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 عالفة توجد ال والرسامين )للرسومات جنوجلي. اسم على الوجاهي للغن المركز رعاية تحت الكراس. في الرسوم معظم
الكراس(. بمحتوى

عد•—جيل إبريت لغوي: تحرير
كيدر. ميرة ستوديو هندسي: تصميم
ويلخ. مؤور مطبعة طباعة:
.02-6557560 فاكس: .02-6557198 تلفون: .91034 القدس 3489 ص.ب جوينت. تلة أشليم:
ashalim@jdog.il إنترنت:

www.ashalim.org.il
"أشليم". لجمعية محفوظة الكراس هذا على الحقوق جميع
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 خدمات وتحلوير تخطيط جمعية
وأسرهم ضائقة فى والشباب لألطفال

لرهد إرشاد كراس
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 1999 آذار

 في المعزول والشباب الخطر حالة في األطفال لظاهرة الجماهيري الوعي زاد األخيرة. السنوات في

 لألوالد خدمات وتطوير تخطيط وظيفتها والتي أشليم جمعية أفيمت الخلفية هذه على إسرائيل.

 جودة وتحسين الموجودة الخدمات جودة تحسين أجل من وذلك وعائالتهم. ضائقة في والشباب

الضائقة. لمجموعة للمنتمين الحياة

 السلطات وإبالغ الخطر حالة في والشباب األطفال رصد في الكامنة للصعوبة جدا واعون نحن

 التغلب في مساعدتهم أجل من التربية مجال في للمهنيين الكراس هذا أعد وضعهم. عن المالئمة

 وراء من القصد إنما ضائقة. في لولد جيدة عالجية نصائح تقديم بصدد لسنا الصعوبة. هذة على

 ضائقة. في أوالد عن واالبالغ الرصد عملية خالل للمهنيين مرافقة كأداة يستعمل أن الكراس هذا

ومساعدتهم. ضائقة في األوالد لموضوع إضافية دعامة يشغل الكراس هذا استعمال أن واثق إني

 طيلة تمت التي بالمعاونة خاص بشكل وأشيد المهمة. هذه إنجاز على عمل من كل أشكر أن بودي

 والذين والتعليم, التربية وزارة في العاملين وبين االجتماعي والرفاه العمل بوزارة العاملين بين الوفت

النور. الكراس هذا رأى لما للمساعدة واستعدادهم مساعدتهم لوال

 التحيات مع

 تهبر يوسي
العام المدبر



 إسرائيل دولة
 التربية وزارة
التربوية اإلدارة

 1999 نيسان 18

 جوينت ل مشترك كمشروع ضائقة في األوالد لرصد إرشاد كراس إلصدار القلبية تبريكاتي أرسل

 العمل ووزارة التربوية اإلدارة - والتعليم التربية وزارة مع باالشتراك "أشليم' وجمعية إسرائيل"

االجتماعي. والرفاه

 سيساعد الكراص هذا ضائقة في لألوالد مسبق لرصد الشامل العمل بالغة بأهمية نرى نحن

المهني. والتنسيق البالغ التعاون خالل من األوالد مع يعملون الذين المربين

 الذين "أشليم" جمعية والرائدة- الدافعة القوة وخصوصاً المشروع هذا في العاملين لكل تبريكاتي

 عادية غير بطريقة يساعد سوف النموذج هذا المشروع. إلكمال ومسؤوال رائداً مهنياً عمال فدموا

 في )הנורמטיביים( المعيارية التطور عملية في وإدماجهم ضائقة في األوالد عدد بتقليص وأصلية

والتعليم. التربية جهاز

 لرهد إرشاد كراس
خائقة فاي اوالد

العافية يعطيكم

 تعباني مع
 كوهن يتدعدحق

التربوية اإلدارة ومدير العام المدير نائب

ل

ئ
٦

٦
ل
در □□□



 إسرائبل دولة
 االجتماعي والرفاه العمل وزارة

والشاب الولد خدمة

1999 آب 15

 لجمعية مشترك كمشروع ضائقة في األوالد لرصد إرشاد كراس إصدار في باالشتراك سعدنا

االجتماعي. والرفاه العمل ووزارة التربوية اإلدارة التربية- ووزارة ٠ أشليم

 أجل من ضائفة في لألوالد مسبق لرصد بالمهنة العاملين كل اإلرشادي الكراس هذا يساعد أن نأمل

فعلي. لخطر وتحوله الخطر حدوث احتماالت لمنع المالئمين والتدخل العالج منظومة تشغيل

 أشغلت والتي الله( )رحمها بر نعمي للسيدة وخصوصاً "أشليم" لجمعية شكرنا عن نعبر أن نريد

 حنه للسيدة الدافعة. القوة كانت التي الجمعية في البشرية الكوادر فسم رئيسة منصب سابقاً

 كوتشك —ليغي نيريت للسيدة إسرائيل". "جوينت في ضائقة في األوالد فسم رئيسة سابقاً —كتس

 توفر لم التي الشباب لقانون القاصرين لشؤون رئيسية اجتماعية مامورة فبر- لمريم الكراس. مؤلفة

والتعليم. التربية وزارة في ولشركائنا والمرافقة باالستشارة جهودها

 عمال يدمح تطويرها. على "أشاليم" جمعية تعمل أخرى لمشاريع باإلضافة الكراس هذا بأن نعتقد
 التعامل في أساسياً شرطاً بشكل الذي األمر المختلفة. المجاالت وبين المختلفة. المؤسسات بين

ضائقة. في األوالد موضوع مع

 التحيات مع

 فينطر موطي
 والشباب األوالد فسم مدير
االجتماعي الرفاه وزارة



معدمه
 الممكن من وصفيرة هامشية ظاهرة ليست وهذه اإلهمال. من أو التنكيل من إسرائيل دولة فى األطفال من الكثير يعاض

 الواقع. في والشباب. األطفال نفوس في عميقة جروحاً تترك ونتائجها فظيعة اجتماعية ظاهرة إنها تناسيها. أو تجاهلها
 للسلطات عنهم التبليغ ويتم رصدهم. يتم اإلهمال من أو التنكيل من يعانون الذين األطفال من فقط صغيرة نسبة

ولعاثالتهم. لهم مهنية بمساعدة ويحظون

 في متفاوتة بدرجات دورا. تأخذ المجتمع شرائح كل أن يبدو األوالد. هؤالء رصد صعوبة من يزيد الصمت. من سميك جدار
 االجتماعيون العاملون الشرحلة. مستخدمو الحضانات. في مربيات معلمون. العائلة. أطباء جيران. أفارب. . آباء الصمت: هذا

 بكون الشائع االعتقاد يزعزع المشكلة. بوجود االعتراف عوامل: عدة من الصمت ينبع النفسية. الصحة فى والعاملون
 ألكبر فيه معرضاً يكون الذى المكان أيضاً هو -عائلته- آخر مكان كل من حماية أكثر الطفل به يكون الذى المكان

 الحسنة المعاملة يضمنان ال الدم صلة و' البيولوجية األبوة أن استيعاب أيضاً الصعب من الخطر. حدوث احتماالت
 الصعب من تنكيل. وضع فى طفل رؤية الصعب من ذلك. إلى باإلضافة أوتوماتيكى. بشكل لألوالد والحماية والمحبة

 ومرات أيضاً نرى أننا كما التفكك. وشك على العائلي اإلطار ورؤية شيء فعل على القدرة وعدم الضائقة المعاناة. رؤية
 اهتمام أي أن يشعرنا ما لقدرهم. ومتروكين معزولين عاطفى. دعم دون الموجودين المستحيلة, اآلباء حياة ظروف عديدة

شيئاً. نر لم أننا أنفسنا نقنع أن األسهل من يكون لذلك إضافي. بضرر وأطفالهم يحعيبهم فد مهنيين ومعالجة

 ارصد د وضا ا كزاص
ضائقة فاي اوالد

 يرى من هناك وإهمالهم. باألطفال التنكيل موضوع مع اإلسرائيلي المجتمع تعامل في مهم تحول حدث األخير. العقد في
 بالحدث المستشفى إلى الوعي فافدة 1988 األول تشرين في وصلت التي طبريا. من سنوات ثادث بعمر طفلة موران. بموت
 تسبب لقد االفارب. أحد فبل من المستمر للتنكيل تتعرض كانت موران أن تبين الفحص في التحول. نقطة شغل الذي

 أسئلة أثار وموتها الوعي. فاقدة فضتها أشهر خمسة بعد ماتت موران بجسمها. جنسية وإصابات حروق صعبة. بأضرار
 في االجتماعيون والعمال ونموها تطورها مدى على شاهدوها الذين والممرضات األحلباء جيرانها. أقرباؤها. كان أين صعبة:
 مصيرها. على خوف أو فلق وجود عن الشرحلة أو االجتماعي الرفاه سلطات بإبالغ واحد شخص ولو يقم لم ولماذا الحي.

 حدوث احتمال من يقتص فانون مشروع طرح في للمبادرة كنيست وأعضاء مهنيين خبراء حقرت الصعبة األسئلة هذه
 مع بالتعاون الكنيست. في خاصة للجنة النشط العمل من سنة نهاية ومع .1989 الثاني تشرين في مشابهة. حاالت
 منع فانون” الكنيست في األمر نهاية في شبع ,”إلي” ومنظمة الطفل. لسلدمة الوطني المجلس أعضاء ومنهم: خبراء

 إسرائيل فى تقرر األولى. وللمرة (.”العقوبات لقانون 16 رفم "تصحيح الرسمى: )وباسمه ”والعاجزين بالقاصرين التنكيل
 يتغاضى ان يمكن ال ظاهرة بل داخلياً عائلياً أمراً ليس العائلة إطار فى األطفال تعذيب أن فيه التباس ال واضح وبشكل

 عن نتحدث عندما تاكيداً أكثر الواجب هذا يتدخل. أن المجتمع على وإهمال تنكيل حالة كل وفي لذلك. المجتمع. عنها
 يجب. كما ذلك عن يبلغ وال بذلك يعرف أو بأطفال تنكيل بوجود يشك من كل لذلك. مهنيين. أشخاص وعن عائلة أفراد
السجن. فيه بما العقاب عليه يحل

 ريادة هناك أن المعطيات رخلهر وإهمالهم. باألحلفال التنكيل لظاهرة الجماهيري الوعي مدى كبير بشكل القانون زاد



 زلنا ما أعظم. المخفي زال ما لكن االجتماعي. الرفاه لسلطات االبالغ وبمدى إهمالهم وحاالت األطفال عدد في ملحوظة
 التنكيل حاالت من كثير عن تبلغ اإلعالم وسائل زالت ما واإلنكار. العيون إغالق التجاهل. من كثيرة حاالت على شاهدين
 للطفل والضرر المعاناة وتقليص المساعدة تقديم الممكن من لكان سابقاً. عنها وأبلغ كشفت لو والتي الصعبة
وعائلته.

لرهح إرشاد كراس

 يومياً األوالد تقابلون الذين أنتم األطفال. مع يومي باتصال الموجودين المهنيين الخبراء إليكم. موجه الكراس هذا
 طويلة لمدة ترونهم أنتم الشبيبة. نادي في الظهيرة بعد ساعات في أو مهني إطار في المدرسة. الروضة. الحضانة. في

 الكلمات. خالل من ذلك يفعلون إنهم وأخبارهم. حياتهم عن معكم فقط يتحدثون أنهم الممكن ومن وينمون. يكبرون
 عامال يعرفون ال الغالب. فى األوالد اآلخرين. ومع أنفسهم مع وتعاملهم تصرفهم بطريقة أو بالحركة واللعب, الرسم

 يحدثونكم هم واإلهمال. التنكيل بمشاكل متخصص هو الذي المجتمع من آخر شخص أي أو نفسياً. مختصاً أو اجتماعياً.
 األشخاص أنتم ألنكم المتخصصون أنتم لألوالد بالنسبة واع. غير بشكل أو بالرمز ولو ضائقتهم. وعن لهم يحدث عما

 شخص من فريبون أنهم يشعروا بأن نجحوا وإذا طويلة, لغترة شخصية عالفة بناء يمكنهم ومعكم منهم. القريبون
 وباستعدادكم اإلصغاء على بقدرتكم بكم. متعلقون األوالد أنتم. الشخص هذا يكون أن األكبر االحتمال عائلتهم. خارج

نفسه. الوافع يفرض عندما فليال. ولو وضعهم. لتغيبر العمل على وبقدرتكم بضابقهم. ما لسماع
 لكي واإلهمال. للتنكيل يتعرضون أنهم لكم األطفال يرمز بواسطتها التي المختلفة العالمات الكراس هذا يصف

 الرصد عملية في مساعدتكم الكراس هذا وظبغة المالئمة. للجهات والتوحه ضائقتهم على التعرف تستطيعوا
 الطريقة والختيار . العالمات هذه مشاهدة بعد فعله عليكم ماذا القرار على ومساعدتكم بلبلتكم. نقاط في ومساعدتكم

 بالنسبة التشاور بامكانكم من ومع التوحه. يمكنكم لمن الكراس في موضح لذلك. باإلضافه الفعل. لرد المفضلة
بها. أو فيها تعملون التي األطر داخل للسلطات. اإلبالغ لطريقة

 مواضيع مواجهة من تخوف هناك ومفهوم. طبيعي صدود هناك والقراءة. لالطالع سهلة ليست الكراس هذا في المادة
للوافع. المظلم الجانب مع صعبة.

 ضائقة. فى أطفال على للتعرف حقيقية عمل كاداة استعماله بهدف استعماله. يسهل بشكل الكراس هذا تحرير حاولنا
عملكم. في ومفيداً ناجعاً تجدوه أن نامل
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 فى المهنيون األشخاص يواجهها التى الصعوبات
خائقة فى أوالد رصد
 تنكبل حالة يواجهون أوالد بالغة. خطر حالة في بأوالد نلتقي أن بإمكاننا ,وممرضين مربين معلمين. مهنيين: كأشخاص

 بالمهمة ليس ضائقة فى ولد عن اإلبالغ ولكن عنهم. السلطات إبالغ والقانونى األخالفى المهنى. واجبنا من وإهمال.
 على مصيرياً تأثيراً بؤقر أن الممكن من هذا المسؤولية نحمل المسؤولية. تحمل معناه اإلبالغ اإلطالق. على السهلة

 لسنا نحن الغالب في والقلق. التردد يثير األمر هذا أن والواضح. الطبيعي من ولذلك أسرته. أبناء حياة وعلى الولد حياة
 مخيفة ذكريات فينا يثير أن أيضاً الممكن ومن وبخيف. بهدد التنكيل موضوع شكوكنا. صحة من فاطع بشكل متأكدين

 االقتصادية- للمكانة تأثير وهنالك بها المدتز فى نرغبط ال ومهنية شخصية عالفات هناك لذلك باالفعافة حلفولتنا. من
 نراه بما يتعلق بما فعلنا رد على تؤدر وغيرها العوامل هذه البنت. الولدا ألبوي بالقرب لإلحساس أو للمهنة االجتماعية.

 الولد مصبر على وكذلك االجتماعي الرفاه سلطات بإبالغ فرارنا على تؤثر وهي البنت. الولدا مع اتصالنا في به نحس او
وأسرته.

 ايضا وأحيانا اليأس بالغراغ. اإلحساس االكتئاب. رؤية الصعب من خطر. حالة في ولد لقاء والمؤلم الصعب من عام. بشكل
 أننا وبالتأكيد تحدث. أن باسكانها الصعوبات هذه مثل أن نؤمن أن نريد وال نرى أن نريد ال نحن عنها. يعبر التي العدوانية

 الجماهيرى. النادى فى أو الحضانة فى الصف. فى "عندنا"- تحدث حين بالغشل إحساس حتى أو شخصية بضائقة نحس
 الولد. جسم تفحلى التى الزرفاء والكدمات الجسدى الضرب عالمات كل أن ونأمل للحظة. الطرف نفض أن نفضل نحن

 العالمات هذه أحياناً األسف. مع ولكن الحقيقة. في لها وجود ال رأيناها التي العادية غير والسلوكيات الرموز التفوهات.
لمساعدتنا. محتاج طفل يقف الهاديء. األخر. الجانب في أن تشبر وهي بالفعل. موجودة

 لرهد ارشاد كراس
ضائقة فاي اوالد

 عندهم. تكون أن نتمنى كنا )الوالدين( اآلباء عند فدرات وجود فكرة إتباع إلى نميل ألننا الحقيقي. الوافع نرى ال نحن أحياناً
 فبه نرى ال بشكل علينا تؤدر أن بإمكانها للوافع صحيحة غير رؤية القدرات. هذه الوالدان يملك ال الوافع فى ولكن

 بالفعل يحدث لما وافعي وغير خيالياً تفسيراً نقدم أن الممكن ومن والداه. أو الولد لها يتعرض التي الكبيرة الصعوبات
 نستطيع لن لذلك الولد. تربية عند األمر ولي منها يعاني صعبة معبقات عن الطرف نفض أن الممكن من أعيننا. أمام

 الولد بين تحصل التى للعملية مشابهة عملية هنا تحدث الالزمة. المساعدة تلقى على الولد ومساعدة مساعدته
 في ننجح لم نحن وأيضاً إلبها. باالستجابة بنجحون ال أنهم أو للولد المختلفة االحتياجات بميزان ال الوالدان ووالديه.

والولد. للوالدين الواقعية االحتياجات فهم
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 اإلبالغ عملية بشأن مترددين إالأنفاالنزال الوضع. صعوبة لوشخصنا حتى ولكن
ة نفسدها

 الخيال؟ نسيج من فقط يكون أن يمكن صحيح؟ غير رأبنه الذي كان لو )ماذا له أساس ال اإلبالغ أن يتضح أن نخشى ٠
الحقيقة؟( يقل لم الولد أن لو ماذا

لألبد. ناحيتنا من نفقده وهكذا الولد. مع العالفة إفساد من نخشى ٠

يأسرته. الولد عالفة نفسد أن نخدثهـى ٠

السلطات. أبلغ الذي المصدر كنا أننا له اتضح اذا تجاهنا. الوالد فعل رد من نخشى ٠

 وماذا للشكوى؟ يلتفتوا لم إذا )وماذا المالئم بالشكل الحالة تعالح سوف االجتماعى الرفاه سلطات أن دائماً نثق ال نحن ٠
للشكوى؟(. نتيجة أكثر الولد تضرر إذا وماذا شيء؟ إثبات يستطيعوا لم إذا

تامة. معرفة عدم- حالة في نبقى وهكذا الحالة. معالجة بنتائح المتعلقة المعلومات نتلقى ال أن نخشى ٠

 )من بالغنا إثر الالزمة الحماية على نحصل ال أن أو بها. نعمل التي المؤسسة فبل من إبالغنا تقبل كيفية من نخشى ٠
اتخنناها. التي الخطوات يعرفلوا أن حتى الممكن من أو عنا(. المسؤولين

 وهى نبلغ. أن إرادتنا على أو اإلبالغ على فدرتنا على تؤدر أخرى عوامل عدة هنالك الدثهـخصى. والتردد المخاوف عن عدا
 مع اللقاء حالة مع أفضل بشكل التعامل في دساعد أن شأنها من العوامل بهذة المعرفة أن يذكر يلي. فيما مفضلة

وأسرهم. األوالد

االجتماعية: االقتصادية- تأثيرالخلفية

 االجتماعية- المكانة وذوي العالية االقتصادية االجتماعية- المكانة ذوي مع يتعاملون المهنيين األشخاص أن تببن
 صعوبة يثيرون ”"محترمة مهنهم تعتبر التي المهن أصحاب المنكالن. الوالدان مختلف. بشكل المنخفضة االقتصادية

 دور إنكار حتى أو تقليل إلى نميل نحن موضوعيين. يكونوا وأن مهني ”بعد أخذ” يستصعبون المهنيون واألشخاص مميزة.
 المجتمع. طبقات كل بين وارد الظاهرة لهذه االحتمال أن من بالرغم االهمال. أو التنكيل فى العالى المنصب ذى الوالد
الدرجة. لهذه شاذاً عمال عمل بانفسنا. ينغرنا قد إنساناً أن التصديق عدم إلى نميل نحن

 ذى والد من أكثر يخسره ما له ’ بالتنكيل بتهم أكثر عالية اجتماعية مكانة ذا والداً أن االفتراض. العاملين باستطاعة
 عالية. اجتماعية مكانة ذي والد من تخوف هنالك أحياناً االفتراض. هذا حسب العمل ثم ومن منخفضة. اجتماعية مكانة
 يمصدافبتعا التشكيك على قدادر وهو له. الموجه االتهام لهذا للتصدي أكثر واجتماعية مادية موارد بحوزته أن حيث

ويعالح. يقبل سوف إبالغنا بأن إيماننا درجة على يؤدر أن الممكن من الذي الشيء المهنية.



الشخصية: تأثيرنجربتنا

 من كهذه بداالت مروا الذين األشخاص طفولته. في وإهمال تنكيل بحالة مز فد ذاته المهنة صاحب يكون أن الممكن من
 أن الممكن من ء الشى هذا األخر. الجانب من لكن المهنى. عملهم فى حساسية أكثر يكونوا أن واحد جانب من الممكن
 ء الشى هذا تخطيت أنا "إذا يقول: أن مثال. الممكن من بصددها. يقف التى للحالة وإنكاراً اكتئاباً المهنة لصاحب يسبب

بسالم". به سيمر أيضاً الطفل هذا إذن عليه. وتغلبت
 شعور تحذير: عالمات لذلك يوجد وخوفاً. بلبلة تسبب أن الممكن من المهنة, صاحب بها مز بالتنكيل سابقة تجربة
 الجديربه من الحاالت هذه مثل في بالغة. بقوة للذاكرة ترجع صعبة شخصية وذكريات أفكار أو اشمئزاز عارم. بخوف

مهني. دعم خبيروتلقي شخص مع التحدث

المهنة؛ صاحب أمومة تأثيرأبوة/
 أو الجسمانى التنكيل أعمال شأن من يقلل ان الممكن من الشخصية. حياته فى والد أيضاً هو الذى المهنة صاحب

 يواجه فد والد كل أحياناً. بها يشعر فد أيضاً هو لمشاعر تطرف هي األعمال تلك إلى تؤدي التي المشاعر ألن الجنسي.
 أي تقبل الولد فبل من رفض مستمر. بكاء سلوكية. مشاكل مثل: صعوبات يواجه أن فيها عليه يتعين كثيرة, حاالت
الوالدين. بسلطة استهتار أو لها واالنصياع حدود
 ال كى أو الولد. يضرب ال كى نفسه لضبط فعلية بحاجة الوالد يشعر وفد كبيراً. غضباً الولد سلوك يثير فد أحياناً
ومحقراً. ومهيناً مذال يكون فد شيئاً له يقول
 الصلة أن حيث واع. ال تجاهل أو اإلنكار من حالة المهنة صاحب الوالد عند ينشا فد الجنسى للتنكيل بالنسبة أيضاً

وأوالدهم: الوالدين يبن العالفة في هالم مرغب الجسمانية
 مهن أصحاب ذلك. إلى وما الصباح ساعات في السرير في بالعبونهم يحمونهم. يالطفونهم. أوالدهم. يحضنون الوالدان

 لديهم شخصية صعوبة خالل من وذلك السلوكيات هذه إطار عن تخرج ال أعمال أنها على التنكيل أعمال يفسرون فد آباء
المقبولة. الحدود عن به خرج عمل بفعل فام آخر والداً أن حقيقة مع للتعامل
إليها. يستجيب ال ولذلك الولد من إلشارات الروح بهذه تفسيراً يعطي فد األب المهنة صاحب

 الممكن من لذلك باالضافة وجودها. نعي أن هو الفصل هذا في وصفها تم التي الصعوبات مع للتعامل طريقة أفضل
 الصعوبات. في والمشاركة والدعم لالستشارة ثابت نقاش منتدى إقامة وحتى شخصية. إرشاد بعملية القيام الجدير ومن

 أفكاره. فى اآلخرين إشراك على القدرة دون لوحده كهذه صعوبات المهنة صاحب يواجه عندما فوة. لمصدر نحولها بذلك
إنكاره. ثمن يدفع أن يمكن الطفل. عادة ما. شخصاً نجد فد

 لردد إساد كراس
نائخت، فاي اوالد
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الجيلي التوزيع حسب الرصد- عالمات

الجزء؛ مضمون

الرصد: ).عالمات

21 ص- سنتين عمر حتى الرضع األطفال عند ٠

28—ص سنوات ست حتى سنتين أبناء أطفال عند ٠

35-ص سنة عشرة اثنتي حتى سنوات ست أبناء أوالد عند ٠

43ص- سنة عشرة ثمانى وحتى سنة عشرة اثنتى أبناء شباب عند ٠

معه والشحنث للفتى اإلصغاء األول: الفعل .رذז

الفتى مع المحادثة ماهية ٠

الفتى مع المحادثة في أساسية آليات ٠

50ص-

50ص-



الرصد عالمات ٠أ

عمرسنتين حتى الرضع األطفال عند
مقدمة

التالية: لألسباب وذلك اإلهمال أو للتنكيل عرضة أكثر سنتين عمر حتى الرضع األطفال يكون

 لدى األعمال" "جدول يقدرون ال األغلب على الوقت. بمنحهم وااللتزام دائمة بصورة اهتماماً الرضع األطفال يتطلب .1
عام. بشكل متعبون هم الرضع لألطفال والدان متقطعاً. نومهم يكون قد كثيرون أطفال الوالدين.

بتهدئته. األهل ينجح ال عندما باألخص كبيراً. توتراً يسبب أن يمكن الرضيع بكاء .2

 بأن ويظنون صعباً فعلهم رد يكون قد أهل وهناك متجعدة. جلودهم جميلين. ليسوا الوالدة حديثو كثيرون رضع أطفال .3
أطفالهم. عند ما عيباً هناك

 من األهالى من هنالك القليل. يعطون ولكن الكثير يطلبون فهم وديين. األطفال يكون ال األولى, األشهر 4-3 فى .4
ذلك. على الشكر يتلقى أن دون العطاء بمجرد االستمتاع يستصعب

 يعانون الذين األطفال خاص. بشكل عصبيين أطفاال أو مرضى أطفاال يكونون ما عاد؛ كثيراً يبكون الذين الرضع األطفال .5
 احتياجات من أكثر احتياجاتهم أن حيث ضائفة. في األحلفال من خاصة مجموعة على يحسبون صحية مشاكل من

العاديين. األطفال

 وعدوانية. غضب نوبات التمرد. بالعناد. أحياناً. عنها يعبرون االستقاللية إلى تشير سلوكيات بطورون الرضع األطفال .6
وصبراً. تفهماً األكثر األهل على أيضاً صعبة تكون أن الممكن من كهذه سلوكيات

 الطفل يكون أن فبل للنظافة التربية عملية تبدأ حيث واألهل. األطفال بين التوتر عوامل أحد هى للنظافة التربية .7
 لالنتقاد معرضاً الطفل يكون قد الحالة. هذه مثل في األهل. عند صعباً إحساساً الفشل يسببه فد لها. مستعداً
لذلك. سببا يفهم وال والعقاب

الرصد عملية

 أسرته. وألبناء له مراقبتكم خالل من وذلك. الرضيع الطفل من التنكيل إمكانية إلى تشير عالمات لتلقي إمكانية هنالك
 عن الوالدين حديث خالل من تواجدكم. أثناء تظهر التى أسرته أفراد وبين بينه اليومية العالقات عن انطباعاتكم خالل من

الشكوك. تثير فد بمعلومات واجهوكم الذين الجيران أو المهن أصحاب خالل من وأيضاً الطفل
 في الجيل هذا مثل في األطفال الرصد: عملية في بالغة أهمية ذا دوراً تشقل أسرته بأفراد الطفل عالفة عن االنطباع

 كيف مثل: أسئلة بهم. المعتني شخصية مع أو الوالدين أحد شخصية مع أساسية لعالفة آخر جيل أي من أكثر حاجة

 لرهد وشاد ا( كراس
ضائقة فاي اوالد



 طبيعة عن الكثير تعلمنا أن الممكن من اآلخر, عن احدهما يترك وكيف الوالد يمسكه كيف للحضانة؟ الطفل يحضر
 غير الجيل هذا فى تكون والتى بالطفل الخاصه اللغة على الوالد يجيب كيف رؤية يجب لذلك باإلضافة بينهما. العادفة
 التعابير لهذه خاص بشكل االنتباه يجب وجه. وتعابير جسمية تعابير حركات. مثثاً, تشمل غنية. ولكنها تقريباً. كالمية

 الطفل يبتسم عندما األهل يرد وكيف الضيق لعالمات أو الطفل لبكاء فعلهم رد يكون كيف عليها. األهل رد ولكيفية
 استياء أو هوهبوط طفل أوإهمال تنكيل رصدحالة يمكن حسبها والتى االمكثرأهمية العالمة أخرى. حالة لكل أو

 ومع عائلته أفراد مع عالقته فى وتغييرحاد أوشاذ غريب هوسلوك ذللن عن التعبير العاطفية: حالته فى ملموس
اليوم. أثناء مختلفة فعاليات لتجربة استعداده وفي البستان أوفي الروضة في ‘الحضانة في النهن أصحاب

نذكر؛ أن المهم من

لرهد إرشاد كراس

 فغط واحدة عالمة ظهرت إذا فغط. واحدة عالمة ولبس لذلك عالمات عدة عادة يظهر اإلهمال أو للتنكيل تعرض ٦ولد .1
الحقاً(. واإلبالغ االستشارة الفصل: )أنظر المناسبة الجهات من االستشارة طلب بإمكانكم تقلقكم.

 عالمات عن )عدا فقط واحدة لمرة تظهر التي العالمات وليس الزمن من لمدة تظهر التي العالمات مالحظة يجب غالباً .2
خاص(. بشكل مقلقة لكم تبدو

 إهمال. أو تنكيل أثر على وليس مختلفة أسباب عن وناتجة تماماً بريئة تكون ان الممكن من للشك مثيرة كثيرة عالمات .3
 الكبار مع جيد بشكل يتصل فرحاً. يظهر ولكنه النظافة. غاية فى دائماً ليست مالبس مرتدياً يكون فد طفل مثثاً.

 عندها ألنه إهمال. من يعاني ال الطفل هذا أن افتراض يمكن اإلطار. داخل المختلفة للفعاليات حماساً ويظهر واألطلغال.

الخارجي. مظهره عن عدا أخرى عالمات نميز فد

 ذكاء مستوى من مختلفة. عضوية مشاكل من يعانون أطفال عند تظهر الحقاً. الموصوفة العالمات من كبير جزء .4
 بدرجة حتى واإلهمال للتنكيل يتعرضوا أن يمكن المميزات بهذه أطفاال أن )مع مختلفة تحلور مشاكل من أو محدود.

أكبر(.

 للتنكيل يتعرضون األجيال بهذه أطفال أيضاً للتنكيل. يتعرضون صفاراً اطفاال أن التصديق يستصعبون كثيرون أناس .5
تضللكم. أن صفاراً كونهم حقيقة تدعوا وال

 في القاصرين لشؤون اجتماعي مامور الحضانة. مراقبة مثل المالئم. المهنة صاحب باستشارة ينصح الشك حالة في .6
 في عليها الحصول بإمكانكم إضافية تفاصيل به. اإلتصال بإمكانكم مهنى طرف أى أو االجتماعية الخدمات مكتب
الكراس(. آخر في هواتف وأرقام عناوين )انظروا واإلبالغ االستشارة فصل:

أنثى(. أو )ذكر بالطفل نعني ولد بمصطلح مالحظة: .1



:2-0األعمار الرصدفي عالمات

الخارجي المظهر
 الجسمانية الحالة
 المعرفي الحركي- التطؤر
 العاطفية الحالة

السلوك
 عائلته مع الطفل أو الرضيع عالفة
المهن أصحاب مع العائلة عالفة

المظهرالخارجي
تتكرر. الظاهرة وهذه مبدل. غبر والحقاظ . استحم فد يكون أن دون اإلطار إلى يصل ٠

دائم. بشكل كريهة رائحة منها وتنبعث ملوثة والجسم المالبس ٠

الصيف(. في الالزم من أكثر دافئة أو الشتاء في دافئة )غبر السنة لغصول مالئمة غير المالبس ٠

مبدلة. غير المالبس ٠

 لرهد إساد كراس
ضائقة اوالدفاي

الجسمانية الحالة
جسماني سبب وجود يتبين لم الفحوص وفي جبله. مثل في آخرين وأطفال لرضع نسبياً أفل طول و/أو وزن من يعاني ٠

لذلك.

