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العنف المجتمعي ضد األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
من وجية نظر األم والمعممة

م.م.أسماء عبد الجبار سممان
كمية التربية األساسية  /جامعة ديالى
ممخص بحث
ان الفقر والبطالة وغياب العدالة االجتماعية بسبب الحروب المتتالية وفقدان
الشفافية وتردي الظروف االقتصادية والمعيشية وغياب الثقافة المجتمعية وانعدام
التوعية لدى األفراد وغياب ثقافة حقوق اإلنسان وحقوق األطفال وانحدار مستوى
التسامح األسري والتسامح المجتمعي وغيرىا من التحديات الصعبة كانت السبب وراء
العنف المجتمعي بشكل عام والعنف المجتمعي الموجو ضد األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة بشكل خاص .
ويمكن ان نعرف األطفال أصحاب االحتياجات الخاصة بانيم :
أولئك األطفال الذين ينحرفون بشكل ممحوظ عن المتوسط األمر الذي يتطمب
اىتمام اآلخرين بحاجاتيم الخاصة اذا كان ليم ان يطوروا قابميتيم وقدراتيم من اجل
مجابية الحياة ومتطمباتيا 0
ىدف البحث

ييدف البحث الحالي الى التعرف عمى أشكال العنف المجتمعي ضد األطفال

ذوي االحتياجات الخاصة من وجية نظر األم أوال ثم من وجية نظر المعممة في
الدار الخاص باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة .
مجتمع البحث
ضم البحث جميع األطفال في دار األمل لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة
في محافظة ديالى من الذكور واإلناث في الصف االول والصف الثاني التحضيري0
نتائج البحث
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كانت نتائج البحث تشير الى عدم وجود فروق ذات داللة معنوية في أشكال
العنف المجتمعي ضد األطفال ذوي االحتياجات الخاصة من وجية نظر األم 0
ومن نتائج البحث كانت وجود فروق ذات داللة معنوية في أشكال العنف المجتمعي
ضد األطفال ذوي االحتياجات الخاص من وجية نظر المعممة 0
توصيات الدراسة

- 1ضرورة إنشاء الدور والمعاىد الخاصة في مختمف محافظات القطر لكي
يسيل التحاق األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة بو 0
- 2ضرورة إعادة فتح أقسام التربية الخاصة في الجامعات والكميات من اجل
إعداد الكوادر المدربة عمى تعميم ورعاية ىؤالء األطفال 0
- 3ضرورة توفير برامج تمفزيونية توعوية تخص األىل واسر األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة 0

مقدمة

الزواج عممية انسانية اليدف من ورائو تكوين االسرة التي اساسيا الزوجين ،

والذي يكون حمم كل واحد منيم بالطفل المثالي الذي سينجبو والذي سيكون امتدادا
لمسيرة احالمو  ،وىذا امر طبيعي يعيشو جميع االباء واالميات تقريبا  ،فمنذ والدة
كل طفل وحتى يكبر وتتكون لو حياتو وشخصيتو المستقمة تكون اعين االبوان عميو
محاولين تسخير كل ما يمكن في سبيل جعل طفميم ىذا انموذجا لمفخر والمباىاة
امام انفسيم اوال وامام المجتمع ثانيا

0االان الصدمة الكبرى ليذين االبوين تكون

عندما يولد ىذا الطفل وىو حامل الحد اشكال االعاقة والتي قد تظير في اوقات
مبكرة جدا مثل االعاقة الجسدية التي تبدو واضحة ومنذ المحظات االولى لموالدة اما
االشكال االخرى فقد التظير اال بعد مضي مدة من الزمن  ،فتبدأ االتجاىات تتغير
نحو ىذا الطفل الوليد  ،فتبدء الكثير من المشاعر تظير فيبدأ االكتئاب ولوم الذات
او لوم الزوج والشعور بالعار او الشعور بالذنب الى غيرىا من مشاعر تؤثر بالنتيجة
عمى ىذا الطفل والذي من حسن حظو ال يشعر بما يدور من حولو وال يعرف بحجم
االلم الذي سببو ليذه االسرة وال يعرف ىذه التعاسة التي سببيا دون ذنب ارتكبو 0
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مشكمة البحث والحاجة إليو

ان اإلعاقة وجدت منذ وجود الخميقة وال تزال حتى يومنا وسوف تبقى ما دام

اإلنسان يعيش عمى ىذه األرض ،وذلك الن الحياة تعني استم اررية الزواج واستم اررية
اإلنجاب ومن ىذا اإلنجاب سيكون ىناك أطفال أصحاب احتياجات خاصة الن
ىذه الحاجات ال ترتبط بسبب واحد وال يمكن التنبؤ بمن سيكون سميما معافى ومن
سيتعرض إلى حادثة مفاجئة تحولو الى شخص معاق بحاجة دوما إلى الرعاية
والعناية الخاصة ( فيمي  )23 ،1995 ،وان إف ارزات المجتمع من ىذه الفئة ال تزال
مستمرة وقائمة وألسباب عديدة بعضيا متعمق بالتغيرات البيئية وأنظمة الحياة
والمستجدات العصرية التي نتعايش معيا والبعض األخر يتعمق بالعوامل الوراثية
والجينات المتناقمة من جيل إلى أخر  ،والن لألسرة مكانة بارزة وميمة جدا في
المجتمعات اإلنسانية  ،وان األطفال ىم الجانب الميم في األسرة وفي تكوينيا  ،وان
ىذه األسرة ىي من تترك أثارىا عمى أطفاليا أوال وعمى المجتمع ثانيا  ،فان والدة
طفل من ذوي االحتياجات الخاصة في اسرة ما سوف يجر ىذه االسرة الى العديد
من المشاكل النفسية واالقتصادية واال جتماعية  ،اضافة الى االثر الكبير عمى
مختمف انماط سموك ىذه االسرة باكمميا  ،وان وجود مثل ىذا الطفل يعد مسالة
ميمة يجب االنتباه ليا  ،فيجب ان تحدد األسرة دورىا ومنذ المحظة األولى
،فيجب عمييا ان تحدد األساس الذي ستتعامل معو وما ىو الدور المطموب منيا وما
ليذا الدور من أثار عمى ىذا الطفل وعمى نموه وتكيفو مع األسرة والمجتمع من حولو
 ،فنحن نجد ان الكثير من األسر تستخدم أشكاال مختمفة من العنف مع ىذا الطفل
ألنو سبب ليا اإليذاء واإلحراج امام المجتمع ( الدمياطي  )2008 ،والن الظروف
االقتصادية والظروف السياسية واألمنية السيئة وتدني مستويات التعميم والجيل
بحقوق اإلنسان وحقوق الطفل  ،تدفع المجتمعات الى استخدام أساليب العنف مع
ىذه الفئة من األطفال  ،ومثال ذلك نجد ان بعض المجتمعات تعتقد ان األطفال
المعاقين يشكمون خط ار او تيديدا عمى اآلخرين  ،والبعض يرى ان ىؤالء األطفال ال
يشعرون باأللم ومجتمعات أخرى ترى ان الطفل المعاق ىو لعنة عمى أىمو او انو
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من عمل الشيطان مما يدفع باآلخرين الى تجنب التعامل معو والى معاممتو بأسموب
اإلىمال واإليذاء المتعمد

