�2ي ا�6�5

P# اخ9-�رات ا�26د  �%
+N ا���دي ا��9*��� 2�� 
 0.05 م��9ى

-�Cا� G"ق و.� ا��ا(� 9 16.11 

-�Cا� F&�=17.00 11 ا� 

-�Cا� J��=17.00 6 ا� 

-�Cول ا�I20.00 4 ا 

الخاص بترتيب أطفال العينة المضطربين تصاعدياً حسب تعرضهم        ) ١٩(أما في الجدول    
 يتعرض للعنف الجسدي بصورة أقل ثـم  فوق وما الرابع  الطفلللعنف الجسدي، فيتبين لنا أن

 الجسدي بـصورة  الذي يتعرض للعنفاألول  الطفلوأخيراً  الثالث  الطفلثم يليه الطفل الثاني
  .أكبر

  - ٢٠ -ا�%ول 
5�� ا=ه!�ل 

P# اخ9-�رات ا�26د �%
+N ا���دي ا��9*��� 
2�� 0.05 م��9ى 

-�Cول ا�I9.50 4 ا 

-�Cا� F&�=10.00 11 ا� 

-�Cا� J��=11.33 6 ا� 

-�Cا� G"ق و.� ا��ا(� 9 11.67 

صاعدياً حـسب تعرضـهم     الخاص بترتيب أطفال العينة المضطربين ت     ) ٢٠(أما في الجدول    
 بصورة أقل ثم يليه الطفـل  اإلهمال يتعرض لعنف األول  الطفل، فيتبين لنا أناإلهماللعنف 
 بـصورة  اإلهمـال  الذي يتعرض لعنف فوق وما الرابع  الطفلالثالث وأخيراً  الطفلثم الثاني
  . أكبر

  
ث العاديين في األداء  ًَـ ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية لدى أفراد عينة البح    ٨

  .على مقياس العنف األسري والعنف العاطفي والعنف الجسدي وعنف اإلهمال
  

  - ٢١ -ا�%ول 

ا=>��ء ا��ص+8

54.23 15.391 30

26.70 8.457 30

13.30 7.057 30

14.27 5.336 30

ا�6�5 ا4س�ي

ا�6�5 ا�6�<+8

ا�6�5 ا�$�2ي

��5 ا=ه!�ل

ا�!�9س@ ا=ن�Bاف ا�!6�ري ا�26د

 
  
  



  - ٢٢ -ا�%ول 

ا=ر*-�ط

1 .763** .873** .511**

. .000 .000 .004

30 30 30 30

.763** 1 .494** -.046

.000 . .006 .811

30 30 30 30

.873** .494** 1 .408*

.000 .006 . .025

30 30 30 30

.511** -.046 .408* 1

.004 .811 .025 .

30 30 30 30

.��.- ا,ر���ط "���)ن

����/�ا���/� ا,0

ا���د

.��.- ا,ر���ط "���)ن

����/�ا���/� ا,0

ا���د

.��.- ا,ر���ط "���)ن

����/�ا���/� ا,0

ا���د

.��.- ا,ر���ط "���)ن

����/�ا���/� ا,0

ا���د

ا�6�5 ا4س�ي

ا�6�5 ا�6�<+8

ا�6�5 ا�$�2ي

��5 ا=ه!�ل

ا�6�5 ا4س�ي ا�6�5 ا�6�<+8 ا�6�5 ا�$�2ي ��5 ا=ه!�ل

 .**٠8٠١ا�6ر���ط دال �34 .��)ى ا���1�    

 .*٠8٠٥ا�6ر���ط دال �34 .��)ى ا���1�     
 

  بالنـسبة لالرتبـاط بـين    P > α = (0.01)أن ) ٢٢(يتبين لنا مـن خـالل الجـدول    
ـ              ي رفـض   العنف األسري والعنف العاطفي والعنف الجسدي وعنـف اإلهمـال، وهـذا يعن

) ٠,٠١دال عنـد مـستوى داللـة        (يوجد ارتبـاط دال إحـصائياً       : الفرضية لتصبح النتيجة  
بين العنف األسري وبين كل من العنـف العـاطفي والعنـف الجـسدي وعنـف اإلهمـال                  

  .لدى أفراد عينة البحث من العاديين

أنه يوجـد ارتبـاط بـين العنـف العـاطفي وبـين             ) ١٣(كما يتبين من خالل الجدول      
عنـد  (نف الجسدي، وكذلك وجود ارتبـاط بـين عنـف اإلهمـال والعنـف الجـسدي                 الع

، وعدم وجود ارتباط بين عنـف اإلهمـال والعنـف العـاطفي لـدى               )٠,٠٥مستوى داللة   
  .أفراد عينة البحث من العاديين

 ًَـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد عينة البحث العاديين في األداء علـى          ٩
  .ف األسري والعنف العاطفي والعنف الجسدي وعنف اإلهمال تعزى لمتغير الجنسمقياس العن

  

  - ٢٣ -ا�%ول 

#E��<=ت ا��ا�!$!�

16 57.88 18.246 4.562

14 50.07 10.455 2.794

16 27.38 7.822 1.955

14 25.93 9.368 2.504

16 15.44 8.454 2.113

14 10.86 4.074 1.089

16 15.13 5.365 1.341

14 13.29 5.327 1.424

K3�ا�
ذآ�

أ&=>

ذآ�

أ&=>

ذآ�

أ&=>

ذآ�

أ&=>

ا�6�5 ا4س�ي

ا�6�5 ا�6�<+8

ا�6�5 ا�$�2ي

��5 ا=ه!�ل

ا�26د ا�!�9س@
ا=ن�Bاف
ا�!6�ري


� ا�!6�ريGا�
�%!�9س@

 
  
  