وفتها. في الطبية والفحوص األدوية وكذلك التطعيمات. يتلقى ال

 آالت نظارات. للسمع. أجهزة مثل. طبية )أدوات مادية مشاكل من ينبع ال وهذا له. الالزمة الطبية األدوات يتلقى ال
وهكذا(. المشي على مساعدة

النوم. في اضطرابات

مزمن. تعب

دائم. جوع
خاص. بشكل نحيلة أطراف

منتفخة. أو كبيرة بطن

ومحمرة. رطبة باردة. القدمان أو اليدين كفا

ل
ق■



ومتساقط. خفيف دفيق شعر ٠

العيون. تحت سوداء عالمات ٠

شاحب. جلد ٠

.تقيؤ ٠

إسهال. ٠

متقاربة. ألوفات البرد من المعاناة ٠

 الممكن من ذلك إلى األهل نظر )لغت األسابيع نهاية أو العطل بعد تظهر والتي الحتاظ استعمال نتيجة جلدي طفح ٠
يحدث(. ال هذا من شيئا لكن بالمعالجة. نية هناك أن تصريح أو المباالة بعدم يواجه أن

 التطور مع يتالءم أن يمكن ال للكدمات المعطى والتغسير انزالق. أو سقوط نتيجة تكون أن يمكن ال كدمات عالمات ٠
وهكذا(. بعد يمشي ال أنه أو بعد. يزحف ال )الطفل للطفل الحركي

(.77 صفحة في الرسم )انظر مختلفة شفاء مراحل في أنها معناها مختلفة. بألوان دم نزيف بقع ٠

 ال لذلك األهل يعطيه الذي والتغسير الرفبة. منطقة في تشققات أو خدوش منتفخة. أو مجروحة شفة مثل؛ جروح. ٠
مقنعا. يبدو

حروق. عالمات ٠

عض. عالمات ٠

بتقيؤ. مصحوبه غيبوبة عالمات ٠

الشعر. نتف عملية إلى تشير صلع عالمات ٠

اسرفي - اسورالحركي
 عضوية اختالالت بسبب أيضاً تظهر فد الفصل هذا فى العالمات من كبيراً فسماً أن بالحسبان األخذ يجب مالحظة:
 عن التحدث عند الغالب في االهمال. أو التنكيل بسبب بالضرورة وليس مختلفة تطور مشاكل بسبب أو أيضاً. مختلفة

 متخصص مستشار استشارة يفضل أخرى. مجاالت من عالمات تميزوا أن بإمكانكم اإلهمال. أو التنكيل من يعاني طفل
عملكم. إطار في شك حالة إلى توحي حالة كل في

بعينيه. األجسام أو الوجوه لمتابعة يميل ال الطفل ٠

أترابه. يسمعها كالتي أصواتاً يسمع ال ٠

به. المحيطين األشخاص مع واالتصال الحركة فليل ٠

جيله. أبناء عضالت من أكثر مرتخية عضالته أن يبدو ٠

توجد ال أنه )بمعنى عضوية مشاكل عن ناتح ذلك أن يبدو ال ولكن الزحف. أو والمشي الجلوس في مشاكل من يعاني ٠



فسيولوجية(. مشاكل لديه

العربة. في أو السرير في مستلقياً كثيرة ساعات يقضي ألنه للحركة الفرصة تنقصه أنه يبدو ٠

(. السرير في طوية وقتاً يقضي أنه مثال الشعر في نقص وجود هو ذلك على تدل أن يمكن التي )العالمات ٠

العاطفية الحان
ومهدداً. متخوفاً يبدو ٠

اعتيادي. غير بشكل عصبي ٠

دائماً. سعيد غير يبدو ٠

فلقاً. يبدو ٠

مرتبكاً. يبدو ٠

.لأللم أو للمتعة يستجيب ال ٠

التعابير. تنقسه وجهه ٠

اإلطالق. على يبتسم ال أو نادراً. يبتسم ٠

الوفت. أغلب عيونه في دموعاً نرى ٠

ضعيفة. كشكوى يسمع ونواحه ينتحب ٠

إحباط. عن يعبر ال ٠

بمحيطه. مكترث غير ٠

 لرهد إساد كراس
خائقة في اوالد

خاص. بشكل وهادى نفسه على منطو ٠

أسرته. أفراد أحد وجود عند مثال معين. شخص وجود عند يتوتر ٠

الحاضنة. مع جسماني تماس من يخاف أو آخرين أطفال مثل يتمتع ال ٠

سلوكيات

 يرفس أو يعض. أو بالحائط. رأسه يضرب انه أو نفسها على تعود والتى واحد( طابع )ذات متنوعة غير حركات يتحرك ٠
معاً. كهذه تصرفات بعدة بقوم أو يالقيها التي األغراض

االنتباه. يلفت أن يريد ال أنه يبدو استيقاظه. عند صوتاً يسمع ال ٠

آخرين. بالغين مع أو الحاضنة مع الجسدي االقتراب عند خوفاً يبدي ٠



الروضة. أو الحضانة محبط في الحر التحرك عن يمتنع ٠

له. المالبس أو الحقاظ بتغيير القيام عند يخاف ٠

 المالمسة من سابقاً تمتع فد الطفل كان إذا االنتباه. )يجدر العناق أو المالطفة مثل جسمانية مالمسة من يخاف ٠

٠ومغاجىء( بارز تغيير هناك واآلن الجسمانية

اآلخرين. األطفال مع وبارز عدواني فعله رد ٠

غذاء. عن دائم بشكل يبحث ٠

التناسلية. أعضائهم ولمس اآلخرين األطفال تعرية يحاول مثال. جنسي. بشكل يتصرف ٠

 لعالفة مؤشرات بها لعالفة المبادرة أو عندهم. الحساسة المناطق لمس )يحاول البالغين مع جنسي بشكل يتصرف ٠
د جنعدية

اآلخرين. األطفال مع لعبه خالل جنسية أوضاعاً يكرر ٠

كثيراً. بها تمتع قد كان الماضي في أنه مع اللعب بوفت يتمتع ال ٠

ووعيه. جيله تناسب ال جنسية أو وشاذة بذيئة ألفاظاً يستعمل ٠

لرهد إرشاد كراس
أسرته: هع الطفل عالفة
 عمله يوم من ومنهكاً متعباً يعود أن للوالد يمكن نفسها. على تعود فد لسلوكيات خاص وبشكل االنتباه يجب مالحظة:
 لدبنا سيكون إذن طويل لوفت التصرف هذا مثل يتكرر عندما ولكن منكل. والد أنه نشك وال للطفل. انتباه بقلة ويتصرف

للقلق. كائ سبب
 أصدفاء أحد من وواضحاً خاصاً تخوفاً يظهر أن الممكن ومن أسرته أفراد أحد مع تعامله خالل تخوفاً الطفل يظهر ٠

أسرته.

األسرة. أفراد أحد لطلبات فيها مبالغ بشكل استجابة الطفل يظهر ٠

واالرتباك. بالخوف شعور مع أسرته أفراد بأحد الطفل يلتصق ٠

الطفل. بعبني عينيه تالفي عن الوالد يمتنع ٠

أصواته. على الرد أو بالطفل صوتياً لالتصال الوالد يميل ال ٠

االرتياح. وعدم الضيق عالمات الولد يظهر عندما الوالد لدى فعل رد يوجد ال ٠

فعله. رد على للحصول الولد لمحاوالت مباني غير أنه حتى ابنه لدى إبداعات أو لرسوم فعل رد الوالد يبدي ال ٠

بذيئة. بكنايات للطفل الوالد يتوجه ٠

 بشكل به يمسك طبيعي. غير بشكل العربة من يخرجه بارزين: اكتراث عدم أو حساسية بعدم الطفل الوالد يعامل ٠
مشيه. بوتيرة اهتمام أي دون بسرعة ويمشي بده يأخذ أو لطيف غير
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اإليجابية- لتصرفاته انتباه أي يعير وال للطفل السلبية التصرفات إلى الوالد ينتبه ٠

للسخرية. ومثبر مذل بشكل باخوته أو اآلخرين مع ابنه بمقارنة الوالد يقوم ٠

بالمهنيين: الوالدين .,عالقة

بكم. االتصال الوالد يخشى ٠

 في جاء للقاء افتراحكم أن من بالرغم يفعل. وال أمامكم المثول أو بالقدوم يعد أنه أو معكم اللقاء من الوالد يتهرب ٠
حسنة. وبطريقة لطيف جو

 ضده موجه الطفل سلوك أن يعتقد أنه أو سلبية بمصطلحات للولد يتوجه الوالد أن تنتبهون الوالد مع الحديث فى ٠
غضبي״(. إثارة يحاول ألنه يبكي الطفل ان ” يقول: )مغان.

بالقشل. باءت فد الصحية الطفل الحتياجات أو والعاطفية الجسمانية للمشاكل الوالدين انتباه جذب محاولة ٠

المراقبة طريق عن ليدس معلومات على الحصول
كالتالية: أخرى, بطرق وإنما المراقبة خالل من تلقيها يتم لم إضافية لمعلومات أيضاً خاص بشكل االنتباه يجب

الوالدين. بين لعنف شاهد الطفل ٠
الطفل. مع تقريباً يتواجدان ال الوالدان ٠

صفار. أخوة فيهم بما مالئمات غبر حاضنات مع طويان وفتاً الطفل يقضي ٠

 لرهد إرشاد كراس
ضائقة ض اوالد



سنوات ست حتى سنتين أبداء عندأطفال
الرصد عملية

 له مراقبتكم خالل من وذلك نفسه. الطفل من للتنكيل التعرض إمكانية إلى تشير التي العالمات تلقي الممكن من
 كذلك ولدهم, مع األهل حديث خالل من وأسرته, الولد مع اليومية لقاءاتكم خالل انطباعاتكم من وكذلك أسرته. وألفراد

الشك. تثير بمعلومات أخبروكم فد والذين الجيران أو المهن أصحاب حديث خالل من
 الكالمية غير لفته من انطباعاتكم على باألساس المعلومات تعتمد متطورة. غير الكالمية ولفته صغيراً الولد كان إذا

 خاص بشكل االنتباه الجدير من رسوماته. ومن لعبه طريقة من الخارجي. مظهره من تصرفاته. من أو الوجه. تعابير مثل.
 الوالد تركه هل والولد. الوالد بين جسماني اتصال يوجد هل المريي. وبين بينه أو والوالد الولد بين االتصال لكيفية
 يكون كيف الضيق. مؤشرات مع يتجاوب هل معينة. مؤشرات الولد يعطي عندما الوالد يتصرف كيف مسالمة. بطريقة

حضوره؟. عند الولد يبتسم عندما الوالد فعل رد
 الولد, بها بدلي أن يمكن التي األفوال إلى باالضافة المؤشرات هذه من التعلم يمكنكم سناً, أكبر ولد عن الحديث عند

به. يمر بما يشارككم أن اختار إذا وذلك

 الحاد التفاقم أو الهبوط هو واإلهمال. للتنكيل يتعرض طفل رصد الممكن من حسبها والتى األمكثرأهمية اإلشارة
 للمروربتجارب استعداده فى أوتغيرحاد أوشاذة غريبة تصرفات خادل هومن ذلك التثبيرعن العاطفية: حالته فى ار كذص

 به الجديراالهتمام مؤشرأخرمن جديدة. المروربتجارب من وبارزة مفاجئة أوخشية السابق, فى بها تمتع فد كان
 تفسيرا تتلقوا لم وأنتم إطاركم الى يمل أن فبل أخرى أطرتربوية عدة فدمرفى كان الطفل أن لكم اتضح اذا هو:

 آخر تربوي إطار إلى ملبن تربوي إطار من أبناءهم ينغلون فد أهال هناك بالحسبان. ذلك أخذ عليكم لذلك. مغنعأ
 مع االتصال عن االمتناع الطريقه بهذه الوالدان يحاول بالتنغيل. شك وجود عند المهنيون إليهم تولجه أن بعد

المهنيين.

التذخرأن: المهم من

 عالمة ظهرت إذا فقط. واحدة عالمة ولبس لذلك, عالمات عدة عادة يظهر اإلهمال أو للتفكبل نعرض فد الذي الولد .1
 واإلبالغ االستشارة الغمل: )راجع المناسبة الجهات من االستشارة لطلب التوجه يمكنكم فلفكم. تثبر فقط واحدة

الحفاً(.

 عن )عدا فقط واحدة لمرة نظهر عالمات ولبست الزمن من طويلة لمدة تظهر التي للعالمات االنتباه الجدير من غالباً .2
خاص( بشكل مقلفة لكم تبدو عالمات

 التنكيل أثر على ولبس مختلفة أسباب عن وناتجة فبها شائبة ال تكون أن الممكن من للشك مثيرة كثبرة عالمات .3
 جيداً ويتواصل فرحاً. يظهر ولكنة دائماً. النظافة غاية فى ليست مالبس مرتدياً يكون أن للولد يمكن مثال. واإلهمال.

 يعاني ال الولد هذا أن االفتراض يمكن محيطه. في ندور التي المختلفة للفعاليات حماساً ويبدي والصغار. الكبار مع
الخارجي. مظهره عن عدا أخرى عالمات لشاهدنا كذلك كان وإذا اإلهمال. من



 مستوى من مختلفة. عضوية مشاكل من بعانون الذين األوالد عند أيضا تظهر الحقا الموصوفة العالمات من كبير جزء .4
 للتنكيل يتعرضوا أن الممكن من المميزات هذه مع أوالداً أن من )بالرغم مختلفة تطور مشاكل من أو محدود. ذكاء

أكبر(. بدرجة حتى واالهمال

 الجيل هذا في أطفال أيضاً للتنكيل. يتعرضون سنوات 4 أو 3 دسن في صفاراً أوالدا أن التصديق يستصعبون كثيرون أناس .5
صفارا. كونهم حقيقة تضللكم وال للتنكيل معرضون

 اختصاصيين اجتماعيين عاملين المستشارين, مثل مالئمين, متخصصين باستشارة ينصح الشك من حالة باية .6
 الخدمات مأمور مع أو ”"شيفي فبل من مرشد استشارة أيضاً يمكن به. تعملون الذي باإلطار عالفة لهم نفسيين

الكراس(. آخر في الهواتف وأرفام العناوين )أنظروا االجتماعية الخدمات فسم في القاصرين لشؤون االجتماعية

؛6־2األءمار في الرصد عالمات

الخارجي المظهر

الجسمانية الحالة

والمعرفي الحركي التطؤر

العاطفية الحالة

السلوك

واللعب الرسومات

عائلته مع الطفل عالفة

المتخصصين مع العائلة عالقة

 لرهد إرشاد كراس
ضائقة اوالدفاي

المظهرالخارجي
ممدثهـط. غير وشعره مستحماً يكون أن دون لالطار الولد يصل ٠

دائم. بشكل كريهة رائحة منها وتنبعث وسخة والجسم المالبس ٠

الصيف(. في الالزم من أكثر دافئة أو الشتاء في كفاية دافئة )غير السنة لغصول مالئمة غير المالبس ٠

مبدلة. غير المالبس ٠
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الجسمانية الحالة

متطرف. بشكل زائد وزن من يعاني أو خاص بشكل نحيل

مالئما. طبيا عالجا يتلقى ال أنه ويبدو متقاربة. أوفات في يمرض

 آالت نظارات. للسمع. أجهزة مثل. طبية )أدوات مادية مشاكل من ينبع ال وهذا له الالزمة الحلبية األدوات يتلقى ال
وهكذا(. المشي على مساعدة

مزمن. تعب

لرهد إرشاد كراس

العيون. تحت سوداء عالمات

شاحبا. جلد

مزمن. بشكل الشهية فافد أو دائماً جائع

معالجة. غير جروح تلوث

مكسورة. أظافر

 (.77 صفحة في الرسم )انظر مختلفة شفاء مراحل في أنها تعتي والتي مختلفة. بألوان دم نزيف بقع أو كدمات

 يبدو ال لذلك الوالد يعطيه الذي والتفسير الرفبة. منطقة في جروح أو كدمات منتفخة. أو مجروحة شفة مثل جروح
مقنعا.

حروق. عالمات

عض. عالمات

بالتقيؤ. مصحوبة غيبوبة عالمات

الشعر. نتف عملية إلى تشير صلع عالمات ٠

التناسلية. أعضائه أو مؤخرته في حكة أو وجع من يشكو ٠

الجلوس. أو المشي في مشاكل ٠

واسرفي التطؤرالحركي
 عضوية اختالالت بسبب أيضاً تظهر فد الفصل هذا فى العالمات من كبيراً فدععماً أن بالحسبان األخذ يجب مالحظة:
 عن التحدث عند الغالب في االهمال. أو التنكيل بسبب بالضرورة وليس مختلفة تطور مشاكل بسبب أو أيضاً. مختلفة

 االستشارة طلب إلى بالتوجه ينصح أخرى. مجاالت من عالمات تميزوا أن بإمكانكم اإلهمال. أو التنكيل من يعاني طفل
الشك. تثير حالة وجود عند عملكم إطار في متخصص مستشار من

جيله. أبناء مع بالمقارنة ضعيفة اللغوية وثروته الكالم أو اللغة في صعوبات لدبه ٠



أترابه. فهم لمستوى المالئمة التفسيرات أو التعليمات يفهم ال ٠

مألوفة. غير بمهام يقوم أو يجرب أن من به مبالغ بشكل يخشى ٠

جيله. أبناء من المتوقعة الحركية العمليات في يتصعب ٠

ثقيل. وجسمه حرية بال يتحرك ٠

العاطفين: الحالة

ومهددا. خائفا يبدو

متوتراً. يبدو

مرتبكاً. يبدو

محبطاً. أو حزيناً يبدو

قلقاً. يبدو

بمحيطه. مكترث غير يبدو

"فارغة". نظرته

نفسه. على منطو

متدن- ذاتي تقييم ذو

 شابه. وما وإنتاجه إبداعه حول أو رسوماته, حول صعب ذاتي وبانتقاد ذاته, تجاه بذيئة بالغاظ يتوجه

للمتعة. فعل رد لديه يوجد ال

لأللم. فعل رد لديه يوجد ال

إحباط. عن التعبير عن يمتنع ٠

متقاربة. أوفات في يبكي ٠

سلوكيات

 فغدان من بعاني ذلك. من العكس على أ, آخرين. أوالد من األكل بسرق فد أنه لدرجة غذاء. عن دائم بشكل ببحث ٠
الشهية.

العناق. أو المالطفة مثل الجسماني االتصال يخشى ٠

اآلخرين. مع عينيه تالفي عن يمتنع ٠

 لرصد إرشاد كراس
ضائقة فاي اوالد



لرهد إساد كراس

اآلخرين. األوالد مع بارز بشكل وعنيف عدواني فعل رد ٠
جيله. أبناء من آخرين أوالد مثل ضميرياً وعياً يطور ال أنه يبدو ٠

نفسه. ضبط جداً يستصعب ٠

الحدود. فحص في متكرر بشكل منشغل ٠

اإلطار. من ألخذه يأتي الذي البالغ الشخص من خوفه عن يعبر ٠

البالغين. مع عالفات يقيم ال ٠

منهم(. مساعدة أخذ إمكانية عن مسبقاً يتنازل )كأنة البالغين من المساعدة طلب عن يمتنع ٠

جنسية. تصرفات يقلد أو أوالدا يعري مثال. جنسي. بشكل يتصرف ٠

 الحساسة األماكن للمس استدراجكم أو مالبسكم. تحت الجسم تحسس يحاول ) البالغ تجاه جنسي بشكل يتصرف ٠
جسمه(. في

جيله. ألبناء معروفة وغير جنسية أو شاذة بذيئة. كلمات يستعمل ٠

اضطراري. بشكل السرية العادة يمارس ٠

سابقاً. بذلك استمتع أنه من بالرغم اآلخرين مع اللعب من استمتاعاً يبدي ال ٠

متقاربة. ألوفات يبكي ٠

طفولي. بشكل يتمهـرف ٠

نظافة. عادات اكتسب أنه مع لباسه في يبول ٠
متقاربة. بأوفات يجرح —للحوادث كثيراً يتعرض ٠

شابه(. ما أو ”"قبيح إنه .”وحش” إنه .”سيء” )إنه بذيئة كلمات نفسه عن يقول ٠

يرتكبها. التي األخطاء على بالغ بتوتر يرد ٠

تحصيالته. من رضى او فخراً يبدي ال ٠

مفنع. غير تفسيراً يعطي أنه أو يتهرب لديه. جسمانية ضربات حول سئل إذا اإلجابة يرفض ٠

منه. يطلب لما فيها مبالغاً استجابة يبدي ٠

األخرين. األوالد مع النزاع أنواع من نوع ألي نفسه يدخل أن يخاف ٠

شابه(. ما أو الفحص أجل من القميص خلع )تطعيمات. الطبية المساعدة من فيه مبالغ بشكل يخاف ٠

األليفة. الحيوانات يؤذي ٠



واللعب الرسومات

الرسم. من خشية يبدي أو الرسم عن يمتنع ٠
الرسم. في األخرى للشخصيات بالنسبة جداً صغيراً نفسه يرسم ٠

جدا. عنيفة أو جندسبة محفامين يرسم ٠

لعبه. في مرتبك أو خجول ٠
الماسوخية. أو السادي والتوجه العنف. من نوع مع وأحياناً بالجنس. متعلقة الولد ألعاب مضامين ٠

الخيال. ألعاب عن يمتنع ٠

بأسرته الولد عالقة

 من متعبا الوالد يعود أن الممكن من نفسها. على تعود سلوكيات عن الحديث عند خاص بشكل االنتباه يجب مالحظة:
 الوفت من كثيراً التصرف هذا مثل يتكرر عندما منكل. والد بانه نشك ال ذلك ومع للولد. انتباه بقلة ويتصرف عمله يوم

للقلق. كاب سبدؤ لدينا سيكون عندها

أسرته. أبناء أحد تجاه وواضحة خاصة وخشية األسرة أفراد أحد مع تعامله في خشية الولد يظهر ٠

األسرة. أفراد أحد لطلبات عادي غير بشكل استجابة الولد يظهر ٠

واالرتباك. بالخوف شعور مع األسرة أفراد بأحد الولد يلتصق ٠
 تغيرات هناك أن تجدون أو األهل. مع ذلك استيضاح )في التربوي لإلطار مرافقيه بغراق حيناً الرعب عالمات الولد يظهر ٠

آخر(. عادي غير تغيير او متوقع غير موت أو مرض نتيجة أحد فقدان أو رضيع. طفل والدة مثل األسرة مستوى على

عليه. وصاية له كان فيه مبالغ بشكل الوالدين أحد ويحضن يعتني يعالج. يالطف. ٠

 فعل برد ويالفى الوالد. تجاه غضب عن يعبر الطفل )مثال. كانت أياً سلبية أحاسيس عن التعبير للولد الوالدان يتيح ال ٠

عدواني(.
.مختلفة أسدرية يمشاكل بتدسببه الولد الوالد يتهم ٠

أصحابه. بحضور ابنه الوالد يخجل ٠

األسرة. أفراد أحد طرف من الولد يهان ٠

 لثعخصيته في إيجابية جوانب إدراك على فدرة بدون انتقادية أو لدعلبية بمصطلحات إليه أو الولد عن األسرة أبناء يتحدث ٠
تصرفاته. أو

 لرهد إرشاد كراس
لعائقة فاي اوالد
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والمختص بالمهني الوالدين عالقة
مشترك. لقاء في وهادفيء جيد جو خلق حاولتم أنكم مع معكم عالفة إنشاء من األهل يتهرب ٠

خصوصياتهم. في التدخل عن الكف ويناشدونكم الخاصة بأمورهم وفح بشكل بالتدخل األهل يتهمكم ٠

للولد. يحدث لما الكاملة المسؤولية األهل يحملكم ٠

مجابة. غير للولد طبية الحتياجات أو عاطفية جسمانية. لمشاكل األهل انتباه لغت محاولتكم ٠

ومتنوعة. كثيرة أمور في معكم والنزاع للمجادلة األهل يميل ٠

المراقبة طريق عن ليس معلومات على الحصول
 أخرى, بطرق وإنما المرافية طريق عن عليها الحصول يتم لم التي إضافية لمعلومات أيضاً خاص بشكل االنتباه يجب

كالتالبة:

لرهد إرشاد كراس

 الكف )مثل مقبولة غير بأنواع متتابعة بأوفات الولد لمعافبة تميل األسرة أن آخر مصدر من أو الولد من عرفتم ٠
 الفعاليات من ومنعه طويل لوفت البيت في تركه مغلقة. أماكن في حبسه مستمر. لوفت الولد مع التحدث عن

االجتماعية(.
جداً. متباعدة لغترات البعدض بعضهم مع والولد األهل يتواجد ٠

فبلة(. مالطفة. )عتاق. الوالدين أحد مع جسماني باتصال الولد يحظى ال ٠

والعاطفي. الفعلي تواجده لعدم معه. يحدث فيما الوالدين أحد إشراك الولد يقدر ال ٠

األسرية. المناسبات فى الولد يشارك ال ٠

الولد. بوجود البعض بعضهم مع بعنف األهل يتعامل ٠

الولد. تجاه األخوة فبل من عنيف سلوك حالة في األهل تدخل عدم ٠

وهكذا(. أكبر أخ مع طفلة نوم أحدهم. مع أو االهل مع ينام األبناء أحد )مثال. التساؤل تثير البيت في النوم عادات ٠
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سنة عشرة اثنتي حتى سنوات ست عندأوالدأبناء
الرصدة عملية

 مراقبتكم خالل من وذلك نفسه. الولد من للتنكيل التعرض إمكانية إلى تشير عالمات على للحصول إمكانية هنالك
 من كذلك ابنهم, عن األهل حديث خالل من وأسرته الولد مع اليومية لقاءاتكم خالل انطباعاتكم ومن أسرته وألبناء له

الشك. تثير بمعلومات أخبروكم فد والذين الجيران أو والمختصين المهن أصحاب حديث خالل

 هبوط هي واالهمال للتنكيل يتعرض ولد حالة رصد الممكن من حسبها والتي ووضوحاً االمكثرأهمية االشارة إن
 استعداده يمدى حاد تغير ‘شاذ أو غريب تصرف خالل هومن ذلك عن التعبير العاطفية؛ حالته فى سريع وتدهور
 وتغيرحادبتوجهه جديدة مواضيع وتعلم جديدة أشياء أوالمروربتجربة سابقاً. بها استمتع فد كاًن تجارب لخوض

عام. بشكل للتعليم
 أن فبل أخرى أطرتربوية عدة مرض فد الولدكان أن لكم اتضح إذا االعتبارهو: بعين الجديرأخذه من مؤشرإضاض

 فد أهل هفالك االعقبارواالهتمام. بعين ذلك أخذ عليكم ٠لذلك مقفعاً تفسيراً تتلفوا لم وأنتم إطاركم. إلى وصل
 الطريقة وبهذه بتنكيل. شك عندوجود مهنيون إليهم توجه أن بعد أخر. إلى معبن إطارتربوي من أطفالهم يغفلون
المهنيين. مع االتصال من التهرب األهل يحاول

التذكر؛ المهم من

 فقط واحدة عالمة ظهرت إذا فقط. واحدة عالمة وليس لذلك عالمات عدة يظهر عادة اإلهمال أو للتنكيل تعرض فد ولد .1
الحقاً(. واإلبالغ االستشارة الفصل: )راجع االستشارة لطلب المناسبة للجهات التوجه يمكنكم فلقكم. تثير

 )عدا فقط واحدة لمرة تظهر التي للعالمات وليس الزمن من طويلة لمدة تظهر التي للعالمات االنتباه الجدير من غالباً, .2
خاص(. بشكل مقلقة لكم تبدو عالمات عن

 التنكيل أثر على وليس مختلفة أسباب عن وناتجة فيها شائبة ال تكون أن الممكن من للشك مثيرة كثيرة عالمات .3
 مع جيداً ويتواصل فرحاً. يخلهر ولكنه دائماً. النظافة غاية في ليست مالبس مرتدياً نىيكون١ لولد يمكن مثال. واإلهمال.

 اإلهمال. من يعاني ال الولد هذا أن يفترض محيطه. في تدور التي المختلفة للفعاليات حماسا ويبدي والصغار. الكبار
الخارجي. مظهره عن عدا أخرى عالمات شاهدنا لكنا كذلك كان وإذا

 من مختلفة. عضوية مشاكل من يعانون الذين األوالد عند أيضاً تظهر الحفاً ذكرها على اآلتى العالمات من كبير جزء .4
 يتعرضوا أن الممكن من المميزات هذه مع أوالداً أن من )بالرغم مختلفة تطور مشاكل من أو محدود. ذكاء مستوى
أكبر(. بدرجة حتى واإلهمال للتنكيل

 مختصين أو اجتماعيين, عاملين تربويين, مستشارين مثل مالئمين مهن أصحاب استشارة. ينصح الشك, من حالة بأية .5
 لشؤون اجتماعي مأمور أو ”شيفي” فبل من مرشد استشارة أيضاً يمكن به. تعملون الذي باإلطار عالفة لهم نفسيين
الكراس(. آخر في الهواتف وأرفام العناوين )انظروا االجتماعية الخدمات فسم في القاصرين

 لرهد إرشاد كراس
خعائقة فاي اوالد
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:12-6األعمار الرصدفي عالمات

الخارجي المظهر

الجسمانية الحالة

التعليمي والوضع الذهنية القدرة

العاطفية الحالة

السلوكيات

واللعب الرسم

الولد مع الوالدين أحد عالفة

الوالدين أحد هع الولد عالفة

المختص أو المهني الشخص مع الوالدين أحد عالفة

المظهرالخارجي
ممشط. غير وشعره مستحماً بكون أن دون لالطار يصل ٠

دائم. بشكل كريهة رائحة منها وتنبعث متسخة والجسم المالبس ٠

كبير- بشكل بمظهره مهمل ٠

الصيف(. في الالزم من أكثر دافئة أو الشتاء في كفاية دافئة )غير السنة لغصول مالئمة غير المالبس ٠

مبدلة. غير الماذبس ٠

الجسماني الوضع

متطرف. بشكل زائد ورن من يعاني أو خاص بشكل نحيل ٠

مالئماً. طبياً عالجاً يتلقى ال أنه ويبدو متقاربة. أوفات في يمرض ٠

 ذظارات.آالت للسمع. أجهزة مثل. طبية )أدوات مادية مشاكل إلى ذلك يعود وال له الالزمة الطبية األدوات يتلقى ال ٠
وهكذا(. المشي على مساعدة

مزمن. تعب ٠

شاحب. جلد ٠

العيون. تحت سوداء عالمات ٠



مزمن. شهبة فقدان أو مزمن جوع ٠

معالجة. غير جروح تغرث ٠

مكسورة. أظافر ٠

(.77 صفحة في الرسم )انظر مختلفة شفاء مراحل في أنها تعني والتي مختلفة. بألوان دم نزيف بقع أو كدمات ٠

 يبدو ال لذلك األهل يعطيه الذي والتغسير الرقبة. منطقة في جروح أو كدمات منتفخة. أو مجروحة شفة مثل جروح ٠
مقنعا.

