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 الشارع المساء إليه جنسيا   صورة الذات وعاللتها بالعدوان لدي طفل
 

 ضاهر شيماء أحمد دمحم
 الملخص

تستهدؾ الدراسة الحالٌة توضٌح العبللة بٌن صورة الذات وعبللتها 
بالعدوان لدي طفل الشارع المساء إلٌه جنسٌا . ولد استخدم فً الدراسة ثبلث أدوات 

اس صورة الذات إعداد الباحثة، ممٌاس اإلساءة الجنسٌة استمارة جمع البٌانات، ممٌ
إعداد الباحثة، ممٌاس السلون العدوانً لؤلطفال إعداد آمال عبد السمٌع أباظة 

9AAA( طفل من أطفال الشوارع 8@. ولد تم تطبٌك األدوات علً عٌنة من )
لٌه ( طفل شارع ؼٌر مساء إ8>( طفل شارع مساء إلٌه جنسٌا ، )8>ممسمٌن إلً )

سنة. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق  :A- 9جنسٌا  الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن 
فً صورة الذات بٌن أطفال الشوارع المساء إلٌهم جنسٌا  وأطفال الشوارع الؽٌر 

 مساء إلٌهم جنسٌا  وذلن الختبلؾ الظروؾ التً عاش فٌها كبل  منهما.
ذات داللة إحصائٌة فً  كما أشارت نتائج الدراسة إلً عدم وجود فروق

العدوان وذلن لعدم وجود أسرة تحملهم أو تدافع عنهم فٌضطر هو للدفاع عن نفسه 
بشكل عدوانً. وأشارت النتائج أٌضا  إلً وجود عبللة بٌن صورة الذات لدي كبل  
منهما فتشٌر إلً عدم لبول الفرد لنفسه والتملٌل من شؤنه فكبلهما لدٌهم صورة الذات 

أنفسهم. وأٌضا  ال توجد فروق بٌن صورة الذات والعدوان ألن طفل سلبٌة عن 
الشارع الذي لم ٌتعرض لئلساءة لدٌه شعور بالمدرة علً حماٌة ذاته وإن كان زائفا . 
وأشارت النتائج بعدم وجود عبللة بٌن اإلساءة الجنسٌة والسلون العدوانً لدي أطفال 

ع هو األلوى فعند حدوث اإلساءة من الشوارع المساء إلٌهم جنسٌا  فمانون الشار
األلوى علً األضعؾ ٌستسلم األضعؾ وٌكون لٌس لدٌه أي رد فعل وٌنتج عدوان 

 سلبً تجاه الذات. 
 

 -الكممات المفتاحية:
   streetchildren     أطفال الشوارع -0

   self-Image     صورة الذات -5

  sexualabuse     اإلساءة الجنسية -4

   aggression      العدوان -3
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Self- image and it's relationship 

 The image of the Self and its Relation to an Aggressive 

Sexually Abused Street Child . 
 

Shaimaa Ahmed Mohamed Daher 

Abstract 

The study aim to idertify the differences in the selfinage, 

aggression and sexually abused between the street children who are 

sexuallyabused and street children who aren't sexually abused. In this 

study we have used three tolls. Self image, sexual abuse and standerds 

of street children devided into two groups. Each one has 40 children 

who are subjected to sexual abuse. The other group don't subjected the 

results refer there are relation in self image to groups.  

There are nosignificant statistically differences in aggressive 

be havior among both street children. There is no relation between 

self- image and aggressive to street children, and there are norelation 

ship between sexual abuse and aggressive to street children who are 

sexual abused.  
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 ممدمة: 
ٌعتبر الطفل مشروع وجود للراشد ولمد عنً اإلنسان منذ لدٌم الزمن 
بالطفل ذلن ألن الطفل إنسان ٌعتبر أكثر الكائنات الحٌة عجزا  عن المٌبلد وأشدها 
ضعفا  واحتٌاجا  للرعاٌة ورؼم صؽر وضآلة حجم الطفل إال أنه ٌحمل فً داخله 

 .(9)وجود للراشد البالػدعائم جوهرٌة ٌتحمك بممتضاها مشروعٌة ال
تعد ظاهرة أطفال الشوارع من الظواهر الخطٌرة التً تهدد أمن وسبلمة 
البناء االجتماعً ألي مجتمع وتكمن الخطورة فً شعور هإالء األطفال بالحرمان 
والمسوة التً تعرضوا لها. فؤطفال الشوارع ٌعانون من أزمة تمذق الكٌان والخواء 

، ونتٌجة للتزاٌد المستمر لظاهرة أطفال الشوارع أصبحت النفس والفراغ الوجدانً
تشؽل مساحة كبٌرة من شواؼل واهتمامات المجتمع الدولً والمحلً لما لها من أبعاد 
وما ٌترتب علٌها من آثار فً النواحً االجتماعٌة واألمنٌة وااللتصادٌة وهً تعنً 

 واالنحراؾ.  أن طائفة كبٌرة من أبناءها فً طرٌمهم إلً عالم الجرٌمة
فؤطفال الشوارع ٌواجهون موالؾ وظروؾ صعبة وضاؼطة من الخبرات 
المإلمة كالعنؾ األسري، والتصدع األسري واالمتهان واإلساءة واالنتهان الجسدي 

 . (:)والجنسً وسوء المعاملة
حٌث ألمت ظاهرة سوء معاملة األطفال وإهمالهم اهتماما  مجتمعٌا  متزاٌد 

لثبلثة الماضٌة وخاصة بعد إلرار اتفالٌة حموق الطفل وإلرار تلن خاصة فً العمود ا
الحموق فً وثائك دولٌة وتشرٌعات لانونٌة، ومن المبلحظ أن سوء معاملة األطفال 
تحدث فً كل المستوٌات االجتماعٌة وااللتصادٌة والتعلٌمٌة. كما أشارت العدٌد من 

لمستوٌات وأشارت أٌضا  أن البحوث إلً أن سوء معاملة األطفال تحدث فً كل ا
% من الحاالت ٌكون الشخص المسئ أو المنتهن من الذكور وؼالبا  A8% إلً 8@

% من ?@ما ٌكون لرٌبا  أو صدٌما  لؤلسرة. كما تشٌر نتائج دراسات سابمة أن 
% من إناث أطفال ;;% من الذكور، ?>% من إناث أطفال الشارع، 8@الذكور، 

 ل الجنسً. الشارع لد تعرضوا لبلستؽبل
فهإالء األطفال مستؽلون من الفتوة ومن أطفال أكبر منهم أو من أطفال فً 
نفس الجنس وبالطبع فإن الطفل فً الشارع أكثر حماٌة من طفل الشارع من هذا 

الجنسً لوجوده وسط بٌئة أسرٌة وأن كانت ال تحمٌه أحٌانا  من االعتداء  االستؽبلل

 .(4)هذا أن أطفال الشارع أكثر استؽبلال  جنسٌا  من أفراد األسرة نفسها، وٌفسر 
 مشكلة الدراسة: 

تعد ظاهرة أطفال الشوارع من أهم المشكبلت التً ٌعانً منها العالم أجمع 
وٌوم بعد ٌوم ٌتزاٌد عدد أطفال الشوارع فهم ٌمثلون طالات مهدرة ٌمكن أن ٌكون 

ظاهرة فظاهرة أطفال الشوارع لها تؤثٌر سلبً علً المجتمع إذا لم ٌتم التصدي لهذه ال
لٌس حكرا  علً المجتمع النامً فمط وإنما توجد فً المجتمعات المتمدمة وٌظل 
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االختبلؾ فً نسبة التواجد فً كل مجتمع وتدلنا الشواهد الٌومٌة علً تزاٌد هإالء 
 األطفال بدرجة تنذر بالخطر فهإالء األطفال ٌلجؤون للشارع نتٌجة ألسباب متعددة.

 المشكلة عدة تساؤالت: وتثير 
ما الفرق فً صورة الذات لدي أطفال الشوارع المساء إلٌهم جنسٌا  والؽٌر مساء  .9

 إلٌهم؟ 
ما الفرق فً السلون العدوانً لدي أطفال الشوارع المساء إلٌهم جنسٌا  والؽٌر  .:

 مساء إلٌهم؟ 
ا  ما الفرق فً نوع اإلساءة الجنسٌة لدي أطفال الشوارع المساء إلٌهم جنسٌ .;

 والؽٌر مساء إلٌهم؟ 
ما العبللة بٌن السلون العدوانً وصورة الذات لدي أطفال الشوارع الؽٌر مساء  .>

 إلٌهم جنسٌا ؟ 

 -تتضح أهمٌة الدراسة من خبلل كونها: :أهمية الدراسة
دراسة تركز علً فئة من أهم فئات المجتمع وهً فئة األطفال عموما  وأطفال  .9

 الشوارع علً وجه الخصوص.
 سة تهتم بؤطفال الشوارع المساء إلٌهم جنسٌا .درا .:
 االحتٌاج لمثل هذه الدراسات من حٌث المتؽٌرات والعٌنة.  .;
لد تسهم نتائج تلن الدراسة فً صٌاؼة برامج وتوصٌات لكٌفٌة توعٌة أطفال  .>

 الشوارع من جراء تواجدهم فً الشارع.

 -تهدف الدراسة إلي:أهداف الدراسة: 
روق فً صورة الذات لدي كل من أطفال الشوارع المساء : التعرؾ علً الفأوال  

 إلٌهم جنسٌا  واألطفال الؽٌر مساء إلٌهم. 
: التعرؾ علً الفروق فً العدوان ونوعه لدي كبل  من أطفال الشوارع المساء ثانيا  

 إلٌهم واألطفال الؽٌر مساء إلٌهم.
فال الشوارع المساء : التعرؾ علً العبللة بٌن صورة الذات والعدوان لدي أطثالثا  

 إلٌهم جنسٌا  واألطفال الؽٌر مساء إلٌهم.
: التعرؾ علً الفروق بٌن عٌنة أطفال الشوارع المساء إلٌهم جنسٌا  والؽٌر رابعا  

 إليهم عمي مقياس اإلساءة الجنسية. مساء
 متغيرات الدراسة:

ع هممم األطفممال الممذٌن أدت بهممم الظممروؾ إلممً وجممودهم فممً الشممار: أطفااال الشااوارع

هائمون علمً وجموههم دون أي همدؾ وٌعٌشمون حالمة ممن التفكمن األسمري وٌتخمذون 
من الشارع مؤوي لهم ومجال لكسب لممة العٌش وٌفتمدون الرعاٌة األسرٌة والصمحٌة 

 وٌعانون من ضؽوط وٌتعرضون لكافة أنواع اإلساءة.
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همذه  هً إدران طفل الشارع للصورة التً ٌكونها عمن ذاتمه بمما تشممل صورة الذات:
الصورة علً أبعاد والتً تشكلت من خبلل الخبرات التً مر بها وطرٌممة تفاعلمه ممع 

 البٌئة التً ٌعٌش فٌها ومدى تمبله لهذه الذات. 
( هو هجوم أو فعل محددان ٌمكمن أن ٌتخمذ أٌمة <9AAتمول آمال )السلون العدواني: 

رؾ األخمر صورة من الهجوم المادي والجسمدي فمً طمرؾ والهجموم اللفظمً فمً الطم
وهمذا السمملون ٌمكممن أن ٌتخممذ ضممد أي شممئ أو شممخص بممما فممً ذلممن الشممخص وأحٌانمما  
ٌكممون سمملون ظاهرٌمما  مباشممرا  مجممددا  وواضممحا أخ وأحٌانمما  أخممرى ٌكممون التعبٌممر عنممه 

 .(3)(;بطرٌمة إسماطٌة علً اآلخرٌن أو البٌئة من حوله )ص
ؤنواعهما لهمرا  فمً سمن تعمرض الطفمل لممارسمة األفعمال الجنسمٌة باإلساءة الجنساية: 

 مبكرة من شخص أخر ٌكبر عنه فً السن أو شخص ٌصؽر عنه فً السن.