  - ٢٤ -ا�%ول 

ت س�9دن7 �6%��ت ا�!�#%09

1.701 .203 1.409 28 .170 7.80 5.539 -3.543 19.150

1.459 24.404 .157 7.80 5.349 -3.227 18.834

.614 .440 .461 28 .648 1.45 3.138 -4.981 7.874

.455 25.480 .653 1.45 3.177 -5.090 7.983

2.743 .109 1.846 28 .076 4.58 2.482 -.503 9.664

1.927 22.212 .067 4.58 2.377 -.347 9.508

.003 .956 .940 28 .355 1.84 1.957 -2.169 5.848

.940 27.526 .355 1.84 1.956 -2.170 5.849

> �����اض ���وي ا��ا

> �����اض �4م ���وي ا��ا

> �����اض ���وي ا��ا

> �����اض �4م ���وي ا��ا

> �����اض ���وي ا��ا

> �����اض �4م ���وي ا��ا

> �����اض ���وي ا��ا

> �����اض �4م ���وي ا��ا

ا�6�5 ا4س�ي

ا�6�5 ا�6�<+8

ا�6�5 ا�$�2ي

��5 ا=ه!�ل

Hا�9-�ی
#!ا�0

#ا=>9!��

H+اخ9-�ر �

ت ـ س�9دی�7 در�# ا��Bی#
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  بالنـسبة للفـروق بـين    P > α = (0.05)أن ) ٢٤(يتبين لنا مـن خـالل الجـدول    
الذكور واإلناث في العنف األسري والعنف العاطفي والعنـف الجـسدي وعنـف اإلهمـال               

ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية لـدى          : قبول الفرضية لتصبح النتيجـة    وهذا يعني   
أفراد عينة البحث مـن العـاديين فـي األداء علـى مقيـاس العنـف األسـري والعنـف                    

  . العاطفي والعنف الجسدي وعنف اإلهمال تعزى لمتغير الجنس

ي األداء على    ًَـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد عينة البحث العاديين ف             ١٠
مقياس العنف األسري والعنف العاطفي والعنف الجسدي وعنف اإلهمال تعزى لمتغير الترتيب 

  .الوالدي

  - ٢٥ -ا�%ول 

Hا�9-�ی N%B*  ANOVA

750.205 3 250.068 1.063 .382

6119.162 26 235.352

6869.367 29

27.710 3 9.237 .117 .949

2046.590 26 78.715

2074.300 29

308.533 3 102.844 2.354 .095

1135.767 26 43.683

1444.300 29

93.443 3 31.148 1.106 .365

732.424 26 28.170

825.867 29
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  بالنسبة للفـروق بـين الفئـات    P > α = (0.05)أن ) ٢٥(يتبين لنا من خالل الجدول 
العاطفي والعنف الجسدي األربعة الخاصة بالترتيب الوالدي للطفل في العنف األسري والعنف        

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      : وعنف اإلهمال وهذا يعني قبول الفرضية لتصبح النتيجة       
لدى أفراد عينة البحث من العاديين في األداء على مقياس العنف األسري والعنف العـاطفي               

  .والعنف الجسدي وعنف اإلهمال تعزى لمتغير الترتيب الوالدي
  - ٢٦ -ا�%ول 

 ا4س�ي �6�5ا

P# اخ9-�رات ا�26د �%
+N ا���دي ا��9*��� 
2��  0.05 م��9ى 

-�Cا� G"ق و.� ا��ا(� 2 42.00 

-�Cا� F&�=51.53 15 ا� 

-�Cول ا�I58.00 6 ا 

-�Cا� J��=60.29 7 ا� 

الخاص بترتيب أطفال العينة العاديين تصاعدياً حسب تعرضهم للعنف         ) ٢٦(أما في الجدول    
  يتعرض للعنف األسري بصورة أقل ثـم يليـه  فوق وما الرابع  الطفليتبين لنا أناألسري، ف

  . الذي يتعرض للعنف األسري بصورة أكبرالثالث الطفلوأخيراً األول   الطفل ثمالثاني الطفل
  - ٢٧ -ا�%ول 
 ا�6�<+8 ا�6�5

P# اخ9-�رات ا�26د �%
+N ا���دي ا��9*��� 
2�� 0.05 م��9ى 

-�Cا� F&�=25.80 15 ا� 

-�Cا� J��=27.14 7 ا� 

-�Cا� G"ق و.� ا��ا(� 2 27.50 

-�Cول ا�I28.17 6 ا 

  

الخاص بترتيب أطفال العينة العاديين تصاعدياً حـسب تعرضـهم          ) ٢٧(أما في الجدول    
  الطفل بصورة أقل ثم يليهالعاطفي، فيتبين لنا أن الطفل الثاني يتعرض للعنف العاطفيللعنف 

 بـصورة  العـاطفي الذي يتعرض للعنف األول  الطفل وأخيراً فوق وما الرابع طفلالثم  الثالث
  .أكبر

  - ٢٨ -ا�%ول 
 ا�$�2ي ا�6�5

P# اخ9-�رات ا�26د  �%
+N ا���دي ا��9*��� 2�� 
 0.05 م��9ى

-�Cا� G"ق و.� ا��ا(� 2 5.00 

-�Cا� F&�=12.27 15 ا� 

-�Cول ا�I13.17 6 ا 

-�Cا� J��=18.00 7 ا� 



الخاص بترتيب أطفال العينة العاديين تصاعدياً حـسب تعرضـهم          ) ٢٨(أما في الجدول    
 يتعرض للعنف الجسدي بصورة أقل ثـم  فوق وما الرابع  الطفلللعنف الجسدي، فيتبين لنا أن

الثالث الذي يتعرض للعنف الجسدي بـصورة    الطفلوأخيراًاألول   الطفلثم يليه الطفل الثاني
  .أكبر

  - ٢٩ -ا�%ول 
5�� ا=ه!�ل 

P# اخ9-�رات ا�26د �%
+N ا���دي ا��9*��� 
2�� 0.05 م��9ى 

-�Cا� G"ق و.� ا��ا(� 2 9.50 

-�Cا� F&�=13.53 15 ا� 

-�Cا� J��=15.14 7 ا� 

-�Cول ا�I16.67 6 ا 

الخاص بترتيب أطفال العينة العاديين تصاعدياً حسب تعرضهم لعنـف          ) ٢٩(أما في الجدول    
 بصورة أقل ثم يليه الطفل اإلهماليتعرض لعنف فوق  وما الرابع  الطفل، فيتبين لنا أناإلهمال

  .  بصورة أكبراإلهمالالذي يتعرض لعنف األول   الطفلالثالث وأخيراً  الطفلثم الثاني
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  :تفسير النتائج 
  : ية األولى والتي تقول  بالنسبة للفرض– ١

ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية لدى أفراد عينة البحث الكلية في األداء على مقياس                
  .العنف األسري والعنف العاطفي والعنف الجسدي وعنف اإلهمال

بالنـسبة لالرتبـاط بـين العنـف      (0.01) عنـد مـستوى الداللـة      P > ααααفقد تبـين أن  
ـ    اطفي والعنـف الجـسدي وعنـف اإلهمـال، وهـذا يعنـي رفـض               األسري والعنف الع

بـين  ) ٠,٠١دال عنـد مـستوى داللـة        ( يوجد ارتباط دال إحصائياً      ألنه تبين أنه  الفرضية  
العنف األسري وبين كل من العنف العـاطفي والعنـف الجـسدي وعنـف اإلهمـال لـدى                  

  .أفراد عينة البحث الكلية

تي تـم ذكرهـا فـي الدراسـات الـسابقة حيـث             وتتفق هذه النتيجة مع معظم الدراسات ال      
التـي توصـلت إلـى نتيجـة مفادهـا أن            ) ١٩٩١( تتفق مع دراسة عبد الوهاب كامـل        

األطفال المساء معاملتهم يرجعون إلى أمهات تعاملهم بطريقة غيـر تربويـة مبنيـة علـى                
وسـخرية مـن األطفـال بـصورة        ، والعقـاب البـدني     ، عدم تقديم إثابة علـى الـسلوك        

التـي توصـلت إلـى       ) ٢٠٠٤( وتتفق مع دراسة مطاع بركات وإيمـان عـز          . مرة  مست
 ٢٠٠٥( وتتفق مـع دراسـة سـرور قـاروني          ، أن أشكال العنف بالغة القسوة في المنزل        

بعـضه  ، التي توصلت في نتائجها إلى أن األطفال يتعرضـون للعنـف بنـسب متفاوتـه               ) 
وتتفـق مـع دراسـة محمـد بـن          ، وبعضه عنف إهمال من قبـل الوالـدين         ، عنف بدني   

التي توصلت في أحد نتائجها إلـى وجـود عالقـات موجبـة بـين         ) ٢٠٠٥(مسفر القرني   
والتـي   ) ٢٠٠٥( وتتفق مـع دراسـة قـشطة وثابـت          . العنف البدني واللفظي واإلهمال     

توصلت إلى وجود عنف أسري موجـه ضـد الطفـل بنـسب متفاوتـه أعالهـا العنـف                   
التـي توصـلت     )٢٠٠٥(وتتفق مع دراسـة نجـاح محـرز         ،  )  %٣٥,٤( النفسي إذ بلغ    

إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين كـل مـن األسـلوب الـديمقراطي والتقبـل وبـين                  
  .التوافق االجتماعي والشخصي 

وتفسير ذلك أن العنف في المجتمعات الشرقية مـازال موجـوداً ويمـارس ضـد األطفـال                 
. ن السلطة فـي األسـرة الـشرقية بيـد األب واألم             وأ، من قبل األب واألم بنسب متفاوته       

وهي ضمن حلقة مغلقة ومفرغة بمعنى أن األب يتلقـى االحباطـات فـي العمـل أو مـن                   
ومـن ثـم يعكـس غـضبه وفـشله علـى            ، خارج المنزل أو من الظروف االقتـصادية        

وأن األسـرة فـي مجتمعاتنـا مـا         ، وعلى األطفـال بـشكل خـاص        ، المنزل بشكل عام    
يدة عن األسلوب الـديمقراطي فـي التعامـل ومناقـشة األخطـاء التـي يرتكبهـا                 زالت بع 



وغالباً ما يكون هذا التعامـل عبـارة عـن عنـف بعـضه              . الطفل بجو من الود والتسامح      
، وهـذا مـن شـأنه أن يـنعكس علـى سـلوك الطفـل             ، بدني وبعضه سلوك نبذ وإهمال      

لك الطفـل سـلوكاً عـدوانياً فـي         وربمـا يـس   ، وإحساسه بالخوف وعدم األمان     ، ونفسيته  
كما أن هذه النتيجة تكـرس أسـاليب التنـشئة األسـرية بـشكل عـام                ، التعامل مع أقرانه    

وأن أولياء أمور التالميذ أنفسهم قد تعرضوا ألسـاليب معاملـة والديـة غيـر سـوية فـي                   
وبالتالي فـإن سـلوكهم مـتعلم ولـيس         ، واإلهمال والنبذ   ، طفولتهم تتمحور حول الضرب     

وهذا من شأنه أن يعلم األطفـال أنفـسهم الـسلوك العـدواني الـذي               ، سلوكاً فطرياً وراثياً    
كونها تظل خبرة ال شعورية ليه تـنعكس بعـد ذلـك فـي              ،  األخرى   لسينقلونه إلى األجيا  

أن األطفـال الـذين أسـيأت        ) ١٩٩٠( فقد أثبتت دراسة ديباوال أرالنـد       ، معاملته ألبنائه   
توفيـق  ( رهم كانت أسرهم تعاني من اإلسـاءة إليهـا فـي الماضـي              معاملتهم من قبل أس   

١٦ ، ٢٠٠٣. (   

كما بينت الدراسة وجود ارتباط بين كل العنف العـاطفي والعنـف الجـسدي وهـذا يـدل                  
، على أن العنف الجسدي يرافقه عنفاً عاطفياً مترافقاً بألفاظ قاسـية موجهـة ضـد الطفـل                  

اظ نابية وهذا يدل على عـدم وعـي الوالـدين بـأن             وبالضرورة العنف الجسدي يالزمه ألف    
ويولـد عـدم االطمئنـان وانعكاسـه        ، العنف يولد الـسلوك عيـر الـسوي واالنحـراف           

وهـذا مـا    ، قد يكون صعوبات تعلم من بينه اضطرابات نطـق وكـالم            ، بمظاهر مختلفة   
مـن وجـود عالقـة موجبـة بـين النـف البـدني               ) ٢٠٠٥( وصلت إليه دراسة القرني     

