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� � � � � �  
  .م)�م�:  أوً$

�
ض ا��23ل ا��0 �/س�ءة ا�,��� م"�$ت:  *�نً"�.   

   .ا��23ل ا��0 و<"�ف ا���> �/س�ءة ا�,��� م"�$ت �"
ض) و�:ای�(أس�8ب ار���ع  : *���5ً

�ت و?�ی� ا��23ل : را�ً"�,   .ا�,���ا��0 م@ ا��"
ض ���ء ا��"�م��  اس�
ا�

 (1) Aت ا��?�ی� ا���,  .ا��
��:ة ��C ا��Bء اس�
ا�

�ت ا��?�ی� ا��
��:ة ��C ا���رس� (2),   .اس�
ا�

   .ا��
ا	> :�Dمً��

  

  .م)�م�: أوً$

��� ا��23ل ا��0 ��"�$ت  �"� ا!س�ءة ا�,��� ���2Hل ا���G 0ه
ة واس"� ا$ن��Eر وی�"
ض
�� AJ وا?> ا3م
 إذ Kا ا��"�لمLأن ه A�� �م@ ا��23ل % 50أي أن % 50ی�,�وز  ی��@ ا��Nآ

ا�,��� وه�G XLه
ة ����ج إ�A دراس�ت  ا��0 ی�"
<�ن ���V أو أآ5
 م@ صT ا!س�ءة

ة ����0 م��دا��� ود$$���ا��راس� ا����� م��و�� AJ هLا ا���د إذ �
آ:  و�"�. و���ث آ5

 .��?�ی� ه^$ء ا��23ل م@ ا��"
ض ��5[ هXL ا!س�ءة )�
ح�ت���رة �Dص� ��A �)�ی0 �"] ا��

 

  

� .م"�$ت �"
ض ا��23ل ا��0 �/س�ءة ا�,���: *�نً

�� ��LرDش�ی� و��ا?_ و 
aK� � A�J إح�ى. م"�$ت �"
ض ا��23ل ا��0 �/س�ءة ا�,��

� �
ضا���ارس AJ 	��ب ا��$ی�ت ا�����ة ا3م
ی�� رc* d"Jث د��وى ?�ن�ن"� _8�  �*c*
�  .م@ ا��23ل ا��cD 0ل ش�
 واح� إ�A ا!س�ءة ا�,��

0 ���� c* ]�J*� م@�@ AJ إح�ى م�ارس �"� ا��AJ 0 آ��ا ن�,� إ*�8ت ار�����0  ا�"�م
Lًا م@ �cمL هXL ا���رس�AJ 18 حe  ا�,��� س��آ�ت ا!س�ءة��م@ % �50[ و	� أن . �

hا�� L
<�ا 3آ5
 م@ ص�V ا���س> �iح�ى  �cم"� �? �ً0 ا��0 وا��"�?@ س�"�م�ارس �"
T  .ا!س�ءة ا�,��� م@ ص

2� ا��A أ	
یAJ d م�رس�
Eت ا��(0 ا��0  وا�jk م@ cDل أح� ا���)�
ى م@ م�ارس �"Dأ
 cً�2 ه0 إ	���A ��د 150أص�ً� م@   75cً�2و<"�ف ا���> AJ ا��$ی�ت ا�����ة ا3م
ی�� أن 

�ت . ا�,���  هXL ا���رس� أن�0 <��ی� �/س�ءة �ل AJا�23mا!ح�� XLو��)�رن� م5[ ه
�ت �"
ض ا��23ل ��دي ا���> �/س�ءةmح��i�  @ن,� أن م �% 25م@ ا3و$د و% 10ا�,��


ة م@ م@ ا���8ت ��دی�ت ا���> ی�"
<@ �/س�ءةE� 8[ وص���@ ��@ ا���دس�? �  ا�,��

م@ ا���8ت �J?�ات ا���> ی�"
<@ �/س�ءة % 50و  م@ ا3و$د ا���54%0��� ن,� أن . ا�"�


ةE� 8[ وص���@ ��@ ا���دس�? � ,Sexual Abuse of Deaf Youth) م@ ا�"�
 ا�,��

A.A.D., October 1987).  