 المفاهيم النظرية:
 سوؾ ٌتم عرض أهم المفاهٌم النظرٌة التً تهتم الدراسة الحالٌة بمٌاسها.

 أوال : أطفال الشوارع:
( تعرٌفا  ألطفال الشوارع بؤنهم أولئمن األطفمال 889:ٌذكر أبو بكر مرسً )

( عامما  وٌمضمون كمل أو معظمم أولماتهم :9 -@لذٌن ٌمعون فً الممدي العممري بمٌن )ا

 .(2)(;9ٌجوبون الشوارع أو الطرلات بعٌدا  عن األسرة )ص
( أطفال الشوارع بؤنهم أولئن األطفمال المذٌن ?88:وتعرؾ الهام مصطفً )

( عاممما  وعجممزت أسممرهم عممن إشممباع >A- 9ٌمعممون فممً المممدي العمممري مممما بممٌن )
جاتهم األساسٌة والجسمٌة واالجتماعٌة والنفسمٌة والثمافٌمة نتٌجمة مسمتوى التصمادي حا

متممدنً، وتفكممن أسممري مممما أدي بالفعممل إلممً الخممروج للشممارع واعتبمماره محممل إلامتممه 

 .(2)(::محروما  من الرعاٌة األسرٌة )ص
 مراحل اكتساب حياة الشارع:

ؤربع مراحممل ( أن األطفممال ٌمممرون بمم@9AAأشممارت دراسممة نشممؤت حسممٌن )
 رئٌسٌة حتى ٌتحولوا إلً االعتماد الكلً علً حٌاة الشارع وهً: 

مرحلة االنفصال عن األسرة: وهً تتمٌز بالخوؾ الشمدٌد ممن البمماء فمً الشمارع  .9
 وعدم المدرة علً التكٌؾ مع حٌاة الشارع. 

مرحلة التنمل بمٌن األسمرة والشمارع: فالطفمل ؼالبما  ٌتمؤرجح بمٌن اإللاممة بالشمارع  .:
البممماء مممع األسممرة وٌحمماول الجممذب بممٌن االثنممٌن اعتمممادا  علممً عناصممر الجممذب و

والطممرد المتاحممة فممً كممل منهمما وتتمٌممز بممالهروب المتكممرر والتعممرض بممما ٌسمممً 
 بؤزمة الهوٌة.

 مرحلمة التحممول إلمً طفممل شممارع: وتتمٌمز هممذه المرحلممة باكتسماب الطفممل لمعمماٌٌر .4

 .(2) (=?ولٌم ومهارات جماعة أطفال الشوارع )ص
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مرحلممة االسممتمرار بالشممارع: وهممذه المرحلممة ٌتممؤللم كلٌمما  مممع والممع الشممارع األلممٌم  .3
وٌتمبلمممه وٌتعممماٌش معمممه سممماعٌا  إلمممً إٌجممماد فمممرص لمممه للبمممماء علمممً لٌمممد الحٌممماة 

 .(2)(@;)ص

 -سمات أطفال الشوارع:
طفل الشارع ٌبدأ فً تكوٌن حٌاة خاصة تمتاز بسمات خاصة ونممط سملوكً 

 معٌن نذكر منها:
ن العصابات بالشارع هً سمة أساسٌة ممن سممات أطفمال الشموارع ألن تكوٌ

 الطفل ٌحتاج إلً الدعم والحماٌة من الجماعة لذا فهو ٌخضع لمواعد الجماعة.
وٌتسمم طفمل الشمارع بسممات مثمل )المظهمر الؽٌمر الئمك، المبلبمس المتسمخة، 

عمانون رائحة كرٌهة، أظافر طوٌلة ولمذرة، شمعر طوٌمل ؼٌمر نظٌمؾ وؼٌمر ممشمط، ٌ
مممن أنٌمٌمما حممادة، انتشممار األمممراض بٌممنهم والتبممول الممبلإرادي لعممدم شممعورهم باألمممان 

 وأمراض العٌون واألمراض التناسلٌة نتٌجة لممارسات الخاطئة بٌنهم.
ومممن ناحٌممة أخممرى نجممد أن معظممم أطفممال الشمموارع ٌتمتعممون بممذكاء عممالً 

خصمٌة طفمل الشمارع ونضج مبكر ٌساعدهم علً تحمل المسئولٌة، وتختلمؾ طبٌعمة ش
من طفل ألخر حٌث نجد أن البعض انطوائً نتٌجة لعدم الثمة ونوع آخمر لٌمادي ٌمٌمل 
إلممً الممتحكم والسممٌطرة ونمموع آخممر عممدوانً الطبمماع نتٌجممة للكبممت الممذي عممانوه نتٌجممة 

 خبرات طفولتهم السٌئة ونوع آخر ذات شخصٌة متذبذبة ؼٌر مستمرة. 
 -شوارع نذكر منها:أما عن األنماط السلوكٌة ألطفال ال

الشممؽب والؽممدر والمٌممول العدوانٌممة، حممب اللعممب الجممماعً، التمثٌممل والكممذب 

 . (9)العاطفي، عدم التركيز التشتت
. (98)وعدم التركٌز االنفعالً والتشتت العاطفً والمٌم المتنالضة فً المجتممع
ز ؼٌمر المشاعر المتزاٌدة من الخوؾ والملك عند التعرض لصمور اإلكمراه أو االحتجما

وتعتبممر التمثٌممل أهممم سمممة لممدي أطفممال الشمموارع فهممو مممن ناحٌممة إحممدى  (99)المشممروع
وسممائلهم الدفاعٌممة ضممد أخطممار ٌواجهونهمما وٌسممتخدمون التمثٌممل أٌضمما  فممً اإلضممرار 
بؤطفمال آخممرٌن بإتهممامهم كممذبا  بسمملون أو فعممل أشممٌاء معٌنممة لممم ٌفعلهمما هممإالء األطفممال 

. وأٌضا  ممن سمماتهم أنهمم ألمل تممببل  (:9)ن اللعبوهو أٌضا  أسلوب محبب لهم كنوع م

 .  (;9)لذاتهم ولآلخرٌن وأكثر تباعدا  فً فهم الذات
 أطفال الشوارع والحرمان الثمافي: 

تإكممد األبحمماث المٌدانٌممة التممً تناولممت بالدراسممة أطفممال الشمموارع سممواء فممً 
ٌممل طفممل الفئممات المؽممرب أو بممالً دول العممالم الثالممث. أنممه نتٌجممة للحرمممان الثمممافً ٌم

المحرومممة مممن الثمافممة إلممً التعبٌممر الحركممً عممن انفعاالتممه ومشمماعره وبممما أن الجممو 
األسري ؼالبا  ما ٌسوده انعدام الحوار والتواصل فإن الطفمل ٌجمد فمً الشمارع المجمال 
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 .(03) الطبٌعً للتعبٌر عن مشاعره وانفعاالته حٌث ال توجد رلابة
 العدوان:

" بؤنمه سملون ضمار نماتج عمن مثٌمرات <88:لفتماح تعرٌؾ "دمحم سمٌر عبد ا
داخلٌة أو خارجٌة ٌمكن مبلحظته وتحدٌده ولٌاسه وهمو أمما أن ٌكمون سملوكا  بمدنٌا  أو 
لفظٌا  مباشراخ أو ؼٌر مباشر وٌترتب علٌمه إلحماق األذي أو الضمرر البمدنً أو النفسمً 

مممن فممرد إلممً والمممادي بمماآلخرٌن أو بممالنفس وٌختلممؾ فممً مسممبباته ومظمماهرة وشممدته 
 .(=9)أخر

" العممدوان بؤنممه هممو ذلممن السمملون 88A:وتعممرؾ "ابتسممام دمحم حسممن حسممن 
الظاهري الذي ٌصدره الطفل والمذي ٌهمدؾ إلمً إلحماق األذي بماآلخرٌن سمواء بشمكل 
مباشممر أو ؼٌممر مباشممر مادٌمما أخ أو معنوٌمما  وهممو ٌنممتج عنممه الؽضممب والكراهٌممة وٌمكممن 

ٌنمممة الدراسمممة علمممً ممٌممماس السممملون العمممدوانً لٌممماس ممممن خمممبلل التممممارٌر اللفظٌمممة لع
 . (<9)لؤلطفال

ٌعد الجانب االنفعال أحد المكونمات األساسمٌة للشخصمٌة اإلنسمانٌة، والسملون 
العدوانً ٌعد بمثابة الجانب األكبر الذي ٌتحكم فً انفعماالت الفمرد بصمفة عاممة وعمدم 

 ة. السٌطرة علٌه ٌعوق نموه االنفعالً ولد ٌإدي إلً صراعات نفسٌ
فالسممملون العمممدوانً كمممؤي سممملون آخمممر ال ٌمكمممن أن ٌكمممون همممداما  بمجملمممه 
فباإلضمممافة إلمممً جانبمممه الهمممدام ٌوجمممد جانمممب بنممماء فهمممو وسمممٌلة إلثبمممات الطفمممل لذاتمممه 

 واستكشاؾ الحٌاة.
 وظائف العدوان:

 خفض الملك والتوترات الناشئة عن النزوع إلً العدوان.  -9
 والمعنوٌة التً تهدد حٌاة اإلنسان.الدفاع ضد األخطار والتهدٌدات المادٌة  -:
 الهجوم علً مصادر األلم واإلحباط التً تحول دون إشباع حاجاته. -;
 جذب االنتباه للفرد والسٌطرة علً من حوله وخاصة األطفال. ->
 الرؼبة فً استثارة العماب لتهدئة مشاعر األثم. -=
تمٌممزا  تهٌئممة الفممرد للتؽلممب علممً الصممعاب ولتؤكٌممد مكانتممه حتممى ٌصممبح كائنمما  م -2

 .(02)بشخصٌته عن اآلخرٌن

 -مظاهر السلون العدواني:
ٌبدأ السلون العدوانً بنوبمة مصمحوبة بالؽضمب واإلحبماط ٌصماحبها مشماعر ممن  -9

 الخجل والخوؾ. 
 االعتداء علً األلران انتماما  وباستخدام الٌد أو األظافر أو الرأس.  -:
 من بؽرض اإلزعاج. االعتداء علً ممتلكات الؽٌر واالحتفاظ بها لمدة من الز -;
 ٌتسم صاحب هذا السلون بكثرة الحركة.  ->
 .  (@9)سرعة الؽضب واالنفعال -=
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 -األسباب المؤدية للسلون العدواني في مرحلة الطفولة:
 من األسباب ما هو بيولوجي: 

حٌممث تلعممب عوامممل تركٌممب الجسممم دورا  فعمماال  فممً السمملون العممدوانً فمممد 
حٌمموانً واإلنسممانً أكثممر عدوانٌممة مممن األنثممً وجممدت األبحمماث المختلفممة أن الممذكر ال

وٌعمممود السمممبب إلمممً أن للهرممممون المممذكرى أثمممرا  فمممً ذلمممن حٌمممث أن زٌمممادة هرممممون 
التستوسممٌزون لممدي الممذكور ونمممص هرمممون البروجٌسممتٌرون لممدي اإلنمماث تزٌممد مممن 