  .لفظي وال

  :  بالنسبة للفرضية الثانية والتي تقول – ٢

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لـدى أفـراد عينـة البحـث الكليـة فـي األداء علـى                     
مقياس العنف األسري والعنـف العـاطفي والعنـف الجـسدي وعنـف اإلهمـال تعـزى                 

  .  لمتغير الجنس

ة للفـروق بـين الـذكور    بالنـسب  0.05)(   عنـد مـستوى الداللـة     P > ααααفقد تبين أن 
واإلناث في العنف األسري والعنف العاطفي والعنـف الجـسدي وعنـف اإلهمـال وهـذا                

 ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية لـدى أفـراد عينـة البحـث                أي  يعني قبول الفرضية    
الكلية في األداء على مقياس العنف األسري والعنف العـاطفي والعنـف الجـسدي وعنـف                

  .ير الجنساإلهمال تعزى لمتغ



التـي توصـلت إلـى أن ثالثـة أربـاع            ) ١٩٩٧( وهذه النتيجة تختلف مع دراسة التيـر        
عينة الضحايا في العنف األسري مـن اإلنـاث بينمـا كانـت نـسبة الـذكور مـن  بـين                      

   % ) .٩٠(مرتكبي العنف العائلي يصل إلى 

ضـاً  التـي توصـلت إلـى أن اإلنـاث أكثـر تعر            ) ٢٠٠٤( وتختلف مع بركات والعـز      
علـى الـرغم مـن اسـتخدام نفـس أداة           . للعنف المنزلي بأشكاله المختلفة حتـى البـدني         

التـي توصـلت إلـى     )٢٠٠٥( وتختلف مع دراسة قـشطة وثابـت   . البحث ونفس المنهج    
وجود فروق دالة إحصائياً بين األطفال الذكور واإلناث بالنـسبة لدرجـة العنـف األسـري                

  .ر الموجه من الوالدين لصالح الذكو

التي توصـلت فـي أحـد نتائجهـا إلـى عـدم وجـود               ) ٢٠٠٥(وتتفق مع دراسة محرز     
ـ ٤(فروق بين الـذكور و اإلنـاث مـن فئتـي             سـنوات فـي تـوافقهم االجتمـاعي        ) ٥ـ

  .والشخصي في الروضة

وهذا يفسر بالنسبة لبحثنا أن األطفال الذكور واإلناث يتلقون المعاملـة نفـسها وقـد يعـود                 
راسات األخرى إلى صغر حجم العينـة إذ أن الدراسـات مـن هـذا               سبب االختالف مع الد   

النوع تحتاج إلى عينات كبيرة تشمل مختلف مـدارس القطـر ومختلـف الحلقـات األولـى               
  .أو على األقل مدارس محافظة بأكملها ، والثانية 

  : بالنسبة للفرضية الثالثة والتي تقول -٣

ينـة البحـث الكليـة فـي األداء علـى           ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لـدى أفـراد ع          
مقياس العنف األسري والعنـف العـاطفي والعنـف الجـسدي وعنـف اإلهمـال تعـزى                 

  .لمتغير الفئة

بالنـسبة للفـروق بـين األطفـال       0.05عنـد مـستوى داللـة      P < ααααأن تبـين لنـا   
المضطربين واألطفال العاديين في العنف الجسدي وعنف اإلهمـال، وهـذا يعنـي رفـض               

 واألطفـال    كالميـاً  ية في الجزء المتعلـق بـالفروق بـين األطفـال المـضطربين            الفرض
 توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى أفـراد عينـة البحـث الكليـة فـي األداء                  أيالعاديين  

على مقياس العنف الجـسدي وعنـف اإلهمـال تعـزى لمتغيـر الفئـة، وهـذه الفـروق                   
 الجـسدي، ولـصالح األطفـال       المشاهدة هي لصالح األطفـال المـضطربين فـي العنـف          

   .العاديين في عنف اإلهمال

اتفقت الدراسة مع مختلف الدراسات التي أجريـت فـي هـذا المجـال بمعنـى أن معظـم                   
األطفال في عالمنا العربي يتعرضون للعنف بشتى أنواعـه إال أنـه فـي الدراسـة الحاليـة         



طفـال العـاديين   تبين أن األطفال المضطربين يتعرضون للعنـف الجـسدي أكثـر مـن األ          
وهذا يفسر عدم القبول المطلق وعـدم الرضـا التـام عـن وجـود طفـل لديـه بعـض                     

وهـذا مـن شـأنه أن يكـرس الحالـة التـي             ) اضطراب نطق وكـالم     ( صعوبات التعلم   
يعاني منها الطفل وتعزيزها وكذلك األمر بالنسبة للعـاديين هـم يتعرضـون لعنـف مـن                 

قل ضرراً من العنـف الجـسدي وهـو مـا يعيـدنا             شكل آخر وهو عنف اإلهمال إال أنه أ       
إلى تفسير الفرضية الثانية من عـدم وعـي األهـل بأسـاليب المعاملـة الوالديـة وكثـرة                   
ضغوط الحياة الممارسة على الوالدين ووجود المـساكن الـشعبية الـضيقة وعـدم وجـود                

رتكابـه  وا، وسائل الترفيه ووجود الطفل بشكل دائم داخل المنـزل أمـام نـاظري األهـل                
  . بعض األخطاء والسلوكيات وعدم قيامه بواجبه المدرسي على أكمل وجه 

  :بالنسبة للفرضية الرابعة والتي تقول  -  ٤

ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية لـدى أفـراد عينـة البحـث الكليـة فـي األداء                      
ــف     ــسدي وعن ــف الج ــاطفي والعن ــف الع ــري والعن ــف األس ــاس العن ــى مقي عل

  .غير الترتيب الوالدياإلهمال تعزى لمت
ــا أن  ــين لن ــة  = P > αتب ــد مــستوى الدالل ــين   (0.05) عن ــروق ب ــسبة للف بالن

الفئات األربعـة الخاصـة بالترتيـب الـوالدي للطفـل فـي العنـف األسـري والعنـف                   
العاطفي والعنـف الجـسدي وعنـف اإلهمـال وهـذا يعنـي قبـول الفرضـية لتـصبح                   

ية لــدى أفــراد عينــة البحــث الكليــة ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائ: النتيجــة
ــسدي    ــف الج ــاطفي والعن ــف الع ــري والعن ــف األس ــاس العن ــى مقي ــي األداء عل ف