 


E�ن  وcن��ن�ن وس
Jن و���� ی�"�i� eس�ءة1987س��J ��Kا�� qmم,���� م@ ا���� Aإ�  

c��qm���� 0 أر�> م@م"�م�� ا��23�ا��راس�ت  ل ا��0 و<"�ف ا���> إذ آd�E م
ا	"��0 و��
� -:ا�
ا�mة AJ هLا ا��,�ل �@ ا����qm ا����


 م@ م"�ل �"
ض ا��23ل  ی�8و أن م"�ل �"
ض (1)ٍ5�� A�ا��23ل ا��0 �/س�ءة ا�,��� أ�
XL�� @ .ا���V م@ صT س�ء ا��"�م�� ا�"�دی


 ا���ع   �"
ض ا��23ل ا��0 ���ء ا��"�م��ی�8و أن م"�ل (2)Vم� eJو �ن�ع ا��a[ (ا�,��

ا�"�دی@ ��XL ا!س�ءة إذ أن م"�ل �"
ض   أم
ًا م"��سً� م)�رن� ��"
ض ا��23ل )أنA5/ذآ

A�م@ م"�ل �"
ض ا��23ل ا��0 ا!ن�ث ��XL  ا��23ل ا��0 ا�Lآ�ر �/س�ءة ا�,��� أ�



 .(�/ن�ث 50%)��[ ��Lآ�ر AJ م% 54. (ا!س�ءة

(3) ��م��� ا��
آ�8ت أو  ی�"
ض ا��23ل ا��0 �/س�ءة ا�,��� ���رة م�:ای�ة AJ أم�آ@ م"
��0 م@ وإ�A ا���رس� وAJ دورات ا���X وAJ أم�آ@(�� Aت ا��cJاح� وا���م ا���
 .ا�

0 ا��
��:ة (4)�8� ا��23ل ا��0 ا����)�ن �8
امq ون0u ا��"��v ب ا����مq ی�"
<�ن ��A أس
8� ح�$ت ا!س�ءة��v ���ا�,��� إ�A ا��23ل ا��0 ا����)�ن  �/س�ءة ا�,��� AJ ا���:ل �

�A أس��ب ا�":ل� :��
� 0�"� 0uأو ن qام
� AJ ا���رس� �8�Dوا!?�م� ا��ا.  

(5)  @إ�A ا!س�ءة ا�,��� AJ آ[ م@ ا���:ل  م@ ا��23ل ا��0% 25إ�A % 20ی�"
ض م� �
 . ��رس�وا�

 

Aان�
ن�ن وس��نcن  و��hE ن��qm م�j مJن و�� &,Sullivan, Vernon) 1987أ	
�w س��

Scanlan, 1987)    اش�ی@ �@ ا��)�ط

ة م@ ا��0 ا���w م@ م,���� آ8� dن��� �ًkأی
� -:ا����

(1)  d>

 م@ ��
ه� �"E� س@ ا���دس� Aدت إح�ى ا����ء ا��0 أن�� ?8[ وص���� إ��Jأ
5��
ٍ ���D ،ه��	 ،����D ،، وا��ه����ی� وا�� A�� �أص�?�ء  م@ ن���ت أو أح�اث ا!س�ءة ا�,��

��m�?م�:ل أح� أص� AJ .مcJH� ��kی
"� AJ ا���5ل وا��ه� ]ا���	
ة ���م� آ�نd  إذ ��أ ��A س8
� مcده� ر?0 *��ن�، ?� أLDه�� ��
 ا���دس� وAJ ح��� AJ دورة Aة إ�
 ا�������D X ذات م

  .وأراه� م�ذا ی"�A م���م ر	[


	�ل  أ�Jدت ام
أة (2)�أص�w أنw ��أ م@ وص���� إ�A س@ ا��5م�� م@ ا�"�
 س��d أم�� �
y�,م)��[  ����رس� ا� ]"J ب أي���ل ��ر�	
م"�� AJ م)��[ ���D دو$رات وی��j ��^$ء ا�

T� .م@ ا���ل هXL ا��8

(3) J ض
ا���دس� م@  w ا��0 أو <"�ف ا���> م� �@ س@ی�
اوح ا�"�
 ا�:م�A ا�Lي ی�"

E� �"س@ ا���س Aإ� 
  .ا�"�

�� ی�"�e ���� م
��_ ا!س�ءة (4)J 0ا��23ل ا�� �> � -:ا�,��

ح� أ��kء ا3س
ة ا�����ة  (ج%). (و04(ب أح� أ��kء ا3س
ة %). (33(ا3ص�?�ء ) أ)
%). و09(أص�?�ء ا3س
ة ) هـ)  .(%و09(زوج ا3م أو زو	� ا3ب ) د%). (و13) (ا3?�رب(

��ء وا�:مcء ) و(Vت أو) ز%). (و23(ا�cJي ا����m�?  ](آ�8ت ا��
ا��
آ�8ت %). (و09(م

Aا��23ل ا��0 م@ وإ� ](� Aرات ا��� .(ا���رس� وا��

�� ا��0 �/س�ءة (5)J ض
�� ی�"�e ��3م�آ@ ا��A ی�"J � -:ا�,��


ى) ج ( %).24(ت أو ا���رات ا��
آ�8) ب ( %).و17(ا���:ل ) أ)Dد%). (و04) أم�آ@ أ (
�)� /أم�@ م���ح�V(%و17(م��زل ا3ص�?�ء ) هـ%). (و10(أم�آ@ م.   

 

 .ا��23ل ا��0 و<"�ف ا���> �/س�ءة ا�,��� م"�$ت �"
ض) و�:ای�(أس�8ب ار���ع :*��5ً�


ات �"
ض ا��0 و<"�ف ا���> إ�A ا!س�ءة ا�,�� یٍُْ":ى ار���ع م"�$تVة م��� Aإ� �
 -:م���

  :ا���اص[ مE�cت (1)

�� إذkم� ��> ����J 0��
ی@ ���V ی�"Lر �DBي ی��اص[ م> اLا� ]�aا!س�ءة  ا� A8��
��ي م
�m��D 0�J 
Jا���ی@ Lص ا��Kان�)�ء <��ی�ه0 م@ ا3ش Aإ� ]م"�� أه��� ��A ا!c2ق  م

�نإذ ی"�0 ا����". مE�cت ا���اص[ ��ى ا���kی��i� ه0 م�@  �ن
vا���5ل و ]ا��23ل ��C س8
ی"�ن�ن م@ ص"���ت ش�ی�ة AJ ا���اص[  ی��
س�ن ا��23ل أن ا��23ل ا��0 و<"�ف ا���>

Aا!س�ءة ا�� <m�?0 �@ و�vcل ��دة دون إ����ن ��� �>
آ�� أن هXL ا��Kص� ـ ا�)��ر . ی�"
  .AJ ا���اص[ أو ص"���ت ا���اص[

 



 

�)� ��!*�8ت وا���,[ وا!�cغا�)�kی� ا�� (2)"�:- 

��� إ�A  ���ول م�ارس) أ)Dض �"] ا��23ل ��ا
"� <m�?غ �@ وc�!م ا�� ��Dا!?�م� ا��ا

اب م@ . ا�,��� ا!س�ءة�?$�� @��Kا���ارس ا����ح ا��� XLن ��5[ ه��وی
J] آ[ ا�"�م
8"�هXL ا���$ت وذ�� ��d إ���ح ا�
AJ �8v ا����ظ ��A س�"� م5[a� 
  ا���رس� م�� ?� ی^*

���XL  آ�� أن ��	w ا���م 3ي ش�K ی"�[. ا���ل ��A م"�ل ا$����ق ��� AJ ا����ات ا����
���
 إ�w �����8رX ه,�مً� ��A ا���رس� ���مu) ا���ارس ی�Durkin,1982(.  