( اليونسيف . )2005 ،

فاألسرة التي ليا طفل يحمل احد اشكال االعاقة قد تشعر دوما بالخجل
واالرتباك واالحساس بالصدمة والحزن او الغضب واالحباط واحيانا تواجو الخوف
والعزلة والقمق وفقدان الثقة بالنفس والشعور بالنقص واحيانا رفض الطفل والخوف من
المستقبل واالحساس بالدونية اضافة الى التعب والتوتر وغيرىا من المظاىر والتي
تؤثر بمجمميا عمى ىذا الطفل المصاب

 (0نصر اهلل  )118 ،2002 ،فتبدأ ردود

الفعل السمبية نحو ىذا الطفل من حيث الرفض وعدم التقبل ونكران الوجود وىذا
يعني اىمال الطفل اىماال كبي ار وعدم المباالة بو وبحتياجاتو  ،فال تيتم االسرة بماكمو
ومشربو وىندامو وال توفر لو الرعاية الصحية الالزمة  ،ويحاولون جاىدين إخفاءه من
حياتيم بشتى الطرق واالساليب  ،فتكون باخفاء الطفل في البيت او احيانا وضعو
في بيت احد االقارب البعيد عن الناس او وضعو في دار رعاية من دون السؤال عنو
او متابعة حالتو  ،وىذا كمو حتى ال يعرف بوجوده احد (ورنر  )1992،16 ،والنتيجة
تكون بابعاده عن االنشطة والمناسبات الخاصة والعامة مما يكون سببا في زيادة
نسبة اعاقتو  ،ونجد كثي ار من االسر والعائالت تمحي اسم ىذا الطفل وتبعده عنيا
كي ال يسسب ليا االحراج وال يؤثر عمييا سمبا وعمى مكانتيا ووضعيا ودورىا في
المجتمع  ،والبعض االخر من االسر ما تزال تتمسك ببعض العادات االجتماعية
السمبية التي ترى في ىذا الطفل عا ار ييدد مستقبل ىذه االسرة 0
وقد اشارت الكثير من الدراسات والتقارير الى ان بعض االباء واالميات
يمجأون الى اليروب من المحيط الذي يعيشون فيو ومن االسرة والمجتمع فيقومون
باالعمال التي يعتقدون انيا تساعدىم عمى النسيان فيتركون منازليم ويستعممون
الكحول والمخدرات والحبوب الميدئة نتيجة احساسيم الكبير باالسى والم اررة لوالدة
ىذا الطفل  ،واحيانا يكون سموك احد االبوين باليرب من جو االسرة وعدم الرجوع
الى البيت وعدم زيارة االصدقاء والجيران كي اليبادلونيم الزيارة ( النواصر ،2006 ،
 )12وان ىذا الطفل يواجو الرفض حتى من قبل افراد االسرة من االخوة واالخوات
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ويكون بتجاىمو عالنية فيعاقبونو احيانا بطرق مختمفة وذلك ألنو سبب ليم االحباط
المباشر وغير المباشر وقد سبب ليم االحراج والخجل امام االخرين مما دفعيم الى
االنسحاب واالنزواء بعيدا عن االصدقاء والمحيط الذي يعيشون فيو كي ال يتعرضون
لمالسئمة واالستفسار الذي يسبب ليم االحراج والخجل (مصري )13 ،1991 ،
إضافة إلى ىذه االساءة واالىمال فان انشغال الوالدين باعباء الحياة والعمل
المستمر من اجل توفير متطمبات العيش المادية واالقتصادية  ،دفع الكثير من االسر
الى تسجيل طفميم الذي ىو من ذوي االحتياجات الخاصة في دور الرعاية او
المدارس الخاصة والتي بحاجة الى الكثير من االعداد والتاىيل من اجل ان تكون
بمثابة االسرة البديمة ليذه الطفل 0
كذلك فان المجتمع يعوزه الكثير الكثير من االعداد والتدريب واعادة التاىيل من
اجل مد يد العون ليذه الفئة التي ليا نفس احتياجات الطفل العادي بل قد تكون اكثر
فيم بحاجةالى المحبة واالحترام والحنان والمعب واالستكشاف والرعاية النفسية والطبية
من اجل تنمية ميارات اجساميم وعقوليم واشعارىم دوما بانيم موضع ترحيب وتقدير
في العائمة اوال والمجتمع ثانيا ،ذلك الن اىمال تربية وتعميم ىذه الفئة وعدم اعدادىم
االعداد المناسب في اي مجتمع من المجتمعات يعد خرقا لحقوق الطفل و لمبدء
تكافؤ الفرص التعميمية  ،ذلك الن التعمم ىو حقا من الحقوق االساسية والضرورية
لكل فرد من افراد المجتمع  ،وان تربية وتعميم ىؤالءاالطفال يعود بفائدة كبيرة عمى
المجتمع عامتا وعمى الفرد خاصة ( فيمي )180 ، 1991 ،

ويمكن إجمال أىمية البحث الحالي في :
 - 1ان ىذا البحث (وعمى حد عمم الباحثة )ىو األول في محافظة ديالى