  .وعنف اإلهمال تعزى لمتغير الترتيب الوالدي
ــاني يتعــرض   ــل الث ــا أن الطف ــين لن ــف فتب ــب التعــرض للعن ــه حــسب ترتي إال أن

ـ                    ل الثالـث هـو     لعنف أقل ثم يليـه الطفـل الرابـع فمـا فـوق وأخيـراً تبـين أن الطف
 ٢٠٠٥(  تعرضـاً للعنـف وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة القرنـي                  لأكثر األطفـا  

التي توصلت إلـى أن األبنـاء الـذين يحتلـون الوسـط فـي ترتيـب األبنـاء داخـل                     ) 
  .يكونون أكثر عرضة لالنحراف والعنف ، األسرة 

ــرة    ــون األس ــف ك ــرض للعن ــي التع ــاني قليل ــل األول والث ــسر أن الطف ــذا يف  وه
حديثة التكـوين ويكـون لـدى األبـوين طموحـات كبيـرة إال أن أعبـاء الحيـاة تكثـر                     
وتتفــاقم المــسؤوليات ربمــا عنــد الطفــل الثالــث أمــا الطفــل األخيــر فلــه معاملــة 

  .خاصة كونه صغير العائلة 
  



  : والتي تقول الخامسةبالنسبة للفرضية  - ٥

ــراد ع     ــدى أف ــصائية ل ــة إح ــاط ذات دالل ــة ارتب ــد عالق ــث  ال توج ــة البح ين
المــضطربين فــي األداء علــى مقيــاس العنــف األســري والعنــف العــاطفي والعنــف 

  .الجسدي وعنف اإلهمال
ــين كــل مــن   ــاط دال إحــصائياً ب ــة المــضطربين يوجــد ارتب ــراد عين ــين أن أف تب

  .العنف العاطفي والجسدي وعنف اإلهمال 
األطفــال وهــذا  مكمــل لتفــسير الفرضــية التــي وردت فــي الفرضــية الثانيــة بــأن 

ــة وأن وجــود الطفــل المــضطرب   ــى العائل ــراً عل ــاً كبي المــضطربين يــشكلون عبئ
ــاظ    ــسدي واأللف ــف الج ــي العن ــة لتلق ــو عرض ــالي فه ــراً وبالت ــب كثي ــر محب غي
ــة   ــل وعــدم الرعاي ــذا الكف ــاك إهمــال له ــاً هن ــسخرية وأحيان ــة وال القاســية والنابي

  .الصحية من جميع النواحي الحياتية 

  : والتي تقول السادسةية بالنسبة للفرض - ٦

ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية لـدى أفـراد عينـة البحـث المـضطربين فـي                     
األداء علــى مقيــاس العنــف األســري والعنــف العــاطفي والعنــف الجــسدي وعنــف 

   .اإلهمال تعزى لمتغير الجنس
وهذا يفـسر أن الـذكور واإلنـاث يتلقـون المعاملـة ذاتهـا وكالهمـا يتعـرض لـنفس                    

لقـسوة وهـي تختلـف مـع كثيـر مـن الدراسـات التـي ورد ذكرهـا والتـي                     درجة ا 
ــز     ــاع والع ــة مط ــذكور دراس ــن ال ــف م ــة للعن ــر عرض ــاث أكث ــت أن اإلن بين

ــملت     ) ٢٠٠٤( ــي ش ــة الت ــم العين ــغر حج ــو ص ــة ه ــذه النتيج ــبب ه ) ٣٠(وس
ــنهم  ــضطرب م ــور و) ١٥(م ــات  ) ١٥(ذك ــست بالدراس ــة إذا قي ــذه عين ــاث وه إن

ــا   ــد أنه ــا نج ــرى فإنن ــال  اآلخ ــا أن ك ــم هن ــراً إال أن المه ــاً كبي ــل مجتمع ال تمث
  .الطرفين يتعرض للعنف بشتى أنواعه

  : والتي تقول السابعةبالنسبة للفرضية  -٧

ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية لـدى أفـراد عينـة البحـث المـضطربين فـي                     
األداء علــى مقيــاس العنــف األســري والعنــف العــاطفي والعنــف الجــسدي وعنــف 

  . تعزى لمتغير الترتيب الوالدياإلهمال
  



ــ ــين ال توج ــن   دتب ــث م ــة البح ــراد عين ــدى أف ــصائية ل ــة إح ــروق ذات دالل  ف
ــف األســري وكــذلك العنــف العــاطفي   ــاس العن ــى مقي المــضطربين فــي األداء عل

إال أنـه   ، والعنف الجـسدي وعنـف اإلهمـال تبعـاً ألثـر متغيـر الترتيـب الـوالدي                  
ــين أ  ــف تب ــرض للعن ــسب التع ــب ح ــرض  بالترتي ــل التع ــو أق ــد األول ه ن الول

للعنــف يليــه الثالــث ثــم اآلخــر أي الولــد الثــاني هــو أكثــر المتعرضــين للعنــف 
ــاطفي  ــف الع ــة العن ــذا   ، وخاص ــية وه ــة والقاس ــاظ البذيئ ــرض لأللف ــه يتع أي أن

ــضطربين    ــاديين أو الم ــواء الع ــائالت س ــف الع ــي مختل ــرة ف ــود بكث ــوع موج الن
  . ره من أنواع العنف اآلخرىوهو أقل أنواع العنف إذا ما قيس بغي

  : والتي تقول الثامنةبالنسبة للفرضية  -٨

ال توجــد عالقــة ارتبــاط ذات داللــة إحــصائية لــدى أفــراد عينــة البحــث العــاديين 
ــسدي    ــف الج ــاطفي والعن ــف الع ــري والعن ــف األس ــاس العن ــى مقي ــي األداء عل ف

  .وعنف اإلهمال
 الجــسدي وكــذلك ارتبــاط تبــين أن وجــود ارتبــاط بــين العنــف العــاطفي والعنــف

ــية    ــيات الماض ــسير الفرض ــل لتف ــذا مكم ــسدي وه ــف الج ــال والعن ــف اإلهم عن
  .والذي أثبتته الدراسة 