حروق. عالمات ٠

عض. عالمات ٠

.بالتقيؤ معدحوبة غيبوبة علدمات ٠

الجلوس. أو المشي في مشاكل ٠

التناسلية. أعضائة في أو مؤخرته لغي حكة أو وجع من يشكو ٠

التعليمي والوضع الذهنية القدرة
 لغي اضطرابات تعليمية. صعوبات عن تعبر فد الفصل هذا في العالمات من كبيراً جزءاً أن بالحسبان األخذ يجب مالحظة:
وإهمال. تنكيل عن تعبيراً بالضرورة وليس أخرى عضوية اختالالت أو محدود ذكاء مستوى والتركيز. اإلصغاء

 ينصح أيضاً. أخرى مجاالت من عالمات تميزوا أن بإمكانكم اإلهمال. أو التنكيل من يعاني ولد عن نتحدث عندما غالباً
بها. يشتبه حالة كل في به. تعملون الذي اإلطار في متخصص مستشار استشارة

التعليمي: الوضع في حاد لهبوط خاص بشكل االنتباه الجدير من

واضح. سبب دون التعليم في وفجائي حاد تدهور ٠

العام. والتعبير الدثدفهي التعبير في صعوبات ٠

والمسبب. للسبب األساسي الفهم في صعوبات ٠

.منظمة وغير مشوشة تفكير عملية ٠

فصة(. رواية المعلم. )شرح المسموعة المعلومات معالجة في صعوبات ٠

فدماً. المستقبلي التخطيط في صعوبات ٠

والعكس(. نهايته في أنه ويعتقد األسبوع بداية في والغد. اليوم بين )يرتبك مختل بالوفت اإلحساس ٠

 لغي مشاكل أو تعلمي. عسر نتيجة ليس وهذا جيله. من المتوقع حسب أساسية تعلم مهارات اكتساب بمقدوره ليس ٠
شابه. وما والتركيز اإلصغاء

جديدة. بمهمات القيام أو جديدة مواضيع تعلم يخشى ٠

 لرد إرشاد كراس
خائقة اوالدفاي



تعلم. صعوبات وجود وعدم جيدة فدرة وجود من بالرغم بالتعليم. واالهتمام للتعلم متدنية إرادة

العاطفية الحالة

ومهددا. خائفا يبدو

متوتراً. يبدو

مرتبكاً. يبدو

محبطاً. أو حزيناً يبدو

فلقاً. يبدو

بمحيطه. مكترث غير

لرهد إرشاد كراس

 التعابير. من خال وجهه

نفسه. على منطح

 للتمتع. فعل رد لديه يوجد ال

لأللم. فعل رد لديه يوجد ال

متغارية. أوفات في يبكي

األمل. بفقدان إحساس عن يعبر

شابه(. وما "فبيح". "وحش". كان لو كما نفسه عن )يتكلم ذاتية فيمة بانعدام إحساس عن يعبر

حدثت. سيئة بأمور نفسه يتهم

أعماك. وتمزيق تخريب إلى يميل أعماك. عن راض غير

بالموت. إرادته عن يعبر

باالنتحار. التفكير عن يعبر أو يفغر

بارز. بشكل متفاعل غير

وعدواني. غاضب

 وال نفسه على منطوياً البوم ويبدو وتواصئاً. انفتاحاً أكثر الماضي في كان )إذا العاطفية حالته في حاد تغيير يوجد

اآلخرين(. مع يتواصل



السلوكيات
متطرف. بشكل طاعة عدم يبدي ٠

 وكأنه يفعل فيما يستمر مقبول. غير معيناً مال r أن له شرح أن بعد )حتى دائم بشكل الحدود فحص في مشغول ٠

البالغ(. الشخص فعل رد فحص في يرغب

عادي. غير بشكل عدواني ٠

سناً. منه أصغر أطفال تجاه عدوانية يبدي ٠

متقاربة. غضب نوبات تظهرعنده ٠

عنف. حاالت في متقاربة أوقات في ويشارك للنزاع فرصة أي عن يبحث ٠

به. يتعلم الذي االطار ممتلكات وتخريب لتدمير يميل ٠

به. تضر أن الممكن من مواد يشرب أو يأكل مثال. بنفسه. لإلضرار يميل ٠

انتحار. بمحاوالت يقوم ٠

البالغين. مع عالفات من خشية يبدي ٠

اآلخرين. مع النظرات تالفي من يمتنع ٠
مقنع. غير تفسيراً يعطي أو يتهرب جسدية. باصابة تتعلق أسئلة عن اإلجابة يرفض ٠

بهم(. االستعانة إمكانية عن مسبقاً يتنازل )وكأنه البالغين من المساعدة طلب عن يمتنع ٠

المدرسة. عن التأخر إلى يميل بالعكس, أو المدرسة في الدوام انتهاء بعد كثيراً ويتأخر المدرسة إلى باكراً يأتي ٠

المدرسة. عن متقاربة أوقات في يغيب ٠

شابه(. وما الطبي للفحص مالبسه نزع )تطعيمات. الطبية المساعدة من فيه مبالغ بشكل يخاف ٠

الرياضة(. دروس )مثل الجسمانية الفعاليات في المشاركة يرفض ٠

وهكذا(. المالبس تغيير غرفة )في صفه من زمالئه وجود أثناء مالبسه لتفيير مستعداً ليس ٠

متقاربة. أوقات في يبكي ٠

اإلحباط. تحمل في بالغة صعوبة يبدي ٠

.لجياه بالنسبة طفولي بشكل يتصرف ٠

المالبس. في تبول مشاكل تظهر ٠

اآلخرين. األطفال مع عالقته في ”الضحية” يكون ألن يميل ٠

جيدة. غير عالمة على يحصل عندما به ومبالغاً كبيراً تخوفاً يبدي ٠

المطلوبة. المدرسية المستلزمات بدون المدرسة إلى يقدم ٠

 لرصد ارشاد كراس
غائثة فان اوالد



به(. يمسك أن يريد أنه تشعرون )أحيانا أكال يطلب أو يسرق ٠

جيله. مثل في آخرين أطفال مع بالمقارنة مختل. الضميري وعيه أن يبدو ٠

.جبله لمثل الئقة غير جنسدبة تصرفات يتحعرف ٠

جنسياً. واألوالد البالغين يغري ٠

جيله. بمثل ولداً تناسب ال جنسبه مواضيع عن واسعة معرفة يظهر ٠

وسواسى. بشكل السرية العادة يمارس ٠

بذيئة. كلمات يستعمل ٠

يكشفها. أن يستطيع ال أسرار عن يرمز ٠

ذلك. عن األمر نهاية في يمتنع لكنه محادثتكم. أو إليكم بالتوجه يرغب ٠

وحيد. الحقيقة في لكنه كثيرين أصدفاء له إن يقول ٠

ا.دث كراس

معروف. غير مصدر من كثير مال بحوزته ٠

 حركة السباحة. الموسيقى. دروس )مثل. سابقاً. بها تمتع مختلفة بفعاليات التمتع عن مفاجئ بشكل يتوفف ٠
شابه(. ما أو دورات الشبيبة.

واللعب الرسومات

الرسم. من خشبة يبدي أو الرسم عن يمتنع ٠
الرسم. فى األخرى للشخصيات بالنسبة جداً صغيراً نفسه يرسم ٠

ماسوخية.. او سادبة مضامين مع جنسية حاالت رسوماته في تظهر ٠

األلوان. عديمة رسوماته ٠

اللعب. عن يمتنع ٠

الخيال. تتطلب ألعاب عن يمتنع أو يخاف ٠

لعبه. في مرتبك أو خجول ٠

أوأحدهما والديه هع الطفل عالفة
مزاجه. في للتغيرات بسيط ولو رمز كل ويستوعب يقظ والديه. أحد سالمة على به مبالغ بشكل فلق ٠

عليه. وصاية بأخذ وكأنه غريب بشكل والديه أحد وبحضن ويداعب يالطف ٠



ثمن. بكل وإعجابه والديه أحد إرضاء يحاول فبه. مبالغ بشكل التعليمات ينفذ ٠

أمامه. نفسه عن يعبر أن يتجرأ وال والديه أحد من خائفاً يبدو ٠

والديه. أحد يكلم عندما رأسه يطأطأ ٠

الولد مع أحدالوالدين عالقة
شأنه. من بقتل أو الولد الوالد يتهم ٠

 اخوانه مع لمقارنته ويميل شابه(. وما "كارثة" .”وحشناً” .”سيئاً” )يراه الولد عند فقط السلبية الجوانب الوالد يرى ٠
مدددتهتر. بشكل

التشجيع. عتده تبعث التي الجوانب أو الولد لدى اإليجابية الجوانب رؤية الوالد يتصعب ٠

عنه. يعبر أو الولد يقول لما اإلصغاء الوالد يتصعب ٠

 وضعه المدرسة. في شعوره مثل: شتى مواضيع )في السلبية األحاسيس عن للتعبير فرصة الولد الوالد يمنح ال ٠
بالوالد(. عالقته االجتماعي.

 عليه يغضب ثم أخرى تارة برفة إليه يقربه ثم تارة عليه يغضب )مثال: ثابت غير بشكل الولد مع الوالد يتعامل ٠
مجدداً(.

واضحة. وحدوداً أوامر الوالد يضع ال ٠

للولد. مكترث غير الوالد ٠

الولد. بقوله ما كل بشدة الوالد ينتقد ٠

فيها. يعيشون التي الثقافية البيئة في حتى المألوف عن خارجة وموانع صعبة بحدود الولد الوالد يلزم ٠

مختلفة. عائلية بمشاكل الولد الوالد يتهم ٠

 طوبة. زمناً مغلقة غرفة في البقاء سلبية. كلمات نفسه عن القول مثل: ومهينة صعبة عقوبات الولد الوالد يعافب ٠

شابه. وما يربطه معه. يتكلم ال الوالد

جسدياً. الولد الوالد يهدد ٠

تتبناك"(. لعائلة سأنقلك استمررت. إذا” )مثل: بتركه الولد الوالد يهدد ٠

 الرحالت. مثل. ذلك. على ويقدر يريد الولد يكون عندما حتى العائلة. نطاق خارج بفعاليات بالقيام للولد الوالد يسمح ال ٠
اقتصادية(. ألسباب ليس )وذلك الشبيبة وحركات الدورات

بزيارتهم. وال المنزل في األصحاب باستقيال للولد الوالد يسمح ال ٠

آخرين. أوالد بحضور ابنه ويهين المدرسة إلى الوالد يذهب ٠

 لرهد إرشاد كراس
غائفة فاي اوالد

آلب
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والمتخصص المهني الوالدمع عالفة
ابنه. صعوبات عن التحدث يرفض لكنه يأتي أنه أو للقاءات. الوالد يأتي ال ٠

مسؤوليته. من لبست العادية غير ابنه تصرفات بان االطار التهام ويميل للمقابألت الوالد يأتي ٠

فقط. التعليمي ابنه تقدم على التركيز يطلب وهو الخصوصية ابنه وحياة حياته في التدخل بمحاولة الوالد يتهمكم ٠

استجابة. تجد ال الطبية احتياجاته أو العاطفية الجسمانية. ابنه لمشاكل الوالد انتباه لغت محاولة ٠

المشاهدة طريق عن ليس معلومات على الحصول
 أخرى بحلرق وإنما المشاهدة طريق عن علبها نحصل لم التي إضافية لمعلومات خاص بشكل أيضاً االنتباه يجب

لبة: لتا كا

ل
ق
٦

٦
H
ي':

متباعدة. لغترات بعض مع يتواجدان وابنهم الوالداة ٠

فبلة(. مالطفة. )عناق, الوالدان مع جسدي باتصال الولد يحظى ال ٠

العاطفي. أو الفعلي تواجده لعدم معه. يحدث فيما اته والده إشراك للولد يتسنى ال ٠

األسرة. أصدفاء أحد أو الوالدان بها يبادر التي األسرية. المناسبات في الولد يشارك ال ٠

ابنهم. بحضور البعض بعضهم مع بعنف الوالدان يتعامل ٠

األهل. تدخل عنه ينتج ال الولد. تجاه األخوة من عنيف تصرف ٠

والتسكع. المنزل عن التغيب من الولد يكثر ٠

بدونهم. أو األصدفاء مع )منعزلة( متروكة أماكن في الولد ينام ٠

أكبر( أخ مع أو احدهم. مع أو الوالدين مع ينام األبناء أحد )مثال. التساؤل تثير البيت في النوم عادات ٠

سنة(. 12 ابن ابنها تحمم أم )مثال. للمساعدة به يحتاجون ال جبل في أنهم من بالرغم أطفالهم الوالدان يحمم ٠

آخر. مقابل أي أو أجر مقابل الولد يشتغل ٠
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سنة ععثهـرة ثماني وحتى سنة عشرة اثنتى أبناء شباب عند
الرصد؛ عملية

 مراقبتكم خالل من نفسه. الشاب من عليها نحصل أن الممكن من للتنكيل التعرض إمكانية إلى تشبر التي العالمات
 الذين والجيران المتخصصين مع وأيضاً أسرته, ومع معه اليومية لقاءاتكم من انطباعاتكم خالل ومن أسرته وألبناء له

الشبهة. تثير بمعلومات أخبروكم
 الحاد أوالتفاقم هوالهبوط أواإلهمال للتنكيل يتعرض شاب رصد الممكن من حسبه والذي المؤشراالكثرأهمين

 مواضيع لتعلم استعداده في والتغييرالحاد الشاذة أو الغريبة تصرفاته هو ذلك عدى الداللة العاطفية: حالته في
عموما. للتعليم والتوجه جديدة

 أن فبل أخرى أطرتربوية مزبعدة فد كان الشاب أن لكم اتضح إذا االعتبارهو: بعين أخذه الجدير من مؤشرإضافي
 من اوالدهم فدينغلون أهل هنالك االعتبار. بعين ذلك خذوا لذلك. تفسيرمفنع على تحملوا ولم إطاركم. إلى وصل

 يحاول الطريقة بهذه التنكيل, بإمكانية شك وجود بسبب مهنيون إليهم توجه فد يكون أن بعد آخر. إلى إطارتربوي
المهنيين. مع العادفة من التهرإب الوالدان

التذكر: المهم من

 ظهرت إذا فغظ. واحدة عادمة وليس لذلك عادمات عدة عام بشكل يظهر اإلهمال أو للتنكيل تعرض فد الذي الشاب .1
 واإلبادغ االستشارة الفحل: )راجع المناسبة الجهات من االستشارة طلب بإمكانكم فلفكم. تثير فغط واحدة عادمة

الحقا(.

مأمور أو

 لرد إرشاد كراس
غائفة في الد ال

 عالمات عن )عدا فقط واحدة لمرة تظهر لعالمات وليس الزمن من طويلة لمدة تظهر التي للعالمات غالبا االنتباه يجب .2
خاص(. بشكل مقلقة لكم تبدو

 أثر على بالضرورة وليس مختلفة أسباب عن وناتجة بها شائبة ال تكون أن الممكن من للشك مثيرة كثيرة عالمات .3
 السبب يكون قد الحقيقة في ولكن جسدي إهمال أنه على خطاً يفسر فد مرتب وغبر مهمل لباس واإلهمال التنكيل

والماكياج. اللباس عادات على )الشلة( الجيل أبناء مجموعة بتاثبر أو موضة

 أو محدود. ذكاء مستوى مخذلمغة. عضوين مشاكل من يعانون شباب عند تظهر الحقاً المدرجة العالمات من كبير جزء .4

 حتى واإلهمال للتنكيل يتعرضوا أن الممكن من المميزات هذه مع الشباب أن من )بالرغم مختلفة نطور مشاكل من
أكبر(. بدرجة

 اجتماعيين عاملين تربويين. مستشارين مثل: مالئمين ومختصين مهن أصحاب استشارة يفئل شك, حالة أي في .5
 "شيفي' قبل من مرشد استشارة أيضاً يمكن به. تعملون الذي اإلطار مع عالفة لهم نفسيين مختصين أو

الكراس(. أخر في هواتف وأرقام عناوين )أنظروا االجتماعية الشؤون فسم في القاصرين لشؤون اجتماعي
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؛18-12 األعمار الرصدفي عالمات

الخارجي المظهر

الجسماني الوضع

التعليمي والوضع الذهنية القدرة

العاطفية الحالة

السلوكيات

واللعب الرسم

الشاب مع الوالد عالفة

الوالد مع الشاب عالفة

المهني مع الوالد عالفة

المظهرالخارجي:
 وأسلوب للموضة تأثير يوجد الجيل هذا في مستمرة. عملية عن بل عابرة. حادثة عن نتكلم ال أننا االنتباه يجب مالحظة:

 وغير مهمل مظهر عن إال الموضة على مظهر عن نتحدث ال أننا االنتباه يجب الجيل. مجموعة في المقبول اللبس
عادي. غير بشكل مرتب

فيه. مبالغ بشكل مظهره في مهمل ٠

جداً. متدنية الشخحعية نظافته ٠

فذرة. بمالبس يصل ٠

الجسماني؛ الوضع
بالوزن. فيها مبالغ ريادة من يعاني أو جداً نحيل ٠

مزمن. تعب ٠

العيون. تحت سوداء عالمات ٠

شاحب. جلد ٠

مزمن. شهية فقدان أو مزمن جوع ٠

٠ (77 صفحة في الرسم )انظر مختلفة شفاء مراحل في أنها يعني مما مختلفة. بألوان دم نزيف بقع أو كدمات ٠



 يبدو ال لذلك الشاب يعطبه الذي والتفسير الرفبذ. منطقة في خدوش أو كدمات منتفخة. أو مجروحة شغن مثل٠جروح ٠
مغنعا.

حروق. عالمات ٠

الجلوس. او المشي في مشاكل ٠

التناسلية. أعضائه في أو مؤخرنه في حكة أو وجع من يشكو ٠

المؤخرة. أو التناسلية األعضاء منطقة من متوقع وغير فجائي دم نزيف ٠

الجسم. في مريح غير إحساس أو بطن وجع رأس. وجع عن شكاوى ٠

البنات. عند الغثيان- أو بالتفيؤ إحساس ٠

حمل. ٠

التعليمي والوضع الذهنية القدرة
 التعلم. في صعوبات عن تعبر أن الممكن من الفصل هذا في العالمات من كببراً جزءاً أن بالحسبان األخذ يجب مالحظة:
 واإلهمال. التنكيل عن تعبير بالضرورة وليدس أخرى عضوية اختالالت أو محدودة ذكاء درجة والتركيز. اإلصغاء فى مشاكل

 ينصح أيضا. أخرى مجاالت من عالمات تميزوا أن بإمكانكم اإلهمال. أو التنكيل من يعاني شاب عن نتحدث عندما غالباً
شك. حالة كل في به. تعملون الذي اإلطار في متخصص مستشار من استشارة بطلب
التعليمي: الوضع في حاد الستياء خاص بشكل االنتباه يجب

جيدة. فدرة وجود من بالرغم بالتعليم االهتمام بدرجة أو للتعلم اإلرادة في هبوط ٠

.منظمة وغير مشوشة التفكير عملية ٠

العام. والتئبير الشفهي التثبير في صعوبات ٠

المستقبلي. التخطيط في صعوبات ٠

جزئي. ذاكرة لغغدان عالمات ٠

 لرهد إرشاد كزاص
خائقة اوالدفاي

العاطفية الحالة

بارز. بشكل بالنفس ثقة عدم ٠

العاطفية. الحالة في حاد تغبير ٠

ومهدداً. خائفاً يبدو ٠

متوترا. يبدو ٠

 ع
ت
I
aل ٦

45



مرتبكا. يبدو

نفسه. على منحب

 يائساً. أو حزيناً يبدو

فلقاً. يبدو

. بمحبحله مكترث غير يبدو

شيء. فعل على القدرة عدم أو األمل بفقدان إحساس عن يعبر

الذات. تقدير يعدم إحساس عن يعبر

ضعفه. نقاط أو فوته بنفاط وعي عدم يبدي

 حدثت. سيئة أشياء على مسؤولية بأخذ أو نفسه يتهم

الشخصية. إنجازاته من رضى عدم دائماً يبدي

 فدرها. من للححد يميل أنه أو إنجازاته على إيجابي فعل رد تقبل عليه يصعب

بالموت. رغبة يبدي

لرعد ارشاد كراس
بارز. بشكل خامل

وعدواني. غاضب

 العاطفية. حالته في حادة تغييرات

جيدة. غير عالمات على بغزع يرد

السلوكيات

فيه. مبالغ بشكل باألوامر التزام عدم يظهر ٠

 وكأنه يفعل ما في يستمر مقبول. غير معيناً عمال أن له شرح أن بعد )حتى دائم بشكل الحدود فحص في مشغول ٠

به(. يتواجد الذي اإلطار فوانين أو البالغ فعل رد فحص في يرغب
متقاربة. أوفات في الغياب أو المدرسة إلى مبكراً القدوم أو للتأخر يميل ٠

الدوام. انتهاء بعد طويال زمناً المدرسة في للمكوث يميل ٠

سلطوية. شخصيات مع حادة صراعات يخلق ٠

العامة. الممتلكات وتخريب لتدمير مبل عصبية. موجات عليها: والسيطرة نفسه ضبط يستصعب ٠

شابه(. وما سيئة لعالفات بها. فام التي لألخطاء المعلم. )لطلبات مختلفة ألوضاع معتدل وغير فيه مبالغ فعله رد ٠

صفار. باطفال بفقل ٠־'" 46
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بالحيوانات. ينكل ٠

اآلخرين. مع كألقتص في "الضحية" يكون ألن يميل ٠

به(. يمسك أن يريد أنه تشعرون )أحيانا أكداً يطلب أو يسرق ٠

فسري- بشكل المال يسرق ٠

معروف. غير مصدر من كثير مال لديه ٠

للكذب. يميل ٠

للتسكع. يميل ٠

انتحار. بمحاوالت يقوم ٠

نفسه. على خطراً تشغل بتجارب يقوم ٠

الكحول. أو المحدرات يستعمل ٠

التربوي. االطار في بالغة شخصيات جنسياً يفري ٠

جنسه. من رضى عدم عالمات يبدي ٠

له. حدث صعب لشيء يلتح أو يكتب ٠

الجسدي. االتصال عن يمتنع أو يخاف ٠

الطبية. المساعدة تلقي عن فيه مبالغ بشكل يمتنع ٠

 כلر إساد كزاص

خائقة فاي اوالد

واللعب الرسم
جنسية. أو عنيفة مضامين ذات ومختلفة متكررة تعابير مع رسومات يرسم0

ماسوخية. أو سادية مضامين مع رسومات يرسم ٠

الوالدين أحد هع الشاب عالقة

مزاجه. في لتفيير بسيطة عالمة كل ويستوعب يقظ الوالدين. أحد سالمة على فيه مبالغ بشكل فلق ٠

وصاية. عليه يأخذ وكأنه فيه مبالغ بشكل الوالدين أحد ويعانق يداعب يالطف. ٠

ثمن. بكل إعجابه ونيل الوالدين أحد إرضاء يحاول عادي. غير بشكل التعليمات ينفذ ٠

أمامه. نفسه عن يعبر أن يجرؤ وال الوالدين أحد من خائفاً يبدو ٠

يتجاهله. أو الوالدين أحد حضور يحب ال ٠
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الشاب مع الوالدين أحد عالفة
فيمته. من يقلل أو الشاب الوالدين أحد يتهم ٠

 مع لمقارنته ويميل شابه(״ وما ”"كارثة وحشاً"״” .”"سيئاً )يراة الشاب عند فقط السلبية الجوانب الوالدين أحد يرى ٠
مستهتر. بشكل اخوانه

التشجيع. ه عند تبعث التي الجوانب أو الشاب لدى اإليجابية الجوانب رؤية الوالدين أحد يستصعب ٠

عنه. يعبر أو الشاب يقول لما اإلنصات الوالدين أحد على يصعب ٠

 عليه يغضب ثم تارة برفة إليه يقربه ثم تارة عليه يغضب )مثال: ثابت غير بشكل الشاب مع الوالدين أحد بتعاملي ٠
مجددا(.

واضحة. وحدوداً أوامر الوالدين أحد يضع ال ٠

بالشاب. مكترث غير الوالدين أحد ٠

الشاب. بقوله ما كل بشدة الوالدين أحد ينتقد ٠

بها. يعيشون التي الثقافية البيئة في حتى فيها مبالغاً تكون فد وموانع صعبة بحدود الشاب الوالدين أحد يلزم ٠

 زمناً مغلقة غرفة في البقاء سلبية. كلمات نفسه عن القول مثل: ومهينة صعبة عقوبات الشاب الوالدين أحد يعاب ٠
طويال.

معه. الوالدين أحد يتكلم ال ٠

جسدياً. الشاب الوالدين أحد يهدد ٠

(.”المنزل من ساطردك استمررت. إذا” )مثل: بتركه الشاب الوالدين أحد يهدد ٠

 الرحالت. مثل. ذلك. على ويقدر يريد الشاب يكون عندما حتى األسعرة. —خارج بتجارب القيام للشاب الوالدين أحد يسمح ال ٠
األسرة(. بها تعيش التي الثقافية البيئة في مقبوال األمر يكون عندما )أيضاً الشبيبة وحركات الدورات

زيارتهم. وكذلك المنزل في أصدابه باستقبال للشاب الوالدين أحد يسمح ال ٠

الشاب. أصحاب بشدة الوالدين أحد ينتقد ٠

لضائقة. يتعرض حين الشاب بجانب الوالدين أحد يقف ال ٠

البيت. في أو المدرسة في أصدقائه أمام الشاب الوالدين أحد بهين ٠

الشاب. بوجود بعضهما مع بعنف الوالدين أحد يتعامل ٠

له. جيد هو ما يالضبط يعرف أنه متكرر بادعاء والتعليمية. االجتماعية الناحية من الشاب أمور الوالدين أحد ”يدير” ٠



المهني مع الوالدين احد عالفة
الشاب. صعوبات عن التحدث يرفض لكنه يأتي أنه أو للمقابالت. الوالدين أحد يأتي ال ٠

مسؤوليته. من ليست العادية غير الشاب تصرفات بأن اإلطار التهام ويميل للمقابالت الوالدين أحد يأتي ٠

 التقدم على فقط التركيز يطلب وهو الشاب وحياة الخصوصية حياته في التدخل بمحاولة الوالدين أحد يتهمكم ٠
للشاب. التعليمي

الشاب. لتربية والوحيدة الكاملة المسؤولية بأخذ الوالدين أحد يناشدكم ٠

تستجاب. ال الطبية احتياجاته أن أو العاطفية الجسمانية. الشاب لمشاكل الوالدين أحد انتباه لغت محاولة ٠

المشاهدة طريق عن لبس معلومات على الحصول
كالتالية: أخرى يطرق وإنما المشاهدة طريق عن عليها نحصل ال إضافية لمعلومات أيضا االنتباه يجب

الشاب. مع تقريباً الوالدين تواجد عدم ٠

قبلة(. مالطفة. )عناق. الوالدين أحد مع جسدي باتصال الشاب يحظى ال ٠

العاطفي. أو الفعلي تواجده لعدم معه. يحدث فيما الوالدين أحد إشراك الشاب يستطيع ال ٠

األسرية. المناسبات في الشاب يشارك ال ٠

المنزل. عن التغيب من الشاب يكثر ٠

التسكع. على معتاد الشاب ٠

األكبر(. األخ سرير في أو األهل سرير في تنام )شابة التساؤل تثبر البيت في النوم عادات ٠

بدونهم. أو أصدفاء مع )منعزلة( متروكة بأماكن النوم على معتاد الشاب ٠

 هد لر إرشاد كراس
خائقة فاي اوالد



 االول: الفعل رذ ٠ب
معه والشحنث للولد االصغاء

الفتى هع المحادثة ماهية
 والروتين العمل ضغط بسبب أحياناً. الكثير. ويتطلب صعب الجماهيري والعمل التعليم أجهزة في اليومي العمل إن”

 وضعه. عن يبثها التي المتكررة اإلشارات نمبز وال اإلهمال. أو للتنكيل يتعرض الشاب كان إذا معرفة الصعب من يكون
 يحاول ال ,لألسف لمساعدته. ء شى لفعل واالستعداد اإلشارات هذه تلقى فى والرغبة مفرطة. حساسية يتطلب الذى األمر

 التحدث فرص فإذ لذا وأحاسيسهم. محنتهم فى إلشراكنا دائماً بنا االتصال اإلهمال أو للتنكيل يتعرضون الذين األوالد
 للسمع. جداً صعبة مضامين على تحتوي التي المحادثة هذه نجري كيف نعرف أن ويجب نادرة. الموضوع عن الشاب مع

٠يقدتهو^ا لمن بكثير وأصعب
 أن في األوالد مساعدة أجل من واالصغاء للتحدث بها الموصى بالطريقة تتعلق افتراحات تعطى سوف الفصل هذا في

 غير وبشكل كالمى بشكل المعلومات هذه األوالد لكم ينقل أن الممكن من بها. يمرون التى الصعبة األحداث لكم يرووا
فصتهم. يحكي جسمهم وأحياناً اآلخرين. األوالد مع تصرفاتهم بواسطة وذلك كالمي,
 أصحاب مسؤولية هذه به. يمر الذي التنكيل نوع أو للتنكيل تعرض الطفل كان إذا تشخيص مسؤوليتكم من ليس تذكروا:
وفلقكم. شكوككم عن تبلغوا أن بعد فقط بالولد يلتقون الذين النفسية والصحة الطب الرفاه. مجال فى المهن
 إشارات ينقل وبواسطتكم منه فرباً األكثر األشخاص أنتم ذلك مع نفسياً. عالجاً الولد تعالجون ال أنتم كذلك: التذكر يجب
 بحكمة بها القيام ويجب بالغة. أهمية ذات هي له استماعكم وطريقة ضائقته لنداء استجابتكم ضائقته. على تدل

الطفل. مع التحذث في تساعدكم أن شأنها من والتي المساعدة اإلرشادات من بعدد نمنكم نحن وحساسية.
 أو القاصرين لشؤون اجتماعي بمأمور اإلستعانة بإمكانكم ‘المساعدة أو لالستشارة تحتاجون عندما تذكروا؛

 وعاملين ‘نفسيين مختصين تربويين. بالجمهور)مستشارين مهنيين أومن المهني طافمكم من مؤهل بشخص
اجتماعيين(.

الولد مع المحادثة في أساسية آليات
ويقظين مصغين كونوا األولى- القاعدة

 ما سماع ومحاولة الجن محمل على ذلك أخذ الجدير من تنكيل, وجود إلى فقط أشار أو صريح بشكل الولد فال إذا ٠
 أو الروضة من ألخذه حضروا الذين لمربيته أو لمربية مثال معين. شخص إلى الذهاب الولد يريد ال عندما الولد. يقوله

 مضحكة". أشياء لى يعمل إنه” أحدهم عن يقول أو ;”يغضبنى "إنه بالغ شخص عن الولد يقول عندما أو المدرسة,
تكون أن الممكن من لكن إصابة حاالت إلى تشير ال كهذه أفوال غالباً بذلك. الولد يقصده لما االستقسار محاولة يجب



لذلك. تشير

بجذية الولد هع تعاملوا الثانية- القاعدة
 من جدى. غير أو فليان مشوشاً حديثه يكون أن أو ،”اء٢ش ال شيء, ال” مثان. ويقول فاله عما الولد يتراجع عندما حتى ٠

 دائماً علينا لذلك. "بالتنكيل". يتعلق بما األوالد يكذب ما نادراً عموها. مختلفة. أسباب عن ناتجاً ذلك يكون أن الممكن
 لغوية ثروة يملك ال بحيث الصغير جيله بسبب مرتبكاً الولد يكون أن الممكن من بجدية. الولد حديث مع التعامل

 أجل من فالوه ما إنكار الى الصغار األوالد يميل خاص. بشكل الجنسى التنكيل أو عام بشكل التنكيل لوصف كافية
 بين األوالد يخلط أن الممكن من منه. خوفهم بسبب أو المنقل( يكون أن الممكن )ومن يحبونه الذي الشخص حماية
له. تعرضوا الذى للحدث الصعب التأثير بسبب األمور

مناسب مناخ خلق على احرصوا الثالثة- القاعدة

 فريب محادثة موعد إيجاد على الحرص يجب مضايقات. دون الولد. مع هادئة لمحادثة مالئمين ومكان زمان خلق يجب ٠
 الولد يشعر مالئم جو إيجاد محاولة عليكم عموماً وضعه. عن شيئاً فال أو الولد إليه أشار الذي للوفت اإلمكان بقدر

ويصدفكم. بكم بالثقة

الدعم امنحوا الرابعة- القاعدة

 على وفدرتكم وثقتكم لدعمكم محتاجا يكون الحالة هذه مثل فى مذهوال. أو مهانا فلقا. الولد يكون آن الممكن من ٠
 عنا مسؤوال أو مذنباً ليس أنه للولد االيضاح يجب وفت. كل في للولد وداعمين هادئين البقاء محاولة عليكم مساعدته.