 المابلٌة لبلستشارة. 
 -ومن األسباب اضطراب وظيفة الدماغ:

% ممن معتمادي العمدوان الجمانحٌن =<لدي  لمد وجد شذوذ فً تخطٌط الدفاع
كما لموحظ أن هنمان تشمابها فمً تخطمٌط المدماغ بمٌن العدوانٌمة لمدٌهم ونممص فمً نممو 

 .  (9A)الجهاز العصبً، بما ٌجعل نشاط الدماغ لد ٌصاحبه سلون عدوانً
 -ومن األسباب ما هو خاص بالفرد نفسه:

تؽٌممرا  مهممما  مممن وتممإثر علممً سمملوكه إال وهممو "مفهمموم الممذات" فهممو ٌمثممل م
متؽٌمرات الشخصمٌة ٌممتمكن عمن طرٌممك فهمم سملون الفممرد وذلمن عممن طرٌمك الصممورة 
الكلٌة التً ٌكونها الفرد عن ذاته وتتكون الذات نتٌجة للتفاعمل ممع البٌئمة وتنممو نتٌجمة 
النضج والتعلم وتصبح المركز المذي تنضمم حولمه كمل الخبمرات فمفهوممه المذاتً لمدي 

 .(51)وخاصة السلون العدوانًالفرد ٌإثر علً سلوكه 
 صورة الذات:

صورة الذات بإنها تتكمون المذات ممن خمبلل  =88:ٌعرؾ "دمحم دمحم األنوار" 
التفاعممل المسممتمر بممٌن الفممرد وبممٌن البٌئممة التممً ٌعممٌش فٌهمما خاصممة لممذلن الجممزء الممذي 
ٌتكون من تفاعله مع اآلخرٌن المحٌطٌن به باعتبارهم مصمدرا  إلشمباع حاجمات الفمرد 

و إحباطه فمن تمدٌر اآلخرٌن للفرد وٌكون الفرد فكرته أو مفهوم عن ذاته فً ضموء أ
استجاباته التً ٌمٌم ذاته من خبللها وٌحتل الجانب العملً أهمٌة كبٌرة فً تممدٌر الفمرد 
لذاتممه وٌسممتطٌع الفممرد أن ٌكممون حكمممه علممً ذاتممه بنفسممه مممن خممبلل خبراتممه، وجوانممب 

 . (50)ما ٌنعكس علً تمٌٌمه لذاته وعبللاته االجتماعٌةشخصٌة المعرفٌة واالنفعالٌة م
" أن صمورة المذات همً ذلمن البنماء المذي ;88:وٌشٌر "جممال السمٌد تفاحمة 

 .(55)ٌنشؤ لدي الفرد عن نفسه تحت تؤثٌر موالؾ اإلشباع واإلحباط
 خصائص الذات:

إن الممذات تنمممو مممن تفاعممل الكممائن مممع بٌئتممه، وتمممتص الممذات لممٌم اآلخممرٌن 
ركها بصورة مشوهة، إن الكائن ٌسلن بطرٌمة تتفك مع الذات، أن الذات لمد تتؽٌمر وتد

 .(54)نتٌجة للنضج والتعلٌم
أشارت راندة عبد اللطٌؾ أن تشمرد األطفمال ٌمرتبط بمبعض السممات النفسمٌة 
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 .(53)ومنها تشوه فً صورة الذات والشعور بتمدٌر الذات المنخفض
ول معرفً والثانً تمسٌمً وكمبل وتتضمن صورة الذات عنصرٌن هامٌن األ

العنصمرٌن ٌتشممكبلن خممبلل خبممرة الممذات معممه نفسمها وخبرتهمما مممع األفممراد وعلممً هممذا 
فالذات نسك تصوري تطوره الكائنات البشرٌة وتنسبه إلمً نفسمها وٌتكمون همذا النسمك 

 . (52)التصوري من خصائص فٌزٌائٌة ونفسٌة واجتماعٌة
 -خصائص الفرد المحمك لذاته منها:

 -خصائص الفرد المحمك لذاته كاآلتً: Maslowٌعرض )ماسلو( 
 هو الفرد الذي ٌنظر نظرة والعٌة لآلخرٌن والعالم من حوله. -9
 هو الفرد المتمبل تمببل  حمٌمٌا  لذاته ولآلخرٌن والعالم من حوله. -:
 ٌتسم بالتلمائٌة وٌتصؾ نمط سلوكه بالبساطة والطبٌعٌة. -;
 إلً احترام خصوصٌاته.احترام خصوصٌة اآلخرٌن والحاجة  ->
 االعتماد علً شعوره الداخلً أكثر من اعتماده علً البٌئة المحٌطة به. -=
 لدٌه رؼبة فً مساعدة اآلخرٌن لتحمٌك إمكاناتهم.  -<

 .(52)المدرة علً التمتع بالحٌاة وأن ٌجد لحظات األشباع فً حٌاته -2
 اإلساءة الجنسية: 

لمما ٌحماط بهمذا الموضموع ممن  لم ٌتم االهتمام بهما إال منمذ ولمت لرٌمب نسمبٌا  
سرٌة وإنكار وحساسٌة ممن األسمر وٌترتمب علمً اإلسماءة الجنسمٌة بعمض النتمائج ممن 
أهمها المخاوؾ المرضمٌة والكموابٌس واالكتئماب باإلضمافة إلمً إمكانٌمة لٌمام األطفمال 
والمراهمٌن الذٌن تعرضوا لخبرات إساءة جنسٌة باإلسماءة الجنسمٌة لؤلطفمال األصمؽر 

 ا ٌعٌد دور اإلساءة مرة ثانٌة. سنا  مم
ٌشٌر السٌد عبد العزٌمز الرفماعً "بمإن اإلسماءة الجنسمٌة همً تعمرض الطفمل 
لئلٌذاء بصورة من خمبلل الممارسمات الجنسمٌة التمً ٌمموم بهما المسمٌئون والتمً ٌمكمن 
حمدوثها داخممل األسمرة بمعنممً تعمرض الطفممل لئلٌممذاء الجنسمً مممن أحمد أفممراد أسممرته، 

 .(52)ٌضا  خارج نطاق األسرةوٌمكن أن تحدث أ
 <9ٌعرؾ "دمحم مختار حسن" اإلسماءة الجنسمٌة بؤنهما تعمرض طفمل ألمل ممن 

سممنة للمضمماٌمة الجنسممٌة مممن لبممل راشممد، ولممد ٌكممون بشممكل مباشممر كاالعتممداء الجنسممً 
الكامل أو ؼٌمر المباشمر مثمل االحتكمام والتحمرش، والتمبٌمل الجنسمً. التحمرٌض علمً 

( ممما ٌزٌمد @:جنسٌة مما ٌتمرن فمً الطفمل آثمار نفسمٌة سمٌئة)الجنس وكذلن األلفاظ ال
  -من التؤثٌر السلبً لئلساءة الجنسٌة عدة عوامل منها:

 تكرار اإلساءة الجنسٌة خاصة عندما ٌكون سن الطفل صؽٌرا . -9
 أن ٌكون المعتدي من ألارب الطفل المساء إلٌه.  -:
 استخدام التهدٌد لممارسة الجنسً بالموة مع الطفل.  -;
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 .  (A:)م وجود رعاٌة أو مساندة من المحٌطٌن بالطفل المساء إلٌه جنسٌا  عد ->
وٌبدو أن التعرض لئلساءة الجنسٌة ٌشمكل صمدمة للطفمل وٌجعلمه ٌعمانً ممن 
أعممراض اضممطرابات الضممؽوط التالٌممة للصممدمة. وممما ٌصمماحبها مممن عبلمممات مثممل 

نشمطة المعتمادة، الشعور بعدم األمن والزعمر والتهدٌمد، واالكتئماب واالنسمحاب ممن األ
وتجنب األماكن واألشمخاص المذٌن ارتبطموا لدٌمه بخبمرة اإلسماءة. وانخفماض مسمتوى 

شممكوى مممن  -التحصممل الدراسممً. باإلضممافة إلممً االضممطرابات الجسمممٌة )الكمموابٌس
 -التبممول الممبلإرادي -نمممص الشممهٌة -عملٌممة اإلخممراج بشممكوى مممن ألممم بفتحممة الشممرج

كمذلن انخفمماض تمممدٌر المذات ونمممص الشممعور نمممص االنتبمماه(  -نمممص الموزن -الصمداع

 .(41)بالكفاٌة الشخصٌة
 دوافع اإلساءة الجنسية: 

فدوافع اإلساءة الجنسٌة أمما أن تكمون التصمادٌة وحاجمة مادٌمة تمدفع األطفمال 
 إلً بٌع أنفسهم إلشباع احتٌاجاتهم األساسٌة. 

ري وأممما أن تكممون دوافممع اجتماعٌممة مثممل الخبلفممات األسممرٌة والتفكممن األسمم
 والطبلق وتشرد األطفال ووجودهم فً الشارع دون رعاٌة. 

وهنان دوافع شخصٌة مثل الضؽوط النفسٌة التً ٌتعرض لها األفراد وهنان 
الممدوافع األخبللٌممة التممً تنممتج مممن انعممدام المممدوة الحسممنة وانعممدام المممٌم الدٌنٌممة لسمملون 

 .(40)لً األطفالاألفراد، وانتشار المخدرات سبب واضح فً اإلساءة الجنسٌة ع
 -بعض العبلمات اإلنفعالٌة والسلوكٌة إلساءة معاملة الطفل الجنسٌة:

سمنوات حتمى المراهممة كمما أنمه لمن  @وهذه العبلمات عند األطفال أكبر ممن 
 -ٌظهممر طفممل واحممد بكممل هممذه العبلمممات، ومممن هممذه العبلمممات الخمموؾ مممن الوحممدة

مشماجرات متكمررة ممع  -فضتممدٌر ذات ممنخ -عصمبٌة مفرطمة -مشكبلت مع الرفماق

 . (45)حالة مزاجٌة متملبة -الشعور بالذنب -العزلة واالنسحاب -أعضاء األسرة
 الدراسات السابمة:

 ٌمكن هنا التركٌز علً الدراسات التً تناولت متؽٌرات الدراسة: 
بعنموان اختبمار  Dibasa- Rosemarie 1995دراسمة "دٌبماس وروز مٌمري 

الذات والنمو العماطفً لمدي األطفمال المشمردٌن، وتكونمت  العبللة بٌن التشرد وصورة
طفمممل ممممن ممممودعً المإسسمممات للرعاٌمممة  8>طفمممل مشمممرد،  8;عٌنمممة الدراسمممة ممممن 

االجتماعٌممة وطبممك علممٌهم ممٌمماس مفهمموم الممذات الممذي احتمموى علممً المتؽٌممرات اآلتٌممة 
 صورة الذات، لائمة االحتٌاجات العاطفٌة، لائمة السلون.