يبحث في العنف المجتمعي ضد االطفال ذوي االتياجات الخاصة 0من وجية نظر
االم والمعممة 0
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-2ان االطفال من ذوي االحتياجات الخاصة غير قادرين عن التعبير عن واقعة
االساءة التي يتعرضون ليا 0
 -3ان االطفال من ذوي االحتياجات الخاصة غير قادرين عمى الدفاع عن انفسيم
ضد اي شكل من اشكال االساءة
-4ان ىؤالء االطفال عاجزون عن الفصل بين السموك العادي والسموك غير العادي
الموجو ليم من قبل االخرين وبخاصة لالطفال الذين يعانون من االعاقة الذىنية 0
 -5ان ىؤالء األطفال بحاجة ماسة ودوما الى مساعدة الغير ،وىم اليبوحون احيانا
باالساءة خوفا من فقدان الشخص المعين او الذي يقوم برعايتيم 0
 -6ان مجتمع األصحاء غالبا ال يصدق أطفال ذوي االحتياجات الخاصةاذا عبروا
عن إساءة تعرضوا ليا ودوما يقع الموم عمييم وعمى سموكيم0
ىدفا البحث
ييدف البحث الحالي بحث الحالي الى
التعرف عمى أشكال العنف المجتمعي الذي يتعرض لو األطفال ذوو االحتياجات
الخاصة من وجية نظر األم أوال ثم من وجية نظر المعممة  0فرضيات البحث
ال توجد فروق ذات داللة معنوية في اشكال العنف المجتمعي الذي يتعرض لو
األطفال ذوو االحتياجات الخاصة من وجية نظر :
األمالمعممةحدود البحث
- 1الحد الموضوعي  :الذي يدور حول أشكال العنف المجتمعي الموجو لألطفال
ذوي االحتياجات الخاصة .
- 2الحد المكاني  :جرت الدراسة في محافظة ديالى – مدينة بعقوبة – دار األمل
لرعاية األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة .
- 3الحد البشري  :طبق البحث عمى األطفال في الصف األول والصف التحضيري
في الدار والبالغ عددىم (. )20
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- 4الحد الزمني  :طبقت ىذه الدراسة في العام الدراسي 2010-2009
تحديد المصطمحات
العنف
عرفو داوي 2006

ىو االستخدام المتعمد لمقوة أو الطاقة البدنية  ،الميدد بيا أو الفعمية ضد أي

فرد أو جماعة تؤدي إلى ضرر فعمي أو محتمل لصحة الفرد أو بقائو عمى قيد
الحياة أو نموه أو كرامتو (0داوي )11 ، 2006 ،

عرفو عودة 2009
ىو ممارسة القوة واالكراه ضد الغير عن قصد وغالبا تؤدي ىذه الممارسة الى
التدمير والحاق االذى والضرر المادي وغير المادي بالنفس او الغير( عودة ‘
)68 ،2009
المجتمع
عرفو السياري 2000

ىو كل من مجتمع االسري والمجتمع المدرسي والمجتمع المحيط بالفرد

- 1المجتمع االسري :ويضم كال من االب واالم واالخوة واالخوات والذين يحتضنيم
البيت
- 2المجتمع المدرسي  :ويضم كال من ادارة المدرسة والييأة التعميمية والطالب
الموجودين داخل فناء المدرسة 0
- 3المجتمع المحيط  :ويضم الناس المحيطة بالطفل في الشارع وكل من يمتقي بيم
الطفل في المناسبات والمقاءات العامة والخاصة
العنف المجتمعي

عرفيو اليونسيف 2005
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ىو تعمد استعمال القوة ( تيديدا او تنفيذا ) ضد ( النفس باالنتحار ) آو ضد
شخص او أشخاص آخرين آو ضد مجموعة داخل المجتمع بحيث يؤدي ىذا العنف
إلى إصابات اوالى الموت اوالى أضرار صحية أو نفسية او الى زيادة نسبة اإلعاقة
عند الفرد أو إحداث أضرار في الممتمكات الخاصة والعامة

(

اليونسيف )2005 ،
التعريف اإلجرائي
ىو الدرجة التي يحصل عمييا األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة بعد تطبيق
مقياس العنف المجتمعي ضدىم .
األطفال ذوو االحتياجات الخاصة
عرفو المميجي 1990
ىو الشخص او الطفل الذي يختمف عن االخرين ( العاديين ) في قدراتو العقمية
او امكانياتو الجسدية مما يجعمو بحاجة دوما لمساعدة االخرين كي يستطيع انجاز
حاجاتو الشخصية وشؤونو العامة الضرورية واالساسية  (0المميجي )47 ،1990 ،
عرفو نصر اهلل 2002
ىو حالة من توقف النمو او عدم النمو العمقي يولد بيا الطفل او يحدث في سن
مبكرة نتيجة لعوامل وراثية اوجينية او بيئية مرضية يصعب عمى الطفل الشفاء منيا
 ،وان اثار ىذه الحالة يتضح في مستوى اداء الفرد في المجاالت التي ترتبط بالنضج
والتعمم والتكيف مع البيئة بحيث ينخفض مستوى ىذا االداء عن النتوسط في حدود
انحرافين معياريين 0
( نصر اهلل )26 ، 2002 ،
عرفو جرجس 2005

ىو الضرر الذي يصيب احد االشخاص بفعل المرض او بفعل حادث مادي

ينتج عنو اعتالل احد االعضاء او عجز كمي او عجز جزئي يحول دون قيام الفرد
باداء دوره الطبيعي في الحياة0
8
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( جرجس )2005 ، 80 ،
عرفو النواصر 2006
ىم االطفال الذين يختمفون عن العامة في تصرفاتيم وقدراتيم العقمية او
الحسية او البدنية او االنفعالية او السموكية مما يجعميم في حاجة دوما الى تدخل
ومساعدة من قبل االسرة والمدرسة والمجتمع وذلك من اجل توفير اساليب وامكانيات
خاصة تعمل عمى دعم تكيفيم مع المجتمع  ،ويدخل في نطاق ىذه الفئة من يطمق
عمييم المعاقين ومن يتمتعون بقدرات وامكانات عقمية وحسية وبدنية فائقة ومتميزة
وبموىبة فطرية خالقة
( النواصر )23 ، 2006 ،
وتعرف الباحثة الطفل من ذوي االحتياجات الخاصة :
ىو طفل مصاب بعجز كمي او جزئي  ،خمقي او غير خمقي  ،في كل او بعض
من حواسو او قدراتو الجسدية او النفسية او العقمية مما يعيق إمكانياتو عمى ممارسة
حياتو بشكل اعتيادي كبقية األطفال الذين ىم في نفس المرحمة العمرية
التعريف اإلجرائي
ىم األطفال الذين يعانون من نقص دائم يعوقيم عن ممارسة حياتيم كميا او
جزئيا ويكونون دوما بحاجة الى المساعدة من قبل االخرين الذين يحيطون بيم في
االسرة والمدرسة والمجتمع باكممو 0
الفصل الثاني
اإلطار النظري لمبحث

مقدمة

كانت نظرة المجتمعات قديما لالطفال الذين يحممون اي شكل من اشكال
االعاقة تتصف بالكثير من القسوة وعدم الرغبة في تقديم يد العون ليم ومساعدتيم
وبخاصة في العصور التي كان فييا كل انسان يكاد يستطيع تحمل مسؤلية توفير
متطمبات حياتو من ماكل ومشرب وممبس وماؤى ،وىو غير قادر عمى تحمل مسولية