� ��8_ أن ا��KE ا����0 ��دة م� ی��ن �w �)�ی
 وم��ن� AJ) ب)�kا� eی���ا��,��>،  ��م 
�   .ا���رس� أو ا���a)� ا����

@ AJ م,�ل دراس� و��J هXL  مE�cت ا���اص[ ا��
��a8 ��)� أو) ج)�?��ر ��ری_ ا�"�م
 .ا���ادث


ة   E� �	ی� �آ�� ��دة . أم�آ@ أو م�ا?> �y�D d��k و*c*�ن ح�د*� �"
ض �/س�ءة ا�,��
�A م� ی�"
ض� �  . م@ 	�نAJ A ن�y ا���?>  ی� أآ5
ا��0 و<"�ف ا���> ا!س�ءة ا�,��

 

(3) �(��� ا���kی� آNس��ب م@ أس��_ 	�> ا�8�ن�ت ا��E�cت ا���"��(��: 


س��� وس�m[ ا!�cم �@ ا��0  انcaق ا�)�0m ������) أ)� Aا�� �aوا��راس� م@ ا���رة ا���
Aإ� Akأن ��ي ا��0 ص�رة ن� و<"�ف م�� ی� Aإ� �J�>إ <m�?ا�� 
�ی� �@ س�ء ����(� �a
0��",� �2
Eل ا��	0 3ي ح�ادث ر�>
"�� 0�� jی
 .ی�J�Kن م��0 و������A ��م ا���

�h صT أو أن��ط ��V ا!ش�رة ا�����Kم�  ��V ا!ش�رة) ب)�Kون م
ا�����Kم� إذ $ ی�رك آ5
d  م@ ?8[ ا��0?�� �و<"�ف ا���> وم"��م أن ا���0 و<"h ا���> أن��2ً� م��8ی�� م@ ح


ات �^دي إ�A ���ع ش�ی� ��u�  AJراVم� XLوآ[ ه A"ا��)� ا��� �	وأس�8ب ا���وث ودر
]mوس� �V� ام�Kاس� Aوا إ�
a>ن ش��یً� وإن ا�� ا���اص[ ���Jك م@ ا��23ل ا��0 م@ ی��اص

�� AJ ا���V ا����a?� ا�"�دی� �ا��23ل  آ�� أن.ا!ش�رة iJن�0 ی���Kم�ن ا!ش�رات ا���"�رف �
ا���اص[ ا���Eي   ا�)��ر ا��ا<AJ j م��رات ا���V ـ ��A ا�
0v م@ ا����ده0 ��Aا��0 ذوي


 ?�درون ��A ا����ث ���رة وا<�� م��دة ا��$��v ن�ن��ـ ?� ی  (Duvall, 1994).  

0 ا��23ل ا��0 و<"�ف: ا��Kف م@ ا����a) ج)�ا���> ���2 م@ هAJ 0 م�ا?>  ��دة م� ی�0 �"
��0 م@ وإ�A ا���رس� وا���8ر  وا��
ش�ون و?��mي ا��
آ�8ت ا��Kص�ا����a م5[ ا��"���ن (��

��J ن���8��vً� م� ی��
م وی��L ا��23ل ا��0 و<"�ف  و������A. ا���	�دون AJ ا���رس� ا��A ی�"
��ت ا���8ر دون ���0���ت ا���> أوام
 و�"�آ�� أن8��v wً� م� ی�
ض . ��$�� وم��kن هXL ا��"

أو ا����ث �@ /<2�Vً� و?�دًا ش�ی�ة �"�م ا$?�
اب م@ ��0 و<"�ف ا���>��A ا��23ل ا
� .ا���<���ت ا�,��

���>  ا!ش�رات ا���:�� ��8رة �@ إش�رات: ا!ش�رات ا���:�� ـ ��V ا!ش�رة ا���:�� ـ  (د)
5[ هXL ی"
ف إ$ م وم@ ا��"��د أن ���)cً�2 A أصc� .$ 0س��Kام AJ ا���:ل وم> أ��kء ا3س
ة

���ن <)� وم��ودة 	�ًا و?�  و���م� ����Kم ��V ا!ش�رة ا���:�� هAJ XL ا���اص[. ا!ش�رات
]�aت ذ�� ا�
  .$ ی��0 د$$��� إ$ أ��kء أس

� (هـ)���: ا!ش�رات ا�,��� وا!?��
�J ��$�� ا!ش�رات ا�,��� وا!?"��ا�����Kم� م@  �
? �ا��0 إ�A س�ء  ��ى AJ ا��hE �@ اح���$ت �"
ض ا��23ل?8[ أ��kء م,��> ا��0 أه�

��A أي ���?h. ا��"�م�� ا�,���
 م@ ا!ش�رات ��� ا���a> ا!?5�J  AJ ام���Kاس� A�د$$��� �
� م"�� آ�� ه� ا���ل ������8 ���,�ت��� داD[ ا��,��> وم"
�J هXL  م�a)� إ?��ا!?