إلً: أن هنمان عبللمة بمٌن التشمرد وصمورة المذات والنممو ولد أشارت النتائج 
العمماطفً لمممدي األطفمممال المشمممردٌن وأن األطفممال المشمممردٌن الؽٌمممر ملتحممممٌن ببمممرامج 

 الرعاٌة االجتماعٌة لدٌهم مفهوم ذات سلبً وتصور عن الذات مشوه.
 9AA; (van- der- Merewe, et alأما دراسة "فان دٌرمٌمروي وآخمرون 
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همال الوالدٌن وعبللته بصورة الذات لدي الطفل فً مرحلمة الطفولمة بعنوان إ (1993
المتوسممطة حٌممث تهممدؾ إلممً وصممؾ وتعرٌممؾ مفهمموم اإلهمممال الوالممدي فممً مرحلممة 
الطفولممة المتوسممطة وعبللتممه بصممورة الممذات وأشممارت النتممائج إلممً أن مفهمموم اإلهمممال 

أثنماء مرحلمة الوالدي وصمورة المذات ؼٌمر واضمحة لمذلن إذا تعمرض الطفمل لئلهممال 

 .(44)الطفولة المتوسطة فإنها سوؾ تإثر بصورة مسلٌة علً صورة الذات
" بعنمموان العممدوان لممدي عٌنممة مممن أطفممال 898:أممما دراسممة "نادٌممة صممدٌك 

الشوارع الممٌمٌن فً دور الرعاٌة إلامة دائمة ومإلتة، وهدفت إلً دراسمة عٌنمة ممن 
ي األطفال الممٌممٌن إلاممة دائممة فمً أطفال الشوارع والممارن بٌن درجات العدوان لد

طفمل ممن أطفمال  8<مإسسات الرعاٌة والممٌمٌن إلاممة مإلتمة وبلؽمت عٌنمة الدراسمة 
طفمل ممن أطفمال الشموارع  8<إنماث،  8;ذكمور،  8;الشوارع الممٌمٌن إلاممة دائممة 

( واسمتخدمت :A- 9إنماث وٌتمراوح أعممارهم ) 8;ذكمور،  8;الممٌمٌن إلامة مإلتة 
اختبممار السمملون العمدوانً لؤلطفممال المحممرومٌن ممن الرعاٌممة األسممرٌة، اختبممار الباحثمة 

الذكاء المصور وأسفرت النتائج عن وجود فمروق فمً العمدوان بمٌن األطفمال الممٌممٌن 
فممً دور الرعاٌممة إلامممة دائمممة وأسممفرت النتممائج عممن وجممود فممروق فممً العممدوان بممٌن 

وأسفرت النتائج أٌضا  عن وجود فروق األطفال الممٌمٌن فً دور الرعاٌة إلامة دائمة 

 .(43)بٌن الذكور واإلناث فً العدوان
" بعنموان فاعلٌمة بعمض فتٌمات العمبلج @88:أما دراسة "زٌنمب دمحم إبمراهٌم 

بالسممٌكودراما فممً تعممدٌل صممورة الممذات للفتٌممات المفضممبلت اإللامممة فممً المإسسممات 
 اإلٌوائٌة. 

السمٌكودراما وذلمن لتعمدٌل وهدفت إلمً الولموؾ علمً بعمض فتٌمات العمبلج ب
صممورة الممذات لممدي مجموعممة مممن الفتٌممات رافضممات السمملطة األسممرٌة والمفضممبلت 

 اإللامة فً المإسسات اإلٌوائٌة. 
ممممن أحمممد  :9 -98فتٌمممات ٌتمممراوح أعممممارهم ممممن  Aبلؽمممت عٌنمممة الدراسمممة 

المإسسممات اإلٌوائٌممة واسممتخدمت الباحثممة أدوات اختٌممار الممذكاء المصممور إعممداد أحمممد 
صالح، ممٌماس صمورة المذات إعمداد الباحثمة، البرنمامج العبلجمً إعمداد الباحثمة،  زكً

اختبممار ثمممتهم الموضمموع، الممابلممة الحممرة إعممداد الباحثممة، دراسممة الحالممة إعممداد الباحثممة 
وأوضحت النتائج بوجود فمروق ذات داللمة إحصمائٌا علمً ممٌماس صمورة المذات عنمد 

داللممة دٌنامٌممة لصممورة الممذات بممٌن ، وال توجممد فممروق جوهرٌممة ذات 8089مسممتوى 
المٌاس البعدي التتبعمً علمً اختبمار ثممتهم الموضموع. وأن المجممل التركٌبمً لصمورة 
الذات ٌوضمح أن العمبلج النفسمً الجمماعً باسمتخدام السمٌكودراما بفتٌاتهما المنتمماة ذو 

 .(42)تؤثٌر فعال فً تعدٌل وتحسٌن صورة الذات لدي عٌنة الدراسة
بعنممموان "المتؽٌممرات االجتماعٌمممة  88A:ر عبممد الؽنممً وتشممٌر دراسممة سمممح

المسممئولة عممن إسمماءة معاملممة األطفممال جنسممٌا " وهممً تهممدؾ التعممرؾ علممً األنممماط 



(5102مارس  -يناير ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 شٌماء أحمد دمحم  

    533 

المختلفة لئلساءة الجنسٌة الوالعة علً الطفل ومعرفة الظمروؾ والعواممل التمً تمإدي 
طفممل  988إلممً إسمماءة الطفممل جنسممٌا  وأكثممر الفئممات التممً تتعممرض لهمما، بلؽممت العٌنممة 

عامما ، واسمتخدمت أدوات ممنهج دراسمة الحالمة  >9-@ذكور وإناث ٌتمراوح أعممارهم 
ومنهج تحلٌل المضمون وأسفرت النتائج علً عدم وجود فمروق فمً اإلسماءة الجنسمٌة 
 بٌن الذكور واإلناث فً الدراسمة المٌدانٌمة، وأشمارت إلمً وجمود العدٌمد ممن الظمروؾ

نسٌا  منها األسرة التً كان لهما دور فمً ذلمن ممن والعوامل التً مهدت إساءة الطفل ج
خممبلل العممادات والمممٌم السممائدة فٌهمما وأن الظممروؾ والممدوافع االجتماعٌممة كانممت سممببا  

 .(42)رئٌسٌا  فً حدوث اإلساءة الجنسٌة لؤلطفال

الفممرق بممٌن  "David and signer, 1993"وبحثممت دراسممة "دٌفٌممد وسممنجر 
(، والمذٌن لمم ٌتعرضموا ?@اإلساءة الجنسٌة )ن = المراهمٌن الذٌن تعرضوا الخبرات 

لهمما فممً متؽٌممرات الكفاٌممة االجتماعٌممة والهوٌممة الجنسممٌة، وتمممدٌر الممذات، واالكتئمماب، 
وتعمماطً المخممدرات ولممد أشممارت نتممائج الدراسممة إلممً أن المممراهمٌن الممذٌن تعرضمموا 

ممدٌر المذات كمما لئلساءة الجنسٌة فً طفولتهم كانوا ألل شعورا  بالكفاٌة االجتماعٌمة وت
كمممانوا أكثمممر معانممماة ممممن أعمممراض االكتئممماب النفسمممً، وأكثمممر توجههممما نحمممو تعممماطً 
المخدرات، كما كانت هوٌتهم الجنسٌة والذاتٌة أكثر اضطرابا بالممارنة مع الممراهمٌن 

 .(42)الذٌن لم ٌتعرضوا لخبرات إساءة جنسٌة
لتهممما عمممن اإلسممماءة الجنسمممٌة وعبل (Baker, 1995)وهنمممان دراسمممة بممماكر 

باالتجاهات نحو الذات والعالم، والتعاطؾ ممع اآلخمرٌن والهوٌمة الجنسمٌة وذلمن علمً 
أنثممً مممن طممبلب  :?:ذكممور و  ;8;( مممنهم =?=عٌنممة مممن الممذكور واإلنمماث )ن = 

الجامعمة وطبمك علمٌهم اسمتخبار لخبمرات الطفولمة واسمتخبار آخمر لبلتجماه نحمو المذات 
كرار اإلساءة الجنسمٌة ٌرتبطمان باالتجاهمات واآلخرٌن، وأشارت النتائج إلً أن شدة ت

السلبٌة نحو الذات واآلخرٌن وٌملبلن من لدرة الفرد علً التعاطؾ مع اآلخمرٌن، كمما 
ٌإدٌان فً بعض الحاالت إلً لٌام من تعرض لئلساءة الجنسٌة باإلساءة الجنسمٌة إلمً 

 . (42)سٌةاآلخرٌن، أو لد ٌرتبط التعرض لئلساءة الجنسٌة باضطراب الهوٌة الجن
بعنمموان ظمماهرة أطفممال الشمموارع دراسممة  9AA@" (49)دراسممة "نشممؤت حسممٌن 

مٌدانٌممة فممً نطمماق الممماهرة الكبممرى، وهممدفت الدراسممة إلممً اكتشمماؾ ووصممؾ وتحلٌممل 
ظمماهرة أطفممال الشمموارع وطبٌعممة الهوٌممة والمفمماهٌم وإنممماط السمملون الجممماعً التممً 

طفمل ممن  88:العٌنة من  تمٌزهم كجماعة ذات خصائص وخلفٌات مشتركة وتكونت
( سنة @9 -<أطفال الشوارع الذٌن ٌتواجدون وٌمٌمون فً الشارع تتراوح أعمارهم )

ذكور وإناث. وتمثلت األدوات فً الممابلة المفتوحة والممابلمة المكثفمة ممن خمبلل دلٌمل 
 المماببلت. 

أوضحت النتائج أن ظاهرة أطفال الشوارع مشكلة اجتماعٌة أكثر ممن كونهما 
لة فردٌة وأن وجود الطفل فً الشارع واختبلطه بؤطفال آخرٌن ٌكسبه أنماط ممن مشك
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السمملون االجتممماعً تممرتبط بتواجممده معهممم وأشممارت إلممً أن الحٌمماة بالنسممبة لهممم تعتمممد 
علً اكتسابه لمجموعة من المهارات والخبرات التً تساعدهم علمً التكٌمؾ ممع حٌماة 

   الشارع.
إسمممماءة معاملممممة األطفممممال دراسممممة  (31)"888:دراسممممة "إٌمممممان دمحم صممممبري 

استطبلعٌة عن األطفال المتسولٌن حٌث هدفت إلً معرفة األسباب التً دفعت هإالء 
األطفال للعمل بمهنة التسول وما هً الظمروؾ النفسمٌة واالجتماعٌمة التمً ٌوجمد فٌهما 

 األطفال المتسولٌن ومعرفة الصورة الذهنٌة المكونة عن أنفسهم. 
( عام ;A- 9جعل من المتسولٌن الذكور تتراوح أعمارهم ) 8>بلؽت العٌنة 

واسممتخدمت الممابلممة وممٌمماس الملممك لؤلطفممال خرجممت النتممائج بممإن تعممرض األطفممال 
المتسولٌن لظروؾ أسرٌة، اجتماعٌة والتصادٌة بالؽة السوء ٌإثر فمً نفسمٌة األطفمال 

مل الهامش وأن الصمورة تؤثٌر بالػ وأن آبائهم لم ٌخطو بتعلٌم كان مما ٌدفعهم إلً الع
الذهنٌة المتدخلة لدي األطفال عن أنفسهم تكشؾ عن مشاعر ممن الخموؾ واالستسمبلم 

 والظلم مما ٌظهر جانبا  عدوانٌا  فً بنائهم النفس. 