9
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طفل معاق في اسرتو  ،مما كان مصير ىذا الطفل ىو الترك في الخالء فريسة
لموحوش او الجوع او المرض 0
ففي الحضارة الرومانية والحضارة اليونانية كان الطفل من ذوي االحتياجات
الخاصة وسيمة لمترفيو اثناء االحتفاالت واالعياد فيتركونيم يتصارعون مع الحيوانات
المفترسة في ساحة خاصة دون وسيمة لمدفاع عن انفسيم  ،فينتيي بيم االمر اشالء
وسط صخب اليتافات وسعادة الجماىير المحتشدة لالستمتاع بتمك المشاىد (
النواصر )10 ،2006 ،
اما الصينيون فقد كانو عمى العكس النيم استخدمو االنشطة البدنية والرياضية
كوسيمة لمحد من ىذه المشكالت التي يعاني منيا اطفاليم فمارسو رياضة الجمباز
منذ ( )3000سنة قبل الميالد من اجل التغمب عمى ىذه المشكالت الصحية والبدنية
( بو حميد )15-13، 1983،
وكان العرب منذ عصر ما قبل االسالم قد مدوا يد العون ليذه الفئة ولم تترك
بمعزل عن المجتمع  ،ثم جاء الدين الحنيف ليعد مالة مساعدة ىذه الفئة ورعايتيا
من الواجبات الدينية التي يحتميا الدين ،فظير ذلك جميا في القران الكريم في سورة
عبس قال تعالى ( عبس وتولى ان جاءه االعمى  ،وما يدريك لعمو يزكى  ،او يذكر
فتنفعو الذكرى ) عبس اية 1
وفي سورة الحجرات قال تعالى ( يا اييا الذين امنوا اليسخر قوم من قوم عسى
ان يكونوا خي ار منيم وال نساء من نساء عسى ان يكن خير منين ) الحجرات اية 11
فكانت الرسالة السماوية موجبة الناس العاديين واالصحاء واالغنياء االىتمام
برعاية وحماية االفراد واالطفال الضعفاء والمعاقين فقال تعالى ( والذين في امواليم
حق معموم لمسائل والمحروم ) الحجرات اية
( نصر اهلل ) 175-174 ،2002،
أشكال العنف التي يتعرض ليا االطفال ذوو االحتياجات الخاصة
ان العنف واالساءة التي يتعرض ليا ىؤالء االطفال يتخذ اشكاال متعددة اىميا
وىي بصفة عامة
- 1العنف الجسدي او االساءة الجسدية
10
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ان ىذه االساءة عرفت من قبل المنظور الطبي عمى انيا وجود االصابات
والكدمات عمى جسم الطفل المعاق كالحروق والكدمات والرضوض والجروح وغيرىا
0
- 2العنف المفظي او االساءة المفظية
وتكون باستخدام الفاظا قاسية ومشينة بحق ىؤالء االطفال او تسميتيم ببعض
االسماء المرفوضة التي تسبب لو الكثير من االلم واالسى اضافة الى الصراخ في
وجيو والتحدث معو بالفاظا مولمة وقاسية  (0خدار )11 ،
 - 3العنف الجنسي او االساءة الجنسية

ان االطفال جميعا معرضون ليذا الشكل من االساءة سواء كانوا من

االصحاء او من ذوي االحتياجات الخاصة ويكون من قبل ذوييم او القائمين عمى
رعايتيم  ،وقد عرفت ىذه االساءة بحسب منظمة الحة العالمية

 : 1987انو اي

استخدام استخدام غير مشروع لمطفل بيدف الحصول عمى المتعة او المذة الجنسية
لمراشد  ،وتكون ىذه االساءة باشكال عدة منيا الحديث الجنسي امام الطفل او اجبار
الطفل عمى العمل في اعمال الدعارة او تصوير مشاىد جنسية او الممارسة الفعمية
لمجنس ( خدار )7،
- 4العنف او االساءة القائمة عمى االىمال وعدم المباالة

وىو من اكثر اشكال العنف انتشا ار في المجتمعات  ،فكثي ار من االسر

والمدارس التي من المفترض تقوم برعاية االطفال ذوي االحتياجات الخاصة تتعمد
اىمال الطفل وال تقدم المتطمبات االساسية والضرورية لنموىم وصحتيم وتطورىم
ويكون اما بشكل مقصود او بعدم المباالة بحاجيات الطفل

 (0الدمياطي 2008 ،

)17،
وىناك اساءة واىمال يتعرض ليا الطفل من ذوي االحتياجات الخاصة وتكون
باشكال اخرى وىي تحديدا تكون ضمن محيط االسرة
- 1االتجاه السمبي او الرفض

كثي ار من االسر ترفض طفميا ذا الحاجة الخاصة وتتيرب منو ،فيبدأ الزوجان

بتبادال التيم حول من كان السبب بوجود ىذا الطفل ،فيتحول بذلك جو االسرة الى
11
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جحيم ال يطاق وىو بطبيعة الحال ينعكس عمى االبناء االخرين فيكون جو االسرة
مشحونا بالقمق والتوتر وااللم مما يؤدي الى رفض ىذا الطفل وعدم تقبمو وبالتالي
اىمالو
- 2الشعور بالصدمة ونكران وجود التخمف عند الطفل

ان وجود طفل من ذوي االحتياجات الخاصة في االسرة يعد صدمة كبيرة ال

يمكن احتماليا من قبل بعض االسر مما تميل الى انكار ىذه الحقيقة واالصرار عمى
ان الطفل سوي وال يختمف عن اخوانو واقرانو وىذا النكران يعود بالضرر عمى ىذا
الطفل فال تشبع حاجاتو مما يؤدي الى عدم تطوره من جميع النواحي 0
- 3الشعور بالشفقة عمى الذات
في كثير من االحيان يتقبل االىل الطفل ذا الحاجة الخاصة ويبدون تجاىو
مشاعر ايجابية ولكن يميمون في الوقت نفسو الى االشفاق عمى انفسيم فنجدىم
يفرطون في التساؤل عن سبب وجود ىذا الطفل في اسرتيم تحديدا فتكون االسئمة
بالشكل التالي :
 ما الذي فعمناه كي نستحق ذلك ؟ اي والدة طفل ليس كبقية االطفال 0لماذا يحدث لنا ىذا دون غيرنا ؟ مااسباب والدة ىذا الطفل دون جميع الناس ؟ لماذا نعاقب بوالدة مثل ىذا الطفل ؟ان جميع ىذه االسئمة ىي بالنتيجة اشفاق عمى الذات  ،وان االستمرار بيا
يؤدي الى الكفر  ،والبد لالنسان ان يرجع الى اهلل تعالى 0
- 4الحيرة واالرتباك
في احيان كثيرة نجد االسرة تشعر بالحيرة نحو الطفل ذي الحاجة الخاصة
فنجدىا ترفض الطفل وتيممو وتنبذه مرة وتعود الى حمايتو حماية زائدة وتغرقو
بالمحبة والحنان والعطف مرة اخرى 0
- 5االسقاط
وىو اسقاط الموم من قبل االىل عمى الطبيب او المشفى التي تمت فييا الوالدة
او عمى المعمم او المعممة التي يتعاممون مع الطفل فيعتقدون انيم غير قادرين عمى
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رعاية ىذا الطفل او فيم احتياجاتو ويرفضون دوما االعتراف بحاجة طفميم الى
الرعاية الخاصة
- 6الشعور بالعار والذنب والكابة