ًا AJا$�Jc�Dت وا��
وق ی��@ أن �����   .ا�"�[ م> ا���kی�  آ5

�) و)J�(5�8رات: ا$���8رات ا���$�� A0 و<"�ف ا���>  $ ش� أن ا������� �a� ا���J�(5ا�
ا��"�م�� ا�,��� م��0 وم@ هXL ا$���8رات  م��� 	�ًا AJ ا��"�م[ م> ح�$ت ا��"
ض ���ء

X�,� 0���"Jردود أ ،Aا�:م� w	ا��,��>، (ا��,��>  ا��� [Jا$ن���ب م@ ا��,��>، أو ا3م@ ر



wJ �	ا���ا AJ(���� ،/م�� �و��5[ . ���� ا��,��> �,�X م� ی�"��k(� eی� ا�,�y وا!س�ءة ا�,��
�A إم��ن�ت ا����ل ��A م"��م�ت ذات �c?� ���<�ع  هXL ا$���8رات� 
	�ان_ م��� �^*

 .ا�,��� ا!س�ءة

�A) ز)�
 م�"���ن  m�E> ا����q �@ ا$��)�د أن آ[$ �
��_ ا�NaK ا�: ا�����ي ا��"v 0ا��
"�0 م�����Eن�	 Aو������ .�
ورة  آ�� $ ی"�A اc�Dف �
آ_ أو ��k��� 0�� ص��Kا� �V�ا�

� م��ودة�ً� أو أن ?�ر��0 ا�")�ا�Lي �"�[ م"w ?� ی��ن ��یw ن)� أو  �KE��J. أن�0 <"��ء �)
ا��?d ذآً� أو ��A در	� م@ ا�Lآ�ء م5��  AJ ن�y?��ر AJ م��رات ا���V و��@ ر��� ی��ن 

و?[ أح� ا3ش�Kص ا��0 ـ م�	�ً� آcمw �"�دي  وی^آ� هLا ا��"�A أح� ا3ش�Kص ا��0. ���مً�
�X آ0 هLا !! أذن�� $ �"�[، أن �)���� $ �"�[ أیkً� ی"�)� ا���م"�ن J)� ��8_ أن" ا���> ـ 

hKا$��)�د س!!! ". 


ون أن و	�د ا���
	0 ـ م@ وإ��V� A ا!ش�رة ـ س�[ آ[ مE�c��0ی"�)�: ا���
	0 (ح) . آ5


ىDن أ�
 ص�AJ j أحv �ًkأی w��� ا3و?�ت ["� AJ jا����ل  إذ أن. وهLا ا$��)�د ص�

Jا3ص0 ـ ی��ا ]�a�� ���� ش
ط  ��A م"��م�ت ذات ص�� �����<�ع ـ م�<�ع ا!س�ءة ا�,��

 A�� h?ی�� ��
�A،(ا��?� وا���0 ا���
	0 وم���اX ا��"�"� ،0	
0  ��
 ا���	
م"
�J ا���

V0 م> ا��0 أي م�	
�� ا���J ]�� Aا�� �8
ة ا���
	�J�(5�  AJ 0 ا��0، ا���ة ا�:م�D س��ات

�، وAJ ا�"�[ AJ ا��,�ل،���"] ا���$ت ن�ع ا���
	0   م"
�J ا���
	0 ��!ش�رات ا!?
)
)أنA5/ذآ�k)8[ ا�� �	0، ودر	
���� �. 