 ألحاسيسه. صادفة مرآة تكونوا أن يجب ذلك. يفعل أن جانبه من حكيماً كان وأنه يخبركم أن اختياره على ومدحه حدث.
 بالرغم أنه على تشجيعه ويجب بها. ومشاركتكم تجري التي األمور عن التحدث صعوبة مدى عن تحدثوه أن الممكن من
لكم. وحكى شارككم الصعوبة من

تضغطوا ال تحدثوا, الخامسة- القاعدة

 الولد يعود ال أن األفضل ومن التحقيق توجب حاالت هنالك تفاصيل. على الحصول أجل من الولد على تضغطوا ال ٠
 المعلومات من ممكن عدد أكبر جمع وظيفتكم وليست محققين لستم األشخاص. من كثير عدد أمام التفاصيل على
 كي الكافية المعلومات وإعطاء الحديث من تمكنوه أن أجل من الفهم. محاولة أجل من التحدث عليكم الولد. من

االستمرار. كيفية بشان القرار اتخان تستطيعوا
أسئلة طرح محاولة يجب .”ال” أو نعم"” ب لالجابة الولد تدعو مغلقة أسئلة طرح عن المستطاع فدر االمتناع يجب

 لرهد إرشاد كراس
ضائقة فاي اوالد



 بأن والخائف. القلق الولد وعد يجب خاصا. فلقا عنده سيثير الحادثة عن اإلفصاح تم إذا ما فحص المهم من وأكبر 10
 كل عن الولد حدثوا عام بشكل لمساعدته. المثلى العمل طريقة عن معه سيفكر القاصرين لشؤون اجتماعياً مأمورا

المجهول. مواجهة كيفية فهم في يساعده قد ما

 وكلماًت ؟”فصدك هو ما” ”ذلك؟ عن تحدثنى أن تستطيع” مثل: أسئلة أكثر. والمفضل الموشع للوصف تدعوه مفتوحة
شابه. وماً ؟”أين” ؟”كيف” مثل للتوسع تدعو تساؤل
دالحدلث. له والسماح طوللة كالمعة ردود من االمتناع عن اإلمكان قدر الحرص يجب

 عدم على الحرص يجب لكن ”علبك... صعب إنه اسمع” الولد يقول لما صادفة مرآة تكونوا أن محاولة يمكن عموماً
الولد. يقلها لم أشياء فول

الولدأبداً على التكذبوا السادسة- القاعدة

 وأنه مطلق. بشكل سراً القصة إبقاء ضمان بإمكانكم ليس أنه له توضحوا أن بامكانكم مالئماً الولد جيل كان إذا ٠
 ال يساًعدوه. أن أبضا يريدون بدورهم هم الذين اجتماعى عامل مع أو شرطة رجل مع التحدث تحتاجوا أن الممكن من

 فى تنغذوها أن يمكنكم ال أشياء تقولوا بأن بكم يؤدى وبالتالى يضغطكم الوضع بها. القيام يمكنكم ال بأمور تعدوا
به. المحيطين تجاه الولد بها يحس التى الثقة وعدم باإلصابة اإلحساس تزيد أن شأنها من وهذه المستقبل.

الضرورية المعلومات الولد أعطوا السابعة- القاعدة
جيل فى ولد مع الحقاً. العالج بتقدم يتعلق بما وإبالغهم بهم المتعلقه العالج بمراحل 9-6 جيل فى األوالد إخبار يحبذ ٠ لرهد إرشاد كراس

هادئين البقاء حاولوا الثامنة- القاعدة
 ردود ٠ ته تصرفا على عميقاً تأثيراً يؤدر فد تجاهه فعلكم رد لسماعه. ومستعدون تريدون أنكم للولد التوضيح المهم من ٠

 مثل. كالمية غير ردود أو شابه. وماً معقول" غير "هذا ال". "هو... مثل. كالمية- )ردود االهتزاز أو الذهول من فوية فعل
 صعباً سراً بداخله كنز الذي الولد ”!غالق” شأنها من شابه( وما العيون تغطية والخوف. الذهول على تدل وجه تعابير
 ولكن وأكتراثاً صريحاً فلقا أبدوا بالعكس. يهمكم. ال األمر أن أو مكترثين غير تبدوا أن بحاجه لستتم كشفه. وحاول
إطالفا. وضغطا خوفا ليس

الولد لغة احترموا التاسعة- القاعدة

 من االرتداع عدم حاولوا واإلهمال. التنكيل لوصف الولد يستعملها التي اللغة استعمال المحادثة خالل المهم من ٠
 بأنه له اإلشارة أو لفته تصحيح عن االمتناع االجتماعية.عليكم المعايير أو جبلة تالئم وال بذيئة كانت ولو حتى لفته

يعيش الذي التعبس الوافع لغة هي هذه أن أو المنغل من سمعها فد أنه الممكن من مقبولة. غير كلمات يستعمل



فلبه. فى ما وفول التحدث على تساعده تعبيره لطريقة وفبولكم تشجيعكم فبه.

الدعم اطلبوا ”فلوبكم في شيء بكل تحتفظوا” ه جدا- والمهمة العاشرة القاعدة
 ما عملية خالل ينهك أن الممكن من آخرين مهن أصحاب ومساعدة مرافقة دون وحده يعمل الذي المهنة صاحب إن ٠

 أنكم مثلما الصعبة. األحاسيس وحتى المخاوف تثير مرهقة, العبدية هذه ذاتها. اإلبالغ عملية خالل أو اإلبالغ فبل
 أو تربوى مستشار ‘نغسى )مختص مهنى طرف من للدعم بحاجة أيضا أنتم لولد بالنسبة للدعم مصدرا تعثهـكلون

 للولد المطلوب الدعم تقدموا أن استطعتم ‘أسرع دعم على حصلتم كلما العمل(. في مجرب زميل أو اجتماعي عامل
أكبر. بسهولة

 لرهد اوشاد كراس
ضائقة فاي اوالد
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لرهد إرشاد كراص

مقدمة ٠٦
 الرفاه مكاتب مختصي إشراك أجل من معد فاصر. إهمال أو بتنكيل تتعلق معلومات عن أو شك عن السلطات إبالغ إن

 التنكيل وفف هو الرفاه مكاتب فى والمهنبن للمختصين األول الهدف بهم- واالعتناء عالجهم لمرحلة ونقلها الحالة فى
 طوارئ. لمركز الولد يخرج عندها الوالدين أحد من الولد لحماية ماسة حاجة هناك كانت إذا حاال. الولد سالمة وحماية

 خدمات مندوب وهو القاصرين لشؤون اجتماعي مامور يحرص بالمقابل لذلك. مالئمين وجدوا ألفارب أو حاضنة لعائلة أو
 على التفصيل )انظر بذلك تسمح الحالة كانت إذا تأهيلها. على ليساعدوا بالعائلة المعالجة األطراف تفعيل على الرفاه.

المالحق(. فصل في المصطلحات فاموس في القاصرين لشؤون اجتماعي مامور هو ما
 يوصي أن صالحية لديه الشرحلة. إبالغ عليه بالتنكيل شك وجود عن له أبلغ الذي القاصرين لشؤون اجتماعي مامور

 للشرطة. ما توصبة باعطاء يقوم أن عليه حالة كل فى عالجية. خطوات تفعيل أجل من ال أو العمل بمباشرة الشرطة
 االجتماعي المأمور بتوصية الشرطة تاخذ ما غالباً الحالة. عن انطباع لديه يكون أن ينبغي التوصية. يستطبع أن أجل من

القاصرين. لشؤون
الشرطة. إبالغ واجب من إعفائه لطلب خاصة إعفاء للجنة التوجه القاصرين لشؤون االجتماعى المامور يستطيع

 ذلك من األسوأ أو البيت. من الولد إخراج أو الوالدين. أحد اعتقال _أن حيث األسرة. تأهيل لمحاولة تفضيل دائماً هنالك
 أخرى. مرة عوفب فد أنه يشعر أن شأنه من أصيب فد الذي الولد نهائياً'- االسرة تفكيك شانه من معاً. األمرين حدوث
 تكن لم إذا للتنكيل. أدت التي الصعوبات تحل ال الوافع وفي الوالدين, أحد الوفت من لمدة تفقد أن شانها من األسرة
 القانونية اإلجراءات واتخان األذى. له سبب الذي الشخص إبعاد على العمل يجب أسرته. داخل الولد لتأهيل طريقة هناك

الولد. حماية يتم وهكذا الالزمة

االستشارة ٠2
 كل حمل يستصعب واحد مهنة صاحب وحساستان. معقدتان فضيتان هما األوالد وإهمال التنكيل أساسية: فاعدة
 جداً جيدا نجاحاً تضمن التي الدعم مصادر هي والمشاركة. االستشارة المهنيين. بين منسق عمل كتفه. على الحمل

الحادث. مع التعامل في

المبقرة؛ أطرللطفولة في للعاملين ٠أ
 لمرافبة التوجه عليكم ذلك. في شك لديكم يوجد أو فورياً. تدخال يستلزم الخطر بأن انطباع لديكم يكن لم إذا .1

 المامور وإبالغ االتصال يجب االستشارة بعد شككم. أو تخوفكم عن وإبالغها معها للتشاور الروضة. أو الحضانة
التدخل. عليه كان إذا ويفحص التصرف كيفية حول توجيهات بعطيكم المامور القاصرين. لشؤون االجتماعي

 تستطيعين المهني. بعملك ويضر عنك يكشف أن شأنه من االبالغ أن وتشعرين خاصة حضانة فى مربية كنت إذا .2
 تكون وال للحالة. جيدة معالجة منع شأنه من كهذا إبالغاً أن معرفة المهم من ذلك. مع بهوبتك. اإلدالء دون اإلبالغ



 الكشف عدم وطلب االجتماعي المامور استشارة الممكن من القانون. حسب أبلغت بالفعل أنك إلثبات طريقة ك عند
هويتك. عن

 أفرب فى الشرطة أو االجتماعى المامور إبالغ علبكم فورياً. تدخال يستلزم خطر فى موجود الولد أن انطباعكم كان إذا .3
الحالة. مع التعامل في الحقاً يساعدكم أن أجل من مسؤولة. وظيفة صاحب أو المرافب بإبالغ أيضاً نوصي وفت.

 كذلك الموضوع. عن منه تستفسروا وال الوالدين بأحد تتصلوا ال أسرته. داخل بالولد بالتنكيل الشك من حالة كل في .4
 للتنكيل يتعرض أنه فال ابنها أن أما تخبر التى المربية إهماله. أو الولد بتنكيل الوالدين أحد اتهام عن كليا االمتناع يجب
 فابل غير بشكل تضر فد وهي الوالدين. أحد جانب من وضغطاً شديداً غضباً يواجه سوف ألنه لخطر الولد تعرض فد

 عن المسؤول الشخصى هو االجتماعي المامور الحالة. في التحقيق من خبير أوالد محقق يقوم أن بإمكانية للتصليح
الشك. وجود عن الوالدين أحد مع للتحدث العائلة مع لقاء تحديد

 وآمن هادئ مكان توفير على لتحرصوا شيء كل اعملوا الولد. مع التحدث إلى االجتماعى المامور يحتاج أن الممكن من .5
 هى تبدأ دأن المربية من اإلجتماعى المأمور يطلب أن احتمال هناك الولد. مساندة أجل من حاضرين وابقوا للتحدث

 يشعر عندما فقط التحقيق. على يشوش فد غريب كشخص الولد. لدى المعروفة الشخصية هي ألنها أوال باألسئلة
الولد. مع المحادثة إجراء وحده يكمل أن االجتماعي للمامور يمكن عندها المحادثة في أكثر بالراحة الولد

 بالمأمور باالتصال تترددوا ال توجهكم. من بالرغم واإلهمال بالتنكيل الخطر وضع في مازال الولد أن انطباعكم كان إذا .6
 لرهد اوساد كراسعنه. المسؤول مع التحدث طلب بإمكانكم مرض غير جوابه كان إذا بشكوككم. وإبالغه االجتماعي

خائقة اوالدفي

المدارس: في للمعلمين ب.

 التربوي للمستشار التوجه يحب بذلك. شك عندكم أنه أو فوري خطر عن ليس الحديث أن انطباع لديكم كان إذا .1
 جمع طرق معا والفحص االجتماعي المامور استشارة الحاجة. حسب المستشار مسؤولية واستشارته. للمدرسة

 وتركز المربي, أو النفسي المختص المدرسة. ممرضة المدرسة- طافم بواسطة تجمع فد معلومات المعلومات.
 واستشارته االجتماعي بالمأمور االتصال يتوجب مستشار بها يعمل ال التي المدرسة في المستشار. عند المعلومات

المعلومات. جمع كيفية حول

 للمأمور مباشراً دمكن. ما بأسرع اإلبالغ يجب للتنكيل. يتعرض الولد أن للتفكير معقول أساص هنالك يكون عندما ح.
 البالغ وعن الحالة عن أيضا المدرسة مدير إبالغ يجب اتخاذها. الواجب الخطوات واستيضاح الشك وجود عن االجتماعي

االجتماعي. للمامور

 المامور إبالغ وأيضاً الشرطة استدعاء باإلمكان الولد. لحماية الفوري للتدخل حاجة تكون عندما طوارى حالة في .3
الولد(. بإيذاء ويهدد التربوي لإلطار األب يأتي عندما )مثال. االجتماعي

 عن منه واالستغسار ألوالدين بأحد االتصال عدم يجدر أسرته. أفراد بواسطة بالولد بالتنكبل الشك من حالة كل في .4
 عن أبلغ فد ابنه أن للوالد يقول الذي المعلم اهماله. أو بالولد بالتنكيل اتهامه عن االمتناع بجب كذلك الموضوع.

 غير بشكل يضر فد والمعلم الوالدين. أحد جانب من الشديد الغضب يتلقى فد ألنه للخطر االبن يعرض فد تنكيل
الشخص هو االجتماعي المامور الحالة. في التحقيق من لذلك مؤنل أوالد محقق يقوم أن بإمكانية للتصليح فابل



شكوكهم. عن الوالدين مع التحدث أجل من العائلة مع لفاء لنحدبد المالئم

 إشراك إمكانية عن االجتماعي المامور ومع المدرسة في نغسي مخنحى أو اجتماعي عامل مستشار. مع التفكير يجب .5
 هذه التربوي. الجهاز مع الثقة عالفات على الحفاظ أجل من العائلة مع اللقاء في أخرى وظيفة صاحب أو المربي
 إعطاء يجب مكانه. فى ليس الشك أن أو صحيح الشك أن اتضح إذا الحالتين على للعائلة. بالنسبة صعبة لحظة

 وجزءاً للولد مربين أيضاً أنفسكم نجدون أنكم للعائلة وضحوا محاكمين. أو موبخين تبونوا ال للعائلة. دأفصى دعم
مستقبال. حياته في مهما

 بالمأمور باالتصال تتردوا ال توجهكم. من بالرغم واإلهمال بالتنكيل خطر وضع في زال ما الطفل أن انطباعكم كان اذا .6
عنه. المسؤول مع التحدث طلب بإمكانكم مرض غير جوابه كان إذا الشكوك. وجود عن وإبالغه االجتماعي

المدارسى: لمديري ج.

 للمدرسة التربوي للمستشار للتوجه إرشاده بجب بالتنكيل. شك عن المعلمين أحد فبل من تبليفكم يتم عندما .1
 أكثر ليس ) يمكن ما بأسرع العملية تتم أن الحرهى يجب ذلك. يتم لم إذا االجتماعى للمأمور اإلبالغ استمرارية وضمان

 المتابعة يجب فوراً. اإلبالغ يجب معين خطر تحت موجود الولد أن أو جداً صعباً الحدث كان إذا يومين(. أو يوم من
تم. فد اإلبالغ أن لكأكد

 أجل من اإلبالغ, بعد المدرسة تتنظم كيف لتقرر مهنية بين- هيئة تشكيل يجب التربوي المستشار مع باالشتراك .2لرهد إرشاد كراس
 ومربي اجتماعي عامل أو تربوي مستشار نغسي. مختص من مركبة تكون الهيئة هذه المالئمة. والمعالجة المتابعة.

٠\ثسف

 والمعلمين الطالب عند والذهول الضغط من فويا فعل رد وإثارتها المدرسة في التنكيل بحالة الجميع معرفة حالة في .3
 الموضوع لهذا مهنية بين- هيئة إقامة عليه المجموعة. هذة الحتياجات يستجيب أن المدرسة مدير على األهالي. أو
 في مختص ”"شيفي فبل من مرشد اجتماعي. مأمور نفدهـعي. مختص اجتماعي. عامل مستشار. مرافب. إشراك يحبذ )

 تحديد يجب الجلسات هذة فى تنفيذها. وطرق أهدافها الالزمة. التدخل طريقة موضوع منافشة وعليه التنكيل(. مجال
 األهل مع سيتحدث من )مثال. المختلفين المهنيين من كل لتدحل الخاصة القيمة هى وما للتدحل الهدف مجموعات

وهكذا(. وكيف المعلمين احتياجات سيعالح من الطالب. مع سيتحدث من وكيف.

 للحدث. أوتوماتيكى فعل كرد وفاية برنامح يدثهـغل أن يجدر ال وفاية. برنامح بتفعيل الحاجة تظهر إصابة. اكتشاف بعد .4
 من مرشد مع وأيضاً المدرسة في المعالجة الهيئة مع لتفعيله. المناسبة والفرصة البرنامح مضامين فححى بجب
الكراسى(. نهاية في إيجادها يمكن اتصال إفامة كيفية عن )تفاصيل التنكيل بمنع المختص شيفي" ' فبل

د.لمهذببنأخرينذ

 أكثر مهني شخص إشراك حاولوا اإلهمال أو للتنكيل يتعرض عالفة. معه لكم توجد الذي الولد أن شك لديكم كان اذا .1
 فسم في الشباب لقانون االجتماعي المامور مع التشاور إمكانية بغحص تقومون وسوية العمل. مكان في منكم خبرة
عملكم. مكان من القريب الرفاه

□



 والفحص االجتماعي المأمور مع بالهاتف التشاور بإمكانكم ٠هويتكهم تكشف أن من تخافون معين لسبب كنتم إذا .2
هويتكم. عن الكشف عدم إمكانية معه

 مباشراً التوجه الممكن من جديد. من اإلصابة خطر أثر على فورية لحماية بحاجة الولد أن تشكون كنتم إذا .3
للشرحلة.

 بالطفل بالتنكيل اتهامه وعدم بالوالد االتصال عدم يجدر أسرته. أفراد بواسطة بالولد بالتنكيل الشك من حالة كل فى .4
 يقوم أن بإمكانية للتصليح فابل غير بشكل ويضر إضافى. لخطر الولد يعرض فد االسرة وإعالم االتصال إهماله. أو

 من العائلة مع لفاء لتحديد المالئم الشخص هو االجتماعى المأمور الحالة. فى بالتحقيق لذلك مؤنل أوالد محقق
شكوككم. عن الوالدين مع التحدث أجل

 بالمأمور باالتصال تترددوا ال توجهكم. من بالرغم واإلهمال بالتنكيل خطر وضع في زال ما الولد أن انطباعكم كان إذا .5
عنه. المسؤولين مع التحدث طلب بإمكانكم مرض غبر جوابه كان إذا بالشكوك. وإبالغه االجتماعي

مهني؛ غير أو مهني آخر. شخهن لكل ه.
 القاصرين لشؤون اإلجتماعي للمأمور توجه اإلهمال أو للتنكيل يتعرض محيطك في ولداً أن في شك لديك كان إذا .1

الولد. سكن مكان من القريب االجتماعي الرفاه فسم في الشباب لقانون

عميقاً. فحصاً يوجب إبالغك كان إذا ويفحص يقلقك بما سيهتم االجتماعي المأمور .2

للشرطة. التوجه بإمكانكم سالمته. على فوري لخطر معرض الولد ان رأبتم إذا .3

 لر□ إرشاد كراس
غائثة فاي اوالد

 للمامور هويتكم عن الكشف دون التوجه بإمكانكم توجهكم. خالل هويتكم عن الكشف من تخشون كنتم إذا .4
واستشارته. اإلبالغ أجل من االجتماعي

 بالمأمور باالتصال تترددوا ال توجهكم. من بالرغم واإلهمال بالتنكيل الخطر وضع في زال ما الولد أن انطباعكم كان إذا .5
عنه. المسؤول مع التحدث طلب بامكانكم مرض غبر جوابه كان إذا بالشكوك. وإبالغه االجتماعي.



وإجابات أسئلة اإلبالغ- واجب .3
اإلبالغ ماهية أ.

القاصر؟ إصابة هي ما .1

ومعناه. النفسية. واإلصابة الجسدية اإلصابة أيضاً بحوي إصابة المصطلح

وخارجية. داخلية عالمات تترك فد شديدة إصابة ٠

الترك. أو اإلهمال الجنسي. أو النفسي الجسدي. التنكيل ٠

المسؤول. الوالد يد على أعاله المذكورات من إصابة منع عدم ٠

هواإلبالغ؟ ما .2

 شك وجود عن االجتماعي الرفاه فسم في الشباب لقانون القاصرين لشؤون االجتماعي المامور أو للشرهلة إعالم هو اإلبالغ
ج(. الملحق في المصطلحات فاموس في اجتماعي مامور هو ما )انظر عنه مسؤول هو من فبل من فاصر ضد بتجاوز

؟”القاصر عن المسؤول”هو من .3

هؤالء: من واحداً يكون أن يمكن )العاجز( القاصر عن المسؤول

 المسؤول القاصر. سالمة أو والتربوية المعيشية احتياجاته توفير عاتقه على وتقع القاصر عن مسؤول هو من أو الوالد ٠
 عنده للسكن الولد يأخذ من أو حاضنة. أسرة األسرة. فريب يكون أن يمكن الوالد. يكون أن بالضرورة ليس القاصر عن

ثابت. أو مؤفت بشكل

 جدته. أو جده القاصر- والدة زوج يكون: أن ويمكن بنفسه( فاصراً يكون ال )أن سنة 18ال بلغ القاصر. أسرة افراد أحد ٠

عمه. أو نسيبه أخوه.

 ودية عالفة بينهم يكون أن بشرط سنة. 18 من أكبر وهو ثابت بشكل معه يتعامل أو القاصر مع يسكن شخحر ٠
به(. والتعلق له االنصياع على متعود والولد الشخص, وهذا الولد بين العالفة في )يعني. وطاعة انصياع أو وحميمة.

 المدرسة طافم معلم. الحاضنة. مثل: اتفاق أو القانون حسب معينة ساعات في مسؤوليته تحت الولد يكون شخص ٠
الروضة. طافم أو

ضدفاصرين؟ فاصرين إصابة عن أيضا اإلبالغ علي هل .4

جنسياً. أو نفسياً جسدياً. تنكيال حادة. إصابة يتضمن: والواجب باإلبالغ تلزمك فاصرين إصابة نعم. بالتأكيد



اإلبالغ؟ يلزم عم .5
 عن جسمانية. إصابة عن اإلبالغ يجب فاصر. باصابة معرفة أو شك وجود عن الشرطلة أو االجتماعى المامور إبالغ يجب

 الطبية احتياجاته مالئمة. مالبس بدون جائعاً. بالطفل بلث اذا شديد- إهمال عن أو جنسية. إصابة عن نفسية. إصابة
شابه. وما مهملة

؟”المعفول الشك”هو ما .6

 حسب قاصر إصابة تشغل ظاهرة هي حكمه وحسب ظاهرة. يرى شخص أي عند شك وجود معناه: المعقول الشك
القانون.

أوللشرطة؟ للمأموراالجتماعي اإلبالغ. علي لمن .7

 القانون. حسب ويتعاونون يتشاورون والشرطة االجتماعي المامور للشرطة. أو اإلجتماعي للمامور بالتوجه يسمح القانون
للقاصر: فورية حماية يلزم طارئ وضع يكون عندما فورا للشرطة التوجه يمكن حال كل على

لألدلة. فوري لتوثيق ماسة وحاجة شديدة إصابة هنالك تكون عندما ٠

اخر. شخص أو آخرين عائلة أبناء تجاه لعنف شك هنالك يكون عندما ٠

اإلبالغ؟ فانون هوهدف ما .8

 للتنكيل معرضين فيه يكونون الذي المكان فى البيت. داخل الكواليس. وراء األوالد إصابة إمكانية منع هو القانون هدف
 يمغن القانون الخارجية. لألطراف األمر يعرف أن دون رقابته أو مسؤوليته تحت يكونون من أو الوالد طرف من اإلهمال أو

 كيف الشرطة توصية االجتماعي المأمور على )لهذا نفسه االبالغ أثر على تحدث أن يمكن التي اإلصابة من األطفال حماية
 تحقيق في البدء عدم واضحة: تعليمات والشرطة االجتماعي المأمور يعطي القانون التحرلئز(. عليها كان إذا أو تتصرف
عائلته. وتأهيل تأهيله على والقدرة القاصر مصلحة تفضيل دائما يجب وإنما ثمن. بكل جنائى

الولدوأسرته على تأثيراإلبالغ ب.
لالالغ؟ الفورية النتائج ستكون ماذا .1

 الفورية للحماية محتاجاً الولد كان إذا ما وتفحص للصورة تدخل االجتماعي الرفاه خدمات الشك. عن اإلبالغ لحظة من
 يمنع إجراء واتخان جذري فحص إلجراء حاجة هنالك فوري. خطر يكون ال حين أخرى. حاالت وفي لذلك. يستعذون وهم

وأسرته. للولد مالئم عالج برنامج بناء مثل اإلصابة. استمرار

بعدإبالغه؟ الماموراالجتماعي ماذايفعل .2

 وحامين مساندين أسرة أبناء تجنيد يحاول أو األمر. لزم إذا للولد حماية يوقر بحذر. الحادث االجتماعي المأمور يفحص
الولد. لصالح ليعملوا

 لوهد إرشاد ص كذا
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الشرطة؟ المأموراالجتماعي يبلغ هل .3

 كيف تحقيق. بإجراء بوصي ألن مخوال )يكون توصية وفق للشرطة البالغ االجتماعي المأمور بنقل األولي. الفحص بعد
 للشرطة البالغ نقل عدم االجتماعي للمامور يحق لكن التصرف(. عدم الجدير من كان إذا أو التصرف كيفية التحقيق. يتم

 القانون حسب أفيم خاص منتدى هي اللجنة إليها. التوجه حقه من التي خاصة إعفاء لجنة من موافقة على حصل إذا
 معلومات نقل يعدم شاذة. حاالت في الشباب لقانون اإلجتماعي للمأمور بالسماح مخول المنتدى هذا العدل. ورير بواسحلة

يساعد. فد مما أكثر بضر فد للشرطة التوجه أن من تخوف يكون عندما وهذا للشرطة. فاصر بإصابة تتعلق

الجاني؟ العتقال الحاالت كل في ولدسيؤدي إصابة عن االبالغ هل .4

 أحياناً ثانياً. يعتقل. لن بانه االفتراض يمكن اآلخرين. على أو الولد على خطراً بشكل ال الجاني كان إذا اوال. بالضرورة. ليس

 كانت إذا أو المتهم تذنيب يمكن ال أنه يبدو أو كافية. أدلة بجمع ينجحوا لم اذا الجنائي. الملف بإغالق فرار يتخن فد
الجنائى. المسار من أفخمل عالجية تأهيلية طريقة هنالك

 العمل. فظاعة مثل: كثيرة. بعوامل العقاب يتعلق المتهم. القاضي ذتب اذا واألذلة. العمل فظاعة في يحققون للقضاء
 على تأهيلها. واحتماالت العائلة وضع للضحية. حصل الذي الضرر المتهم. جانب من العمل مسؤولية وتحمل الندم إبداء
بالسجن. عقاباً المنغل يتلقى فد التجاوزات. من معين نوع

المصيب؟ سجن إلى حال كل فى يؤدى الشرطة تدخل هل .5

األمر فدم إذا والنيابة. الشرطة بقرار األدلة. بمادة متعلق األمر جنائى. ملف فتح إلى بالضرورة يؤدى ال الشرطة تدخل لرهد ارشاد كراس

المهني تأثيراإلبالع ج.

أوإهمال؟ تنكيل هوضحية متينا ولدا أن شك عن باالبالغ مدزمون نحن هل .1

 عاتفه على ملقاة عنه. المسؤول فبل من فاصر ضد تجاوزاً هنالك أن شك لديه إنسان كل العقوبات. فانون حسب

يمكن. ما بأسرع الشرطة أو المحلية السلطة في بذلك االجتماعي المأمور إبالغ مسؤولية
 اجتماعيين. عمال التربوي. الجهاز طافم مثل القانون. في مذكورين مهنيين عن نتحدث عندما اإلبالغ بواجب تشديد يوجد

 بصل فد جنائي تجاوز هو اإلبالغ عدم الولد. مع عملهم أثناء الشك عندهم أثير الذين وآخرين, أهلباء نفسيين, مختصين
 عندها للشرطة أو االجتماعي للمأمور عنه بلغ فد التجاوز أن تتأكدون حين فقط السجن. من أشهر ستة حتى حكمه

اإلبالغ. واجب من معفون أنتم

غيرمتأكدين؟ لكتا شك عندنا كان إن وماذا .2

أكيدة. معرفة وليس معقول شك لديكم كان إذا أيضاً عليكم يحل اإلبالغ واجب لالالغ. كاف سبب هو شك وجود



ضدي؟ شكوى يقدم القاصرأن عن المسؤول بإمكان هل أساس. له يكن لم شكي أن وتبين أبلغت. إذا .3
 وتقديم بالتجاوز, شك وجود عند بالضرر( بإلحاق رغبة أو مضايقات من نابع غير اإلبالغ يكون )عندما نية بحسن إبالغ

 لتقديم سبباً يكون أن يمكن ال األمر. فى التحقيق و المصاب عن الشكاوى لتلقى المخولة للسلطة ذلك على شكوى
 الحمايات هذه األضرار. وأمر السيئة السمعة إثارة فانون في خاصة حمايات حددت الموضوع لهذا المبتغ. ضد الشكوى
 بأخذ الذي المعلومات لمعطي خاص وبشكل األمر, في بالتحقيق المخولة للسلطة معلومات يعطي من لكل معطاة

القانون. حسب ذلك يفعل أن عاتقه على

للخطر؟ يتعرض الذي بالولد ليلتقي اإلطارالتربوي مجال يدخل أن للماموراالجتماعي السماح علي هل .4

 القاصر. به يتواجد مكان كل بدخول االجتماعى للمامور يسمح للمحكمة. تقرير تحضير أجل من أنه حدد القانون نعم.
 المهنيين. أيضاً يشمل الواجب هذا القاصر. تخدش معلومات عنده تكون أن يمكن إنسان كل مع يحقق أن له مسموح
 أجوبته تؤدي فد من فقط الواجب هذا من يستثني )القانون االجتماعي للمامور وكاملة صريحة أجوبة إعطاء يوجب القانون

 بجمع بالقيام له يؤذن للخطر, يتعرض فاصر بوجود االجتماعي المأمور يعرف عندما أنه القول المهم من تذنيبه(. إلى
المحكمة. بواسطة بذلك يومر أن فبل حتى تقرير وتحضير المحكمة جلسات موعد فبل حتى المعلومات

 هد لر إرشاد كراس
هائقة فى اوالد

 ".‘"أمرطوارى يده فى ويحمل اإلطارالعالجى أوإلى اإلطارالتربوى حفرإلى الذى للماموراالجتماعى السماح على هل .5
الولد؟ أذبأخذ

إجراءات اتخان من الشباب لفاتون االجتماعى المأمور بمغن القانون فورى. خطر فى الولد فبها بكون التى الحاالت فى نعم.
 وإن حتى التأخير. يتحمل ال آخر عالج أي أو له طبي عالج طلب أو له. الحماية توفير أجل من بيته من الولد إخراج طوارئ:

 كانت اذا أسبوع. أفصاها لغترة أعاله المذكورة لألهداف الولد يخرج أن االجتماعي للمامور يسمح يعارضان. الوالدان كان
بذلك. المحكمة من تصريح على يحصل أن االجتماعي المأمور على المدة. إلطالة حاجة هنالك

بشهادة؟ لإلدالء للمحكمة استدعى أن الممكن من هل .6
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 شهادة المحكمة تأخذ غالباً. أنه بالذكر الجدير من للملف. ومطلوبة مهمة بحوزتك التى المعلومات كانت إذا ممكن هذا
أوالد. محقق شهادة أو الشباب لقانون االجتماعى المأمور



الغببغ الشخص عند شائعة مخاوف د.