ان والدة ىذا الطفل غير العادي يسبب خيبة امل كبيرة  ،مما تشعر االسرة

بالذنب والعار لعدم قدرتيم عمى انجاب طفل عادي كبقية األسر مما ينعكس عمى
طريقة تفاعل االىل وتعامميم مع طفميم ذي الحاجة الخاصة 0
العنف الذي يوجو لمطفل من قبل المحيط الذي يعيش فيو االسرة والمدرسة معا
 -1الرفض الصريح
ويكون بعدم تقبل الطفل واظيار مشاعر الضيق والعدوان امامو مما يؤدي بو
الى القيام بسموك غير مرغوب بو او غير محبب 0
 -2السخرية والتيكم

وتكون بالسخرية من الطفل ذي الحاجة الخاصة واطالق عميو المسميات التي

تؤذي مشاعره وتدفعو الى االكتئاب واالنسحاب من المجتمع المحيط بو
- 4الفضول
ويكون بتدخل االفراد االسوياء في حياة الطفل ذي الحاجة الخاصة من اجل
معرفة اعاقتو واسبابيا وتحديق النظر بو لفترات طويمة وطرح االسئمة المحرجة عمية
ويكون بخاصة بين االطفال 0
- 5رفض األسرة إلحاق طفميم ذي الحاجة الخاصة في برامج او معاىد التربية
الخاصة وذلك الحساسيم بانو عار يمس بيم او عيب يعود عمى االسرة وعمى
مكانتيا االجتماعية واالقتصادية وان التحاقو بالمدرسة االعتيادية يساعده عمى
التحصيل الممي واكتساب الميارات االجتماعية المطموبة
) 7 ،2006
أنواع االحتياجات الخاصة
- 1التوحد
- 2متالزمة داون
- 3الصرع
13
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- 4التفوق واإلبداع
- 5التخمف العقمي
- 6صعوبة التعمم
- 7الصم وضعف السمع
- 8العاىات البصرية
- 9صعوبة الكالم وضعف الخطاب
 - 10الشمل الدماغي
- 11األطفال المحرومون ثقافيا واجتماعيا
وىذه األنواع توجد ألسباب عديدة أىميا

 استعمال المرأة الحامل لمعقاقير او اصابتيا بعدوى في اثناء مدة الحمل 0
 المضاعفات اثناء مرحمة الوالدة وتكون اما بوالدة الطفل قبل الوقت المقرر او
نقص االوكسجين اثناء عممية الوالدة
 العيوب الوراثية والخمل الجيني 0
 نقص التغذية  ،االدوية والسموم التي تعطى لمطفل 0
 االلتيابات مثل االلتياب السحائي والمالريا الدماغية والحميات العالية 0
اضطرابات الجياز العصبي  ،االصابات البدنية 0



() www. lriyadh.com.sa

الدراسات السابقة
لم تحصل الباحثة عمى دراسة تجمع بين العنف واألطفال ذوي االحتياجات
الخاصة  ،لذلك تناولت دراسات تخص االطفال ذوي االحتياجات الخاصة بشكل
عام
دراسة ريشة  2002مصر

اضطرابات بعض الميارات االساسية وعالقتيا بالسموك التوافقي الطفال من

ذوي االحتياجات الخاصة
14
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ىدف الدراسة

 -1الكشف عن االمكانات واالستعدات التي يمكن لمطفل المعاق ان
يستغميا في التدريب والتوجيو الميني0
 -2تحديد نوع الميارات المضطربة وتحديد مواطن القوة والضعف لدى الطفل
المعاق ذىنيا في سن مبكرة ووضع برامج لمتدريبيم وتاىيميم 0
عينة البحث
تم استخدام (  )40طفال من االطفال ذوي االحتياجات الخاصة والذين تتراوح
اعمارىم بين ( )6-3سنوات
المنيج المستخدم
استخدمت الدراسة الحالية المنيج الوصفي
( ريشة )2002 ،
دراسة العزاوي  2006العراق
دراسة مقارنة بين األطفال الذين لدييم إخوان ذوو احتياجات خاصة واألطفال
العاديين في بعض إبعاد الشخصية

ىدف الدراسة
إجراء مقارنة بين األطفال الذين ليم إخوة ذوو احتياجات خاصة واألطفال الذين
ليس ليم إخوة ذوي احتياجات خاصة في بعض أبعاد الشخصية عينة البحث جميع
أطفال المرحمة المتوسطة في محافظة ديالى لمعام 2006-2005
المنيج المستخدم
المنيج الوصفي ( الدراسة المقارنة لألسباب ) الذي ييتم باستقصاء العالقات
بين الحقائق التي يمكن جمعيا عن الظاىرة موضوع البحث (العزاوي )2006،
دراسة عبد الحكيم

 2007الجزائر

مستوى االحتراق النفسي لدى مربي االطفال ذوي االحتياجات الخاصة

ىدف البحث
- 1محاولة ابراز مينة المربي وما يرافقيا من اثار نفسية نتيجة الضغوط المينية
15
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- 2ماولة التوصل الى وضع مقترحات لتجنب االحتراق النفسي
عينة البحث

تم اختيار العينة بشكل قصدي وكان عدد افرادىا ( )36مربيا ومربية

منيج البحث
اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي \دراسة مقارنة لمالءمتيا طبيعة البحث الحالي
(0داوي ) 2006 ،
الفصل الثالث
إجراءات البحث