بعنممموان الملمممك االجتمممماعً  (30")889:دراسمممة "فاطممممة الشمممرٌؾ الكنمممانً 

فممً الرفمممً االجتممماعً.  والعدوانٌممة لممدي األطفممال والعبللممة بٌممنهم ودور كممل منهممما
وتبحث الدراسة فً الفروق بٌن األطفال حسب جنسمهم ومسمتواهم الدراسمً وكمل ممن 
الملك االجتماعً والعدوانً والبحث فً الفروق بٌن أطفال المجموعمات السٌسمومترٌة 
المرفوضة والمهملة والمخبوٌة فً كل من الملك االجتمماعً والعدوانٌمة. بلؽمت العٌنمة 

عاممما . تممم اسممتخدام ممٌمماس الملممك  :A-9وإنمماث ٌتممراوح أعمممارهم  طفممل ذكممور ><;
االجتمماعً، ممٌماس النٌممة العدائٌمة وهممو عبمارة عممن مجموعمة مممن الحكاٌمات المصممٌرة 
الهممدؾ منهمما معرفممة مممدى مٌممل الطفممل إلممً االنحٌمماز أن العدائٌممة عنممد تفسممٌره لمولممؾ 

أكثممر مممٌبل  للعممدوانٌٌن اجتممماعً متخٌممل وأشممارت النتممائج بالنسممبة للعدوانٌممة اإلنمماث 
اإلعبلئمٌة ممارنة بالمذكور والمذكور أكثمر ممٌبل  للعمدوان الممادي، وإن عدوانٌمة الطفمل 

 ترتبط إٌجابٌا  بمٌله للنٌة العدائٌة. 
صممائص شخصممٌة ( بعنمموان خ:>"):88:دراسممة "عبممد السممبلم عبممد الؽفممار 

األطفمممال المسممماء معممماملتهم ممارنمممة بمممإلرانهم العمممادٌٌن، وهمممدفت إلمممً تحدٌمممد بعمممض 
خصائص الشخصٌة الممٌمزة لؤلطفمال المذٌن تعرضموا إلسماءة المعاملمة وذلمن بالنسمبة 

طفممل مممن  8;طفممل ممممن أسممئ إلممٌهم  8=9إللممرانهم العممادٌٌن وتكونممت العٌنممة مممن 
س اإلسمممماءة للطفممممل، اسممممتخبار أٌزنممممن األطفممممال العممممادٌٌن واسممممتخدمت أدوات ممٌمممما

 للشخصٌة، اختبار الذكاء المصور.
وأظهرت النتائج أن األطفال المساء إلٌهم )بدنٌا  وانفعالٌا  والمهملمٌن والمسماء 
إلٌهم جنسٌا  وفً العمل أكثر انطواء وعمابٌة وأكثمر ممٌبل  للكمذب وأخمل ذكماء بصموره 

ت النتائج بعمض الخصمائص الممٌمزة جوهرٌة من األطفال ؼٌر المساء إلٌهم، وأوضح
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لكل نوع من أنواع اإلسماءة فاإلسماءة البدنٌمة همً المٌمل الشمدٌد للعمدوان أمما االنفعالٌمة 
تمثلت فً عدم الشعور باألمن ونمص تمدٌر الذات أما األطفمال المهملمٌن اتصمفوا بملمة 

ذٌن الممممدرة علمممً االنتبممماه والتركٌمممز وانخفممماض مسمممتوى المممذكاء، وتمٌمممزا  ألطفمممال الممم
 تعرضوا لئلساءة الجنسٌة بالمٌل الشدٌد لبلنطواء والخوؾ من المواجهة. 

فممً دراسممة بعنمموان أطفمممال  salazer 2004"(34) >88:دراسممة "سممبلزر 

الشمموارع فممً تشممٌلً مممواطنً الدرجممة الثانٌممة وتهممدؾ إلممً دراسممة الخبممرات الحسممٌة 
ب فممً سممانتٌجو ألطفمال الشمموارع مممن المجممرمٌن والمشممردٌن والمهمشممٌن ولممدي الشممبا

وتشٌلً، حٌث تعرضت هذه الدراسة إلً ظاهرة العنمؾ الٌمومً والمذي ٌمإثر مباشمرة 
علً أطفال الشوارع وهمً الفئمة التمً ٌتنكمر منهما المجتممع وأشمارت النتمائج إلمً تلمن 
المتنالضات التً ٌعٌشها الطفل بشكل دائم ممن أجمل أن ٌتمكنموا ممن البمماء مثمل بمٌعهم 

ل. وأشمارت إلمً اشمتران همإالء األطفمال فمً أنشمطة ممدمرة إلجسادهم ممن أجمل المما
لسبلمتهم الجسدٌة واالجتماعٌة كطرٌمة ٌعبمرون بهما عمما ٌشمعرون ممن أحبماط وذلمن 
بسبب ما ٌتعرضمون لمه ممن ظلمم ولهمر والبلمبماالة وأن العنمؾ والعمدوان ممن األممور 

طفمال علمً أنهمم التً تساعد األطفال علً البماء فمً الشمارع وهنما ٌمتم التعاممل ممع األ
 مجرمٌن ومنحرفٌن كما أننا نتعامل معهم علً اعتبار أنهم مسئولون عن ظروفهم.  

   kenlley, Bonniel. Davis 7007دراسة كينلي، بونيل ديفيد 
الفممروق النوعٌممة والنمائٌممة فممً العبللممة باآلثممار الناتجممة عممن سمموء المعاملممة 

ة بمٌن أبعماد سموء المعاملمة الجنسمٌة الجنسٌة للطفل حٌث كمان همدفها همو تحدٌمد العبللم
طممول فتممرة  -عممدد مممرات االعتممداء -للطفممل )العمممر الممذي بممدء عنممده أول اعتممداء علٌممه

، فتمً :>العبللة بٌن الجانً والضحٌة(. وتكونت العٌنة ممن  -شدة االعتداء -االعتداء
ملمة عام. حٌث تم لٌاس التمدٌر المرتبط بسموء المعا <9 -<ولتاه مما تندرج أعمارهم 

 الجنسٌة للطفل من خبلل لائمة تصحٌح سلون الطفل. 
وأظهرت النتمائج أن أبعماد سموء المعاملمة الجنسمٌة لؤلطفمال مرتبطمة باالنتبماه 
ومشممكبلت التفكٌممر والسمملوكٌات العدوانٌممة واالنحرافٌممة والمشممكبلت الجنسممٌة وكانممت 

لمد وجمد أن هنان نتٌجة ؼٌر متولعة وهو تطابك العتبات الحرجة لحدوث األعراض و
األوالد أكثممر إصممابة بالصممدمات ممارنممة بالبنممات فٌممما ٌتعلممك بالعبللممة بممٌن أبعمماد سمموء 

 المعاملة الجنسٌة لؤلطفال. 

 المنهج واإلجراءات:
 عينة الدراسة: 

 8>طفممل مممن أطفممال الشمموارع ممسمممٌن إلممً  8@تكونممت عٌنممة الدراسممة مممن 
إلممٌهم جنسممٌا ، تتممراوح طفممل شممارع ؼٌممر مسمماء  8>طفممل شممارع مسمماء إلٌممه جنسممٌا ، 

سممنة، ولممد تممم اختٌممار العٌنممة مممن جمٌممع فممروع لرٌممة األمممل الخاصممة  :A-9أعمممارهم 
بممؤٌواء أطفممال الشمموارع حٌممث ٌوجممد فممروع خاصممة بالممذكور وفممروع أخممرى خاصممة 
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 -باإلناث وكانت للعٌنة شروط وهً:

 -شروط اختيار العينة:
 أن تتضمن العٌنة أطفال شوارع ذكور وإناث.  -9
 معنً علٌهم ثبلث أو أربع سنوات فً الشارع. أن ٌكون -:
أن ٌكون لدي كل طفل من أطفال الشوارع ملؾ داخل لرٌمة األممل واسمتبعاد ممن  -;

 هم لٌس لدٌهم ملؾ.
 ٌتم استبعاد األطفال الذٌن ٌعانون من أمراض خطٌرة.  ->

وبنممماء علمممً ذلمممن تمممم ضمممبط المتؽٌمممرات ممممن حٌمممث المسمممتوى االلتصمممادي 
 ء. واالجتماعً ودرجة الذكا

 أدوات الدراسة: 
: تم إجمراء دراسمة اسمتطبلعٌة وذلمن علمً األخصمائٌٌن النفسمٌٌن العماملٌن بجمٌمع أوال  

فروع لرٌة األمل ألطفال الشوارع وذلن للتعرؾ علً تارٌخ كل طفل ونموع اإلسماءة 
المتعممرض لهمما. وكانممت الدراسممة عبممارة عممن ممابلممة مفتوحممة وطرحممت فٌهمما أسممئلة 

الدراسممة االسممتطبلعٌة هممو التعممرؾ علممً مظمماهر السمملون مفتوحممة، حٌممث كممان هممدؾ 
 العدوانً لدي أطفال الشوارع. 

 التعرؾ علً أشكال االنحرافات التً ٌتعرض لها أطفال الشوارع. -
 التعرؾ علً كٌفٌة اتمام هذه االنحرافات )أماكن فعلها(. -

 .  التعرؾ علً أكثر الفئات العمرٌة التً تتعرض لتلن االنحرافات -
 مياس صورة الذات )إعداد الباحثة(:ثانيا : م

وهممو ٌهممدؾ إلممً الحصممول علممً تمممدٌر كمممً لممما ٌدركممه طفممل الشممارع عممن 
صورة الذات لدٌه بجمٌع أبعادها الجسمٌة، االجتماعٌة، النفسٌة، االنفعالٌمة، ولصمٌاؼة 
عبارات الممٌاس تم االطمبلع علمً عمدة ممماٌٌس وعلمً بعمض الكتابمات فمً موضموع 

عبمارة ممسممٌن علمً  >98لممٌماس فمً صمورته النهائٌمة إلمً صمورة المذات ووصمل ا
عبممارة، واإلجابممة عممن أسممئلة  <:أربعممة أبعمماد كممل بعممد ٌحتمموى علممً ممما ٌمممرب مممن 

الممٌاس تتم فً ثبلث مستوٌات )نعم، أحٌانا ، ال( وتتمراوح المدرجات علمً كمل عبمارة 
، ال :ٌانما  = ، أح;بٌن درجة واحدة وثبلث درجات بمعنً إذا كانمت اإلجابمة )نعمم = 

درجة وتشمٌر الدرجمة  >98، :9;( وبذلن ٌتراوح المجموع الكلً للممٌاس بٌن 9= 
 المرتفعة إلً صورة ذات ممبولة والدرجة المنخفضة إلً عدم لبول صورة الذات. 

 عينة الثبات والصدق: 

التحمك من ثبمات ممٌماس صمورة المذات علمً العٌنمٌن باسمتخدام معاممل  تم :الثبات -0

وهمو معاممل مرتفمع وأٌضما  تمم  80A8اكروتٌاخ ولد خرج معاممل الثبمات ثبات الف
، وبعممد 8?80حسمماب الثبممات عممن طرٌممك التجزئممة النصممفٌة وكممان لبممل التعممدٌل = 
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وهمذا ٌمدل  8089وهو دال إحصائٌا  عنمد  :@80تطبٌك معادلة سبرمان براون = 
 علً أن ممٌاس صورة الذات ٌتمتع بدرجة عالٌة من الثبات. 

 :الصدق -5

بعممرض عبممارات الممٌمماس علممً سممبعة مممن المحكمممٌن فممً : أ( صاادق المحكمااين) 

مجال علم النفس بجامعة عٌن شمس وترتب علمً صمدق المحكممٌن أن تمم تعمدٌل 
 صٌاؼة بعض العبارات واستبعاد عبارات أخرى لعدم صبلحٌتها. 