واتفقت مـع مختلـف الدراسـات الـسابقة التـي تـم ذكرهـا بـأن األطفـال العـاديين                     
ــال     ــة ك ــدرجات متفاوت ــال وب ــاطفي واإلهم ــسدي والع ــف الج ــة للعن ــم عرض ه

  . الطرفين الذكور واإلناث 

  : والتي تقول التاسعةبالنسبة للفرضية  -٩

ــي   ــاديين ف ــث الع ــة البح ــراد عين ــدى أف ــصائية ل ــة إح ــروق ذات دالل ــد ف ال توج
األداء علــى مقيــاس العنــف األســري والعنــف العــاطفي والعنــف الجــسدي وعنــف 

  .اإلهمال تعزى لمتغير الجنس
ــين أن   ــاديين تب ــد الع ــنس عن ــر الج ــسبة لمتغي ــعة بالن ــية التاس ــي الفرض ــال ف  ك

الطــرفين يتلقــى معاملــة تحتــوي علــى العنــف واختلفــت الدراســة لــصغر حجــم  
  .العينة كما تم ذكره 

  :والتي تقول العاشرة بالنسبة للفرضية  -١٠
ــي   ــاديين ف ــث الع ــة البح ــراد عين ــدى أف ــصائية ل ــة إح ــروق ذات دالل ــد ف ال توج
 األداء علــى مقيــاس العنــف األســري والعنــف العــاطفي والعنــف الجــسدي وعنــف

  .اإلهمال تعزى لمتغير الترتيب الوالدي



ــرة   ــية األخي ــي الفرض ــر    ) ١٠(ف ــو أكث ــادي ه ــث الع ــل الثال ــين أن الطف تب
وتتفـق هـذه النتيجـة مـع         الرابعـة المتعرضين للعنـف وقـد تـم تفـسيره بالفرضـية            

التــي توصــلت إلــى أن األبنــاء الــذين يحتلــون الوســط  ) ٢٠٠٥( دراســة القرنــي 
يكونــون أكثــر عرضــة لالنحــراف والعنــف ، ألســرة فــي ترتيــب األبنــاء داخــل ا

ـ  وأيضاً يفـسر   أن األسـرة كثـرت عليهـا المـشاكل وأعبـاء الحيـاة بينمـا بوجـود                 ب
الطفــل األول والثــاني أمــور الحيــاة أيــسر وأســهل ثــم عنــدما يكبــر حجــم أفــراد 

 .األسرة تصعب المعيشة وتحتاج إلى بذل جهود أكبر

  
  

  :ات ـــــات وتوصيــــمقترح

  

إنــشاء وتفعيــل مراكــز ومكاتــب اإلرشــاد األســري فــي المــدن والمحافظــات  – ١
ــف  ،  ــاً حــول التعامــل مــع حــاالت العن ــة علمي ــة المؤهل ــوفير الكــوادر المهني وت

  .األسري 
ــري   – ٢ ــف األس ــاهرة العن ــرة بظ ــمنه األس ــن ض ــع وم ــف المجتم ــة وتثقي  توعي

ــع    ــرد والمجتم ــى الف ــة عل ــا المختلف ــؤتمر ، وآثاره ــالل الم ــن خ ــك م ات وذل
  والندوات والمحاضرات والنشرات في وسائل اإلعالم المختلفة 

 إجراء مزيـداً مـن الدراسـات واألبحـاث حـول هـذه الظـاهرة ودعمهـا ماديـاً                    – ٣
ومعنوياً وذلك لتحقيـق مزيـداً مـن الفهـم لهـا و للوقـوف علـى مـدى انتـشار هـذه                 

  . الظاهرة في المجتمع للحصول على إحصاءات دقيقة وصحيحة 
وتــوفير ) فئــة األطفــال ( شاء هيئــات حكوميــة تتــولى حمايــة تلــك الفئــة  إنــ– ٤

    . األمن النفسي واالجتماعي واالقتصادي
  
  
  
  
  
  
  
  



  :المراجع 
ــر  - ــو فخ ــسان ، أب ــل  ) : ٢٠٠٦( غ ــة بالطف ــة الخاص ــة  ، ٢ط ، التربي مطبع

  .دمشق ، منشورات جامعة دمشق ، الداودي 
دار  ، ١ط ، اإلســاءة والجنــدر  ) : ٢٠٠٦( وآخــرون ، حــسين ، أبوريــاش -

  .عمان ، الفكر 
ــة  - ــد ، البطاين ــامة محم ــرون ، أس ــر   ) : ٢٠٠٧( وآخ ــل غي ــس الطف ــم نف عل

   .عمان ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، ١ طالعادي
مجلــة الفكــر   ، ســوء معاملــة األطفــال   ) : ٢٠٠٢( ذيــاب ، البداينــة  -

  .الشارقة  ، ١١العدد ، ١١المجلد ، الشرطي 
ــدي  - ــؤمن ، الحدي ــشان ، م ــاني ، جه ــف   ) ٢٠٠١( ه ــب العن ــكال وعواق أش

 -عمـان  ،  مـؤتمر نحـو بيئـة خاليـة مـن العنـف لألطفـال العـرب         ، ضد األطفال
   .٢٠٠١نيسان 

ــان - ــاروق ، الروس ــة    ) :٢٠٠٠( ف ــطرابات اللغوي ــي االض ــة ف  -١ط - مقدم
  .القاهرة، دار الزهراء 

ــان  - ــاروق،الروس ــيكولو ) : ٢٠٠١ ( ف ــر العــاديين   س ط ، جيا األطفــال غي
  .٢٠٠١.عمان، دار الفكر، ٥
ــزراد - ــر، ال ــد خي ــصل محم ــالم ) :١٩٩٠( في ــق والك ــطرابات النط ــة واض   اللغ
  . الرياض، دار المريخ ،
ــعود  - ــرحمن  . آل س ــد ال ــت عب ــرة بن ــال  ) : ٢٠٠٥(مني ــذاء األطف ــه . إي أنواع

ــه ــايف ل ، وأســبابه وخــصائص المتعرضــين ل ــر ن ــة األمي ــة جامع ــوم األمني ، لعل
   .الرياض 