الولد. ومع العائلة مع عالقتي تخريب من إبالغي يؤدي أن خوف هنالك .1

 سالمة لضمان الفوري للتحرك الشرطة أو االجتماعى الرفاه جوانب إشراك هو االبالغ هدف ذلك. مع مفهوم. خوف هذا
 من نعمل لم اننا زمن مرور بعد تفهم العائالت من فسماً أن اتضح القانون تنفيذ سنوات مدى على فوري. بشكل القاصر

األوالد. مصير على مؤكداً حرصاً وإنما سلبية دوافع

العائلية. اآلخرين بشؤون بالتدخل حق عندي ليس .2

 إهمال. أو جنسي استغالل جنسي. تنكيل العتداء. يتعرض الولد أن شك عندك يكون عندما االبالغ على يجبرك القانون
 للولد الضرورية المساعدة بإعطاء المباشرة أو للقاصرين الحماية ضمان أجل من الموجودة الوحيدة الطريقة هي هذه

وعائلته.

ثقافتي. حسب التصرف ألزمهم أن الحق عندي وليس ‘ثقافتي عن تختلف ثقافتهم .3

الجمهور. في المجموعات كل يالئم بشكل اإلهمال هو وما التنكيل هو ما يحدد الدولة في القانون

تفسير هنالك يكون أن بجب بولده. نغل األب هذا أن التصديق في وأجدصعوبة ‘عملي مكان في سنوات عدة اشتغل أنا .4 لرهد ارشاد كزاص
هنا. يحدث آخرلما

 على بمقدرتك تثق أن عليك كمهنى عليهم. التعرف السهل من ليس المجتمع. طبقات كل من ياتون منكلون بالغون
 العاطفية. حالته تصرفاته. الولد. مراقبة خالل من نبع شكاً هنالك أن أو للفحص حاجة هنالك كانت إذا ما معرفة

 وأن عندك. وشكوك تخوفات عن تبلغ إنك بل الوالد تتهم ال أنك أبضاً. التذكر المهم من معينة. جسدية عالمات من أو
إهماال. أو تنكيال ذلك كان ما إذا تحديد السلطات وظيفة

 لم االجتماعية المأمورة والده. فبل من للضرب يتعرض البيت فى زال الولدما ‘شيء يحدث لم فيها أبلغت آخرمرة فى .5
ثانية... مرة ابلغ لن لهارسانل. تركت أنني اتصاالمع تجرمعي

 كوي حقيقة مختلفة. النتائج وكذلك عوامل بعدة وتتعلق األخرى عن تختلف حالة كل معالجة أن التذنمر المهم من
 تدخن هنالك ليس أنه على تدل ال البيت في الولد بقاء حقيقة أيضاً المعالجة. قيد ليس األمر أن تعني ال يعتقل لم األب

 مع الولد. عند مقلقة عالمات نرى نزال ال كنا إذا االجتماعي الرفاه جوانب وإبالغ االستمرار المهم من عالجية. لعوامل
 تكن لم إذا ‘حال كل على العالج. تفاصيل عن إبالغكم تسمح ال الخصوصيات حماية قوانين أن معرفة المهم من ذلك

 المسؤول العامل عن األعلى المسؤول إلى التحدث طلب يمكنك المعالجة. الجوانب من تلقيته الذي الجواب من راضياً
 على للحرص واستعدادكم اهتمامكم بمدى أيضا متعلق الولد المطاف. نهابة في أنه التذكر المهم من العالج. عن

سالمته.
أصال... باالبالغ افوم لماذا اذا سيتغير. شيئاً أن أظن ال .6

جيدون مهنيون وهنالك جداً, صعبة وإهمال تنكيل حاالت هنالك وعائلته. الولد عالج تجاح يضمن ال اإلبالغ أن صحيح



 اكتشافهم. يتم لم إذا أبدآ العالج يتلقوا لن واإلهمال للتنكيل يتعرضون الذين األوالد ذلك مع يفشلون. فد ومتخصصون
أسرته. وأبناء الولد لعالج المفتاح هما واإلبالغ الرصد عمليتا

غيرصحيح؟ وجدأنه أثربالغ على ضدي شكوى العائلة إذاقدمت ماذا .7

سيفلق. والملف ضدك إجراءات أي تتخن لن الشرطة نية. بحسن كانت إذا شكوى أية من محمي أنت كمهني

 لرد ادشاد كراس
خائقة في اوالد



 الخطرالمختلفة حاالت تفصيل اً- مدحق
الجسدي التنكيل

 أو للتربية روتينية كطريقة يستعمل مغاال. ثابت. بشكل متعذدة باضرار والتسبب للقوة استعمال هو الجسدي التنكيل
 وإن حتى صعبة جسدية فسوة التنكيل يكون أن يمكن الوالد. عند النفس ضبط في وصعوبات غضب موجات بسبب

 منذ يبدو. كما موجودة. وهى جديدة ظاهرة ليس باألوالد التنكيل واحدة. لمرة حادثة وإنما روتينية سلوك طريقة يكن لم
 فانونياً سبباً تكن لم ألبنائهم الوالدان بها تسبب التي الصعبة الجسدية األضرار ببعدد. ليس زمن حتى التاريخ. فجر

 كانت ولو طريقته, وحسب فهمه حسب تربيته في الكامل الحق للوالد وكان للوالد. ملكا الولد اعتبر حيث لحمايتهم.
مقبولة. وغير عنيفة

 القرن نهاية في ماري. الطفلة فصة هو المشكلة مع المجتمع تعامل في تغيير لبداية التاريخية الطريق معالم أحد
 أبناء من فورية لحماية بحاجة كانت لقد صعب. بشكل للضرب تتعرض كانت طفلة يورك نيو في راهبة الحظت الماضي.
 جمعية إلى مناص. دون الراهبة. توحهت األهل. بيت من الطفلة بإخراج يسمح فانون هنالك يكن لم ألنه ولكن أسرتها.

 تغطية وبعد الحادثة بعد األهل. بيت من الطفلة هذه أخرجت الجمعية بواسطة فقط المدينة. في بالحيوان الرفق
 الطفل لحماية الحركة إلقامة األساس كانت الجمعية هذه االطفال. ضن القسوة لمنع الجمعية أفيمت واسعة إعلالمية

 من كجزء أطفالهم أجسام يصيبون أهل العالم أنحاء في معبنة دول في يوجد اليوم حتى لألسف. المتحدة. الواليات في
لوالديه. ملك الطفل أن مغاده اجتماعي معيار

 األطفال. عند الجععددية اإلصابات عوامل كلورادو والية في للعمل وشركاؤه كمبه هنري الدكتور بحث .1962 سنة في
 بحثهم نتائح نشرت الطبي. للعلالج وصلوا والذين جسدية إصابات من يعانون أطفال عند الممكنة الفعل ردود وكذلك

 التنكيل حالة لتشخيس بسرعة الطبيب لتوضل فقط. الكلالم يستطيع الطفل كان لو” فيه: كتبوا معروف مقال في
 على صدمة المقال أثار .”فصته عن تخبر عظامه فقط ذلك. يخشى أو الكلالم على يقدر ال الطفل لكن الجسدي.
 أصبحت الجماهيري. االهتمام بغياب وتمبزت الوفت ذلك حتى أنكرت التي والظاهرة واسع. بشكل الجماهيري المستوى
للئيان. ونداهدرة بها مأدترفا طبية اجتماعية- مشكلة

 المخفى أن الواضح من لكن واسعة. معلومات وتراكمت المجاالت هذه فى كثيرة أبحاث أجريت اآلن حتى الوفت ذلك متن
 جافة. إحصائية كمعطيات الوعى نطاق فى موجودون هؤالء إطلالفاً. يكتشفون ال للضرب يتعرضون أطفاال وأن أعظم,
 بمساعدة واستطعنا للتنكيل. يتعرضون الذين األطفال تشخيص على بقدرتنا شعرنا للموضوع. وإدراكاً معرفه ازددنا كلما

 األطفال فقط ليس أنه التذكر علينا والطفل. باألسرة يحيط الذى الوضع ترذي أو تدهور منع الجمهور. فى األخرى الجهات
كلها. والعائلة اخوتهم أيضاً وإنما إضافية. الصابات فعلى خطر فى الجسدية للإلصابة تعرضوا الذين

 لرد إساد كراس
ضائقة فاي اوالد

آلد

ئ

٦

ل ٦:



األطفال معاقبة
 والطاعة. االنضباط عادات وإكسابه الطفل تربية بهدف ذلك يفسران أطفالهما يضربان اللذان الوالدان متقاربة. أوفات في

 لكن انضباط. أو سلوك عادات اكتساب في أطفالهم مساعدة في الواجب وحتى الحق للوالدين مجتمعنا في أنه شك ال
تنكيل. إلى العقاب يتحول متى التمييز علينا
 لألطفال عادات إكساب على مساعدة كأداة الجسدية العقوبات باستعمال يسمح مدى ألي نقاش مجتمعنا فى يدور

 التوراتية )الفقرة ويقتبسون العقل. يقبله حل هو المؤخرة. على ضربة مثل معقوال. عقاباً أن يعتقد من هنالك وتربيتهم.
 تتخن اليهودية أن على الجملة هذة يقشر من هنالك يكرهه(. فهو ابنه يضرب ال من أى ,’בנו שונא שבטו "חוסך المعروفة

 يقتبس وهو كهذا. قاطعاً تفسيراً فبلنا إذا الحقيقة نخطى يقول: فريمان الحاخام تربوية. كأداة الجسدية العقوبة أسلوب
 منظومة فرأنا اذا فقط والمعنى: .”مجتمعة صادفة” إنها التوراة جمل عن فال حيث )المزامير( كتاب فى داود الملك أفوال

 نلحص عندما وحقاً. اليهودية. موفف في والحقيقة الصدق رؤية يمكن عندها كاملة. صورة وأخذنا المصادر من كاملة
 ليست أنها العلم مع شاذة, حاالت في فقط مسموح وهو جنائية. مخالفة حسبها الضرب يعذ صورة تظهر المصادر روح

للمرورة. واتما مثالية تربوية هلريقة
 كاداة الوالدين يد على الجسدي للعقاب النظرة بشأن واسع جماهيري إجماع اآلن حتى يوجد ال أنه حقيقة من بالرغم
 تنجم التي المدى وطويلة الفورية األضرار لمعرفة مجتمعنا في ”القلوب إعداد و بتجهيز حاجة هنالك زالت وما تربوية.

 هنالك يكن لم )ولو للطفل نفسية إصابة يسبب الجسدي العقاب أن لمعرفة متزايد تأثير هنالك الجسدي. العقاب عن
 من شاذ سلوك بمنطق. تصرف كمن يعتبر أن يمكن ال جسدية إصابة ابنه يصيب الذي الوالد لذلك فعلى(. جسدي أذى

 واضح بشكل اليوم أيضاً القضاء )يحدد نفسياً أو جسدياً الطفل إصابة يبرر أن يمكن ال سيئاً. كان مهما الطفل. جانب
 إصابة رضع. أطفالي ”عقاب” عن نتحدث عندما أكثر يدوي الجسدي العقاب في المنطق وجود عدم الطفل(. ضرب يمنع أنه

 عمل بالغة. أضرارا تعهـعبب أن وحتى جمجمته كل تزعزع أن الممكن من الطفل. وجه على لطمة مثل ”"خفيفة جسدية
 طفل يستطيع حسبه والذي الوالد. إدراك فى شديد اضطراب عن يعبر تربوياً".” تصرفاً به برى الذى الوالد فبل من هذا مثل
 .مريحة غير بطريقة الطفل حمل أيضاً ذلك. على معاقبته يجب لذلك فصد عن شيئاً يفعل أن الصغيرة السن هذه فى

 إصابات هذه جداً, صعبة إصابات هذه كل التناسلية. ألعضائه جسدية إصابة أو رميه بحرقه. التسبب شعره. نتف قرصه.
لوجودها. مبزراً بكون أن تربوي فكر أي وال في ثغا انتماء أي وال ديني. إيمان ألي بمكن ال

 تتطلب صعبة. جسدية إصابة عنها ينتح لم لو حتى للطفل. نفسية إصابة يسبب أن شأنه من الذي جسدي عقاب كل

للطفل. تحتمل ال إهانة يسبب وأيضاً األلم يسبب عمل هو كعقاب الظالم في مقيداً طفل ترك مثال اإلبالغ.

الجسدي أضرارالتنكيل
بتطورالطفل سق األضرارالتي

 المجاالت تصيب التي االضطرابات مع بالمقارنة ثانوية هي الجسدية التنائح وغالباً جسدية إساءة من أكثر هو التنكيل
الطفل. نمو فى األهمية البالغة



 العنف على شهادة )مثل. الطفل لها يتعرض أخرى مهمة أحداث عدة من واحد حدث هو غالبا. التنكيل أن التذكر. يجب
صعبة(. بيئية وخلفية الوالدين بين وقليل خفيف اتصال الزوجين. بين

أساسية: مستويات ثالثة في الطفل إصابة رؤية يمكن

 الجسدي األلم من نفسه عن للدفاع أساليب عدة لتطوير بحاجة وهو للطفل. بالنسبة نفسية صدمة هو التنكيل .1
الحقاً(. ستوضح األساليب )هذه الحقاً بحياته األمر نهاية في تضر قد األساليب هذه التنكيل. يرافق الذي والنفسي

العاطفي. الطفل وضع على وتؤدر للطفل الذاتي بالتقييم تضر أحداث سلسلة أو حدث هو التنكيل .2

 مع عالفاته على كبير أثر التذويت ولهذا واألخوة. الوالدين مع األساسية التجارية الطفل يذوت كيف يحدد التنكيل .3
الحقا. األحردن

 ترافق الصعبة اآلثار من فددعماً لكن القصير. للمدى التنكيل ضحية عند تتواجد أن يمكن هذه اإلصابة مستويات ثالثة
إصالحها. جداً يصعب إصابة وتشغل البالغة حياته فى الطفل

نفسية كصدمة التنكيل
 منغل فعل رذ "استدعاء" بواسطة مرة بعد مرة- بها مروا التى الصدمة لخلق مبل بالتنكبل مروا الذين األطفال لدى يكون

 به. يتحغم أن يفشل ألنه التنكيل الطفل يستدعي المعلمين. أو المرديات الوالدين. مثل عالمهم. في الشخصيات من
له. مهيى؛ غير وهو وتمسكه متوقع غير بشكل يحخدر ال أن بشرط

 محيطهم. فى والبالغين األحلفال تجاه شديدة بعدوانية يتصرفوا أن الممكن من الجسدى بالتنكيل مروا الذين األطفال
 وسيطرة فوة موفف ألنفسهم ينبتون نراهم لذلك حماية. وبدون ضعفاء جداً. صفار أنهم أعمافهم في األطفال يشعر

بهم. األذى إلحاق السهل من بانه الشعور من أنفسهم لحماية منهم محاولة
للتنكيل. يتعرضوا لم آخرين أطفال من عدوانية أكثر عادة ألنهم األطفال. هؤالء يميزن أن يمكنهن ومعلمات مرديات

 لرهد إرشاد كراس
نعائقة اوالدفاي

 من للتحول للتنكيل تعرض الذى الطفل تجربة عن تعير إضافية ظاهرة هى بالتنكيل مروا الذين األطفال عند السادة
 وأحيانا منهم أصغر بأطفال أحياناً باألطفال. للتنكيل ميل األحلفال هؤالء عند يالحظ والقوة. السبطرة صاحب إلى ضعيف

األليفة. بالحيوانات أيضاً
 لمعالجة محاولة عن أيضاً هي تعتر بالسيجارة. الجسم أعضاء حرق الشعر. شذ ذاتي. كعض تظهر التي الماسوخستية

التنكيل. تجربة
 في مجد. غير سيكون يعمله عمل كل يضرب. والد أمام أنه يتعلم الطفل أن هو ضرراً. أفل ليس للتنكيل إضافي تأثير
 خامل فعل برد ذلك عن ويعير عليها. السبطرة أو صعبة أحداث حدوث منع بإمكانه ليس أن الطفل يتعلم الحالة هذه
تجاهها. شيء أي فعل يشعرغيرفادرعلى سوف تحدث. سوف جديدة ألوضاع جانبه من

وتطؤراالكتئاب التصؤرالذاتي على تأثيرالتنكيل
 الجسدية الجروح في ذلك تفسير يمكن ذاتي. لتوبيخ ميل مع متدنياً. ذاتياً تصوراً يطورون الجسدي التنكيل ضحايا

بنفس لنفسه التوجه الطفل يتعلم ذلك. ترافق التي العظيمة اإلهانة وفي التنكيل حوادث أثر على تتكون التي والنغسية



المنكل. الوالد من يتلقاه الذي واالنتقاد العدوانية
 ومصاب. سيء بانه الطفل إحساس عن تعبر أعاله. وصفناها والتي المازاخوستية. التصرفات األطفال هؤالء من فسم عند
 التي الصعبة للتجارب معنى بإعطاء تجربته عن تعبير هو للبغل المتدني الذاتي التصور فوية. ذاتية كراهية يطور وهو
 الطفل يحافظ أيضاً هكذا لي". يحصل ما أستحق لذلك جداً سيئاً شيئا فعلت سيء. ألني ويهينوني "يضربوني بها. يمر
 له المهم من بها مر التي الصعبة التجربة من بالرغم ألنه التنكيل. عن مسؤولة وغير ”نظيفة” الوالد شخصية على

جبد. شخص والده أن يؤمن أن
 يتصرفون الخجل من أنفسهم حماية أجل من منغال. فعل رد ويستحقون "سيئون" ألنهم بالخجل يشعرون األطفال هؤالء
 إحساسهم يكشفوا لئال بالخطأ االعتراف على يتجرأون ال هم يبدو. كما فيها. مبالغ بالنفس وثقة بوفاحة بتكبر. أحياناً

القيمة. وعدم بالصغر
 ضرب عالمات عندي أن عرفوا أو رأوا إذا” محيطهم: عن التنكيل أعمال إخفاء الى األطفال يدعو المتدني الذاتي التصور

 التعابير عن يمتنعون وهم للوالد. المثالية الصورة على الحفاظ قوة بكل يحاولون األطفال .”سيء أنا كم سيعرفون
تجاهه. والكراهية الغاضبة

 الذي الخارجي العقاب وكان لعقابه المحبط من يدعو الطفل العقاب. توجب مستفزة تصرفات يطورون األطفال من فسم
يستحقه. أنه يشعر نفسه هو الذى العقاب من أسهل يزال ال يتلقاه

لرهد إوساد كراس
عالفات إقامة على القدرة في اإلخالل

 اللذان االستقرار وعدم العنف األخرين. مع عالفات إقامة على الطبل فدرة على وعميق صعب بشكل تؤدر التنكيل تجربة
 نظره. في العالم عموما. العالم به يرى الذي الشكل على يؤثران والديه مع للضرب يتعرض الذي الطفل عالفة يميزان

 يوجد وال اإلصابة من دائم خوف هنالك العالم هذا مثل فى فيه. أمينة عالفات إقامة الصعب من وخطر. عدائى مكان هو
 الذين الرضع األطفال والتهديد. القلق من دائماً إحساساً الطفل يعيش العالم مع تعامله فى التوتر. من وخال آمن اتصال

 الثقة عندهم توجد ال ألنه خاص بشكل كبيراً ارتباكاً دقائق. لعنة الغرفة أنهم لمغادرة فعلهم رد كان بالتنكيل. مروا
معها. العالقة في األساسية

 بشكل العالم ومع خاص. بشكل الوالدين مع عالقته في الطفل بطورها التي المركزية للسلوكيات أشكال عدة هنالك
 المقبولة غير التصرفات صد الطفل يحاول األخرى. الجهة من له ومعارضة جهة من المحيط مع فيه مبالغ تالؤم عام:
 جهة من كبيرة وخسارة جهة من ربح فيه تصرف هذا "قبول". لل أوفر حظ ذات بتصرفات استبدالها ويحاول الوالدين على

 ال بشكل والتصرف ومشاعره أحاسيسه إخفاء أيضاً يتعلم لكنه الوالد. عنف من فليال التخفيف الطفل يتعلم أخرى.
 منشغال دائماً ويكون الالزم. من أكثر منضبطاً جداً. حذراً اجتماعياً سلوكاً لنفسه يالئم وهو العاطفي. وضعه أبداً يعكس

 بشكل يتصرفون الذين األطفال الحقيقية. وأحاسيسه لغضبه مكان وال النفسية. لرفاهيتهم والقلق األخرين تعويض في
 مشاعرهم وعن غضبهم عن ربما. يعبرون. )بيئتهم( محبطهم مع عميقة جداالت في ويدخلون يتمردون يعارضون. عكسي:

تنكيل. ضحايا كونهم في يستمروا أن يمكن ولكن للتنكيل. ضحايا يبقوا بأن إحتمال هناك لكن
 هدوئه خالل من للغاية. )خامل( فعال غير ويكون نفسه. على وانطواء انسحاب الطفل. استسالم هو آخر. سلوك نمط

 ضجة. أي إثارة دون بهدوء التصرف يحاولون األطفال هؤالء للقدر. استسالم وأحياناً إضافية إصابة لمنع محاولة رؤية يمكن
 االفتراض يمكن ألنه شديد خطر فى هم بالذات األسباب لهذه لذلك يبرزوا. ولن المهنيين وعلى االهل على يثقلوا لن هم
أصال(. أتت )إذا شديد ببطء ستاتى لهم المقدمة المساعدة أن



الجسدي التنكيل عوامل
بالوالدين تتعلق عوامل

 يمكن كيف مفهوم. غير األمر يبدو وهلة ألؤل للضرب. طفولتهم في تعرضوا الضاربين األهل من كبيرآ قسما أن وجد
 للوالد العاطفي بالوضع تتعلق أسباب عدة لذلك يوجد ألطفاله؟ طفولته في عاناه الذي األلم نفس يسبب أن لوالد

 وعيه من التنكيل تجربة "يخرج" وكأنه بالتصرف يستمر أن عليه كان طفولته فى للتنكيل تعرض الذي الوالد الضارب.
 رافقتها: التى الصعبة األحاسيس يدكر ال غالباً لكن األحداث يذكر هو كبالغ يحدث. لم شيئاً كاذ حدوثها. حال في

 نفس مع حاليا يعيش لوالد. تحول الذي الطفل شيء. فعل على القدرة وبعدم بالغضب. باإلهانة. بالقلق. باأللم. إحساس
 على عصيراً يسكب الطفل توفف. دون لساعات يبكي )الطفل كوالد صعبة أوضاعاً يواجه عندما المكبوتة. األحاسيس
 يوجه الباب" "أغلق فد ألنه الطفل مع يتعاطف وأن "يحس". أن يستطيع ال هو بأرجله( يركل أو غاضب الطفل السجادة.

 أبوة نماذج الطفل تواجه ذلك مقابل لأللم. أو للمعاناة للخوف. متنبه غير ويكون داخله. في التي األحاسيس هذه نفس
 ألنها النماذج هذة الستعمال يلجا الحيلة لقلة تدعو أوضاع وفي اكتسبها. التي والعدوانية القوة باستعمال تسمح

يعرفها. التى الوحيدة
 يتحوالن إطالفاً. واإلهمال للتنكيل يتعرضا لم والدان وأحياناً منقل. لوالد يتحول كطفل بالتنكيل مر والد كل ليس

 األجيال عبر باألحلفال واإلهمال التنكيل تناقل دائرة توقف أو استمرار على عديدة مرات يؤدر الذى العامل منقلين. لوالدين
 هل طفال. كان حين بالوالد الخاصة الشخصية التجربة وإنما للتنكيل( يتعرض لم أو تعرض )إذا الوقائع تاريخ لبس هو

 طفولتهم في تعرضوا الذين األهالي كذلك ذكرنا. كما وتعاطف: اهتمام محبة. تجربة أم ومعاناة عدوانية ألم. تجربة كانت
 جانبهم. إلى وقفت إذا والضائقة. للمعاناة األجيال تناقل- دائرة من النجاة في ينجحوا أن يمكن الصعب. واالهمال للتنكيل
 شخصية أو الموسعة العائلة من شخص مثل ومتعاطفة مشجعة داعمة. أخرى. شخصية واأللم. الصعوبات من بالرغم

 فد نفسها األبوة فترة فى أو لألبوة السابقة السنوات فى كان إذا أو مرشد أو مدرسة. مدير معلم. مريية. مهمة: أخرى
 تصحيح بمثابة لهم بالنسبة كانت والتي مساندة داعمة عالقة بمساعدة وسيطرة إدراك على منه حصلوا عالجاً. تلقوا

الوالدين. مع بعالقتهم طفولتهم في بها مزوا التي الكبيرة للصعوبات

 لرهد إساد كراس
ضائقة اوالدفاي

باألسرة تتعلق عوامل
 طريق عن ببنهما التوترات يتخطون معبنون أزواج جداً: مهم األطفال ضد التنكيل مشكلة في الزوجي أو األسري الجانب
 على خوف جراء هذا يكون أن يمكن الطفل. إلى توحههما بينهما العالفات في المتراكمة العدوانية الطفل. ضد االئتالف
 الحفاظ في الوالدين "يساعد" الذي الغداء كبش إلى الطفل يتحول محتمل. انفصال من خوف أو الزوجية الحياة سالمة

 التنكيل. حدوث إمكانية من يزيد الكحول أو المخدرات على أحدهم أو الوالدين إدمان واألسرة. الزوجية الحياة تكامل على
للعنف. خلفية تشقل للمدمن النفس وضبط السبطرة فى صعوبات المزاج. فى حاذة تحوالت

 رفاهية على والقلق التربوي االقتصادي. العبء أن حيث أيضاً. عنيفاً يصبح فد الكحول أو المخدرات على المدمن غير الزوج
 ولتنمية لتربية المطلوبة القوى تجنيد على الوالد هذا يقدر ال أن يحصل األحيان من كثير كاهله. على كله يقع األطفال
األطفال.

□□



بالطفل تتعلق عوامل
 وخصوصاً الوالديي على واقتصادياً- -عاطفياً كبيراً حمداً يكونوا أن يمكن النمو في مشاكل من يعانون الذين األطفال
 شذوذ من جداً مهانون أنهم يشعروا أن يمكن األطفال هؤالء أهالي األسرة. في إضافية صعوبات هناك تكون عندما

 في اليومية الصعوبات من الناتج واإلحباط مصاب لديهم الذاتي التصور أملهم. خيبة مواجهة يستطيعون وال طفلهم.
 أن يمكن للطفل الجسدية المحدودية فقط ليس الطفل. ضد العنف يسبب أن متطرفة حاالت فى يمكن الطفل. تنمية
 عام. بشكل والد لكل صعوبات يسببوا أن يمكن المتواصل البكاء إلى يميلون الذين الرضع األطفال للعنف. مصدراً تكون

 اضطرابات من يعانون الذين األطفال كذلك النفس. ضبط في صعوبات أو نفسية أزمات من يعاني الوالد كان إذا وخاصة
الجسدي. التنكيل من أكثر يعانون وقد األسرة في التوتر درجة يزيدون الزائدة الحركة أو والتركيز اإلصغاء في

 يمكن والفقال المستقل الطفل الطفل. وشخصية معبن والد شخصية بين المتبادلة بالعالقات تتعلق أخرى عوامل هنالك
والمتخوف. الفعال غير بابنه ينغل فد ومبادر فقال رجل هو الذي األب مشابه. وبشكل قلقة. ألم تهديداً يشغل أن

 من حالة في الوالد تجعل إضافية وصعوبات سلوكية مشاكل الطفل أظهر أصعب. بالطفل التنكيل كان كلما عموماً.
 نفسها. تغذي التي والصعوبة العنف من دائرة ذلك عن ينتج فد عدوانيته. من تزيد فد بأحاسيس وسيشعر الحيلة. فلة

 مناسب دعم وإعطاء جانب. من للطفل إضافية إصابة لمنع المناسبة. السلطات تدخل يجب منها الخروج يتم ولكي
آخر. جانب من للعائلة.

دفي لرهد إرشاد كراس
بالبيئة تتعلق عوامل
 يؤدي أن الممكن من مهماً عامداً تشغل الصعبة االجتماعية —االقتصادية الخلفية وصفناها. التى العوامل إلى باإلضافة

 المجال من مستوى بأفل تسمح ال مكتظة شقة في الحياة العمل. من الوالد فصل للطفل. الجسدي التنكيل إلى أحياناً
للعنف. ممكناً سبباً يكون فد هذا كل وتوتراً. احتكاكاً وتنتج الشخصي

 اجتماعي. مركز أو مهني مركز االقتصادي. المركز بفقدان مرافق أخرى لدولة االنتقال مثل مختلفة. تنقل أوضاع فى عائالت
 صعوبات المستقبل: المجتمع مع االتصال صعوبات للعنف. تتعرض وفد لالصابة تعرضاً أكثر وضع في تكون العائالت هذه
 تغيير مالئم. عمل إيجاد في الصعوبة المجهولة. المختلفة الثقافة مع التاقلم فى الصعوبات الجديدة. اللغة فهم فى
 عوامل أيضاً هي تشغل أن الممكن من الهجرة. أثر على الموسعة العائلة أبناء مع السكن مثل األسرية. النظم في حاد

العنف. لظهور ومصدرا ضغط.

تلخيص
 جيد. اقتصادي وضع ذات أسر ولدى المثقفة. األسر لدى المجتمع. طبقات كل في تحدث ظاهرة هو الجسدي التنكيل

دينية. أو علمانية خلفية ذات أسر وفى
 واحداً. يوماً عمرهم يتعدى ال الذي الرنع األطفال ذلك فى بما الجسدي. للتنكيل األجيال كل فى األطفال يتعرض

 حتى جسدية إصابات شكل على أيضاً־ األضرار تكون الطويل. والمدى القصير المدى على صعبة الجسدى التنكيل أضرار
 المستقبل. في سيكون الذي البالغ وعلى الطفل نمو على تؤدر صعبة نفسية بإصابة أيضاً أو والموت. باإلعافة التسبب



 للتنكيل تعرضهم على تاريخهم يدز فد المنغلين األهالي من )كثير بالوالد تتعتق عوامل بعنة التنكيل من الخطر يناقر
 للتنكيل. تعرضوا الذين واألطفال المنغلين األهالي مساعدة يمكن بالبيئة. تنعتق وبعوامل بالطفل ٠بالعائلة طفولتهم(. في

وفوعه. فبل التنكيل خطر فى الموجودة العائالت رصد على يساعدان المهنيين فبل من ويقظة المسبق الرصد

األطفال بين شائعة حوادث وبين جسدي تنكيل بين للتمييز مساعدة عالمات

حوادثجسدى تنكيل

77 صفحة صورة
 لرهد إرشاد كزاس

خائقة اوالدفاي

اإلهمال

 وأحياناً كالتنكيل الطفل نمو لمراحل مدنراً اإلهمال ويعذ باألطفال. اإلصابة حاالت من األكثرانتشارا الحالة هو اإلهمال
 أو الطفل تجاه تقصيرات سلسة هو اإلهمال لرصدها. أفل جهوداً وتبذل الجمهور لوعي فرياً أفل هي ذلك مع دماراً. أكثر

 توفير في أو عنايته في الطفل. على اإلشراف في يفشل الوالد الطفل. تجاه الوالد جانب من بفعاليات القيام عدم هو
 الصعب من ألنه للجمهور. أفل معروف اإلهمال والنغسي. الجسدي الطفل نمو يمنع الذي الشيء األساسية. احتياجاته

 الجسدي التنكيل مثل متطرفة أفعال أو فعاليات على أكثر التعرف السهل من الفعل. عدم- أساسه تقصير على التعرف
 اإلهمال تعريف هنا. ومن بالثقافة. متعلقة مسالة هي أطفاله تجاه الوالد واجب ذلك. إلى باإلضافة الجنسي. التنكيل أو

الكافية؟ أو الصالحة األبوة هى ما بمسألة: تتعلق التى االجتماعية باألعراف يتعلق
 لنمو الحيوية توفيرالشروط يمنع الذي ‘الموجودة الثقافية التقالين حدود في أوتقصير. فعل كل إذاً. هو اإلهمال
والجسمانية. العاطفية الناحية من للطفل. صحى

آلي

ئ

٦
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لرلعد ارشاد كراس

 بينهم داخل للحوادث عرضة أكثر هم رفيب. دون وحدهم طويلة لساعات يتركون الذين األطفال اجتماعية: عواقب لإلهمال
 يتدهور فد وضعهم. يستغلون فد الذين الغرباء ألذى غيرهم من عرضة أكثر يكونون لوحدهم يتسفعون عندما وخارجه.