منيج الدراسة

اعتمد البحث الحالي المنيج الوصفي التحميمي وذلك ألنو يتناسب وطبيعة البحث
والذي ييدف إلى جمع المعومات الدقيقة عن الظاىرة موضوع البحث ومن ثم العمل
عمى تفسير االستنتاجات وتحميميا من اجل الوصول إلى حل لمشكمة الدراسة

(

المنسي )38 ،1998 ،

مجتمع البحث
تكون مجتمع البحث من عدد من األطفال ذوي االحتياجات الخاصة والتي
تظم ( بطيئي التعمم  ،التخمف العقمي  ،الصم وضعاف السمع  ،العاىات البصرية ،
الشمل الدماغي ) في دار األمل لرعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في
محافظة ديالى ،والذين تتراوح أعمارىم بين ( ) 8-7سنوات أي من الصف األول
التحضيري والصف األول في الدار 0
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اذ تم توزيع (  )20استمارة عمى األطفال من الذكور واإلناث وتم جمع

15

استمارة صالحة لمتحميل لتكون عينة البحث األساسية  ،وان اختيار ىذه العينة جاء
نتيجة لعدة اعتبارات ىي :
- 1طبيعة البحث الحالي تتطمب أن يكون أفراد العينة ممن يحمل أي شكل من
إشكال اإلعاقة وبآي درجة كانت 0
- 2ان األطفال في الصف األول التحضيري يكون التحاقيم بالدار أم ار جديدا ومتغي ار
جديدا في حياتيم ولم يكونوا قد اكتسبوا أي شكل من أشكال التدريب 0
- 3إن دار اآلمل لرعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ىو الدار األول والوحيد
في محافظة ديالى وان التحاق األطفال بو يكون من جميع أنحاء المحافظة
لغرض اختيار عينة البحث قامت الباحثة بزيارة الدار الخاص باألطفال ذوي
االحتياجات الخاصة في محافظة ديالى وحددت عدد األطفال في الدار لعام 2009
 2010وكان عددىم ( ) 50ثم حددت عدد اطفال الصف األول أي بعمر -7 8سنوات وكان عددىم (

 )20أما معممات الدار فقد كان عددىن ( 17

جدول رقم ()1
يبين عدد األطفال وعدد المعممات في دار األمل لرعاية األطفال ذوي االحتياجات
الخاصة
ت

عدد أطفال الدار

1

50

عدد اطفال الصف

عدد

األول والصف

المعممات

التحضيري
20

17

17

المجموع
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عينة البحث

اختارت الباحثة دار األمل لرعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة والذي

يظم ( بطيئي التعمم  ،التخمف العقمي  ،الصم وضعاف السمع  ،العاىات البصرية
والشمل الدماغي ) بالطريقة القصدية لسبب ميم وىو إنيا الدار األول و الوحيد في
محافظة ديالى لرعاية األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة 0
جدول رقم ()2
يبين خصائص األطفال عينة البحث
ت

جنس الطفل

العدد

تسمسل

العدد

وجود

الطفل بين

حالة

إخوتو

مشابية

العدد

1

ذكر

9

األول

8

توجد

4

2

أنثى

6

األوسط

3

ال توجد

11

األخير

4

المجموع

15

15

15

أداة البحث

استخدمت االستبانة أداة لجمع المعمومات حول العنف المجتمعي الموجو لألطفال

ذوي االحتياجات الخاصة وقد مرت عممية بناء االستمارة بالخطوات التالية :
 - 1االطالع عمى الدراسات السابقة في ىذا المجال 0

 - 2زيارة الدار والجموس بين األطفال داخل الصف 0

 - 3لقاء األىل والمعممات وشرح ىدف البحث ليم لكي يسيل عمل الباحثة .

 - 4بناء  18فقرة توضح أشكال العنف الموجو لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة من
وجية نظر األم 0
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 - 5بناء  17فقرة توضح أشكال العنف المجتمعي الموجو لألطفال ذوي االحتياجات

الخاصة من وجية نظر المعممات في الدار 0

 - 6عرض الفقرات عمى السادة الخبراء لمحصول عمى صدق األداة

 - 7تطبيق االستمارة عمى مجموعة من االىل عينة استطالعية لمبحث .
 - 8توزيع االستمارات ثم القيام بعممية جمعيا 0

نتائج البحث
أوال //
الختبار صحة الفرضية األولى والتي تنص عمى عدم وجود فروق ذات داللة
معنوية في أشكال العنف المجتمعي الذي يتعرض لو األطفال ذوو االحتياجات
الخاصة من وجية نظر األم  ،استخدم مربع كا  2إليجاد الفروق والجدول رقم ( )3
يبين ذلك 0
جدول رقم ()3
يبين مربع كا 2لتحديد درجة العنف من وجية نظر االم
ت نوع االستبانة
 1العنف المجتمعي

عدد

قيمة كا

العينة المحسوبة
23،29 15

قيمة كا

درجة

مستوى

الجدولية الحرية الداللة
0،05
2 23،68

نوع الداللة
غير دالة

من وجية نظر
األم
كانت النتيجة غير دالة  ،أي يجب قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديمة ،
وذلك الن قيمة كا 2المحسوبة اصغر من قيمة كا  2الجدولية ،وبذلك يمكن القول
ان من واجب اإلباء واألميات اوال تقبل أطفاليم عمى اختالف أشكاليم وأوضاعيم
وظروفيم الصحية وان يقدموا ليم الحب والحنان ميما كانت إمكانيات الطفل وان
يقوموا بتربية أبنائيم تربية سميمة تضمن ليم نمواً صحيحاً وتضمن تكوين

شخصياتيم ليتمكنوا من التفاعل اإليجابي البناء مع مجتمعيم  ،ومن حقيم عمييم أن

يوفروا ليم شروط الرعاية والعناية الفائقة وان يقدموا ليم التربية السميمة وتربية
شخصياتيم واستقالليتيا ونموىا من كافة الجوانب الدينية والصحية واالجتماعية
19
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والثقافية والتربوية  ...فقد أشارت الدراسات الى ان عممية التربية و إعداد شخصية
األبناء ليست بعممية سيمة إذ أن من السيولة إقامة وتشييد المصانع والمباني ولكن
بناء متكامالً ومتطو اًر من جميع الوجوه وتحديدا إن
من الصعوبة بناء شخصية االبن ً
كان ىذا الطفل من ذوي االحتياجات الخاصة
ثانيا //

الختبار صحة الفرضية الثانية والتي تنص عمى عدم وجود فروق ذات داللة

معنوية في أشكال العنف المجتمعي الذي يتعرض لو األطفال ذوي االحتياجات
الخاصة من وجية نظر المعممة  ،استخدم مربع كاي 2إليجاد الفروق والجدول رقم
( )4يبين ذلك 0
جدول رقم ()4
يبين مربع كا 2لتحديد درجة العنف المجتمعي من وجية نظر المعممة
ت نوع االستبيان