وٌتضمح ممن خبللمه أن متوسمط : )ب( صدق الممارنة بين المجموعاات الطرفياة      

ومتوسمط المجموعمة األعلمً  :<0?9بانحراؾ معٌماري  @@9A:0مجموعة األدنً ال
وهمممً دالمممة إحصمممائٌا  عنمممد  <@A0، ولٌممممة ت ;80A:بمممانحراؾ معٌممماري  >@0<>:

مما ٌشٌر إلً أن الممٌاس ٌتمتع بصدق عالً، وللتؤكد من صدق الممٌاس )جم((  8089
ن البعمممد الجسممممً تمممم حسممماب صمممدق االتسممماق المممداخلً تبمممٌن أن معاممممل االرتبممماط بمممٌ

، ومعاممل االرتبمماط البعمد االجتمماعً والدرجمة الكلٌممة :@80والدرجمة الكلٌمة للممٌماس 
، ومعامممل ;@80، ومعامممل ارتبمماط البعممد االنفعممالً والدرجممة الكلٌممة :@80للممٌمماس 

وبهممذا  8089وكلهمما دالممة إحصممائٌا  عنممد  @@80ارتبمماط البعممد النفسممً والدرجممة الكلٌممة 
 عالً.  ٌتمتع الممٌاس بصدق

 من إعداد الباحثة. :ثانيا : ممياس اإلساءة الجنسية
وهممو ٌهممدؾ إلممً الحصممول علممً تمممدٌر كمممً لممما ٌدركممه الفممرد مممن اإلسمماءة 
الجنسٌة ولصٌاؼة عبمارات الممٌماس تمم االطمبلع علمً بعمض الكتابمات فمً إطمار همذا 

 الموضوع. 
همما بؤحممد عبممارة واإلجابممة علٌ >;والممٌماس فممً صممورته النهائٌممة ٌتكممون مممن 

وألممل  @<( حٌممث أن أعلممً درجممة علممً الممٌمماس 9، ال= :خٌممارٌن نعممم، ال )نعممم = 
 وهً تمثل عدم التعرض لئلساءة الجنسٌة. >;درجة 

 عينة الثبات والصدق:
تم التحمك من ثبات الممٌاس علً العٌنٌن باستخدام معامل ثبات معاممل ثبمات 

مرتفممع، وتممم حسمماب التجزئممة وهممو معامممل  80A9ألفاكروتٌمماخ وخممرج معامممل الثبممات 
 .80A9وبعد تطبٌك معادلة سبٌرمان براون =  ;@80وكان لبل التعدٌل = 

 صدق الممياس: 
صممدق المحكمممٌن بعممرض عبممارات الممٌمماس علممً المحكمممٌن فممً مجممال علممم 
النفس وترتب علً صمدق المحكممٌن أن تمم تعمدٌل صمٌاؼة بعمض العبمارات واسمتبعاد 

ساب صدق الممارنة بٌن المجموعمات الطرفٌمة: حٌمث األخرى لعدم صبلحٌتها، وتم ح
وهذا ٌشمٌر إلمً وصمول الممٌماس إلمً  8089وهً دالة عند  >@9A0خرجت لٌمة ت 

 درجة عالٌة من الصدق. 
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صدق االتساق الداخلً: وبحسماب الصمدق تبمٌن أنمه ٌتمتمع بدرجمة عالٌمة ممن 
 الصدق. 
 

 "9AAAعبد السمٌع إباظة  "إعداد آمال ثالثا : ممياس السلون العدواني لألطفال:
حٌممث لامممت الباحثممة بحسمماب ثبممات وصممدق الممٌمماس وتبممٌن أنممه ٌتمتممع ثبممات 
وصدق عالٌٌن. وللتحمك من ثبات وصدق الممٌاس علمً عٌنمة أطفمال الشموارع لاممت 

 الباحثة بإعادة حساب ثبات وصدق الممٌاس.
عامممل الثبممات تممم اسممتخدام معامممل ثبممات ألفاكرونبمماخ لحسمماب الثبممات وكممان م الثبااات:
وهو معامل عالً وتم حساب بطرٌمة أخرى وهً التجزئة النصفٌة حٌمث كمان  <@80

وهممو معامممل  80A9، وبعممد تطبٌممك معادلممة سممبٌرمان بممراون = >@80لبممل التعممدٌل = 
 ثبات عالً.

تم حساب صدق الممارنة بٌن المجموعات الطرفٌة حٌث خرجمت لٌممة ت = : الصدق

 ا ٌشٌر إلً صدق عالً. وهذ 8089وهً دالة عند  ?@9:0
وبحساب صدق االتساق الداخلً: تبٌن أن معاممل االرتبماط بمٌن بعمد العمدوان 

ومعامممل  8089وهممً دالممة إحصممائٌا  عنممد  >80Aالمباشممر والدرجممة الكلٌممة للممٌمماس 
وهمً دالمة إحصمائٌا   >>80االرتباط بٌن بعد العدوان اللفظً والدرجة الكلٌمة للممٌماس 

رتباط بٌن بعد العمدوان ؼٌمر المباشمر والدرجمة الكلٌمة للممٌماس ومعامل اال 8089عند 
ولممد تبمٌن أن الممٌمماس ٌتمتمع بدرجممة عالٌمة مممن  8089وهمو دال إحصممائٌا  عنمد  ?@80

 الصدق. 

 أساليب المعالجة اإلحصائية: 
 حساب المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري.  -
 لحساب الفروق بٌن المجموعتٌن. T.Testحساب  -
 تباط بٌرسون.معامل ار -
 معامل الفاكرونٌاخ. -
 . (SPSS)حزمة البرامج اإلحصائٌة  -

 النتائج ومنالشتها:
 الفرض األول:

توجممد فممروق ذات داللممة إحصممائٌة بممٌن أطفممال الشمموارع المسمماء إلممٌهم جنسممٌا  
 واألطفال الشوارع الؽٌر مساء إلٌهم جنسٌا  فً صورة الذات.
وذلمممن لمعرفمممة  T.Test وللتحممممك ممممن صمممحة الؽمممرض تمممم اسمممتخدام اختبمممار

الفممروق بممٌن المجممموعتٌن حٌممث أظهممرت نتٌجممة هممذا الفممرض عممن وجممود فممروق ذات 
 فً صورة الذات كما هو موضح بالجدول.  8089داللة إحصائٌة عند 
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 (1جدول رقم )

 األبعاد

 أطفال شوارع غير مساء أطفال الشوارع المساء

 ليمة ت
مساااااااااااااتو  

 المتوسط الداللة
االنحاااااااراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحاااااااااراف 

 المعياري

 1.12 5.20 2.24 25.20 2.05 22.03 البعد الجسمي
البعااااااااااااااااااااااااااااد 

 االجتماعي
24.4 2.03 22.00 9.24 4.42 1.10 

 1.12 51.20 2.55 32.2 2.2 25.12 البعد االنفعالي 
 0.10 3.22 9.20 21.54 2.52 29.21 البعد النفسي
 5.10 3.01 41035 512.00 09.03 545.14 الدرجة الكلية

وترجممع ذلممن الفممروق إلممً اخممتبلؾ الظممروؾ التممً عمماش فٌهمما كممبل  مممن طفممل 
الشارع الذي تعرض إلساءة واألخمر المذي لمم ٌتعمرض لتلمن الموالمؾ مممال أدي إلمً 

 تؽٌٌر فً صورة الذات الخاصة بكل فٌهما وذلن بحكم التؤثٌر السلبً للمولؾ. 
ل وسمموء المعاملممة بؤنواعهمما فهممإالء األطفممال ٌتعرضممون للكثٌممر مممن اإلهممما

المختلفمة ونمممص الرعاٌممة بجمٌممع أشمكالها وبالتممالً ٌممإثر هممذا كلمه علممً صممورة الممذات 
بإبعادها الجسمً واالنفعالً واالجتماعً والنفسمً ولمد أٌمدت نتمائج همذا الفمرض عمدة 

 دراسات منها. 
(  فمً أن ممن أسمباب خمروج الطفمل ممن >>)888:دراسة ثرٌا عبد الجواد 

الهروب للشارع هو الفمر والمرفض واإلهممال، فمً أن وجمودهم فمً الشمارع المنزل و
 88A:راجع الفتممادهم أي نموع ممن الحماٌمة األسمرٌة، دراسمة همانً أحممد إسمماعٌل 

فممً أن صممورة الفتٌممات الجسمممٌة لممدي أطفممال الشمموارع جمماءت معبممرة عممن العممدوان 
 واضطراب فً التواصل االجتماعً.

 الفرض الثاني:
ات داللممة إحصممائٌة بممٌن أطفممال الشمموارع المسمماء إلممٌهم جنسممٌا  توجممد فممروق ذ

 وأطفال الشوارع الؽٌر مساء إلٌهم فً السلون العدوانً. 
لحسمماب الفممروق حٌممث  T.Testوللتحمممك مممن صممحة الؽممرض تممم اسممتخدام 

 أظهرت النتٌجة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة فً العدوان كما فً الجدول. 

 (2جدول رقم )

 اداألبع
 أطفال شوارع غير مساء  أطفال شوارع مساء

 ليمة ت
مساااااااااااااتو  

 متوسط الداللة
انحاااااااراف 
 معياري

 انحراف  متوسط

ساااااااالون عاااااااادواني 
 مباشر 

 غير دال 0 01.22 02.29 2.92 51.03

 1.10دال  2.22 0.12 0.29 01.42 02.93 العدوان اللفظي 
 ر دالغي 0.29 2.229 50.20 01.31 52.03 عدوان غير مباشر 
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 اداألبع
 أطفال شوارع غير مساء  أطفال شوارع مساء

 ليمة ت
مساااااااااااااتو  

 متوسط الداللة
انحاااااااراف 
 معياري

 انحراف  متوسط

مجماااااااوع السااااااالون 
 العدواني 

 غير دال 0 50.02 22.43 59.51 24.35

وبالرجوع إلً الجدول تبٌن أنه ال توجد فروق فً السلون العدوانً المباشمر 
والسلون العدوانً الؽٌر مباشر ولكن ٌوجد فروق فً العدوان اللفظً وهذا ٌشمٌر إلمً 

األخمرى نظممرا  لضممعؾ لممدراتهم أن طفمل الشممارع ال ٌسممتطٌع اسمتخدام أنممواع العممدوان 
وصؽر سنهم فهم ال ٌستطٌعون التعبٌمر عمما بمداخلهم لخموفهم ممن العمماب المذي ٌلحمك 
بهم فالعدوان لدٌهم مكفوؾ وذلن نتٌجة لما ٌتعرضون له من خوؾ وظلم ولهمر ممنهم 
كؤطفممال ٌمٌلممون للتعبٌممر عممن انفعمماالتهم بصممورة لفظٌممة أكثممر منهمما مباشممرة أو ؼٌممر 

مهور داخل المنزل بسبب عدم إشباع متطلباتمه وحاجاتمه والفممر وعنمدما مباشرة فهو م
لجؤ للشارع فوجد فٌه أٌضما  ظلمم ولهمر وإسماءة وأصمبح عماجز عمن المدفاع عمن نفسمه 
ضد ما ٌتعرض له. فطفل الشارع ٌعمٌش فمً حالمة ممن عمدم األممان واالسمتمرار وبمما 

ل عمدوانً وتتفمك نتمائج أنه لٌس لدٌه أسرة تحمٌمه فٌضمطر همو للمدفاع عمن نفسمه بشمك

فممً وجممود فممروق ذات داللممة  9AAA (32)هممذا الفممرض مممع دراسممة وفمماء علممً زكممً 

إحصائٌة بٌن متوسط درجات األطفال ذوي السملون العمدوانً فمً المنماطك العشموائٌة 
 فً العدوان اللفظً. 

أن العدوان هو سلون ؼٌمر  (32)=88:وٌوضح تعرٌؾ دمحم سمٌر عبد الفتاح 

لعنؾ والتعدي الممادي أو اللفظمً أو الجسمدي المباشمر أو ؼٌمر المباشمر سوي ٌتمٌز با
 علً اآلخرٌن مما ٌشٌر إلً احتمالٌة ارتفاع نوع عن اآلخر. 