ــسعيد - ــد ،  ال ــزة خال ــا   ) : ٢٠٠٦(حم ــال وعالقته ــد األطف ــأة عن ــاهر التأت مظ
العــدد  ، ٢٢المجلــد ، مجلــة جامعــة دمــشق للعلــوم التربويــة  ، بــبعض المتغيــرات

  . دمشق ، األول 
ــسنوسي  - ــاة ، ال ــال     ) : ٢٠٠١( نج ــى األطف ــف عل ــده العن ــذي يول ــر ال األث

مــؤتمر نحــو بيئــة خاليــة مــن العنــف ،  هليــة فــي مواجهتــه ودور الجمعيــات األ
  .  عمان ،  لألطفال العرب

ــسيد - ــود، ال ــوي    ) : ١٩٩٨( محم ــنفس اللغ ــم ال ــة  ، عل ــشورات جامع من
  .دمشق ، دمشق 



ــسيد   - ــز ال ــد العزي ــشخص، عب ــالم   ) : ١٩٩٧( ال ــق والك ــطرابات النط ، اض

  .الرياض ، شركة الصفحات الذهبية المحدودة ، ١ط
أثرهــا ، أشــكالها ، مظاهرهــا ، اإلســاءة  ) :   ٢٠٠١( ليلــى ، لــصايغ ا -

  . عمان ،  مؤتمر نحو بيئة خالية من العنف لألطفال العرب،على الطفل 
ــسى  - ــاء ، العي ــات   ) : ١٩٩٩(وف ــلوك الفتي ــاء س ــي بن ــوي ف ــرة الترب دور األس

  .دمشق ، جامعة دمشق ، رسالة ماجستيرغير منشورة، االجتماعي 
ــي القر - ــسفر ، ن ــن م ــد ب ــى   ) ٢٠٠٥( محم ــري عل ــف األس ــأثير العن ــدى ت م

مجلــة العلــوم  ، الــسلوك االنحرافــي لطالبــات المرحلــة المتوســطة بمكــة المكرمــة
ــسانية    ــة واإلن ــة واالجتماعي ــد ، التربوي ــدد ١٧المجل ــرى  ، ٣ الع ــة أم الق ، جامع

  .الرياض 

ــوق  - ــد ، المعتـ ــد محمـ ــة  ): ١٩٩٦( أحمـ ــصيلة اللغويـ ــا أهم، الحـ  –يتهـ
ــصادرها  ــا  –م ــائل تنميته ــة  ،  وس ــالم المعرف ــسلة ع ــدد ، سل ، آب  ، ٢١٢الع

   . الكويت
ــش   - ــا ، انجل ــة ، ديان ــالوة : ترجم ــو ح ــواد  ، أب ــد الج ــسعيد عب ــد ال ( محم

ــال   ) : ١٩٩٨ ــة األطف ــاءة معامل ــداعيات إس ــدى وت ــيج   ، م ــال الخل ــبكة أطف ش
  .لذوي االحتياجات الخاصة 

ــين - ــود ،  أمـ ــهير محمـ ــالم   ) : ٢٠٠٥(سـ ــق والكـ ــطرابات النطـ  –إضـ
  .القاهرة  ،١ط، عالم الكتب   ، التشخيص والعالج 

ــين - ــود  ،  أم ــهير محم ــا  ) : ٢٠٠٠(س ــبابها وعالجه ــة أس ــسلة  ، اللجلج سل
  .القاهرة ،دار الفكر العربي ،  ) ٢( الفكر العربي في التربية الخاصة 
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ــدي - ــن دري ــذ فــي المــدارس  ) : ٢٠٠٧( فــوزي أحمــد ، ب ــدى التالمي العنــف ل
  .الرياض ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  ، الثانوية الجزائرية

العالقــة بــين إســاءة معاملــة الطفــل  ) : ٢٠٠٣( توفيــق عبــد المــنعم ، توفيــق  -
ــة   ــسية واالجتماعي ــرات النف ــض المتغي ــة   مج،وبع ــة العربي ــة الطفول ــد ، ل المجل

   .الكويت  ، ١٥العدد ، الرابع 

ــات - ــصطفى ، حركـ ــرة  ) : ١٩٩٨( مـ ، مقدمـــة فـــي اللغويـــات المعاصـ

  .بيروت ، المكتبة العصرية 



التــشخيص (اضــطرابات الكــالم واللغــة    ) : ٢٠٠٥ ( إبــراهيم، زريقــات  -
   .عمان، دار الفكر، ١ط، ) والعالج

ــات - ــراهيم، زريق ــيم     ) : ١٩٩٨ ( اب ــوعي وتنظ ــى ال ــدريب عل ــة الت فاعلي
ــأة    ــالج التأت ــي ع ــنفس ف ــشورة  ، الت ــر من ــستير غي ــالة ماج ــة -رس  الجامع

   . عمان-األردنية
ــليمان- ــد ،  س ــد الحمي ــسيد عب ــل   :  )٢٠٠٣( ال ــة والطف ــيكولوجيا اللغ  -١ط، س

  .القاهرة ، دار الفكر العربي 
ــرحمن    - ــد ال ــد عب ــقيرات ،محم ــل . ش ــصري ، ناي ــاءة :  )٢٠٠١ ( الم  اإلس

اللفظية ضـد األطفـال مـن قبـل الوالـدين فـي محافظـة الكـرك و عالقتهـا بـبعض                    
ــة  ــة المتعلق ــرات الديموغرافي ــدين المتغي ــو    . بالوال ــة يوني ــة العربي ــة الطفول مجل

  .، الكويت 
  .، دار العلم للماليين ، بيروت أسس البحث العلمي): ١٩٧٩(عاقل، فاخر-
ــود  - ــد المحم ــو ، عب ــاس أب ــامة عب ــشري ، ش ــين ، الب ــد األم  ) : ٢٠٠٥( محم

ــة  ــل العولم ــي ظ ــري ف ــف األس ــة   ، العن ــوم األمني ــة للعل ــايف العربي ــة ن ، حامع
  .الرياض 

ــاب  - ــد الوه ــى ، عب ــد    ) : ٢٠٠٠(ليل ــف ض ــة والعن ــري الجريم ــف األس العن
  .  بيروت ، دار المدى للثقافة والنشر  ، المرأة