عدد

قيمة كا

قيمة كا

درجة

مستوى

العينة المحسو

الجدولية الحرية الداللة

بة
24،06

0،05

 1العنف المجتمعي 15

15،92

2

نوع الداللة

دالة

من وجية نظر
المعممة
من الجدول السابق يتضح لنا رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة وذلك
الن قيمة كا  2المحسوبة اكبر من الجدولية أي ان الفرضية دالة عند مستوى 0،05
وبذلك يمكن لنا القول ان ىؤالء األطفال معرضون الى اإلساءة واإلىمال من قبل
المجتمع  ،وديننا الحنيف ىو السباق في تثبيت حقوق ىذه الفئة عندما أشار في ذلك
في الكتاب الكريم في قولو تعالى ( ال يكمف اهلل نفسا اال وسعيا ) سورة البقرة اية
286
فيجب عمى المجتمعات ان تستعد الستقبال ىذه الفئة من األطفال وان تخمق الجو
المناسب ليم وان توفر ليم التربية والتعميم المناسبين وان توفر ليم احتياجاتيم
20
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الطبية والصحية وان توفر ليم الضمانات االجتماعية في حالة فقدانيم األسر او
القائم عمى رعايتيم وان نقدم ليم اىم شيئ وىو التقبل وسط المجتمعات
التوصيات

- 1ضرورة إنشاء الدور والمعاىد الخاصة في مختمف محافظات القطر لكي يسيل

التحاق األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة بو 0
- 2ضرورة إعادة فتح أقسام التربية الخاصة في الجامعات والكميات من اجل إعداد
الكوادر المدربة عمى تعميم ورعاية ىؤالء األطفال 0
- 3ضرورة زيادة االىتمام بأعمال وأنشطة أطفال ىذا الدار  ،وذلك من خالل إقامة
المعارض الفنية واالستعراضية لكي تكون حاف از ليم وألسرىم عمى ضرورة التواصل
مع الدار .
- 4ضرورة فسح المجال أمام الباحثين والطمبة من اجل إجراء الدراسات واألبحاث
حول ىؤالء األطفال لمتعرف أكثر عمى مشكالتيم ولكي تكون نافذة عمى المجتمع
من حوليم .

المقترحات

- 1إجراء دراسات مستفيضة حول ىذه الفئة من األطفال وفي كل مجاالت الحياة
0
- 2توفير خط مباشر في و ازرة العمل والشؤون االجتماعية وو ازرة الطفل لمساعدة
اسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 0

- 3إنشاء نواد اجتماعية ورياضية متخصصة توفر سياقا لممارسة ذوى االحتياجات
الخاصة وأسرىم كافة األنشطة الرياضية والترفييية.
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- 4تقديم المساعدات المادية واالقتصادية ألسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
من اجل تسييل ميمة العناية بيم وتربيتيم 0
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Communal violence against children with special needs
from the viewpoint of the mother
Abstract
Defines children with special needs that they are:
Those children who deviate significantly from the average which
requires the attention of their need for others if they will develop their
ability and their abilities to confront life and its requirements .
Aim : present paper to identify the communal violence against children
with special needs from the viewpoint of the mother first and then from
viewpoint of the parameter in your house for children with special needs
Community Search : Find included all children in the house of hope for
children with special needs in the province of Diyala .male and female .
Search Results : The results of the research indicate that there was no
significant differences valuable from of community violence against
children with special needs from the viewpoint of the mother . And
research findings were the presence of significant differences in the
forms of societal violence against children with special needs from the
viewpoint of parameter .
1 The need to establish the role and private institutes in different
governorates of the country in order to facilitate the enrollment of
children with special need tags .
2 Need to re-open sections of special education in universities and
colleges in order to prepare staff trained to teach and care for these
children .
3 The need for awareness-raising television programs belonging to the
parents and the children's families own .
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Communal violence against children with special needs
from the viewpoint of the mother .
Search Abstract
Defines children with special needs that they are:
Those children who deviate significantly from the average which
requires the attention of their need for others if they will develop their
ability and their abilities to confront life and its requirements .
Aim : present paper to identify the communal violence against children
with special needs from the viewpoint of the mother first and then from
viewpoint of the parameter in your house for children with special needs
Community Search : Find included all children in the house of hope for
children with special needs in the province of Diyala .male and female .
Search Results : The results of the research indicate that there was no
significant differences valuable from of community violence against
children with special needs from the viewpoint of the mother . And
research findings were the presence of significant differences in the
forms of societal violence against children with special needs from the
viewpoint of parameter .
1 The need to establish the role and private institutes in different
governorates of the country in order to facilitate the enrollment of
children with special need tags .
2 Need to re-open sections of special education in universities and
colleges in order to prepare staff trained to teach and care for these
children .
3 The need for awareness-raising television programs belonging to the
parents and the children's families own .
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المصادر

 القر ان الكريم -العوالمة  ،حابس  ( 2003 ،سيكولوجية األطفال غير العاديين واإلعاقة الحركية

) الطبعة األولى  ،عمان األردن 0
 الخطيب  ،جمال ( إرشاد اسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة)الطبعة األولى ،عمان األردن 0
 الدمياطي  ،نادية محمد السعيد  ،العنف ضد األطفال ذوي االحتياجات الخاصةوكيفية تدعيم أسرىم ) مجمة خطوة العدد  ، 2008 ،28بحث من مصر 0
 النواصر  ،حسن محمد  ، 2006 ،ذوي االحتياجات الخاصة مدخل في التاىيلالبدني  ،الطبعة االولى  ،جامعة االسكندرية  ،مصر .
 بحري  ،منى يونس  ( 2008 ،مدخل إلى تربية الطفل ) الطبعة األولى  ،عمان ،األردن 0
 -نصر اهلل  ،عمر عبد الرحيم ،

 (2002األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

وتأثيرىم عمى األسرة والمجتمع) ،الطبعة األولى  ،عمان األردن 0
 ( 2006ذوي االحتياجات الخاصة مدخل في

 -بو حميد  ،منال منصور ،

التأىيل البدني)  ،الطبعة األولى  ،اإلسكندرية 0
 رونر  ،ديفد  ،1992 ،رعاية االطفال المعاقين  ،ترجمة عفيف الرزاز  ،مصر . الروسان  ،فاروق  ،1989 ،سيكولوجية االطفال غير العاديين  ،الطبعة االولى ،الجامعة االردنية .
-العزاوي  ،سامي ميدي ،