 الفرض الثالث:
توجممد فممروق ذات داللممة إحصممائٌا  بممٌن أطفممال الشمموارع المسمماء إلممٌهم جنسممٌا  

 واألطفال الؽٌر مساء إلٌهم جنسٌا  فً اإلساءة الجنسٌة.
لمعرفة الفمروق  T.Testتحمك من صحة الؽرض تم استخدام اختبار "ت" ولل

فً اإلساءة الجنسٌة بٌن العٌنتٌن وٌتضح من خبلل النتمائج وجمود فمروق بمٌن العٌنتمٌن 
 علً ممٌاس اإلساءة الجنسٌة كما ٌتضح من الجدول.

 (3جدول رلم )

 األبعاد 
أطفال الشاوارع مسااء 

 إليهم
األطفااااال شااااوارع غياااار 

 داللة ت  ليمة ت يهم مساء إل
 ع م ع م

 1.10 2.29 1.22 2.23 0.52 2.93 اإلساءة اللمسية 
 1.10 9.32 1.22 2.22 0.59 2.12 اإلساءة بالمشاهدة
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 األبعاد 
أطفال الشاوارع مسااء 

 إليهم
األطفااااال شااااوارع غياااار 

 داللة ت  ليمة ت يهم مساء إل
 ع م ع م

 1.10 9.20 1.25 2.14 0.22 00.52 اإلساءة بالفعل الكامل 
 1.10 01.99 0.52 04.20 5.42 02.20 اآلثار النفسية لإلساءة 
 1.10 02.12 5.42 49.03 2.09 24.22 ةالدرجة الكلي

وهذا ٌشٌر إلً وجود فمروق بمٌن العٌنتمٌن فمً اإلسماءة الجنسمٌة وٌرجمع همذا 
الفمرق إلمً أن أطفمال الشموارع ٌعٌشمون حممما  ظمروؾ صمعبة وٌتعرضمون لكمل أنممواع 
اإلسمماءة وبالتممالً ٌصممبح هممإالء األطفممال عرضممة لكافممة أشممكال االسممتؽبلل واإلسمماءة 

لدامهم الشوارع فالطفل نظرا  لصؽر سنه ٌكون عاجز عن الدفاع عمن بمجرد أن تطؤ أ
نفسه وٌخاؾ من األكبر منه ونتٌجة لعدم انسجامه مع البٌئة ٌترتب علٌه عدوان شمدٌد 
واكتئاب ٌصل إلمً تمدمٌر المذات وٌكمون فكمرة أو مفهموم عمن نفسمه أنمه أدنمً مخلموق 

ٌجمة لعمدم ثمتمه بنفسمه وبممن علً وجه األرض وبالتالً ٌصعب علٌه إلامة عبللمات نت
 حوله وبالتالً ٌإشر علً نموه النفسً واالجتماعً. 

 Sandra Eliasوتتفمك نتٌجمة همذا الفمرض ممع نتمائج دراسمة سماندرا الٌماس 

التً تإكد بعمدم الثممة فمً المنفس كنتٌجمة مباشمرة لئلسماءة الجنسمٌة التمً ولعمت  1990
 عدوان.علً األطفال ولد أظهرت أٌضا  درجات عالٌة من ال

أن هنمان مظماهر  Danielane, 1998وتتفمك أٌضما  ممع دراسمة دانٌمال النمً 
عدٌمدة مممن اضممطرابات الشخصممٌة بالنسممبة لؤلطفممال المسمماء إلممٌهم أهمهمما المٌممل الشممدٌد 

 للعدوان اللفظً والشعور الدائم بالملك. 

 الفرض الرابع:
ع توجممد عبللممة بممٌن صممورة الممذات والسمملون العممدوانً لممدي أطفممال الشمموار

 المساء إلٌهم جنسٌا .
وللتحمممك مممن صممحة الفممرض تممم حسمماب معممامبلت االرتبمماط لمعرفممة داللممة 

 االرتباط بٌن صورة الذات والسلون العدوانً لدي أفراد العٌنٌن.
وٌتضممح مممن خممبلل النتممائج وجممود عبللممة ذات داللممة إحصممائٌة بممٌن صممورة 

 ا . الذات والسلون العدوانً لدي طفل الشارع المساء إلٌه جنسٌ
 (4جدول رلم )

صاااااااااورة 

الااااااااااااذات 

السااااااالون 

 العدواني

 نفسي انفعالي اجتماعي مسمي

 الدرجة الكلية
معامااال 

 االرتباط

داللااااااة 

معامااال 

 االرتباط 

معاماااااااااااال 

 االرتباط 

معاماااااال  داللته

 االرتباط

معاماااال  داللته

االرتبااااا

 ط

 داللته

عاااادوان 
 مباشر 

1.23 1.10 1.31 1.12 1.32 1.10 1.121 1.10 1.24 1.10 

عاااادوان 
 لفظي 

1.24 1.10 1.39 1.10 1.22 1.10 1.39 1.10 1.21 1.10 
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صاااااااااورة 

الااااااااااااذات 

السااااااالون 

 العدواني

 نفسي انفعالي اجتماعي مسمي

 الدرجة الكلية
معامااال 

 االرتباط

داللااااااة 

معامااال 

 االرتباط 

معاماااااااااااال 

 االرتباط 

معاماااااال  داللته

 االرتباط

معاماااال  داللته

االرتبااااا

 ط

 داللته

عاااادوان 
غيااااااااااار 
 مباشر 

1.20 1.0 1.35 1.10 1.23 1.10 1.20 1.10 1.23 1.10 

الدرجاااة 
 الكلية 

1.22 1.10 1.34 1.10 1.22 1.10 1.25 1.10 1.21 1.10 

مما كانمت وٌشٌر همذا إلمً أن صمورة المذات لهما عبللمة بالسملون العمدوانً فكل
صممورة الممذات لممدي الطفممل مشمموه أو سمملبٌة وؼٌممر مكتملممة ٌزٌممد مممن خبللهمما العممدوان 
فالسمملون العممدوانً الممذي ٌوجهممه الطفممل نحممو اآلخممرٌن أممما أن ٌكممون عممدوان جسمممانً 
وهو العدوان المباشر المتمثل فً الركل، المرفس، مسمتخدما  فمً ذلمن جسممه ممن ٌدٌمه 

إثر علً صورته لذاته، حٌث تلعب صورة الطفمل ورجلٌه وأظافره وأسنانه وبالتالً ٌ
عن ذاته دورا  مهمما  فمً إصمابته بالعدٌمد ممن االضمطرابات السملوكٌة التمً ممن أهمهما 
السلون العدوانً مصورة الذات السلبٌة تشٌر إلً عدم لبمول الفمرد لنفسمه وعمدم لبمول 

انً مممما اآلخممرٌن لممه وٌسمماهم اضممطراب عبللممة الطفممل بوالدٌممه بزٌممادة السمملون العممدو
ٌجعلهم ٌفمدون الثمة بؤنفسهم وٌشعرون بؤنهم ألل ممن اآلخمرٌن، وٌزٌمد لمدٌهم العمدوان 

التمً أكمدت  Henry Endra 2005بشتى صوره وتتفك هذه النتٌجة ممع نتٌجمة دراسمة 
 أن صورة الذات لها عبللة لوٌة بالسلون العدوانً لدي األطفال. 

 الفرض الخامس: 
والسلون العدوانً لدي أطفال الشموارع الؽٌمر  توجد عبللة بٌن صورة الذات

مساء إلٌهم جنسٌا  وللتحمك من صحة هذا الفمرض تمم حسماب معاممل ارتبماط بٌرسمون 
لمعرفممة داللممة االرتبمماط حٌممث ظهممر عممدم وجممود عبللممة بممٌن صممورة الممذات والسمملون 

 العدوانً لدي األطفال العادٌٌن وٌتضح  ذلن من خبلل الجدول اآلتً: 
 (5جدول رلم )

صااااااااااااورة 

الاااااااااااااااذات 

الساااااااااالون 

 العدواني

 الدرجة الكلية نفسي انفعالي اجتماعي جسمي

معامااااال 

 االرتباط
 داللته

معاماااااااااااال 

 االرتباط
 داللته

معامااااااااااال 

 االرتباط
 داللته

معامااااااااااال 

 االرتباط
 داللته

معامااااااااااااااال 

 االرتباط
 داللته

عااااادوان 
 مباشر 

1.00 
غير 
 دال

-1.52 
غير 
 دال

1.09 
غير 
 دال

1.33 1.10 1.52 
غير 

 لدا
عااااادوان 
 لفظي 

1.00 
غير 
 دال

-1.51 
غير 
 دال

1.09 
غير 
 دال

1.32 1.10 -1.32 
غير 
 دال

عااااادوان 
غياااااااااااار 
 مباشر 

1.12 
غير 
 دال

-1.9 
غير 
 دال

1.50 
غير 
 دال

1.54 
غير 
 دال

1.04 
غير 
 دال

الدرجاااااة 
 الكلية 

1.05 
غير 
 دال

1.10 
غير 
 دال

1.09 
غير 
 دال

1.30 1.12 1.53 
غير 
 دال
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نممه ال توجممد فممروق بممٌن صممورة الممذات والعممدوان لممدي أطفممال أثبتممت النتممائج أ
الشوارع الؽٌر مساء إلٌهم جنسٌا  ألن طفل الشارع الذي لم ٌتعمرض لئلسماءة الجنسمٌة 
لدٌمه شمعور بالممدرة علمً حماٌمة ذاتمه حتممى وإن كانمت أٌضما  حماٌمة زائفمة ولمذلن هممو 

سممه مممن خطممر راضممً عممن صممورته عممن ذاتممه بكافممة جوانبهمما ألنممه اسممتطاع حماٌممة نف
اإلساءة وبالتالً فصورة ذاته اإلٌجابٌة تحمٌمه ممن ممارسمة السملوكٌات العدوانٌمة إلمً 

 حد ما. 