الجنايات. أو الزنى المخدرات. تعاطي حذ إلى المهملون. الشبيبة وخاصة األوالد وضع
 ان تبنن بريطانيا في أجري بحث فى باألطفال. التنكيل أو االصابة من إضافية بأنواع أيضاً عام بشكل االهمال يرتبط

 صنفت التى الحاالت خمس وفى الجسدى التنكيل من أبضا عانوا مهملين. كأطفال تشخيصهم تم الذين األطفال ثلث
 معظم في أن تبنن الجنسى التنكيل من عانوا الذين األطفال عند أيضاً. إهمال مشكلة توجد كانت تنكيل كحاالت
أيضاً. إهمال مشكلة توجد كانت الحاالت

 وفى األسرة داخل فى له إضافة تحدث فد أخرى لمشاكل نسبياً بسيطاً شيئاً اإلهمال يكون أن يمكن األحيان من كثير فى
 تربوي(. إهمال هو )الشك سبب أو تفسير بدون المدرسة من أيام لعدة تغبب طفل عن المدرسة تبتغ مثأل: الطفل. بيئة

 الرفاه جوانب تدحل ثابت. بشكل المدرسة إلى يصلون ال األسرة أطفال كل أن يكشف أن ممكن الحالة في التحقيق
 بسبب الخاصة الهيئات تدحل أثر على أخرى الى مدرسة من أطفالها نقلت ألسرة كئيبة صورة يظهر أن يمكن االجتماعي

 العالفة من تمتنع كي آخر إلى ونقلتهم به كانوا الذي التربوي اإلطار من األطفال األسرة أخرجت فد باالهمال. شك وجود
 األسرية. المشاكل كشف احتمال من الوالدين خشية بسبب سطحية الجديدة المدرسة مع العالفة السلطات. مع

 االجتماعي. الطيف كل من إنسان كل عند الجمهور. طبقات كل فى موجود األخرى. التنكيل أنواع ككل أيضاً. اإلهمال
 وإنما لإلهمال. السبب هو وحده الفقر دائماً ليس الفقيرة. األسر بين األخرى التنكيل أنواع كل من انتشاراً أكثر لكنه
 من يعانون فد طفولتهم فترة في إهمال من معاناتهم إثر الوالدان. السابغة: األجيال أو الجيل في اإلهمال نتاج هو الفقر

ألطفالهم. األساسية االحتياجات لتوفير مهيئين غير تجعلهم متدنية عامة وفدرة صعوبات
 األب فيها التي لألسرة المعطبان والدعم المساعدة أخرى. حاالت وببن مستمر مزمن- طابع لها حاالت بين التمييز يجب

 معدودة. أشهر خالل الوضع تحشن أن الممكن من األساسية. احتياجاتها وتلبية إعالتها عليه ويصعب العمل عن عاطل
المدى. وطويلة مكثفة تكون وصعب. مزمن االهمال فيها التي العائالت تحتاجها التي المساعدة لكن
 االجتماعي. األولويات سلم أسفل في االهمال وضع فقد األطفال. لنمو اإلهمال يسببها التي البالغة األضرار من الرغم على

 باألبوة يتعلق فيما الجمهور فى المختلفة المجموعات بين الموجود الكبير االختالف ممكنة: أسباب عدة لذلك يوجد
 سنوات ست بعمر بنتاً أن ذلك على الوالدين هذين على أحكم كي أنا من”) المهني عند ارتياح عدم- تثير الصالحة.

 عامل (. ينمو؟ كي لطفل الالزمة والعقلية العاطفية اإلثارة مدى ما ألحكم أنا من الصغار؟ األربعة أخوتها على تشرف
 وشكوك أسئلة تعلو كثيرة. إهمال حاالت وراء يقف الذي الفقر يبدو ما على هو الموضوع مع التجاوب يعيق إضافى

 بالتعامل بانه صعب إحساس يكون أحياناً الوالدين. أداء في الصعوبات دور مقابل الوضع في التسبب في الفقر دور حول
 من المدفقة. المهنيين لعيون أكثر مكشوفة ألنها األفل على الفقيرة العائالت على تطفل هنالك االهمال موضوع مع

 كثيرون آباء والنفسية. االجتماعية الناحية من لإلصابة العائلة تعرض درجة من يزيد وهو المشكلة يزيد الفقر ان الواضح
 أعلى من أناس ياتون هم وها الحيلة- فليلو وهم البقاء صراع فى كبيرة فوى لبذل بحاجة هم الصمود. فى ينجحون ال

األخرى. الصعوبات لكل باإلضافة باإلهمال أيضاً ويتهمونهم المهنى الكرسى



اإلهمال أنواع
عاطفي: وإهمال تربوي إهمال طبي. إهمال مرافيق. وعدم ترك جسدي. إهمال لإلهمال: أنواع عدة توجد

 اهتمام إبداء عدم أو نظيفة مالبس أكل. مثل للطفل األساسية الجسدية االحتياجات على الحرص عدم جسدي- إهمال
للخطر. الطفل تعرض فد والتي المنزل في الموجودة بالعثرات

 غير أناس إشراف نحت الطفل ترك المالئمين: العالج أو بالمرافبة االهتمام دون الطفل ترك المراقبة- وعدم الترك
 )فى هرب أو اختفى أن بعد رجع الذي الطفل فيول عدم وأيضا هرب أو اختفى إذا الطفل عن البحث عن االمتناع مالئمين.

 أخيه على ليشرف أطفال حاضنة وظيفة ليؤدي ناضج وغير صغيرا طفال بها يترك التي الحاالت أيضاً تشمل النوع هذا
منه. األصغر

 عالج أو النفسي العالج بشمل طبي عالج إلى بحاجة الطفل يكون عندما موجود اإلهمال من النوع هذا الطبي- اإلهمال
 االهتمام عدم عليه. افترح الذي العالج إلجراء مهتم غير أنه أو للمهني. الطفل يوصل ألن مهتم غير أنه إما والوالد أسنان.
 التهاب مثل الطبية بالمشاكل المناسب بالشكل االهتمام عدم المستشفى. إلى لالدخال أو للفحمى التطعيمات. لتلقى
 ممرضة. أو بطبيب ليس هو من يد على أيضاً عنها يكشف أن يمكن الطبية المشاكل طبياً. إهماال أيضاً يعتبر العبون
 السمع مشاكل من بالرغم للسمع جهاز على يحصل بأن يهتموا لم أهله طفال تشححى أن يمكنها الحضانة فى المربية

له. الالزمة النظارات على يحصل بان يهتموا لم أهله طفال أو عنها إبالغهم تم التي
 لنموبل اقتصادية صعوبات بسبب أو الفهم عدم أو الجهل المعرفة. فلة بسبب يحدث أن يمكن الطبية المشاكل إهمال

 عدم أن أو تعاون. يوجد ال ذلك ومع العالج ضرورة عن للوالدبن شرح أن حال في للقلق. سبب يوجد الطبية. المساعدة
 من أيضاً. المجال هذا في الثقافية الفوارق تحقل جانب إلى الطفل. عند كبيرة طبية مشكلة يسبب أن يمكن العالج
 الطبية االحتياجات تلبية على الحرص واجب من الوالد يحرر أن يمكنه ديني أو شخصي إيمان أي أن نذكر أن المهم

للطفل.
 وعدم االهتمام عدم دعم. وجود عدم دفء. وجود عدم العاطفية: الطفل باحتياجات االهتمام عدم —العاطفي اإلهمال

 أو المخدرات أو الكحول باستخدام السماح أو تشجيع الطفل. ناظري أمام بالزوجة التنكيل الطفل. بقدرات اإليمان
 يكون عندما وأيضاً النفسي العالج على باًلحصول للطفل السماح عدم القانون. عن الخارجة األعمال على التشجيع

 فصل في الموضوع تفصيل )انظر للطفل العاطفي الوضع في المهمة بالتفيرات االكتراث عدم أو لذلك. الحاجة بأمسى
العاطفي(. اككيل
 الطفل بتسبب االهتمام عدم أو الوفت من مستمرة لغترات التربوي اإلطار عن الطفل غياب عن التغاضي التربوي- اإلهمال

المناسب. التربوي اإلطار في

 لرصد اوساد كراس
ضائقة في اوالد

أضراراإلهمال

 بعدم بالرفض. بالعدوانية. تتصف معه العالفة ألى المربي. مع أو الوالد مع آمنة عالفة بناء المهملون األطفال يستصعب
الثبات. عدم أو االكتراث

 عدم والعاطفي. الجسدي اإلهمال بسبب أيضاً لكن عضوية مشكلة بسبب النمو" "عدم من حالة إلى األطفال يصل قد
 ألبناء المتوقع من بكثير أقل عام ونمو حركى وبنمو بيولوجية. ناحية من للطفل مناسب غير بطول متدن. بورن يتميز النمو
 العاطفي( التنكيل ص الفصل في للموضوع توسيع إيجاد )يمكن التعابير من خال ووجهه ئقعرتان الطفل وجنتا جبله.



لرهد ارشاد كراص

 متدن. ذاتى تصور عندهم يالحظ والحقاً غضب إحباط. ذلك. مع بالنعامل صعوبات توجد المهملبن السنتين أبناء لألطفال
 بسيطان مشكلة لحل الفرصة نعطيهم عندما سلبية. أحاسيس عن جداً فوي وتعبير الدوافع. على السبطرة في صعوبة

 الحل. عن البحث فى جداً منخفضاً إبداع مستوى يظهرون إليه. الوصول صعب غرض أو مخفية لعبة عن البحث مثل
 أموراً تعليمهم محاولة من حماساً يبدون ال يكبرون. عندما غالباً بسهولة. يشت وانتباههم جداً منخفضة تركيزهم درجة

العاديين. لألطفال بالنسبة جداً فليلة جيلهم أبناء مع عالفاتهم جديدة.
 غير أنهم تعلموا لقد الوالد. مع آمنة وغير مقلفة مرتبكة. عالفة أيضاً عندهم يالحظ المهملين األطفال يكبر عندما

 الدائم بالقلق ومرافق متعلق نموذج ذلك أثر على يتطور أحياناً األهل. طرف من واستجابة تعاون إلى الوصول في ناجحين
وفقدانها. الوالد شخصبة خشية
 األحلفال جيلهم, أبناء مع عالفاتهم في ومذنبين. "سيئين" منفردين. بالحزن. يشعرون األطفال هؤالء أن األبحاث تظهر

جيلهم. أبناء يد على يرفضون لذلك الزائدة. للحركة يميلون أو فعالين غير يكونون المهملون
 للشعور يتشوفون هم فيهم. مرغوب وغير محبوبين غير لهم. حاجة ال بأن إحساساً عندهم طور به مزوا الذي اإلهمال
 مكتفين غير األخرى تلو مرة أنفسهم يجدون وقد متبادل. أساس على عالفات ببناء الخبرة تنقصهم لكن باألمان

 الوافع. عن العاطفي االنقطاع المهملين األطفال عند يسبب المستمر اإلهمال ألم ومرفوضين. منفردين )متعطشين(,
 معزية. بديلة فصحى رواية بواسطة جديد من الصعبة تجاربهم "تنظيم" يحاولون حيث الخيال لعامل يهرب من منهم
 الهدايا. غالباً وتعطيها تدنلها للحضانة. دائم بشكل تاتى أمها أن تخبلت جداً. الصعب اإلهمال من عانت طفلة مثال.
كلياً. األم مع عالقتها انقطعت فد الوافع في لكن
 مواضيع تجاه مباالة ال يظهرون أحيانا منخفضة. دافعية المهملين األطفال من كثير عند توجد التعليمية. الناحية من

 كبيراً تعلقاً ويظهرون المستقل العمل من يخشون والمبادرة. التدخل عدبمو هم كثيرة حاالت وفى للتعلم, جديدة
األخرين. باألطفال مقارنه بالمعلم

 محفز غياب والحساب. القراءة فى خاص بشكل بارز األمر التعليم. فى جدية صعوبات من يعانون الوسطى الصفوف أوالد
 األوالد هؤالء تححهـيالت أن بصرحون المعلمون اللغة. مجال فى مشاكل على يؤئر القريبة والبيئة البيت فى عقالنى

اإلهمال. من يعانون ال الذين جيلهم أبناء لتحصيالت نسبياً جداً منخفضة
 بالمالءمة شديدة وصعوبات مسؤولة شخصيات مع دائمة صدامات مثل سلوكية. مشاكل من كثيرون أوالد يعانى

 من مناسبة مراقبة من هنالك وليس المدرسة عن كثيراً يغيبون أنهم فالحظ وفتاً. فيه يقضون الذي اإلطار لمتطلبات
األهل. طرف

االنتحار. محاوالت من عالية ونسبة الزنى. المخدرات. استخدام والجريمة. للجناية ميل هنالك المراهقين عند
 األمر ليس الحقيقة في أنه مع محدوداً. عقالنياً مستوى متقاربة بأوفات يظهروا أن بمكن األجبال كل من مهملون أطفال
كذلك.
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اإلهمال عوامل
بالوالد متعلقة عوامل

 بيئتهم فى عدوانى تصرف أو مستقر غير ببت اإلهمال. من شخصى ماض يوجد أطفالهم. يهملون كثيرين ألهال
 الذي العالفات نمط أطفالهم مع يسترجعون هم الوافع وفي مستغر غير بشكن الزوجين عالفاتهم يبنون إنهم القئة.
 الداخلين الغرد ثروات أن حيث األبوة. جودة فى سائد مرقب هى الوالد شخصين أن يفترضون باحثون أهلهم. مع عاشوه

 عليه. يحصل أن يمكن الذي االجتماعي الدعم درجن وعلى معه العالفذ جودة على حياته. شريك اختيار على أيضاً تؤدر
 تكن ولم طفولته. في صعب عاطفي شخ من الوالد عانى إذا األهمية. بالغة صفن هي الوالدين عند النفسي االستقرار

 هذه تجاه الصعبة أحاسيسه لتحسين فرصن عنده تكن لم أو القريب. محيطة مع وآمنذ جيدة عالقة إلفامذ الفرصة له
 يد على أو اهتماماً أظهر جار أو مرشد. معلم. حاضنة. مثل مساندة أخرى شخصيات يد )على العائلة إطار خارج الفبارب

 متكرر نموذج ينتج وهكذا ومتواصلة. مستمرة آمنة. دافئة. عالفة أطفاله منح يستصعب فقد مصححة(, عالجية تجربة
وهكذا. الثالث والجيل الثاني الجيل في العائلة. داخل اإلهمال من

 اكتئاب. لالمباالة. ميل دوافعهن. على السبطرة فى صعوبة مشتركة: ميزات عدة توجد أطفالهن يهملن كثيرات ألنهات
 مصاحب نغسى مرض حتى وأحياناً . الشخصية فى حادة اضطرابات محدودة. ذكاء درجة أو تختف مشاكل توجد أحياناً

 يستصعبن عاطفياً. ناضجات غير األنهات هؤالء الكحول. أو المخدرات على إدمان وكذلك بالوافع( الصلة )فقدان بالهوس
 األحيان من كثير وفي وأزواجهن. أطفالهن أجل من األمد طويل عاطفي مجهود بذل يستصعبن أو األخر احتياجات رؤية

 تكون أن يجب األطفال من التوقعات أن لفهم الالزمة المرونة عندهن توجد ال أي واقعية. غير أوالدهن من توقعاتهن تكون

 لرهد إوساد كراس
خعائقة اوالدفي

البيولوجي. لجيلهم مالئمة
 أطفالهم. يهملون فد الشخصية وبطموحاتهم المهني وبمستقبلهم فقط. بانفسهم منشغلون هم الذين األهالي
 الوالد فبل من تقصير هنالك للعائلة. مادي رفاه أثر على متوفرة حسنة مادية بيئة يبدو. ما على لألطفال. أن من بالرغم

 باحتياجاته حقيقى اهتمام وبدون مراقبة بدون طويلة. لساعات لوحده متروك الطفل تجاههم. عاطفي مجهود بذل في
 بالقرب بالغ شخص غياب عند للمخاطر معرضاً الطفل يكون الصعب العاطفي اإلهمال من الوضع هذا في وبمشاعره.

علبه. يحافظ أن الممكن من والذي منه
 ذلك على مثال المادية. للحالة عالفة بدون متطرفة تردوين مناهج تبتى أو أيديولوجي تفكير نتيجة اإلهمال يكون أن يمكن

 تحويل )مثال. جيله ناحية من لذلك المهيأ غير للولد محددتين غير واستقاللبة حرية إعطاء أو متطرف )ليبرالية( تحرر هو
المنزل(. وإلى من والعودة الخروج مواعيد مسؤولية تحويل للطفل. الوجبات إعداد مسؤولية

 طبى عالج أي أو األدوية التطعيمات. بتلغى ألطفاله يسمح ال الوالد متطرف. ديني إيمان بسبب أيضاً اإلهمال ينتح أن يمكن
 األحلفال يعرض أن يمكن كهذا إهمال طبيعياً". "ليس تدخال يمنع لمبدأ أو منه إيماناً وذلك عمليات( إجراء ذلك في )بما

وناجعاً. سهال عالجها يكون أن الممكن من كان أمراض نتيجة أيضاً الموت خطر حتى صعبة طبية لتعقيدات

بالطفل تتعلق عوامل
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 من يعانون أطفان أن بذعي من هفالك اإلهمال. حصول تسبب التي األطفال ميزات على حاسم بشكل التعرف الصعب من



 يطور فد اإلهمال بسبب أنه اليوم الواضح من اإلهمال. حدوث لخطر عرضة أكثر هم سلوكية اضطرابات من أو إعافات
 المحفزات من القليل يعحلين المهمالت األمهات مثال, الحالى. اإلهمال من تزيد أن الممكن من سلوكية ظواهر األطفال

 بالبيئة. جداً بسيطاً اهتماماً يكون ذلك على الطفل فعل رد منهم. اإلشارات من لقليل يستجبن وكذلك الرضع ألطفالهن
به. األم اهتمام عدم يزيد وهكذا المباالة عدم ويظهر

باالسرة تتعلق عوامل
 الذين المهملين األطفال من بالكثير نلتقى نحن اإلهمال. حدوث احتمال على بالغاً تاثيراً تؤدر األسرية المنظومة حالة

 األطفال. احتياجات لتوفير متوفرة موارد وأفل جدا فليل دخل كثيرة. أحياناً معناه. األب غياب الوالد. أحادية عائالت من وصلوا
 اتخان عند كذلك أوالدهم. تجاه الوالدين سلوك في ثبات وعدم استمرارية عدم نجد مهملون. أطفال بها التي العائالت في

 فد رسالتهم درجة ألية يفحصان وال الوالدان يتابع ال أخرى. وعادات للطفل انضباط عادات إكساب مثل تربوية مبادرات
 يتمكن ال وهكذا مختلفة. زمنية فترات في العمل نفس على تام اهتمام بعدم او شديد بعقاب الوالد يرد استوءبت.فد

والديه. فعل رد شكل توفع أو التنبؤ من الطفل

بالبيئة تتعلق عوامل
هد لر إرشاد كراس

 من الدعم هذا كثيرة. ألسر دعم جهاز يمئلون الموسع المجتمع في جهات أو المعارف الجيران. الموسعة. العائلة
 ومساعدة دعم األهل ينقص أطفالها تهمل التى األسر فى أن وجد اليومية. الصعوبات مواجهة على األسرة يساعد البيئة
 أن يمكن داعمة. ليست الروابط هذه أن يشعرون هم معارف مع أو أسرهم مع روابط للوالدين بكون عندما أيضاً كهذه.
 بدال تصرفاتهم على االنتقاد من الكثير كثيرة أحياناً الوالدان يتلقى داعمة. ليست لكن ومكثفة متعاقبة الروابط تكون

يحتاجونه. الذي والتشجيع الدعم من
 النادي في ألطفالها المهملة األسر من القليل نجد كاف. بقدر المجتمع فى الداعمة الموارد تتوقر ال كثيرة حاالت فى

 وتكون األسر هذة عن يبتعدون أو يتنغرون الجيران العامه. الحديقة في األلعاب ساحة في أو الحي في الجماهيري
منعزلة.
 القدرة يضعفان حادثاً أو مرضاً ونغسية. مادية صعوبات تسبب التي البطالة الفقر. تكون أن يمكن أخرى ضغط عوامل
 الطفل فبه يكون وضع إلى تؤدي الملموسة والصعوبات الضغط المواجهة. على القدرة من ويقلالن األسرة لدى المادية
عاطفياً. به لالعتناء األهل عند وفت يوجد ال ألنه مهمال

لإلهمال خاطئة انطباعات
 هذا إهمال. بوجود انطباعاً المرافب لدى تترك عوامل عدة ثمة أن يدعون اإلهمال مجال فى يشتغلون كثيرون مهنبون
 نكون أن علبنا خاطئاً. يكون أن ويمكن لألسرة صعب آني وضع من بيئية. بعوامل متاثر ־ألنه جيداً فحصه يتعبن االنطباع

 التى الحاالت رصد فى ننجح لكى ضبطها كيفية ومعرفة عندنا. تحصل أن الممكن من التى الخاطئة لالنطباعات واعين
إهمال: حاالت حقيقه هى

 هو معين شخصا أن حقيقة الوافع. في الشديد. الفقر من معينة حاالت في إهمال حاالت لرؤية الميل عندنا الفقر- .821
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 الجسدية اوالدها احتياجات توفير على تحرص الفقيرة العائالت معظم إهمال. وجود على دليال لبست الموارد وفليل فغير
 يتواصل سعيداً. يبدو لكنه الشيء بعض نظيفة غير وحتى بالية مالبس يلبس أن لطفل يمكن أنه حيث والعاطفية.

صحيح. بشكل وينمو أصحابه أو أخوته والديه. مع جيدا
 يرافيوا لم أنهم بادعاء األهل, طرف من إهمال كحاالت عنها دبتغ أوالد لها يتعرض التى الحوادث من كثير —حوادث .2

 عندما أيضاً يصابون األوالد لألسف. أخرى. إصابات فى أيضاً ولكن الحروق حوادث فى منتشر األمر هذا يجب. كما أوالدهم
تغريباً. بيت كل في موجودة األمان ومشاكل كافية, رفابة تكون

 لدغات حاالت كثرة مثل إهمال. حاالت األحيان من كثير فى وتعد حدوثها يتكرر مشاكل هنالك جسدية- مشاكل .3
 مسؤولية األهل يحنلون المهنيون الحقاظ. استعمال عن الناتج الطفح مثل جلدي وطغح شديد تقتل البعوض.
 لم األهل أن أحياناً يتضح المدثهـكلة. لمنع يعملوا ولم للعالج المناسب الوفت فى الولد يحضروا لم ألنهم اإلهمال
للعالج. يتوجهوا لم لذلك الصحيح. بالشكل يفسروها لم أو االصابة منع كيفية يعرفوا

 إصابات أكثر هنالك مثال. هجرة أثر على األسرة في وتغيير االنتقال حاالت مثل مختلفة حاالت في —األسرة في تغيرات .4
 ويضربوا يتشبثوا ألن سريعة وبمحاولة باإلعالة مندثهـغالن الوالدان االهمال: مميزات أو إهمال يتطور وقد األسرة فى

 يهتموا أن األوالد من يتوقعون أنهم أو باوالدهم. لالهتمام كاف بشكل متفرغين غير وهم الجديد. البلد فى جذورهم
 للوضع الوالدين انتباه لغت يكفي وأحياناً مؤقت. الوضع حذا لسنهم. مناسب غير بشكل طويلة لساعات بانفسهم

(. لألوالد الظهر لساعات روضة )ناد, لألسرة الداعمة باألطر مشترك تفكير في للحاجة أو حصل الذي

 يمكن الذي الجيل بشان وغريبة مختلفة مفاهيم معها تجلب ثقافياً مختلف مكان من القادمة األسرة ثقافية- فوارق .5
 ومتخمة شاذة المستوعب المجتمع بعيني تعتبر الني مفاهيم متعلق, وغير مستقال يكون أن الطفل من التوقع فيه

 تحدثوا وإنما وتتهموا تتعجلوا ال أن يجب األبوة. بموضوع األسرة مفاهيم هي ما وفحص استبضاح دائماً يجب باإلهمال.
أنتم. ترونها كيف لهم واعرضوا األمور, الوالدين يرى كيف إلى وإستمعوا

 أم مثل الوالد. أحادية- عائلة هو اإلهمال عن خاطئ انطباع بأخذ يتسبب فد الذي نموذجي وضع األسرية- الخلية وضع .6
 بأنها اتهامها من نحذر أن يجب بورديات. تدثدتغل أنها أو الست عن طويلة لساعات وتغيب أحلفالها مع لوحدها تعيش

 عبء ويوجد أكبر لدعم بحاجة هي بالذات الطالق بسبب غالبا. البيت". في ليست أيضا هي طلقت. أنها يكفي ال”
كتفيها. على وعاطفي. اقتصادي إضافي.

 يجب االجتماعية. المعايير عن انحراف بالفعل يوجد أنه االنطباع نعرز لكي العوامل. هذه بالحسبان نأخذ أن إذاً. يجب
 ته ولتصرفا والنغسبة الجسدية الطفل لحالة خاصة واالنتباه مستمرة. أو عابرة مشكلة عن الحديث كان ما اذا الفحص
 أخرى معضالت في كما . وضعه على أهمية األكثر الشهادة هي التي محيطه في واألطفال البالغين ومع معكم ولعالقته

متجمعة. عالمات عدة من وإنما اثنتين أو واحدة عالمة خالل من االنطباع تعزيز عدم يجب

تلخيص
 يحدث للتنكيل. أخرى صورة أي من أكثر األطفال عند انتشاراً األكثر اإلصابة هو مهمال. موضوعاً كونه من بالرغم اإلهمال.
كعدم جسدي. كإخفاق االهمال يظهر أن يمكن الوالدة. جيل من أطفال بها ويصاب االجتماعية. الطبقات كل في اإلهمال

 لرلعد ارشاد كراس
خائقة فاي اوالد



لر ساد إ كراس

 أبخعاً ٠للولد األساسية العاطفية لألحتياجات االستجابة بعدم- .عاطغي وكزخفاق األساسية لجسدية ا االحتياجات توفير
افنصادي. رفاه فبها التي العائألت في

 واضطرابات موت حاالت خألل من الصعبة الحاالت في وتظهر البعيد. والمدى القصير المدى على صعبة اإلهمال أضرار

والعاطفي. والعفلي الجسدي األطفال نمو في جداً صعبة

العاطفي التنكيل
 التنكيل أيضا. الجسدي نموه على كبير تأثير لها يكون فد إصابة النفسية. الطفل حياة إصابة هو العاطفي التنكيل

 الحاضر في بيئته مع صحيحة عالفات إنشاء على وفدرته العاطفي ونموه الطفل. عند بالذات اإلحساس يدمر العاطفي
والمستقبل.

 يزال ما الذى األبوى التصرف بين الغامض الحذ هى أساسية واحدة صعوبة ورصده. تعريفه يصعب العاطفى التنكيل
 احاسيس بها الوالدان يصيب حاالت هنالك أيضاً. صحة األكثر األبوة فى أبوة. كل فى تنكيال. يعد الذى وبين مقبوال يعد

 أضراراً وتترك انتشاراً وأكثر صعبة. هى العاطفية اإلصابة عاطفى. تنكيل بها يوجد التى العائالت فى فصد. دون أطغالهم
أيضاً. رضع أطفال تجاه وكثيراً أطفال تجاه شباب. تجاه يحدث العاطفي التنكيل الطفل. عند بالغة

 ومع الوالد مع يتصل طريقها عن التي لفته. له. ملتزمة أبوية شخصية مع هامة عالقة ترافقه الذي بالوفت الطفل يكبر
ونظرات. الجسم حركات حركات. بكاء. لغة رموز. لغة كالمية. غير لغة هى الخارجى العالم

 أن يجب كذلك عليه. للرضيع كبير اتكال وحميماً. قريباً اتصاال بمغن أن المعتني الوالد على الرضيع. لغة فهم أجل من
اللغة. هذه وتغسر تشرح التي للكلمات الحاجة دون طفله عند الرموز لغة لفهم القدرة لديه تكون
معتنية. شخصيات مع كرضيع بتجاربه تتعلق ذلك فعل على فدرته وتحليلها. الطفل إشارات فهم الوالد على

 سيعطيها التى الترجمة ومؤلمة. سلبية تجاره تكون فد حينها متعاطفة. غير ببيئة أو المحفزات شحيحة ببيئة كبر إذا
 الحركة." وكثير يضايق " مثال. بأنه عليه يرد أو يحتل وفضولى متفحص طفل مثال. خاطئة. تكون فد الطفل للغة
 رد يكون فد أيضاً هنا له. كاستغالل له الطفل وحاجة اتكال يرى أن يمكن طفال. كان عندما ظلم أنه يشعر الذي الوالد
 هذه يحمل". أن يريد بالذات عندها متعبين. فيها نكون مرة كل” ”ضدي. ذلك يفعل هو” الطفل ضد عدائياً الوالد فعل

الطفل. يحتاجه لما تماماً منافضة الردود

 بشكل األطفال تهين وإنما هذا. تعطي ال فقط ليس عائالت وتوجد ودعم لفهم األطفال يحتاج الطفولة. فترة مدار على
٠”سىء” ذاتى تصور عنده ينشا وهكذا تخيفهم فعال.
 ومع المراهق تطور مع التعامل كثيرة عائالت على يصعب العاطفي. للتنكيل أيضاً. هم يتعرضون وفتيان أكبر أطفال

 األخر. الجنس مع عالفات بافامة أبنائهم إلرادة وفاس صعب بشكل يردون أهل هنالك االستقاللية. على للحصول طموحه
 الحق وسلب الحبس مثل عقوبات اليها. تذينتمون التى االجتماعية المجموعة عند مقبوال التمعرف هذا يكون عندما أيضاً

 وسائل أو الكالمي العنف واستعمال بإهانة ذلك يرافق أحياناً عاطفي. تنكيل أعمال على أمثلة هي االجتماعي. باالتصال
أخرى. عنيفة



العاطفي التنكيل أنواع

يلي: فيما نفضلها العاطفي للتنكيل أنواع عدة توجد
 تحفظ وفي منه للتغرب الطفل لمحاولة إحباط وفي عته, ابتعاده في ينعكس الطفل تجاه للوالد عدواني تولجه رفض-

أعماله. من دائم
ذلك. فى يضايقه أو اجتماعية عالفات إنشاء من ويمنعه العادية. الحياة عن الطفل البالغ يفصل عزل-
 إذ تقول رسائل تمرير بواسطة أو اجتماعية. عالفات بإقامة له السماح عدم بواسطة مثأل مختلفة بطرق ذلك البالغ يفعل
 عائالتهم في معزولون أطفال هنالك الطفل. عند والتجاهل بالعزلة الشعور عنها ينجم إضافية وبطرق سيئة نوايا للبيئة
اخوانهم. مع حتى صحيحة عالفات بناء يستصعبون أنهم لدرجة

 كانه العالم عن صورة يبنى الطفل يجعل والضغط التهديد من جواً ويخلق الكالمى العنف البالغ يدددتعمل تخويف-
إلرادتها. منافضاً تصرفاً يتصرف عندما البيت من ابنها بطرد تهدد التي األم مثال. عدائي. مكان

وبمحيطه. بنفسه الثقة على الطفل فدرة وإصابة الذاتى االنطواء االنغالق. يسبب كهذا تخويف
 مثال. الطبيعي. االجتماعي ابنه تطور بذلك ويفسد المجتمع. ضد جنائي. تصرف تطور على البالغ يؤدر وتضليل- إفساد
 وواضح علني بشكل به يعمل أن يمكن األب فبل من كهذا تضليل المخدرات. تعاطي على الصغير ابنه يشجع الذي الوالد

للطفل. سلبي تصرف عن النظر غض مثل بالخفاء أو
 إلفامة الطفل لحاجة يستجيب وال محادثة. حتى أو لعب مثل لنموه. حيوية محفزات الطفل عن البالغ يمنع تجاهل-

إليه. الطفل يمزرها التي للرسائل متنبه وغير وباحتياجاته بعالمه بالطفل. مهتم غير هو معه. عالفة
 الوافع فى أخرى. مرة هنا ذكره الجدير من اإلهمال فصل فى ذكر فد العاطفى اإلهمال أن من بالرغم —عاطفى إهمال
 لغترات بتركه القصد مثال. طفل عن الحديث عند الطفل. احتياجات أو الفتى تجاهل من عالية درجة هو العاطفي اإلهمال
 أبضاً يحدث أن يمكن اإلهمال هذا له. اإلصغاء دون أو مباشرة عينيه إلى النظر دون باليد. إمساكه دون الزمن من طويلة
واللباس(. الغذاء )مثال. وبرت فد الجسدية الطفل إحتياجات تكون عندما

 هم يصابون جسمانى. أو كالمى الوالدين. بين شديد عنف على شاهدون هم الذين األوالد —األسرة فى عنف على شهادة
 يفقد الوالدين أحد يشاهد عندما منه يصاب لكنه مباشراً للطفل موجهاً ليس العنف صعبة. نفسية بإصابة أيضاً

 هو -عائلته- القريب العالم بأن الطفل شعور اخوته. أحد ضد أو اآلخر الوالد ضد بعنف ويتصرف أعماله. على السبطرة
 الزوجين. بين العنف حاالت في أكبر اإلصابة يتزعزع. البيت, خارج العالم ليعرف ويخرج ينمو أن منه يمكن آمن مكان
 موضوع في صعب صراع الطفل عند ينتج هكذا الزوجي. الصراع في ”جانبهم "إلى األطفال تجنيد الوالدان يحاول عندما
الطرفين. أحد جانب من صعبة لعدوانية يتعزض وهو ثقته تتزعزع الوالء.