 ،2006نساء واطفال قضايا الحاضر والمستقبل ،

العراق  ،مطبعة القبس  ،بغداد 0
السياري  ،سعود ناصر  ( 2000 ،إعداد المجتمع نفسيا وتييئتو لقبول األطفالذوي االحتياجات الخاصة ) مركز دراسات وبحوث المعوقين 0
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-المميجي  ،إبراىيم عبد اليادي محمد

 ( 1990الرعاية الطبيعية والتأىيمية من

منظور الخدمة االجتماعية  ،القاىرة 0
داوي  ،ماجد يوسف ( 2006،العنف ضد الطفل وانعكاساتو عمى مفيوم الذات )Magedawe @ hotmail . com
القصاص  ،ميدي محمد ( ،التمكين االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة ،جامعة المنصورة  ،المؤتمر العممي الثاني 0
اليونسيف  ،2005 ،تقرير العنف ضد األطفال المعاقين تقرير األمين العام لألممالمتحدة حول العنف ضد األطفال نتائج وتوصيات ،
-

http:www.crin.org

http://www.alriyadh.com.sa\10-4-2004.p877ظاىرة العنف ضد

األطفال  /منتديات اإلمام الغزالي 0
فيمي  ،محمد سعيد  ( 1995 ،السموك االجتماعي لممعاقين ) الطبعة األولىاإلسكندرية  ،دار المعرفة  ،مصر 0
المنسي ،حسن  (1998 ،عمم نفس الطفولة ) الطبعة األولى عمان  ،دار طارقلمنشر 0
بطرس  ،ميشال بطرس(2005 ،معجم مصطمحات التربية والتعميم ) دار النيضةالعربية ،لبنان 0
خدار  ،عبد الحميم  ،المجموعة العربية لمنع االعتداء عمى الطفل والمرأة 0رعا ية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  ،مجمة العموم االجتماعيةwww.swmsa.net 2009
عودة  ،بالل احمد  ( 2009 ،التربية الجنسية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،الطبعة األولى  ،دار المسيرة  ،عمان 0
-ىيفارتي  ،شيموس ،

 ( 1993تعميم األطفال والشباب المعوقين ) باريس ،

اليونسكو 0

الممحق رقم ()1
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جامعة ديالى
مركز أبحاث الطفولة واألمومة
سيدتي األم الفاضمة 00000

العنف المجتمعي ضد األطفال ذوي

تقوم الباحثة بإجراء بحثيا الموسوم (

االحتياجات الخاصة من وجية نظر إالم والمعممة ) ولكونكم أسرة الطفل والمسولين
عن رعايتو واالىتمام بو  ،أرجو بيان رأيكم حول الفقرات التي بين أيديكم
شاكرة تعاونكم معي
ت
1

كثي ار

الفقرات
تستخدم المعممة ألفاظا قاسية مع ابنك

2

تصرخ المعممة بوجو الطفل

3

يتحدث الطفل عن ضرب المعممة لو ولباقي
األطفال

4

يعود الطفل إلى البيت وفيو بعض الكدمات

5

يعود الطفل إلى البيت ومالبسو ممزقة

6

يعود الطفل البيت ويرفض بعدىا العودة إلى الدار
او المدرسة

7

تعمم الطفل بعض األلفاظ السيئة من الدار

8

دخمتم الدار في مرة ووجدتم الطفل باكيا بسبب
توبيخ المعممة

9

يتعرض طفمكم إلى األساة في الشارع

10

يتعرض طفمكم إلى اإلساءة والضرب من األخوان

11

دخمتم صف الطفل فوجدتم المعممة تؤذي احد
األطفال

12

تالحظون تحسن في حياة طفمكم بعد التحاقو
بالمدرسة
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تالحظون أن المعممة تجيد التعامل والتفاعل مع
األطفال

14

طفمكم قادر عمى الدفاع عن نفسو في حالة تعرضو
لإلساءة في الشارع

15

دخمتم الدار في مرة ووجدتم الطفل باكيا بسبب
ضربو من قبل المعممة

سيدتي المعممة الفاضمة 00000
تقوم الباحثة بإجراء بحثيا الموسوم (

العنف المجتمعي ضد األطفال ذوي

االحتياجات الخاصة من وجية نظر إالم والمعممة

) ولكونكم أسرة الطفل الثانية

والمسولين عن رعايتو واالىتمام بو  ،أرجو بيان رأيكم حول الفقرات التي بين أيديكم
شاكرة تعاونكم معي
ت
1

كثي ار

الفقرات
تستخدم األسرة أسماء تحقيرية بحق الطفل

2

تصرخ األسرة بوجو الطفل

3

يتحدث الطفل عن وسيمة الضرب في أسرتو

4

يتحدث الطفل عن عبارات قاسية تطمقيا عميو
األسرة

5

تالحظين أحيانا وجود كدمات عمى جسم الطفل

6

تالحظين الطفل وىو يحكي لزمالئو عن العقاب
الذي يتعرض لو

7

تالحظين اثأر اصابات عمى الطفل ويدعي أنيا
من إخوانو

8

سبق أن ضرب زمالئو وعندما حاسبتو قال ىكذا

9

يتحدث الطفل عن حبو ألسرتو وحب أسرتو لو

يفعل بي أمي وآبي
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10

ىل يظير اىتمام األسرة بالطفل

11

إن الطفل عمى درجة عالية من النظافة والترتيب

12

يصف الطفل زيارات قام بيا مع أسرتو

13

يصف الطفل الضيوف الذين يقومون بزيارتيم وان

14

تالحظين إن أالم أو الشاب يصطحبون الطفل غالى

لو أصدقاء منيم

الدار بدون إيمان منيم بفائدة وجود ابنيم في الدار
15

ذكر الطفل في مرة إن احد أفراد اآلسرة قد طرده من

16

تالحظين إن أالم واألب يعاممون الطفل بقسوة في

17

تنظر أالم واألب إلى الطفل عمى انو كائن بال فائدة

الغرفة أو السيارة
الذىاب واإلياب

ممحق رقم ()2
ت اسم الخبير

موقع العمل

التخصص
العممي

أ 0د سامي ميدي

عمم النفس

مركز أبحاث الطفولة

العزاوي

التكويني

واألمومة

2

أ0د ليث كريم حمد

اإلرشاد التربوي

كمية التربية األساسية

3

م 0فاطمة إسماعيل

عمم اجتماع

كمية التربية األساسية

4

بمقيس عبد حسين

رياض أطفال

كمية التربية األساسية
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