 الفرض السادس: 
توجمد عبللممة بمٌن اإلسمماءة الجنسمٌة والسمملون العمدوانً لممدي أطفمال الشمموارع 

 المساء إلٌهم جنسٌا .
ن وللتحمك من صحة الفرض تم حساب معامل االرتبماط بٌرسمون وٌتضمح مم

خممبلل النتممائج أنممه لممم ٌتحمممك الفممرض حٌممث أنممه ال توجممد عبللممة بممٌن اإلسمماءة الجنسممٌة 
والسمملون العممدوانً لممدي أطفممال الشمموارع المسمماء إلممٌهم جنسممٌا  فؤطفممال الشمموارع هممم 
أطفال استؽلوا ممن األكبمر ممنهم نتٌجمة لضمعفهم فؤصمبحوا ؼٌمر لمادرٌن علمً رد همذه 

م ؼٌمر ظماهر بسمبب خموفهم ممن األكبمر ممنهم. اإلساءة بعمدوان فالعمدوان الموجمه لمدٌه
فؤؼلب أطفال الشوارع ٌتعماملون بحمذر شمدٌد ممع النماس بالشمارع حتمى ال ٌتعرضمون 
للعممماب البممدنً أو محاولممة تسمملٌمهم إلممً الشممرطة فمممانون الشممارع هممو األلمموي فعنممدما 
ٌحدث اإلساءة من األلوى علً األضمعؾ ٌستسملم األضمعؾ وٌنعمدم رد فعلمه وبالتمالً 

نممتج عممن هممذا عممدوان سمملبً أي فممً تجمماه الممذات ٌظهممر فممً صممورة انطممواء ضممعؾ ٌ
استكانة وإحباط فهم شرٌحة مؽلوبة علمً أمرهما حتمى حمهما فمً التعبٌمر عمن العمدوان 

 واإلساءة الموجة إلٌهم ٌخافون التعبٌر عنه.
 وهنا حدث كؾ للعدوان وتشوٌه لصورة الذات وهذا تبمٌن ممن خمبلل العبللمة

الة إحصمائٌا  بمٌن اإلسماءة وصمورة المذات لمدي أطفمال الشموارع فتحمول الموجودة والد
هممذا العممدوان للممذات المشمموه، لممذلن ال توجممد عبللممة بممٌن اإلسمماءة الجنسممٌة والسمملون 

 العدوانً ألن اإلساءة تكؾ العدوان ٌكؾ اإلساءة وذلن لضعؾ الطرؾ الثانً.
 (6جدول رلم )

اإلساااااااااااءة 

 الحيثية

 الدرجة الكلية اآلثار االجتماعية اآلثار النفسية لإلساءة إساءة بالفعل الكامل هدةإساءة بالمشا إساءة لمسية

معاماااااااااااال  السلون العدواني 

 االرتباط

داللاة معاماال 

 االرتباط 

معامااااااااااال 

 االرتباط

داللاة معاماال 

 االرتباط 

معامااااااااااال 

 االرتباط

داللاااااة 

معامااال 

 االرتباط 

معامااااااااااال 

 االرتباط

داللاة معاماال 

 االرتباط 

معامااااااااااال 

 باطاالرت

داللاة معاماال 

 االرتباط 

معامااااااااااال 

 االرتباط

داللاااااة 

معامااال 

 االرتباط 

عاااااااااااادوان 
 مباشر 

 1.05- غير دال 1.0- غير دال 1.05
غير 
 دال

 1.05 غير دال 1.05 غير دال 1.04-
غير 
 دال

 عدوان لفظي 
 1.00- غير دال 1.3- غير دال 1.9-

غير 
 دال

 1.0- غير دال 1.19 غير دال 1.01-
غير 
 دال

غياار  عاادوان
 مباشر 

 1.10 غير دال 1.5- غير دال 1.21
غير 
 دال

 1.2 غير دال 1.52 غير دال 1.2-
غير 
 دال

 الدرجة الكلية 
 1.12- غير دال 1.53- غير دال 1.12-

غير 
 دال

 112- غير دال 1.02 غير دال 1.00-
غير 
 دال
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 المراجع

أطفمممال  (،" األنمممماط الجدٌمممدة لتعمممرض األطفمممال لبلنحمممراؾ@9AA"أحممممد وهمممدان ) -9

 . @9الشوارع، مجلة البحوث االجتماعٌة والجنائٌة، المجلد األول، العدد الخامس، ص

(، " أبعاد مفهوم الذات لمدي أطفمال الشموارع، مجلمة دراسمات 888:"أسماء السرس ) -:

 .@<الطفولة، العدد الثانً، جامعة عٌن شمس، ص

متؽٌمممرات "زٌنممب شمممحاته" صممورة السممملطة لممدي أطفمممال الشمموارع وعبللتهممما بممبعض  -;

 . 889:الشخصٌة، معهد دراسات الطفولة، رسالة دكتوراه، جامعة عٌن شمس، 

(،" أبعاد ظاهرة أطفال الشوارع، المشمكلة والحمل، ممإتمر أطفمال ?9AA"عزة كرٌم ) ->

 . 8>فً ظروؾ صعبة، العدد األول، ص

ابتسممام دمحم حسممن حسممن، "مفهمموم الممذات وعبللتممه بالسمملون العممدوانً لممدي عٌنممة مممن  -=

 . 88A:فال جامعً الممامة، جامعة عٌن شمس، األط

أبممو بكممر مرسممً دمحم مرسممً، "الخصمممائص النفسممٌة لممدي أطفممال الشمموارع"، رسمممالة  -<

 . 889:دكتوراه، جامعة عٌن شمس، 

(، خبمرات ممع أطفمال الشموارع، مركمز حماٌمة الطفمل وحمولمه، =9AAأحمد صدٌك، ) -?

 .<:العدد الثانً، ص

 .<9،جامعة عٌن شمس، ص889:لشوارع، الدلٌل اإلرشادي لحماٌة أطفال ا -@

A-  السممٌد عبممد العزٌممز الرفمماعً، "العبللممة بممٌن إسمماءة معاملممة األطفممال وبعممض المشممكبلت

 .>9AAالنفسٌة، 

الهام مصمطفً، "ممدي فاعلٌمة برنمامج إرشمادي لتحسمٌن صمورة المذات لمدي عٌنمة ممن  -98

 .?88:أطفال الشوارع، رسالة دكتوراه، جامعة عٌن شمس، 

 . <9AAع إباظة، ممٌاس السلون العدوانً، آمال عبد السمٌ -99

(، "إساءة معاملة األطفال دراسة اسمتطبلعٌة عمن األطفمال 888:إٌمان دمحم صبري، ) -:9

 ، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، الماهرة.;=المتسولٌن" مجلة علم النفس، العدد 

(، "األوضممماع المتؽٌمممرة لظممماهرة أطفمممال الشممموارع فمممً 9AAAثرٌممما عبمممد الجمممواد ) -;9

لتسعٌنات" المجلة العربٌة للطفولة والتنمٌة، المجلد الرابع عشر، العدد الصؽرى، كلٌة ا

 . AAاآلداب، جامعة المنوفٌة، ص
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(، "البناء النفسً لعٌنة من أطفمال الشموارع"، مجلمة البحمث ;88:جمال السٌد تفاحة ) ->9

 . 98فً التربٌة وعلم النفس، المجلد السادس عشر، العدد الرابع، ص

 تحً عبد اللطٌؾ، "العبللة بٌن النشر وبعض خصائص الشخصٌة".راندة ف -=9

زٌنممب دمحم دمحم إبممراهٌم، فاعلٌممة بعممض فتٌممات العممبلج بالسممٌكودراما فممً تعممدٌل صممورة  -<9

 .@88:الذات للفتٌات المفضبلت اإللامة فً المإسسات اإلٌوائٌة، جامعة عٌن شمس، 

اءة معاملمة األطفمال"، رسمالة سحر عبد الؽنً "المتؽٌرات االجتماعٌة المسئولة عن إسم -?9

 . 88A:دكتوراه، جامعة عٌن شمس، 

سحر عبد الؽنً عبد هللا، "المتؽٌرات االجتماعٌة المسئولة عن إساءة معاملمة األطفمال،  -@9

 .88A:جامعة عٌن شمس، 

9A-  سمٌر عبد الفتاح "نظرٌات العمدوان ٌبمٌن علمم المنفس والطمب النفسمً"، ممذكرات ؼٌمر

 .=88:علم نفس، جامعة المنٌا،  منشورة، كلٌة اآلداب، لسم

(، "الصممحة النفسممٌة"، دار الفكممر العربممً، الطبعممة 888:صممبلح السممٌد عبممد الؽنممً ) -8:

 األولً. 

عبد السبلم عبد الؽفار "خصائص شخصٌة األطفمال المسماء معماملتهم ممارنمة بمؤلرانهم  -9:

 .:88:العادٌٌن" رسالة ماجستٌر، كلٌة اآلداب، جامعة عٌن شمس 

الكنانً "الملك االجتماعً والعدوانٌة لدي األطفال والعبللة بٌنهم ودور فاطمة الشرٌؾ  -::

كل منهما فً الفرض االجتماعً" رسالة ماجستٌر، كلٌمة اآلداب، جامعمة عمٌن شممس، 

:889. 

(، ممدمممة نظرٌممة فممً منمماهج البحممث، الطبعممة األولممً، ?9AAمجممدة أحمممد محمممود ) -;:

 الماهرة، دار ؼرٌب. 

(، "علم النفس االجتماعً، الطبعة األولمً، المماهرة، دار <88:دمحم سمٌر عبد الفتاح ) ->:

 . <88:،" دار أتون للطباعة والنشر، الماهرة، APAآتون للطباعة والنشر، طبعة 

(، "أطفال الشوارع مؤسماة حضمارٌة فمً األلفٌمة الثالثمة"، مجلمة 889:دمحم سٌد فهمً ) -=:

 . 889:الماهرة،  ،:=الطفولة والتنمٌة، المجلد الثالث، العدد الثالث، ص

دمحم دمحم األنوار، "عمالة األطفال الذكور وعبللتهما بمبعض مظماهر السملون العمدوانً"،  -<:

 . =88:معهد دراسات الطفولة" جامعة عٌن شمس، 

دمحم مختممار حسممن، "خصممائص شخصممٌة األطفممال المسمماء معمماملتهم ممارنممة بممؤلرابهم  -?:



 صورة الذات وعبللتها بالعدوان لدي طفل الشارع المساء إلٌه جنسٌا  
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 . :88:ن شمس، العادٌٌن"، رسالة ماجستٌر، كلٌة التربٌة، جامعة عٌ

مً حسن حمدي الؽرباوي، "دراسة السلون العدوانً"، رسالة ماجستٌر، كلٌة اآلداب،  -@:

 .<88:جامعة عٌن شمس، 

:A-  نادٌة صدٌك "العدوان لدي عٌنة من أطفمال الشموارع الممٌممٌن فمً دور الرعاٌمة إلاممة

 ، جامعة عٌن شمس. 898:دائمة ومإلتة 

لتهما بمبعض جوانمب التوافمك لمدي شمرائح ممن نجاح حسن الشمندوٌلً، "العدوانٌمة وعبل -8;

 ". ;9AAالمراهمٌن، كلٌة البنات، جامعة عٌن شمس، 

نجمماح حسمممن خلٌفمممة "العدوانٌمممة وعبللتهممما بمممبعض جوانمممب التوافمممك لمممدي شمممرائح ممممن  -9;

 . ;9AAالمراهمٌن"، رسالة ماجستٌر، لسم علم نفس، كلٌة البنات، جامعة عٌن شمس، 

وارع" دراسة مٌدانٌة فً نطاق الماهرة الكبرى، نشؤت حسن حسٌن "ظاهرة أطفال الش -:;

 .@9AAمعهد الدراسات العلٌا للطفولة، رسالة دكتوراه، جامعة عٌن شمس، 

 .@9AAنشؤت حسٌن، ظاهرة أطفال الشوارع، دكتوراه جامعة عٌن شمس،  -;;

وفاء علً ذكً "مدى فاعلٌة برنامج للتدخل المهنمً فمً تعمدٌل السملون العمدوانً لمدي  ->;

 . 9AAAفال المناطك العشوائٌة"، رسالة ماجستٌر، جامعة عٌن شمس، عٌنة من أط

إلهام مصطفً إبراهٌم، "مدى فاعلٌة برنامج إرشادي لتحسٌن صورة الذات لدي عٌنمة  -=;

. إلهممام مصممطفً ?88:مممن أطفممال الشمموارع، رسممالة دكتمموراه، جامعممة عممٌن شمممس، 

ي عٌنمة ممن أطفممال إبمراهٌم، "ممدى فاعلٌمة برنمامج إرشمادي لتحسمٌن صمورة المذات لمد

 .?88:الشوارع، رسالة دكتوراه، جامعة عٌن شمس، 

(: "األطفال فً األزمات"، المجلمس العربمً للطفولمة والتنمٌمة، 889:فٌوال البببلوي ) -<;

 . 889:الماهرة،   @;المجلد الثالث، العدد األول، ص
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