 المحبوبة الشخصيات من وصارخاً استبدادياً عزال الطفل. من حرية سلب أيضاً يشمل أن يمكن العاطفى التنكيل
 بشكل يتصرف أن منه الطلب أو إهانته ممبز. غير بشكل أعماله عن الرضى عدم انتقاداًصعبا. انتقاده ‘إحراجه علبه.

 مجال في مواهب طور ناجحان الوالدان فيها عائلة من صعب تعلمي عسر مع ذكي فتى )مثال. منطقي وغير معقول غير
 صعب بشكل رفض فد الفتى اسوم. مجال في بارزة مواهب أبدوا الثالثة اخوته ذلك في بما العائلة كل بينما المدععرح.

 الحماية (.”لألنوثة تجسيد” هي مواهبه أن ذلك على انتقده وباألساس محقرة, بذيئة بصفات وصفه الذي والده فبل من
 حياته. في كبير وتدحل الطفل عالم على كاملة سيطرة هنالك العاطفي. للتنكيل إضافية صورة هي حذها عن الزائدة
الذاتية. بقواه العالم لمواجهة فرصة أية عنده توجد ال بانه الشعور للطفل يسبب الذي الشيء

 لرهد ساد إ كراس
خائقة ض اوالد



لرهد إساد كراس

العاطفي اضرارالتنكيل
 لعائلته االنتماء وبشعور الذاتية بقيمته ويضر والجسدى. والذهنى العاطفى. الطفل نمو باصابة العاطفى التنكيل يتسبب

 تاثير للتنكيل جداً. ضعيفة هي سعيداً بالغاً يصبح أن العاطفي بالتنكيل أصيب الذي الطفل احتماالت الواسع. وللمجتمع
 والنتيجة السبب بين الربط على والغدرة للوافع وتشويهاً بلبلة يسبب فهو الطفل. عند التفكير على القدرة على أيضاً

 الذي الشيء بها. التنبؤ يمكن ال لذلك الطفل. بتصرف بالضرورة تتعلق ال وهي باالستبدادية التنكيل أعمال تتميز تصاب.
البلبلة. لهذه بالطبع يؤذي

 العاطفي. اإلهمال من بعانون الذين األطفال عند نشاهدها ظاهرة .”النمو عدم” هو الصعبة األضرار أحد —أضرارجسدية
 حزينين. يبدون األطفال هؤالء والنوم. األكل يخدش بما الوالد مع علدفاتهم فى سلبية دائرة من يعانون الذين األطفال عند أو

 بسبب الظاهرة تحدث أحياناً لسنهم. نسبه وفصار نحيلون هم بيئتهم. مع عالفة يقيمون وال خاملين معزولين. أو خائفين
 العاطفية الخلفية لتجاهل ميل هنالك فقط. عاطفي هو السبب أحياناً لكن جسدي. إهمال بسبب أو عضوية- مشاكل

بها. يحظون ال للنمو مهمة بمرحلة للتدخل يحتاجون الذين والوالدان األطفال وهكذا للمشكلة
 اللغة. واكتساب الكالم تطور فى مشاكل التعتم. وعسر تعلم مشاكل تنتشر المدرسة سن فى أوالد عند أضرارذهنية-

جداً. محدودة تكون أن يمكن اللغوية والثروة
 فى مثال. ذلك وينعكس متدن. العاطفى التنكيل من يعانون الذين األوالد عند الذاتى التقييم أن وجد عاطفية- أضرار
 ما على بالصدفة تحدث وحوادثاً لجروح األوالد يتعرض كثيرة أحياناً أنفسهم- إصابة حتى أو الخاصة أغراضهم تدمير
 غياب أو القدرة بعدم الشعور بالغين. يصبحون عندما أيضاً عليهم يؤدر النجاح على بقدرتهم المتدني الذاتي االيمان يبدو.
واسفيز. التحصيل ولقلة المباالة لعدم الداخلية. بالموارد يتعلق بما عميق لشك يؤددان للنجاح أدوات

 ضررا أسبب )"أنا التنكيل بسبب ذؤت الذي سيء" أنا” ال الذاتي للتصور إضافي تعبير هو الولد يغمر الذي بالذنب الشعور
 والبالغين األطفال عند يوجد لذلك. باالضافة (.يتجاهلوننى" أو منى يغضبون عندما المذنب أنا الصعبة. الكلمات وأستحق

 النفسي للتنكيل المرافق الحيلة بقلة الشعور ومخاوف. هدوء لعدم كثيرة تعابير أيضاً العاطفي التنكيل من عانوا الذين
االنتحار. محاولة وحتى االكتئاب يسبب فد

 رتيب. بشكل الجسم هز بالحائط, الرأس ضرب عادة يتطور فد الصغار واألطفال الرخع األطفال. عند —أضرارسلوكية
متكررة. وركالت عصات
 يقتل بشكل يذؤت الوالد. يرضي ال عمل كل على اإلهانة أو االنتقاد توقع —فعل ألي فيها مبالغ ممانعة رؤية أيضاً يمكن

 خشية مخاوف. اضطرارية. التالية: هي أخرى نموذجية تصرفات بالغاً. يصبح عندما والحقاً الطفل عند الحركة مجال من
 الميل وأيضا بالبراز اللعب أو مالئمة. غير أماكن في الحاجة فضاء مثل مشاكل الغذاء. الغذاء.تخزين سرفة األمراض. من

)بربرية(. الغير وممتلكات الشخصية الممتلكات لتدمير
 نوبات من تصرفات أيضاً تتواجد المخدرات. تعاطي وكذلك للزنى تدهور المنزل. من الهروب ساوالت هناك المراهقين عند

وجسدي. كالمي كعنف تظهر التي عليها مسيطر غير غضب

 ترافقها والتي المحيطة. بالبيئة الثقة وبعدم المتطرف بالشد الناس مع العالقة تتميز —اإلنسانية بالعالقات اضرار
 للغرباء للتوجه بميلهم ذلك ويظهر غريب. وشخص معروف شخص بين التمييز عدم أو والغرباء األفارب نجاه عنف تعبيرات
سنوات. منذ معارف كانهم



 التعرف أو التعبير يستطيع ال الذي الولد آخرين. أشخاص معاناة تجاه بالتعاطف الشعور صعوبة هو للضرر إضافي تعبير
 يكون اآلخرين. من نابعة تكون عندما األحاسيس هذه يعرف ال أو يقدر ال التنكيل. بسبب الصعبة وأحاسيسه ألمه على
 من فهو الواقع وفي أوالده. تجاه بالتعاطف الشعور يستطيع ال وهو والداً, الطفل يصبح عندما شدة أكثر الضرر هذا

أوالده. مع والديه ببيت موجودة كانت التى التنكيل طريقة يكرر أن الممكن
 التنكيل من عانوا الذين األوالد الناس. مع العالقات في والضحية المنغل عالقات لتكرير مستمر ميل هنالك لذلك إضافة

بلوغهم. عند مشابهة عالفات فى أنفسهم يجدون فد بطفولتهم العاطفى

العاطفي التنكيل عوامل
بالوالد تتعتق أسباب

الولد نفس ابنه عند يرى منكل لتصرف تعرض الذي الوالد جيل. إلى جبل من العاطفي التنكيل ينتقل كثيرة حاالت في
 وهو ضعفه يحظ لم كما معه. والداه تعامل كما بالضبط معه يتعامل وهو نفسه, هو كان الذي والضعيف الحيلة فليل
 ليس أن التنبيه المهم من هذا مع ابنه. عند رؤيته فى صعوبة يجد هكذا يخفيه. أن تعلم وهو والدعم باالعتراف طفل
 للتنكيل. بأنفسهم يتعرضوا لم منغلون أهل هنالك وبالمقابل منغال. والداً يكون سوف التنكيل من عانى طفل كل
 أنفسهم. ضبط فى صعوبة أى, المندفعة. التصرفات من ظواهر هنالك باطفالهم عاطفياً ينغلون الذين الوالدين عند

 عندهم لالحباط األدنى الحد يكون ماً كثيراً باًلناس. الثقة فى وصعوبة نغسي نضح عدم الرفض. من دائم خوف تصتب.
 الولد. أو الطفل الحتياجات أنفسهم يالئموا أن منهم تتطلب التى باألوضاع التصرف فى صعوبة يجدون وهم منخفضاً
 الكحول أو المخدرات إستخدام باطفالهم. عاطفياً ينغلون الذين الوالدين عن منتشر الكحول أو المخدرات استخدام

العاطفى. التنكيل باتجاه يؤدر وفد عموماً األبوية فدرتهم بالغة إصابة يصيب
 تظهر هذه المعرفة فلة األطفال. ونمو األبوة بموضوع والمواهب المعرفة غياب أحياناً نجد عاطفياً المنغلين األباء عند
مالئمة. مراقبة بدون بتركهم أو معقولة غير مسنؤولية بتحميبهم .لألطفاي فيه مبالغ بعقاب مثال.

 آخرون آباء كذلك. بمعاملته فيقومون بلثهـخصيتهم. معضلة بسبب ومقلقا مضايقا عامال بالطفل يرون آباء هنالك
 لهذا فيه واعين غير يكونون الذي الوفت في بماضيهم. أو بعالمهم مكروهة بشخصية يذفرهم شخصاً بالطفل يرون

إليه. الكراهية هذه يحولون أنهم إال اإلحساس

بالطفل تتعتق عوامل

 والدة ورن مع وأطفال خدج أطفال الوالدين. على التام اتكالهم بسبب العاطفى بالتنكيل لالصابة عرضة أكثر األطفال
 ألن احتمال مع كأطفال أيضاً هم يعرفون معينة. نمو مشاكل من أو مرض من يعانون أوالد أو عاهة مع أوالد منخفض.

 فد األمر هذا القريبة. لبيئتهم أفل بدرجة ويستجيبون أكثر يبكون أصعب. بهم االهتمام أن حيث للخطر. عرضة يكونوا
 أوالد تعتمى, عسر مع أوالد إضافية. بيئية ضغوط وعليه صعب االقتصادي ووضعه الدعم. ينقصه الذي الشاب الوالد يحبط

 بسبب العاطفي التنكيل خطر بمجموعة أيضاً هم موجودون الحركة. كثيرو أوالد أو والتركيز اإلصغاء في اضطرابات مع
الوالدين. أمام يضعونها التي الخاصة التحذيات إثر أو آخرين أوالد مع بالمقارنة الزائدة احتياجاتهم من النابعة الضغوط

 لرتعد ارشاد كزاص
سائقة م اوالد
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بالعائلة تتعلق عوامل

 الوالدين. بين العلني النزاع تجتب"” أجل من الطفل تجاه موجهة تكون فد الزوجين بين العالفات في صعبة مشاكل
 أن ممكن مفيدة غير اتصال )طرق العاطفى التنكيل خطر من تزيد العائلة فى مفيدة غير اتصال وطرق كهذه مشاكل

وهكذا(. متنافضة مغازى مستمراً. صمتاً ثكون
 الفارغة النكأسى نصف لرؤية يميلون ) السلبية للتسرفات وكثيراً اكدسجابية للتصرفات قليلة بدرجة يستجيبون معيدون آباء
 بخعن بما واضحة غير وسياسة الطفل تجاه الوالد فعل ر في ثبات وعدم استمرارية عدم يوجد أوالدهم(. أفعال في

شابه. وما النظام النظافة, االنضباط. مواضيع
 من يفهم رسالة لألوالد تعطى ووظيفياً. عاطفياً حمال أطفال عدة أو واحد طفل لتحميل ميل هنالك معبنة عائالت في

 بشكل أنفسهم من التقليص أو الضائقة عند دعمهم عليهم أن النفسية, أهلهم رفاهية عن مسؤولون أنهم خاللها
 المغذي. دور صاحب إلى الولد يتحول أدوار. تبادل يوجد العائالت هذه في تربيتهم. حمل من تحريرهم أجل من فيه مبالغ

 فيها يتواجد ال التي العائالت في يحدث األمر هذا األوالد. أو الولد اهتمام مركز الى الوالدان يتحول بينما والقلق المسؤول
 لألوالد. العاطفية االحتياجات تلبية على الحريص األبوي للجهاز الهرمي المبنى وينقصها واألوالد الوالدين بين واضحة حدود

النفسية. الوالدين برفاهية فواه تتركز حيث الشخصي. لنموه الضرورية القوى الطفل تنقص النموذج لهذا نتيجة

بالبيئة تتعلق عوامل رهت ارشاد شراس

 اقتصادي ضغط العاطفي: التنكيل خطر من يزيد أن يمكن الذي بالشكل العائلة أداء على تؤثر ضغط عوامل عدة هنالك
 اليومية األبوية والمهام عام بشكل الضغوط مواجهة في العائلة فدرة على يؤدر أن يمكن بطالة أو اقتصادي انحسار نتيجة

خاص. بشكل العائلة في لألوالد المختلفة االحتياجات ومواجهة
 المكانة االقتصادية. المكانة فقدان نتيجة للضفوط عرضة أكثر جديد. بلد الى انتقال مثل انتقالي. وضع في عائالت

 القدوم ونتيجة عال منصب في الوالدان يكون أن الممكن من كان األصلي البلد )في العائلة مبنى في والتغيير المهنية
 يكتسب بالمقابل الولد مهنية. غير وطيفة فى للعمل يضطرون أنهم أو عمل على الحصول فى ينجحون ال البالد. إلى

 لصالحية بالنسبة توجهه من تغبر أن الممكن من حقيقة العائلة. في قائدة شخصية إلى يتحول ما وكثيراً بسرعة اسة
 والضغط العبء أمام تضعف عائالت هنالك لكن جديدة. مواجهة طرق إيجاد على العائلة تجبر الضغوطات هذه الوالدين(.

المهمة. أداء فى صعوبة وتجد الجديد المجتمع فى جديد من للننحلم الالزم
 العائلة تعزل أن شأنها من حقيقة الواسع. الجمهور جهة من فهم لعدم معرضة االنتقال وضع فى العائالت تكون أحياناً

 المهاجرين عند مثال( العقاب )بمسألة األطفال بتربية تتعلق لمسائل مختلفة توجهات الصعبة. ساعتها فى وتكشفها
 الوضع هذا االستيعاب. لعملية الضروريتين والتحدث الفهم عملية يمنع وانتقادياً مديناً توجهاً تسبب القدماء. عند أو

لها. السابقة الداعمة األجهزة فقدت التي العائلة أكثر يعزل أن يمكن
 يحدث ضغط كل أن نفهم أن الجدير من النوع. هذا من لضغوط تتعرض انتقال بعملية تمر التى المجموعات فقط ليس

 التنكيل. خطر باتجاه يؤقر أن يمكن قومية. أو طائفية دينية. خلفية على المجتمع, في مجموعة ضد عدواني توجه نتيجة
 األوائل الضحايا هم الذين باألوالد صلة لهم الذين المهنيين فبل من داعم وتوجه التشجيع يلزم كهذه ضغط ساعة فى

هذه. الضغط أسباب من لإلصابة تعرضاً واألكثر



تلخيص
 الندكبل المثقفة. أو الغدبة العائالت فى االقتصادية. االجتماعية- المجتمع طبقات كل فى يحدث العاطفى التنكيل

 المهنيين عند صعوبة توجد األخرى. التنكيل أوضاع في كما تربوي. كتوجه يعرض وأحياناً جسدي. إهمال يرافقه ال غالباً
 األوالد هؤالء تعرض أن شأنها من حقيقة العائالت. هذه في المثارة المشاكل في والتدخل للسلطات بالتوحه بالمبادرة

الحماية. نقص لخطورة بالذات
 لوالد فقط. واحد عامل هو العاطفي التنكيل عوامل. مجموعة من تنبع أن يمكن األوالد ضائقات فإن معروف. هو كما

 الدعم تلقي بإمكانية يتعلق بما إيجابياً أكثر موفف تنكيل خلفية عبى لبست هي والبي عاطفية ضائقة مع طفل
 نفسه تحميل فى صعوبة ويجد بصعوباته الطفل التهام أكثر يميل عاطفياً تنكيال منغل والد المهنيين. والمساعدة
 التحسن. احتمال ينقصه أنه يبدو وضع في أيضاً ووالديه. الطفل لمساعدة صادفة وإرادة اليد مد هذا مع المسؤولية.

تغيير. وإحداث حصلت التي الصعبة العالفة تحبسين يمكن
 الموشعة. العائلة فى آخرين أشخاص أو أجداد أخوة, من إصابة من يحدث أن يمكن العاطفى التنكيل أن معرفة أيضاً يجب
 رجال ذلك في بما الطفل. بهم يلتقي مهنيين من وأيضاً الجيل بمجموعة أصدفاء أو جيران من يحدث أن يمكن أيضاً
ومردين. تربية

 لرهد إرشاد كراس
خائقة في اوالد



الجنسي( التنكيل
 فوة بمركز شخص أو المعتنى للشخص للوالد. جنسى تمتع أو جنسية ألهداف لطفل استغالل كل هو الجنسى التنكيل

 كشف جنسي. استغالل جنسية. إصابات الجنسي: التنكيل بظاهرة تتعتق كثيرة مصطلحات الطفل. على صالحية أو
االرتباك بقليلة ليست بدرجة المصطلحات كثرة تعكس أن الممكن من وهكذا. األوالد اغتصاب جنسية. مخالفات العورات.

لرهد ارشاد كراس

الموضوع. مع تعاملهم في والمهنيين الجماهير كل عند الراحة وعدم
 في فغط حظيا لكن اإلنساني التاريخ مز على حدثا كانا اللدين العاطفي والتنكبل الجسدي التنكيل في الحال هو كما

 سنوات في فقط اجتماعية كمشكلة الجنسي بالتنكيل اعترف أيضاً هكذا . كمشكلة بهما باالعتراف األخيرة اآلونة
 طرق اليجاد والمحاوالت المشكلة رصد عملية صقب واالرتباك الصمت من كثيف غطاء الماضي. القرن من الستينات

يجب. كما وعالجها لها لالستجابة
 عن بالتبليغ وبدأوا المهنيين. فبل من واالهتمام بالمعالجة ضاربون آباء حظي أن بعد بدأت الظاهرة انتشار مدى معرفة

 للمهنيين المتزايد واالستعداد األهل هؤالء مع نشات التي العالفة بفضل طفولتهم. فترة فى له تعزضوا جنسي استغالل
الصمت. حاجز كسر .الدثدخمهـية قستهم لسماع
 عالقات يشجع تقريباً مجتمع كل أن من بالرغم األسرية. النواة داخل يحدث الذي غالباً هو صعوبة األكثر الجنسي التنكيل

 ديني اجتماعي. حظر يوجد الوالدين. الزوجين- بين العالفة فقط يميز الجنسي االتصال العائلة. أفراد بين والتقارب الحب
 الحد هذا تخطي البعض. وبعضهم األوالد بين أو الوالدين وبين األوالد بين العائلة داخل الجنسية العالفات على وعالمي
الدينية. والمعارضة بالنفور محفوف
 عن الدفاع على القدرة يملك ال الذي المراهق أو للولد استغالل فيه وضعاً تسبب مختلفة أجيال بين جنسية عالفات
 الجنسية الرغبات لإلشباع مستغثون الجنسية الناحية من بعد ياضجين غير هم الذين األوالد محدودة. فدرته أن أو نفسه

 ضغط تحت أو سري بسياق التنكيل يحدث غالباً بفظاظة. منهم أخذ جسمهم على وحقهم األكبر األخ أو األب لدى
 عن الناجم الضرر العائلة. في محارم غشيان فيها يحدث حالة كل في عاطفي. بابتزاز أو النفسي أو الجسدي التهديد

وصفه. ويصعب عظيم هو الطفل وجسم ولنفسية فيه للمشتركين ذلك
 تنكيل يوجد غريب- شخص من أو الطفل يعرف شخص من خارجها. أو األسرة داخل الجنسي التنكيل يحدث أن يمكن

 واحد شخص به يقوم أن يمكن المستمر التنكيل سنوات. لعدة حتى طويل. لزمن يستمر الذي تنكيل ويوجد عابر كحادث
خارجه. أو األسرى اإلطار داخل أسلفنا. كما منغلين أشخاص- عدة أو

 أو التناسلية أعضائه لمس مثل والبالغ الطفل بين مباشر جنسي اتصال فيها يكون أعماال الجنسي التنكيل يشمل
 إيالج أو البالغ أو الطفل أعضاء لحس أو العضات القبالت. تشمل أعمال وكذلك للبالغ. ذلك فعل على الطفل إجبار

 للبالغ الجنسي لإلشباع تهدف جنسي مضمون ذات أعمال حتى الطفل. جسم لداخل أخرى أغراض أو التناسلي العضو
 آلخرين جنسية لعالفات أو إباحية لمادة الطفل تعريض أو هاتفية معاكسات بغيضة. افتراحات البغل. أمام التعزى مثل

.جنسيا تنكيال تعتبر



الجنسي التنكيل عوامل
 لطلبات الرفض لهم مسموح أنه يعرفون أو يفهمون كد وفد البالغين لطلبات يستجيبوا أن صغير جيل من األوالد يتعلم
 أن البالغين وعلى واالجتماعية. الذهنية العاطفية. الجسدية. الناحية من بالبالغين متعلقون األوالد كذلك. البالغ.

 االستقاللية وحتى الرضاعة جيل في تام تعتق من يتباين التعلق هذا البيولوجية. الناحية من بالغين ليسوا ألنهم يحموهم
 أعمال كل أن يؤمنوا ألن بحاجة األوالد يعذي.أذ بالوالدين األوالد تعلق البلوغ. جيل في الشخصية المسؤولية وتحقل
بالبالغ. الوثوق يمكنهم ولذلك لمصلحتهم تتجه الوالدين
 بتاتاً واعين غير الصغار األطفال جنسياً: باستغاللهم تسمح لألطفال الذهنى —النفسى النضوج بعدم المتعلقة العوامل
 على الطفل يحكم تقريباً. 5-6 جيل حتى الحدث. وبميزات بنموهم يتعلق الوعي هذا التنكيل. لحادث الكامل للمعنى

 مريح األمر خاصة. معاملة على حصلت إذا لرحلة. أخذوني إذا حلوى. أخذت )״إذا نتيجته بحسب سيء أو جيد بانه ما فعل
 من خاص خطر في موجودون الجيل هذا في األطفال جيد״(. بعمل فمت أنني داللة جيدة النتيجة ويحبونني لي بالنسبة
النضوج. هذا نقحى نتيجة وخارجها األسرة داخل الجنسى التنكيل

 المرحلة هذه فى نيته. حسب الفعل معنى يعى فيها جديدة. لمرحلة للطفل األخالفى الحكم ينتقل تقريباً 5 جيل فى
 وهكذا سيئة. فاعله نية ألن سيء فعل فإنه متعة. ترافقه الفعل أن من بالرغم أنه فهم على بالقدرة الطفل يتحتى
الطفل. فبل من سلبية بعيون الفعل إلى ينظر أن متزايد احتمال هنالك

 إنساناً يشرك أال الطفل يحدر ما غالباً السر. فى كثيراً يحدث الجنسى االستغالل أن حيث التنكيل بشأن الطفل يتحدث ال
 أحد أو هو سيصاب األمر. هذا كشف إذا بانه يهدده المنغل الرهيب. السر عن يتكلم أن يخاف وهو السر. بهذا إضافياً

 يخشى الطفل أن أو شيئاً يقل لم إذا يرام". كما يكون سوف ء شى "كل بان الطفل بعد أن يمكن المنقل عائلته. أبناء
 مشاركتهم على بالذنب يشعرون كثبرين أوالداً أن وجد ذلك. عن عدا بالفعل. مشاركته على يعافبونه حتى أو يصدفوه أال

 بسببه حدث الفعل إن للطفل يقول المنقل ألن ينتح االحساسى هذا أحياناً التنكيل. بعملية الفعلية غير أو الفعلية
ذلك. أراد الطفل أن أو

 أقواله. مع يتجاوبون ال حوله البالغون واألشخاص يواجهها التي الصعوبة عن التعبير الطفل يحاول أن الممكن من
 أطفال يوجد لذلك. باإلضافة إنكارها. أو األمور إخفاء عملية من بزيد مما صحيحة. غير بصورة لكن يتجاوبون أنهم أو

 يجدون ومراهفون أطفال ويوجد الشحيحة. ولفتهم الصغير جيلهم نتيجة لهم حدث عما التعبير على القدرة تنقصهم
 النفسية اإلصابة نتيجة واف وغير مشوشاً الحديث يسمع أحياناً الصدمة. قوة بسبب لهم حدث عما باإلفصاح صعوبة
التنكيل. سببها التي الصعبة

الجنسي أضرارالتنكيل
القصير أضرارللمدى

 حتى تتراوح لمدة عالماتها تظهر إصابات عن الحديث قصيرة. فترة بعد الجنسي التنكيل عن الناتح الضرر يختفي ال
التنكيل: بداية من سنتين

כ شديدة. مخاوف زائد(, وزن أو فبها مبالغ )نحافن اكآكل في اضطرابات نوم. مشاكل —العام النفسي االتزان إصابة .1

 هد لر إرشاد كراس
خائفة فاي اوالد
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 داخل التنكيل يحدث عندما صعوبة أكثر تكون الفعل ردود ومعاداة. لسخط وغضب, خجل بالذنب. إحساس اكتئاب,
األسرة.

أخرى. مرة اإلصابة إمكانية من الطفل خشية بسبب ويتعاظم األطفال. عند انتشاراً األكثر الفعل رد هو هذا خوف-

 عدة مصدرها للطفل الذاتية بالقيمة بإصابة مرافق والذنب بالخجل إحساس واكتئاب- بالذنب إحساس خجل,
أسباب:

 أو به يبادر لم لو )حتى فيه شريكا كان الذي الفعل معنى للطفل يتضح عندما التنكيل عن بالمسؤولية إحساس ٠
شريك(. هو إحساسه حسب والتهديد. الضغط تحت كان عندما فيه مشاركاً كان

األسرة. —خارج العالم أمام سرياً تركه يجدر كان الذي السر إفشاء ٠

للمحاكمة. يقدم أو األم. تتركه أن المنزل. عن يبعد فد الذي المنغل خيانة ٠

األب. مع العمل في اشتراكها على األلم خيانة ٠

 التربوي اإلطار فى أوالد مع أو األخوة مع فوة نزاعات فى للدخول وميل منضبطة غير سلوكيات سلوكية- فعل ردود .2
األليفة. بالحيوانات أيضاً الطفل ينغل وأحياناً إضافي فعل رد هو صفار بأطفال التنكيل الطفل. إليه يتبع الذي

لرد إرشاد كراس

البعيد أضرارللمدى
الرشد: سن بلوغه بعد أيضاً المصاب. الطفل عند سنوات لمدى تبقى التالية اإلصابات

وسلوكية؛ عاطفية إصابة .1
الجنسي. للتنكيل تعرضوا الذين البالغين عند انتشارا األكثر الفعل ردود هي واكتئاب الذاتي التصور إصابة ٠

 وتوتر األكل في اضطرابات نوم. اضطرابات ليلية. كوابيس سنين: بعد أيضاً تظهر جسدية عالمات ترافقها فزع نوبات ٠
عام.

 تتطور االضطرابات هذة وأحاسيسه. جسمه عن نفسه بفسل الضحية شعور بشكل تظهر التى انفصال اضطرابات ٠
 العاطفى األلم من نفسه لحماية منه محاولة فى وأحاسيسه جسمه عن ينفصل الضحية التنكيل. عملية وفت غالباً

 هو ليس أنه أو له حدث ”"فعال ليس له يتعرض الذى الحدث أن أو جسمه من جزءاً ليس أنه يشعر الكبيرين. والجسدى
 عندما أيضاً ذاتية"( حياة” على )حصلت مستقلة ألحاسيس أحياناً تتحول األحاسيس هذه البالغين عند هناك. كان من

التنكيل. حادث مر

 عليه الذي البالغ أو الطفل يواجهه الذي الشكل على تؤئر للتنكيل المالزم الحاد األلم صد محاولة —عاطفى برود ٠
 أحاسيس ويفهم يعرف أن وعليه والداً سيكون عندما للضحية متوفعة خاصة )صعوبة كانت أياً األحاسيس مواجهة
الحتياجاتهم(. االستجابة من يمغنه الذي الشكل على كبير بشكل تؤدر فد العاطفي بروده أطفاله.