ــداي  - ــول ، ع ــد الرس ــل العاط ) : ٢٠٠٥( عب ــى الطف ــا عل ــرية وأثره ــة األس  ف
   .بيروت، شباط  ) ٧٥( العدد ، مجلة النبأ ، 
ــسن   - ــي ح ــاوي، فتح ــليمان وملك ــد س ــودة، أحم ــث ): ١٩٩٢(ع ــيات البح أساس

، جامعــة اليرمــوك، كليــة التربيــة، إربــد، العلمـي فــي التربيــة والعلــوم اإلنــسانية 
  .األردن 

ــد اهللا - ــدي العب ــود، فن ــ  ) :١٩٩٨ ( محم ــأثير برن ــي  ت ــرح ف ــي مقت امج عالج
تحــسين القــدرة القرائيــة لطلبــة الــصف الــسادس األساســي ممــن يعــانون مــن  

 رســالة ماجــستير غيــر  ،صــعوبات فــي القــراءة فــي مــدارس األغــوار الــشمالية
   . األردن ، جامعة اليرموك ،  كلية التربية ،منشورة

ــي- ــصطفى،  فهم ــالم   ) :  ١٩٧٥ ( م ــراض الك ــصر   ،  ٤ط، أم ــة م ، مكتب
  .قاهرة ال



ــيض - ــأمون، مب ــشباب  ) : ١٩٩٧ ( م ــى ال ــة إل ــن الطفول ــا م ــنهج -أوالدن  م
ــسلوكية    ــسية وال ــة النف ــي للتربي ــالمي  ، ١ط ،علم ــب اإلس ــروت(، المكت ، بي

  ).عمان، دمشق
ــصر  - ــين  ، ن ــد أم ــهى أحم ــاءة   ) : ١٩٩٩( س ــين اإلس ــاً ب ــون عقلي المتخلف

   .واإلهمال
ــوبرغر - ــي ، ني ــرون ، ايل ــو  ،وآخ ــة رم ــد ، ترجم ــاءة  ) : ١٩٩٧(  أحم إس

  .دمشق ، وزارة الثقافة  ، معاملة األطفال
ــان - ــال ، هالاله ــرون ، داني ــة ، وآخ ــد ، ترجم ــد اهللا ، محم ــادل عب  ٢٠٠٧( ع

ــعوبات الــتعلم  ) :  ــا – مفهومهــا -ص دار  ،١ط ،  الــتعلم العالجــي - طبيعته
  .عمان ، الفكر 

ــف  - ــد أ ،وول ــة، ديفي ــف : ترجم ــيد  ، يوس ــة س ــاءة  ) : ٢٠٠٥( جمع اإلس
 .القاهرة ، المشروع القومي للترجمة  ، للطفل

  
  

  :المراجع األجنبية 
  

1 - Saraga, Esther( 1993 ) :The Abuse of Children. p.p. 
47 -82. Social Problems and The Family. Rudi Dallos & 
Eugene Mclaughlin, Editors. London: SAGE  

 
2-Weiss, Curitis.E.Clinical management of articulation 

disorders.C.V….Mosby, London.U.S.A (1979) 
  

  : المراجع من مواقع االنترنت 

ــصري  - ــدر ، الب ــصية   ) : ٢٠٠٧( حي ــات الشخ ــي إثب ــري ال يعن ــف األس  العن

  :من شبكة االنترنت عنوان الموقع ، أخبار النبأ في الفكر والثقافة ، 
                                    http://www.annabaa.0rg/nbanews/04/37.htm   

ي  .bIIIIIII ا���IIIIIIIB   ، ���������� اm ب�������L :�<��������   ، ا��������!��  -LIIIIIII%�اء اIIIIIII� ، ا# 
:������L [���������   ، :2<,�������� ا�<������1ـ	ن�ة �<�������n ا$��������Eاء ��������; ا�Y������5N وا�<�������أة     

�ن��\ Eا$ن ، n��),>ان ا�,���� :www.Musandah.com               
                                                     



ــى   ــد  ، الككل ــي محم ــة العرب ــائلي    ) : ٢٠٠٥( بدري ــف الع ــباب. العن  األس

ــار ــة   ، واآلث ــرأة الليبي ــات الم ــوث ودراس ــز بح ــت  . مرك ــبكة االنترن ــن ش ، م
    http://www.elssafa.com/makl%20-2-6.htm :عنوان الموقع 

�ن�\ ���,ان       :� ، ا��,ار و(	ی� :L ا�
�3        ) : ٢٠٠٦( :�<�  ، ا�<�pي -Eا$ن ����] L
n),>ا�:                                                 nesasy.org@  SyrianWomen 

ــزع - ــد اهللا ، المهي ــف    ) : ٢٠٠٣( عب ــكال العن ــر أش ــري أخط ــف األس  ، العن

  :من شبكة االنترنت عنوان الموقع ، شبكة النبأ المعلوماتية 
                                            http://www.annabaa.-rg                         

ــشطه - ــت  ،  ق ــد ، ثاب ــام أحم ــى ، وس ــز موس ــد العزي ــأثير  ) : ٢٠٠٦ ( عب ت
ــة     ــالب المرحل ــح لط ــة رف ــي مدين ــسية ف ــصحة النف ــى ال ــري عل ــف األس العن

ــع    ــصف التاس ــى ال ــسادس إل ــصف ال ــن ال ــة م ــة واإلعدادي ـــة ، االبتدائي المجل
ـ  ــشبك ـــة لــ ـــة اإللكترونيــ ــسيــة العربيـــ ـــوم النفــ   ،ـة العلــ

ــد  ـــث  المجلـــ ــدد -الثالـــــ ــع .  ١٢ العـــ ــوان الموقـــ : عنـــ
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=12 

  

  :نترنتالمواقع ا
http://www.jeddahedu.gov.sa  
http://www.alriyadh.com 
http://www.adabatfal.com 
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عينة األطفال المضطربين
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  المضطربين التالميذ ةرسم بياني يوضح النسب المئوية ألنواع العنف في عين



عينة األطفال العاديين
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عينة األطفال العاديين
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   التالميذ العاديينةرسم بياني يوضح النسب المئوية ألنواع العنف في عين
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