 هذه انتحار, ومحاوالت كثيرة. حوادث ذاتي. تجويع حروق. عميقة. بجروح التسبب طريق عن الجسم إصابة —تدميرذاتي ٠



الطفولق. مرحلة فى جنسى لتنكيل األمد طويلة إصابات

االحساكين بالعالفات تتعلق إصابة .2
 األطفال. مع العالفة على خاص بشكل يؤدر األمر هذا واأللغة. االقتراب عن واالمتناع الناس مع عالفة إقامة قى صعوبات

 خشية من ينبع األطفال عن االبتعاد وأحياناً باألخرى. الواحدة تتعلق الجنسية والعبارات واأللفة االقتراب البالغين هؤالء عند
جنسى(. لتعبير يتحول منهم جزء عند )وفعال جنسى لتعبير يتحول أو االقتراب يفسر أن

 وأيضاً عامة النساء مع سلبي لتعامل أيضاً باإلضافة األم تجاه سلبي وتعامل والديه- مع الضحية عالقة في عدوانية
بانفسهن. تنكيل ضحايا هن اللواتي النساء مع

القريبة. البيئة دمن وخوف معاداة بالخيانة. باإلحساس مصحوبة صعوبة لآلخرين- الثقة منح في صعوبة
 لالستغالل يتعرض منهم قسم مجددا. التنكيل بتكرير الجنسى التنكيل ضحايا عند ميل يوجد التنكيل- تكريرعملية

الرشد. سن بلوغهم عند أيضاً الجنسى والتنكيل

الجنسي بالنشاط إصابة .3
 رضى عدم- يالزمها الجنسية والعالقات بالذنب. والشعور الخوف يثير الجنس الجنسي. بالتأقلم هامة صعوبات توجد

بالمتعة. ونقص
 تظهر لم لو حتى تمييز. دون كثر شركاء مع الجنسية والعالفام من إكثار الجنس. حول اضطراري سلوك يوجد أحياناً

 باآلخرين. الثقة على والقدرة عالقة إقامة على القدرة في مستمرا تشويشا يسبب التنكيل وصفت. التي الحادة العالمات
 مكان يغيرون الذين األمد. طويلة عالقات إقامة فى صعوبة يجدون الذين البالغين ماضى فى بالحياة. والتمتع األلفة لبناء

طفولتهم. فى جندععياً تنكيال نجد قد دائم. هروب فى موجودون كانهم متقاربة ألوفات سكنهم

 لرد إرشاد كراس
□،ائقه ص اوالد

الجنسي التنكيل عن الضررالناجم مدى تؤثرعلى التي العوامل
 الذاتي. التصور في إصابة التركيز. في )صعوبات القصير المدى على سواء وعميق. كبير هو للضحية الجنسي التنكيل ضرر

 نعرف أن المهم من هذا مع وهكذا(. متدنية بالنفس ثقة عالقة, إقامة فى )صعوبات البعيد المدى على أو وهكذا( مخاوف
الضرر: مدى على تؤدر عوامل عدة توجد بانه

أصعب. االصابة كانت أصغر الجيل كان كلما التنكيل- بدء جيل ٠

مستمرة. أم واحدة لمرة التنكيل- مدة ٠

للتنكيل. المالزم للعنف التهديد مدى أو العنف مدى ٠

والمنغل. الضحية بين الجيل فارق ٠

غريب. أو معروف شخص أخ. والد. —والمنغل الضحية بين العائلية القرابة درجة ٠

غيابها. أو حامية أبوية شخصيات وجود ٠

ا

93 :االتنكيل. بعملية تحيط التى السرية مدى ٠

□



المساعدة. منهم طلب الذين المهنيين واستجابة المعالجة

 عند وسلوكية عاطفية تعابير منها واحد لكل اإلصابة. شدة على تؤثر مركزية جوانب أربعة عن فنكلهور دافيد يتحدث
كالتاًلي: هي الجوانب البعيد. المدى على أو القصير المدى على الطفل

بالعجز. الشعور .4 بالخيانة. الشعور .3 مسبقة. نظرة تكون .2 الجنسى. التنكيل بعد الصدمة .1

الجنسي التنكيل بعد الصدمة .1

 الطفل تلقى إذا جيله. مع يتالءم ال بشكل بالجنس ينعتق بما الطفل وتوحهات مشاعر تتقور الجنسى, التنكيل نتيجة
 شابه(. وما خاصة معاملة هدايا. إحسان. بشكل التشجبع يكون أن )يمكن لجيلة مالئمة غير جنسية لتصرفات تدثعجيعاً

احتياجاته. يلبي هدف إلى للوصول طريقة هو الجنسي التصرف أن ينعتم فانه
 الطفل يستطيع ال مشال بالجنس. ينعتق ما بكل وبلبلة خاطئة مفاهيم الطفل عند يسبب التنكيل ذلك. إلى باإلضافة
 البلبلة. أيضا هو يسبب الجنس سياق في القوة استعمال ال. ومتى جنسي مغزى أو سياق للسلوك يكون متى التمييز

نفسه. الشيء هما القوة واستخدام الجنس الجنسي. بالتنكيل مروا الذين األطفال من فسم عند

مسبقة نظرة تغون .2

 أنه فنالحظ نفسه. إلى وينسبه التنكيل. عملية فى والسلبى الصعب الجانب يستوعب للتنكيل تعرض الذى الطفل
 الطفل تلقاها رسائل نتيجة أحياناً هى المشاعر هذه وفذر. ومذنب سىء. أنه ويشعر سلبية. صفات نفسه إلى ينسب

 سرياً األمر كان إذا”) الفعل سرية بموضوع أيضاً تنعتق شك بدون وهى نفسه. عن المسؤولية نزع حاول الذي المنغل من
(.”إخفاؤه يجب لدرجة ء سى أنه يمكن إذاً للغاية

 فيذوت الجيس. بشان االجتماعية الرسائل فهم إلى وصل فد يكون بلوغاً. أكثر الولد يكون عندما ذلك. إلى باالضافة
 فعال غير شريكا كان لو حتى فيه. شريكا كان الذي التنكيل بسبب ومستنكر شاذ نفسه هو حسبها التي الرسالة

 الولد يتهمون أنهم حتى أو الكشف. عملية في والمهنيون األقارب بها يرتبك التي اللحظة في يزداد هذا الفعل رد تماماً.
جرى. ما مسؤولية إليه وينقلون
 الفعل ردود من لإلصابة عرضة أكثر يكونوا أن يمكن جنسى. تنكيل ضحية ووفعوا دينية بيئة فى ينمون الذين األطفال

 أحد هو المحارم غشيان يمنع الذي والحكم المحارم. غشيان مثل تصرفاً بشدة يستهجن الديني المجتمع كالتالية:
 حدث الذي التنكيل وبين الصريح المنع بين العالقة يفهم بان صعوبة يجد الطفل صرامة. واألكثر أهمية األكثر األحكام

لذلك. المسبب نفسه هو أنه ويشعر المسؤولية يتحقل ما وكثيراً فعال,

الشعوربالخيانة .3
 به ألحق به. متعلقاً كان الذي الشخص أن يستوعب أو يكتشف يفهم, عندما بالخيانة صعباً شعوراً الطفل يشعر
 به وتعتق أحبه شخص أكاذيب. وبواسطة سوى غير بشكل التنكيل لحادث افتيد فد أنه يفهم أن للطفل يمكن األذى.

بالحسبان. احتياجاته يأخذ أن دون واهتمام اكتراث بعدم عامله
 المعلم. مثل فريبة شخصيات المنغل. غير )الوالد أخرى بشخصيات أيضاً مرتبطاً يكون أن يمكن بالخيانة الشعور
حدث. ما بمسؤولية اتهموه الذين أوالئك أو يقوله. لما يصدفون ال أو يحموه لم الذين هؤالء شابه(. وما المرشد



الشعوربالعجز .4

 لبس وهو منه صودر فد جسمه التنكيل- يواسطن الطفل ورغبات الحتياجات متكرر انتهاك من بالعجز الشعور ينبع
 وال بالمحاولة. ويفشل الفعل إيقاف يحاول عندما عجزه يزداد إلرادته. متكررة اخترافات من الطفل يعاني اآلن. بعد له تابعا

به. التنكيل عن ويكذ يغهمه المنغل يجعل بان ينجح
 فى يحجزونه التنكيل. موضوع كشف إذا مستقبال يحدث فد مما الشديد الخوف وكذلك القوة. واستعمال الطفل تهديد

 ثمناً يدفع فد أخرى جهة من لكن واحدة. جهة من التنكيل يوفف ء شى فعل يحاول أن يستطيع ردما فيها مغلقة دائرة
 الحجز هذا الشديدة. المعاناة هذه ثمن لفاء حتى السر على الحفاظ خيار يختار أن الى يميل فانه ولذلك لذلك. باهظاً

 ينقذه ال بان ويخشى له, بالنسبة صعباً سيكون سيختاره خيار كل بان يشعر الطفل أن حيث بالعجز الشعور من بزيد
يعيشه. الذي المحتمل غير الوضع من الخيار هذا

الجنسي التنكيل خلفية
 كال أن نجد أحياناً أطفالهن. حماية على فادرات أنهات وجود ولعدم جنسياً بأطفالهم األباء لتنكيل كثيرة. أسباب هناك

يشبه عائلياً نموذجاً ينتجان لبعض واختيارهما الشخصية الوالدين تجربة وجسدى. جنسى تنكيل ضحايا كانا الوالدين
فيه. ترعرعا الذي ذلك

 كيف السؤال يكون التوجه. هذا حسب أسرية. شاملة- نظر وجهة من الظاهرة خلفية نفهم أن علينا يقترح من هنالك
 المنغل على التركيز أن ادعاء هنالك األسرة. داخل الزمن من لمدة نفسه على يحافظ أو الجنسي التنكيل نمط "يعمل"

 يجب ولذلك. واألخوة األب( هو المنغل الحاالت معظم )في األم األخرين- األسرة أبناء مشاركة يشمل ال الضحية وعلى
التنكيل. من موفف أي لهم ليس ومحايدة فقالة غير شخصيات وباألخوة باألم نرى ال أن

 يشبرون وهم وبناتهم آباء بين جنسي تنكيل حاالت موضوع عالجوا إنجلترا من نفسيون ومختصون اجتماعيون عاملون
جنسي: تنكيل فها حدث التي العائالت من أساسيين نوعين إلى

 لرهد ارشاد كراس
خائقة فبي اوالد

 أو متباعدة وعالفات وابنته األب بين فوي تداخل يوجد العائالت هذه فى التنكيل- بواسطة النزاع عن تمتنع عائالت .1
 الموجود النزاع عن الوالدان يمتنع الوافع, بي بكن صحيحة ظاهرياً تبدو الوالدين بين العالفات وابنتها. األم بين عدائية
 الحياة في عميقة وبازمة العائلة بتدمير يسبب مكشوفا نزاعا بان الوالدين كال خشية من ينبع االمتناع هذا بينهما.
الزوجية.

 الضرورية المحفزات يعطونهم مالئمة. بمرافبة ويحظون معقولة. أو جيدة عناية األطفال يتلقى العائالت هذه فى
 في نجد حتى وأحياناً الزواج يفشل مرتبط واالبنة األب بين نتج الذي الجنسي التداخل لكن لجيلهم. والمناسبة
األم. ضد جنسياً تنكيال العائلية الخلفية

ع
ئ

 ويوجد الجنسية باألمور يتعلق بما الزوجين بين فليل اتصال يوجد التامة. السرية من غطاء تحت التنكيل يحدث غالبا
 من المساعدة لطلب البنت تتوجه بأن االحتمال فز البعض. بعضهما عن ابتعدتا كلما وابنتها. األم بين قليل اتصال
 ثقة عدم من البنت أمل خيبة األم. جانب من تامة ثقة عدم على بنطوي فعل رد ذلك,تجد تفعل عندما وأحياناً أمها,
 فد بنزاع أحياناً يتسبب أن يمكن الوالدين بين الحاصل التوتر األب. من اببنت يقرب والبنت األم بين البعد صعبة. أمها
لطلب األب من البنت تتقرب ذلك على وكرد البنت, إلى األم غضب يوجه ما غالباً لكن الزوجية. العالفة تغغك الى يؤدي

ي٦
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عهده. سابق إلى يعود التنكيل لكن يهدا فد النزاع الدعم.

 ٠البلوغ مرحلة في كثبرة مرات ذلك يفعلن فزنهن ابسرية فوانين ويتخطين التنكيل عن بالكشف البنات تقوم عندها
التنكيل. حدوث خطر في أيضا هما موجودين صغيرين أخ أو أخت إنقاذا” أجل من أحيانا

 وخادل مراهقين, كولدين واالبنة األب ترى األم أن هو النزاع عن تمتنع التي العائالت من النوع هذا في منتشر آخر نموذج
 األم العالفات هذه مثل في إبن. أم- عالفات نموذج على يرتكز كان كزوج لألب األم اختيار أن يتضح أطول لمدة عالج
 السياق هذا في الصغير. الطفل دور األب يان بينما ٠ اضطرارية بصرامة بالعائلة االهتمام عاتق نفسها على تاخذ
 جبلية حدود بينهم توجد ال أطفال كزوج بالفعل يبدوان واالبنة األب الوالدين. بين ناضجة عالفات تتطور ال فيه الذي

عائلة. كل لنمو وضرورية مالئمة

 خشيتها زائدة. مسؤولية مع أدواراً نفسها على تأخذ البنت األبوي. الطفل نموذج هو العائالت هذه في منتشر آخر نموذج
الضحية. دور عاتقها على تان بأن لها يسبب العائلة. وتغغك الزواج عالفة تفكك من

 أحياناً كهذه. عائالت في نموذجي تصرف هو بهما. متعلقة كطفلة األم تتصرف عندما كزوجين أيضاً واالبنة األب تصرف

 يأذان واالبنة واألب العائلة. ألم التقليدية األدوار عن مبعدة أنها تشعر عندماً األم. عجز خلفية على النموذج هذا يحدث
والسيطرة. المسؤولية

 الوالدين بين أدوار تبادل يوجد العائلة. داخل النظام بعدم العائالت هذه تتميز التنكيل- بواسحلن النزاع تضبط عائالت .2
 لألوالد. والذهني العاطفي والتحفيز التوجيه السبطرة. وينقص الوالد(. بدور والطفل الطفل بدور الوالد )يقوم واألوالد

 األفراد بين واضحة غير بحدود تتميز وهى المشاكل. متعددة- كعائالت الرفاه لسلطات أحياناً معروفة العائالت هذه
 والعنف بلعقوبات مفرط استعمال أحياناً يوجد األوالد(. نظام مقابل األهل )نظام العائلة في األجيال وبين األسرة بداخل

 تنكيل بواسطة أيضا يظهر قد وهذا واحد. فقط وليس أوالد عدة تضم أن يمكن العائلة فى االئتالفات العائلة. فى
 يتصرفون األوالد وبافي الوالدان بينما أبوياً دوراً نفسه على واحد طفل يأخذ ما غالباً بواحد. فقط وليس أوالد بعدة جنسي

واألوالد. األب بين الجنسية العالفات في ظاهر بشكل مشتركة األم تكون أحياناً أفل. سلوكي عاطفي بمستوى

 كاستخدام هو الجنس استخدام العائلة. في التوتر لدرجة مؤفت تقليل هو العائالت هذه في الجنسي التنكيل وظيفة
 يمكن التنكيل فعل العائلة داخل فى بينما الخارجى. وعالمها العائلة بين السرية من غطاء يوجد مهدىء. دواء فرص

جسدياً. إهماال وكذلك والكحول للمخدرات استخداماً نجد العائالت بعض عند مكشوفاً. يكون أن

وتشخيصه الجنسي التنكيل رصد في خاطئة انطباعات
 معينة حاالت في مطلقاً. تحدث لم تنكيل حالة عن يتحدثون أي. صحيحة. غير إفادات األطفال بها يعحلى حاالت يوجد

 من ليس أن التذكر يجب لكن الحقاً. مفصل هو كما صحيحة. غير إفادات هذه تكون بان جداً كبير احتمال هنالك

 لوجود االحتمال أن معرفة فقط المهم الحادث.من وفوع بحقيقة يتعلق بما النهائي االستنتاج إلى التوصل وظيفتكم
وارد. صحيح غير تصريح



 حسبها فكرة الحلفل عند "يفرس" بد الوالدين أحد طالق: فضية في القضاء أمام الوالدان فيها يقف التي العائالت في .1
 النتقام محاولة في العمل هذا يتم أحيانا الطفل. نيارة حق أو الرعاية المتهم الوالد يفقد حتى للتنكيل. تعرض فد

أخرى. ألسباب أو لآلخر الوالدين أحد
 من يعانى والداً أن حيث جداً حساسة مجموعة أيضاً هم المخدرات يتعاطون أنهم أو نفسياً مرضى أهل فيها عائالت .2

 بينما جنسى كتحرش أخر والد أو بالغ شنعن افتراب يفسر بالوافع. االتصال فى اضطرابات مع والد أو االرتياب جنون
ذلك. عن يبتغ والطفل بالفعل. حدث فد يحدث. لم أمرا ان الطفل يقنع فد كذلك. ليس هو الوافع في

 الحالة سيعالجون الذين المهنيون لذلك. معروف سبب بدون الصحة. من لها أساس ال بتصريحات الطفل يصرح أحياناً .3
 أيضا الفحص تلزم اإلشكالية بهذه معلومات ”اختراع” عليه. الحصول أو فوله الطفل يحاول ما فهم سيحاولون

 وحسب وعائلته الطفل عن معلومات يجمعون الطفل. مع يتحدثون خبرة ذوو )مهنيون صبيحة غير أنها اتضح إذا
العالج. طرق حول القرار وأخذ البت أجل من تشخيصا يجرون الحاجة

 تهديد. بسبب فالوه ما كل وينكرون للحقيقة. بكشفهم أحياناً يندمون األطفال أن حقيقة االعتبار بعين األخذ يجب
 من يحذروا أن المعالجين على الحاالت هذه فى األسرة. تكامل على السر كشف عوافب من البالغة خدثديتهم أو تخويف

شيء. يحدث لم فعال بأنه المتسرعة االستنتاجات استخالص
للخطر". يتعرضون الذين األطفال رصد في المهنيين "صعوبات الفصل في وصفت المهني رأي بإبداء تتعلق أخرى عوامل

تلخيص
 الثقافى. بالمستوى عالفة دون المجتمع طبقات كل في يحدث وهو باألطفال. بالغة إصابة يشقل الجنسي التنكيل
المتدينة. أو اسمانية العائالت عند أبضاً ويحدث للطائفة أو االفتصادى للمركز
 والبعيد. القصير للمدى للغاية صعباً يكون عندهم الناجم والضرر جنسياً ويستغلون بصابون أيضاً جدا صفار أطفال

 نفس من أوالد غرباء. آخرين. أفارب أجداد. أخوة. يد على أيضاً جنسياً يصابوا أن يمكن األطفال أن نعرف أن المهم من
له. يتبعون الذي اإلطار في الطافم أفراد بد على وأيضاً الجيل مجموعة

 لرهد ارشاد كراس
ضائقة فاي اوالد
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اإلبالغ واجب ب- ملحق
1989 (26 رقم )تصحيح العقوبات فانون

لرد ادساد كراس

د. 368 اإلبالغ واجب

 المسؤول يد على عاجز ضد أو فاصر ضد مخالفة ارتكاب تم فريب. وفت منذ أنه. يظن ألن معقول أساس لشخص كان إذا أ.
 من للشرحلة: أو القاصرين لشؤون االجتماعي للمأمور ممكن وفت بأسرع ذلك عن يبتغ أن الشخص هذ واجب من عنه.

أشهر. ثالثة السجن —حكمه األمر. هذا يخالف

 يعمل من أو جنايات مختص نغسي. مختص شرطي. الرفاه. خدمات عامل اجتماعي. عامل ترببة. عامل ممرضة. ت.طبيب.
 بحكم والذين عاجز- أو فاصر بها يوجد التي المؤسسة في أو الحضانة في طافم عضو أو مدير وكذلك عالجية. بمهنة
 المسؤول يد على عاجز أو فاصر ضد جناية حدثت أنه للظن معقول أساس عندهم كان بوظيفتهم أو بمهنتهم عملهم

 هذا يخالف من للشرحلة: أو القاصرين لشؤون االجتماعي للمامور ممكن وفت بأسرع ذلك عن اإلبالغ واجبهم من عنه.
أشهر. ستة السجن حكمه- األمر.

 ضده. جناية ارتكب فد العاجز أو القاصر عن آخر مسؤوال أن للظن معقول أساس العاجز أو القاصر عن للمسؤول كان ج.
 األمر. هذا مخالف للشرحلة: أو القاصرين لشؤون االجتماعي للمأمور ممكن وفت بأسرع ذلك عن اإلبالغ واجبه من

أشهر. ستة السجن —حكمه

 البنود حسب جنس جناية أخر. عالجي أو تربوي إطار في أو مؤسسة في حضانة, في موجود عاجز أو فاصر ضد ارتكبت ج.
 واجب من ٠ج 368 البند حسب تنكيل جناية أو )ب( ب 368 البنود حسب بالغة بإصابة تسببت جناية أو ,348 حتى 345

 من للشرطلة: أو االجتماعي للمأمور ممكن وفت بأسرع ذلك عن اإلبالغ أعاله. األمكنة أحد في الطافم عضو أو المدبر
أشهر. ستة السجن —حكمه األمر. هذا يخالف

فاصر. على تسري ال البند هذا حسب اإلبالغ واجب د.

 بما العمل عن االمتناع أو للعمل توصبة بإلحاق للشرحلة ينقله البند هذا حسب بالغاً تلقى الذي االجتماعي المامور ه.

 بهذا العدل وزير أفامها التي اللجان إحدى من للشرحلة اإلبالغ نقل بعدم تصريح على حصل إذا إال باالبالغ. يتعلق
 برتبة شرطة ضابط الرئيس. يكون وهو اللواء عام مدعي عن مندوبين يشغلون أسلفنا كما اللجنة أعضاء الخصوص:

القاصرين. لشؤون اللوائي االجتماعي والمأمور فوق وما اإلسرائيلية( الشرطة في )رتبة ”بكاد راب”

 تتدخل وال القاصرين. لشؤون االجتماعي للمأمور نقله الشرطة على يتوجب البند, هذا حسب معلومات للشرحلة وصلت و.
٠ االجتماعي المامور مع تتشاور أن فبل

 جنس جناية .337 البند حسب للخطر الصحة أو الحياة تعريخن جناية —"جناية" )د(. صغير بند عن عدا البند هذا فى ن.
 368 البنود حسب تنكيل تعددأو وجناية 362 —و 361 البنود حسب إهمال أو ترك جناية .348 حتى 345 البنود حسب

ج. 368 و ب



مصطلحات فاموس ج- ملحق
 عدة على إسرائيل في باكأطفال اإلصابة لمشكلة الوعي رفع أجل من تعمل منظمة الطفل- لحماية المنظمة ألي״-”

 القوانين سن على التأثير للمهنيين؛ ودعم استشارة إرشاد, تأهيل. وأهاليهم؛ لألطفال مباشر عالج األطفال؛ رصد مستويات:
المواضيع. في معرفة وتطوير وتركيز االجتماعية والسياسة

تل-أبيب. في لألطفال ‘طوارى مركز وتشقل متطوعون, هم الوظيفة هذه يؤدون الذين طوارئ. خط تشعل ”ألي”

 كمؤسسة تعمل مستقلة جماهيرية جمعية هو الطفل لسالمة الوطني المجلس —الطفل لسالمة الوطني المجلس
 مجاالت في إسرائيل في الطفل حقوق تحسين التالية: المجاالت في هي المجلس واهداف مهام الربح. بهدف ليس

 بكل والشبيبة لألوالد عنوان إعطاء جديدة. فوانين سن إلى والمبادرة الطفل لرفاهية شاملة سياسة تشكيل مختلفة.
 الخدمات ومستوى جودة فحص األوالد. الحتياجات بالنسبة الجمهور وعي مستوى رفع حقوفهم, على بالحفاظ يتعلق ما

 بسالمة يتعلق ما كز على الواسع الجمهور وتربية شرح سييء. بشكل واستغاللهم األوالد إصابة منع لألوالد. الموجودة
الطفل.

 العالج تقدم جماهيرية جمعية هي ”ميتال”- األطفال عند الجنسية اإلصابات لمعالجة إسرائيلي مركز -”ميتال”
ولعائالتهم. جنسية باصابات أصيبوا الذين والشبيبة لألطفال

 إرشاد. برنامج أيحداً الجمعية تشقل عمل. ورشات في وكذلك عائلي إطار وفي روجي إطار في شخصي. إطار في العالج يتم
 المناسبة. للعناوبن إليها المتوجهين توجيه في تساعد وكذلك المختلفة. األوساط في للعاملين واستشارة مهني تأهيل
والقدس. وتل-ابيب حيفا. في الجمعية تعمل

 وظيفة —والتعليم( التربية وزارة في استشارية نفسية خدمات )وحدة ”شيفي” —باألطفال التنكيل منع فسم
 والتعليم. التربية جهاز في وللعاملين لألهالي للطالب. تربوية استشارة وخدمات نفسية خدمات إعطاء هي القسم

كالتالي: هي التنكيل لمنع الوحدة نشاطات

وهكذا. ”ال” لقول وحقهم جسدهم. على لحفهم بالنسبة األطفال عند الوعي ريادة أولية- وفاية .1
 أو المدرسة )داخل إصابة أو حادث اكتشاف عند الطارئة الحاالت في للتشاور عنواناً القسم يشغل ثانوية- وفاية .2

خارجها(.

 أطفال رصد ذلك في بما األطفال. إصابة لموضوع بالنسبة المدارس في المهنيين تأهيل —واستكماالت دراسية أيام .3
التربوي. الجهاز تجبر التي واإلجراءات القوانين على والتعرف

 عالجية ببرامج يتعلق بما فرارات واتخان لتشخيص المهنية بين- للمنافشة تستخدم اللجنة هذه —القرار اتخان لجنة
 توجب خطر حالة في الموجودون أوالئك وخصوصاً وفتيان. ألطفال المعقدة بالحاالت اللجنة تهتم وأهاليهم. لألطفال

 االجتماعية الخدمات فسم إطار فى القرار اتخان لجنة تعمل (.1960 ومرافبة )معالجة الشباب فانون حسب المعالجة
الطفل بأمر المهتمون المناسبة الخدمات ممثلو فيها يجلس بذلك. وونمل خصيصاً تأهيله تم اجتماعي عامل ويرنمزها

 هد لر إرشاد كراس
ضائقة اوالدفي
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رشا ا ص كزا

وآخرون(. ”شيفي” عمال جمهور. ممثلو ممرضات. اجتماعيون. عاملون نفسيون. )مختصون

 للتنكيل تعرضوا الذين األوالد مع للتحفيق مالئماً ويكون الشباب فحص خدمة فى يعمل اجتماعى عامل أوالد- محقق
 يمنع أو يسمح أن مخول األوالد محقق خاصاً. اختصاصاً يتطلب كهذا تحقيقاً أن اإلشارة تجدر وكشهود. كضحايا واإلهمال

 إذا القانوني لإلجراء ضرورياً يكون عندما طبياً فحصاً يلغى أو يقر أن بإمكانه كذلك المصيب. ضد شهادة إعطاء من الولد
الولد. من بدال الشهادة باالدالء األوالد محقق يقوم كثيرة أحياناً بالولد. سيضر الفحص أن اعتقد

 تنكيل من يعانون بأنهم شك يوجد ألوالد أو شديدة ضائقة في لألوالد مؤقت إفاصة مكان هو المركز هذا مركزالطوارئ-
أقسام: 3 من مركب الطوارئ مركز األوالد. وإهمال التنكيل موضوع في ممبز تخصمى المركز في للمهنيين وإهمال.

 لخطر معرضاً الطفل فيها يكون التي الصعبة الحالة في أولية حماية وهدفه أيام, سبعة هي فيه اإلقامة فترة —ملجأ
بالغ.

 إلى الطفل إخراج موعد حتى والعالج التشخيص يتم أشهر. ثالثة حتى الطفل يقيم الوحدة هذه في —داخلية وحدة
مالئمة. عالجية توصيات مع للبيت إعادته أو داخلية

 في للمهنيين المشورة لتقديم وكذلك وأهله للطفل عالجي برنامج ولتحديد للمشاورة مخصصة —خارجية وحدة رص

الجمهور.
 بالتنكيل أصيبوا الذين .18-14 األجيال في الشباب مع اسقيق عن مسؤول عامل —الشرطة من شبيبة عامل

واإلهمال.

 ومع األهل مع مشترك عمل برنامج بناء ووظيفته االجتماعية الخدمات مكتب فى يعمل مهنى شخص —اجتماعى عامل
 اجتماعي عامل أو نغسي مختص أخرى. حاالت في القاصرين. لشؤون االجتماعي المأمور مع باالشتراك آخرين عائلة أبناء

 في المهني التدغل عن المسؤوالن العامالن هما الجمهور في النفسية والصحة الصحية األجهزة في يعمالن اللذان
القاصرين. لشؤون االجتماعي المامور مع ويتعاونان العائلة

 الرفاه فسم خالل من ويعمل االجتماعى. والرفاه العمل ورير يعينه اجتماعى عامل القاصرين- لشؤون اجتماعى مامور
 باألوالد تتعلق التي المواضيع في االجتماعية( الخدمات )فسم المحلي المجلس في االجتماعي الرفاه مغتب أو االجتماعي

 والعائلة الولد وضع عن للمحكمة تقرير تحضير ضائقة. في أوالد بحاالت تتعلق معلومات جمع وظيفته ضائقة. في
 لعائلة أو طوارئ لمركز الولد إخراج تشمل الطوارقء وسائل للولد. فورية بحماية الحاجة عند الطوارئ وسائل وتفعيل
بيته. خارج آخر لمكان أو أفرباء لعائلة نقله حاضنة.
 وبموافقة العليا المحكمة رئيس فبل من منصبه في يعبن لوائية محكمة أو صلح محكمة فاضي —الشبيبة فاضي

ومراقبه(. )معالجة الشباب بقانون المتعلقة القضايا في البن صالحياته من العدل. ورير

باألوالد". التنكيل منع ״وحدة أنظر النفسية(- الخدمات )مركز "شيفى"

□



الجمهور في مركزية خدمات د- ملحق

القاصرين لشؤون اجتماعيون مامورون

 األفرب االجتماعي المامور إلى الوصول يمكن محلي. مجلس أو مدينة كل في موجودون االجتماعيون المامورون مالحظة:
 في والجمهور العائلة خدمات فسم طريق عن أو أعاله. المسجلين االجتماعيين المامورين طريق عن سكنك مكان إلى

المحلية. السلطة

تلغون العنوان المدينة

02-6298020 91007 بريدى رمز , 7 بناية سفرا, دوار القدس. بلدية القدس

03-5218301 64162 بريدى رمز 69 افن-جبرول شابع أبيب.—تل بلدية ذل-أببب

04-8668352 33301 رمزبريدى 10شفاعمرو شابع حيفا. بلدية حدفا

07-6463894 84100 بريدى رمز 15 ص.ب السبع. بئر- بلدية لئر-السدع

07-6367137 88000 رمزبريدى ررن. بيت إيالت. بلدية إبالت

06-6921186 إيبكور حى صفد. بلدية صفد
لرد إرشاد كراس
خائقة فص اوالد

 والتعليم. التربية وزارة .”شيفي”إطار في باألوالد- التنكيل منع وحدة
02-5603874/ 3244/ 3234 هاتف: باألوالد. التنكيل لمنع ”شيفي” مرشدو

الطفل حماية منظمة -”״ألى
.5101046 هاتف: 65601 تل-أبيب .9 رفم ”رمبام” وع شا

.1-800-223-966 طوارئ: خط

 األوالدوالشباب( شكاوى )ومندوب الطفل لسالمة الوطني المجلس
.02-5639191 هاتف: 92306 القدس .20 متودي بنيامبن شاوع

 باألطفال الجنسية اإلصابات لمعالجة اإلسرائيلي المركز - ستى
 .02-5639042 .02-5630428 هاتف: .14 ايغن-جبيرول شارع القدس.

.03-5253206 هاتف: .37 جورج الملك شاوع أبيب.—تل
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 لرى إرشاد ص كزا
خائفة فاي اوالد

 التالية: للعفاوين التولجه ينصح ضائفة أوالدفي موضوع في بمصادرإضافية للمعنيين
بالمنشورات(. فائمة )وطلب الطفل لسالمة الوطني المجلس
المسبق(. التنسيق طريق عن زيارتها يمكن أبيب.—تل فى مكتبة )للمنظمة "ألى" منظمة

بالموضوع. للمراجع إرشاد كراس سيخرج فريباً والتعليم( التربية )وزارة .”شيفي”
االجتماعي. والرفاه العمل وزارة في المركزية رسة المد مكتبة

 بئر-السبع: فرع .04-8623272 حيفا: فرع .03-6875132 تل-أبيب: فرع .02-5631369 .02-5603874/ 3244 الفدس: فرع
07-6239023.

 ولمكتبات للكليات المختلفة. الجامعات في للمكتبات والتعليم. التربية لوزارة التربوية للمراكز التوجه يمكن كذلك
مناسبة. فيديو أفالم مشاهدة يمكن منها فسم في المعلمين. إعداد كليات

ل
ئ

 زهيد. ثمن مقابل للبالد المواد يرسل منها فسم المجال. مع تتعامل كثيرة مواقع يوجد اإلنترنت في
//http:/ww>calib.com./nccanch/ به: موصى موقع
الموقع. لمنا طريق عن أخرى لموافع روابط على الحصول يمكن كذلك
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إسرائيل. فى ضائقة فى الموجودين والشباب األطفال عدد تقليص هدفها جمعية هى أشليم
 خالية بيئة في ينموا أن أجل من وعائالتهم لألطفال المقدمة الخدمات وتوسيع لتحسين أشليم تعمل اإلطار هذا في
الخطر. من

موارد. وتجميع شراكات. إفامة تجذد. شامل. تأثير مجاالت. عدة في العمل هي: ألشليم الموجهة المبادئ

بشرية. كوادر تحلوير وفي العناية مجال في الرائدة المواضيع من واسعاً تنوعاً أشليم برامج تتضمن
 تعزيز المدارس. في ووفاية عالج برامج الجمهور. داخل العالج تسلسل عليها. والحفاظ العائلة دعم تشمل: المواضيع هذه

المعزول. والشباب المبكرة الطفولة الجمهور.
 نيويورك. في اليهودية والغيدرالية إسرائيل. حكومة إسرائيل. —جوينت بين باشتراك أشليم جمعية أفيمت
 ■بحضاIً نيوبورذ ومي البالد في المجال في رائدة للربح تهدف ال جمعبات هع كبيرة بمعاونة تعمل وهي

إسرائيل. في لألوالد أففل مستقبل أجل ومن أكثرصحة مجتمع أجل من معاًبعملون ألمشتركين كل

لر وشاد ا. كراس
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ASHAIIM

 إسرائيل دولة
 االجتماعي الرفاه وزارة

والشباب الطفل خدمة

 وتطوير لتخطيط الجمعية "أشاليم"
وأسرهم ضائقة في وشباب ألوالد خدمات

 إسرائيل دولة
 والتعليم التربية وزارة

التربوية اإلدارة
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