 

 :أو ?��ر ا���ری_ ن)�  (4)


ات ا��A �^دي إ�A �:ای�: ������8 ����ارس) أ)Vم@  م@ ا��� 
ٍا!س�ءة ا�,��� AJ ��ٍد آ8
���0 أو ذوا��0 وا��"�م[ م"�0 �����8رX  ا���ارس �,
ی� ا��23ل ا��0 م@ ا�E"�ر ���ی��Kش

�� ا!س�ءة A�J إح�ى  . Depersonslization م�<���ت $ أش�KصJ <E� Aا���ارس ا��
XLي ه

 م�یE��2ل ا��0 یH� �إن�0 $ " ا���رس� إ�A ا�,�y ��ي ا��23ل ا��0 �"�8رة  ا�,��

 000" آ��0 ی�"��ن��" " إن�0 م5[ ا���ان�ت ���م� یN��ن إ��� " "ی"
�Jن ا��
ق ��A ا!c2ق
� وی�0 ا��"�م[ م"w آ��<�ع ��XL ���م� ی,
د ا3ص0 م@ ه�ی�w ا�KE وم@ ا��ا<j أنw. ا���


ی)� �:دادaا� �وی��@ أن ن)A ا��23ل ا��0 م@ م5[ هLا ا��,
ی� . ن���ت �"
<w �/س�ءة ا�,��
� وا��"�م[ م"�0 آ��<���ت ـ �@ 2
یe و<> م���ت ص�رم� ـ�KEی�ه0 م@ ه�ی��0 ا�
,� 

��0 و��ری_ ه^$ء ا�"�
@ AJ م,�ل ر��ی��0 و��@ أ*��ء ا��Kم�$ن�)�ء ا�"�م�[ �����0  �م����
 .��2H�(Sullivan,Vernon,Scanlon,1987)ل ا��0

@ ��� �J�(* AJ ا��0: ا�)�ن�ن�  ه��ت ا����ی�) ب)�
 م@ . ی,_ أن ی�0 ��ری_ ا�"�مٍ��ي آ5J

، ا!دراك، وا���0 م)�رن� ����23ل ا�"�دی@ ا��0��� AJ ا�����Kی)� م
2 .��$ Aن أن ی و��������

��0 درای� ��م� ��XL ا��
وق ����ص[� ���ت ا����ی� ا�)�ن�ن�� @�إ�A ن��qm د?)� م@  ��ي ا�"�م

ی���0 و��))���AJ 0 و?�m> أو ح�دث �"
ض ا��0 �/س�ءة�� ��� . ا�,���E[ م��@ أن �وی�

�V� 0 ا!ش�رة�@ AJ هXL ا����ت  وی,_ أن ی�	� ��A ا*�@ م@. م@ cDل �"�"�ن ا�"�مaی��
� م> ا��23ل ا��0 ���V ا!ش�رة�8"�  ا���اص[ ����a� 0 درای��� 
Jآ�� ی,_ أن ی��ا

  .و�m��D و*)��J م,��> ا��0

�ت ��ری_ ا��23ل ا��AJ 0 آ[ : ا��0 ا��23ل) ج)��� AJ ارًا
ی,_ أن ی��ن ه��ك اس��
  .ا�"�
ی� ا��
اح[

ا��,��> ا����2H� A�2ل  ��� ���2Hل ا��0 أ2�eو�,�و�ً� م> ���مA ا����k(� Aی� ا!س�ءة ا�,

ا م�8درة   ا��0��ا����ا �� A�Nم@ ا��23ل ا��0  ا	"��ا ا��23ل ا��0 أآ5
 أم�ً�،( AJ إن,

� ا	�����  و��
أس ه�� إ��اد �
ن�مq ا�"�[ ��XL). وح��ی��0m��Dي أ�ا���8درة م�ر	
یd آ�
وAJ إح�ى ا���8ث . ا��0 ���ء ا��"�م�� ��2لنAJ �aE م,�ل ا�"�[ م> ح�$ت �"
ض ا3
dن���ي �
ض أص����� �192��w م@  ا�
ا�mة ا��A أ	
ا��� م�ر	
یd آ�"� AJ �Eح��� ی 




ض ����"[ ���ء ا��"�م�� ا��8ن�   م������86ء ا��"�م�� ا��8ن� أ*d�8 أن "� . ��آ�� *d8 م@ �

ي ����ن م@ D70أAJ �Eض أص����� �/  ح��� ی

ض �""� ]"���� d8* � 50س�ءة ا�,��

   .(Guardian, Manchester, England, 1990) ح��� م��� إ�A هXL ا!س�ءة

0 ا��23ل ا��0 و<"�ف  أح� ا����ت أو   �� ا�"�م�� AJ م,�ل ر��ی� و�"�ا��^س��ت ا3ه
AJ <ا ا���
��  .إن,

 

�ت و?�ی�:را�"ً� , . ا��"�م�� ا�,���ا��23ل ا��0 م@ ا��"
ض ���ء اس�
ا�

�8��v 0�
 ا��راس�ت أن AJ  ُی"�u� @�� ،ء��
Vری@ م@ ا�Lن�ا ح��ن یN� 0����2ء أ��Bم@ % 90ا
d?ا�� X�> ح�د*� أو وا?"� ا!س�ءة _��
 م�� ی�م
 ا�5)� وا�8
اءة أو. ی"
ف ویe5 ا�AJ ]�a م


 ا�Lي 8��vً� م� ی�)� أو ی
�� ��k�Nء ا3س
ة، و��3?�رب ا����aص�?�ءا�Nة  ���8ن، و�
ا3س

ان  .م�<> ا�5)�، أو ��3ص�?�ء م@ ا�,

�ت م��_ ا���))�تmإح�� 
E�ی�� إس�ءة  و
ا���را�AJ A ا��$ی�ت ا�����ة ا3م
ی�� أن 	
d85�,[ و��واح�ة  �
��_ AJ ا��$ی�ت  	��� 0mا
	 ���D ]ا��)�ب ���� م@ آ hE�وی

�  .(Berry,1985) ا�����ة ا3م
ی�

cً أوو,�� 0mا
إ*�8�ً� ��A ا�
0v م@ أن�� ��5[  ی�Eر إ�A ا!س�ءة ا�,��� ���ن�� أ?[ صT ا�,

��_ <� ا��23ل% 75� A0 ا��mا
   .م@ إ	���A ا�,

w ی,_ أن ��E[ أو ���k@ ا��?�ی� م@ ا!س�ءة ا�,��� أآ5
 م@ م,�ل�وأآ5
 م@  و���ء �
�ت و?�. م,����,���زع ��c* A*�  ی� ا��23ل م@ ا!س�ءة ا�,���وی��@ ا�)�ل أن اس�
ا�

�ت و?�ی� �����ف,�ت و?�ی� �����ف ا��Bء، اس�
ا�,�ت  ��Jت اس�
ا�,ا���ارس، واس�
ا�
�  .و?�ی� �����ف ه��ت ا����ی� ا�)�ن�ن

 

�ت ا��?�ی� ا��A �����ف ا��Bء (1),  :اس�
ا�

AJ �ًaEء دورًا ن��Bا _"�ا��23ل م@ ا��"
ض ���ء ا��"�م�� ا�,��� ����J و?�ی�  ی,_ أن ی
وا����ت ا�)�ن�ن� ���ری_ ا��23ل J)� ی��ن هLا أم
ًا م)�8ً$ إ�iJ  Aذا �0 �)0 ا���ارس. ص�ره�

0 ا��Bء ���2Hل وس�m[  ح� م� وا��^ال�م�ذا ی"�0 ا��Bء ا��23ل AJ ا���:ل؟ و��"�0 أن �"
  . ا���Jع ا3ول AJ هLا ا���دح��ی� أو �Nم@ ا�Lات �D وم��رات

0 أ0����2 وس�m[ وم��رات �Nم@ أو ح��ی� ا�Lات ـ $ �� أن  و��A ی�,: ا��Bء هLا�ا���ف ـ �"
0�� 
Jی��ا  ��� س�ء ا��"�م�� ���رة ��م� وس�ء ا��"�مk(� �(�ا��"��م�ت ا����� ا���"
� ����^ش
ات ا3و�� ا��ا�� ���D ����Aص� ��[ أ�"�ده� أو م��ن���� �Dص� م� ی�"�e  ا�,��

�m��Dو �"8a� ء ا��رای� ا���م���Bا A�ا����  اح���$ت �"
ض أ0����2 ��� آ�� ی��	_ �
Aاح[ ا���� ا����
  .ا������2H� Aل ا��AJ 0 آ��J م

A�� A(�h  وم@ ه�� ی(5� AJ �ًا��23ل ا��0 دورًا ه�م ��
ا����ت ا�"�م�� AJ م,�ل ر��ی� و�

 *)��Jا و��ری_Eن AJ مc�!ا ]mوس� w� )�م�@ أن0 �ي ی�Lا� A�m
 ��Bء إ<��J إ�A ا��ور ا�

0 ا��23ل ا��0. وم��رات ا��"�م[ م> ا��0 و<"�ف ا���>�وس�m[  و�,�ر ا!ش�رة إ�A أن �"
�_ 	��ًا وم��5
ة وو?�ً� �2یcً وان��uمً�aات ی�Lوح��ی� ا� @وذ�� 3ن ا��23ل  وم��رات �Nم

ا����رات  ���	�ن إ�A و?d �2ی[ $س�"�ب ا����ه0 ا�,�ی�ة وم��رس�ا��0 ی
  .(Siedman,1998)ا�,�ی�ة

0 ا��23ل�ا��Kف م@ آ[ ا�
اش�ی@ أو ا���8ر و��@ ی,_  وی,_ ��A ا��Bء ��م م��و�� �"
��0 أن آh ی)���ن $ �Hح�kن وا�)8[� وی,_ ��A ا��Bء أن. ا��A ی��ول ا���8ر أLDه� م��0 �"

ی,8
ون�0 ��A ا��"�م[ م> راش�ی@ أو آ�8ر $ ی
�8vن AJ ا��"�م[  ی5)�ا AJ أح��م أ0����2 وأن $
0. م"�0�ا�0�J ]�a د$�� وم"�A ا���ة ا��Kص� ا�Lي �^ص�w آ��� ش�K أو �Dص  *0 ی,_ �"

�A أن� �
ی@  وا��NآDBا eم@ ح yهXL ا����� �"�A ش�ً� م� ی,_ ا$ح���ظ �w 3ش�Kص و�
�> أو  رؤی�w أوakی� $ ی,_ أن ی
w أو ���A�J w أ	��دن� أ��kء �Dص� أو س�ا$<caع �



������ ی�Dا��ا y�c���� ة�aVء ا���k�3أح� م5[ ا.  

y� w0 ا��23ل أن�"� Aإ� �J�>ء  إ�k�3ا y�� ع أوca>$0 ا��م@ ح)�0 أیkً� وم��uُر �
� ا��Kص� ��3ش�Kص�Dی@ ا��ا
DBا . @� أنw م@ cDل اح�
ام حe ا�AJ ]�a 1998س�ی��ن وی"

�> وار��اء ا��y�c أو اس��Kام ا��
ح�ض ن"��w أن م@ ح)w أن  ��Dص��w أ*��ءDا$س����م و
�8 �� A	��X وأن دور ا��Bء  ی)�ل $kة وا�
a���8ر أو ا�
اش�ی@ وأن ی��رس ن��ً� م@ ا���

AJ ا h?ا���ا A�� 

ج وا$ر��8ك�)�ی0 ا����ن�ة وا���0 ?�ص���� ]�aا� ��J 
"Eی A��  �	وا���
  .إ�A ا������ة

]�aة ی���� ا�
�A م"
�J م�A ی��ول ش�Kً�  آ�� أن �Nآ� م"�A ا���Kص� ���رة م����
w�cVق. اس�
a0 ا��23ل ا����� �)�ل  وم@ ه�� و	_ ��A ا��Bء �"�Kري ) $(ا���� ��a"وی


ق1985وم�آ8
ای� aا� XL�� ���J A"[ !!!، $ أری� أن !!ذ�� $ ��"[" :  أم5� @، $ ی�"

ی@ إذا واص�J d"[!!!!آLاDBا 
8DNا ، سLآ "!!!!! [Jأن ر �ًkای� أی
وی"�@ ��ري وم�آ8

XLم5[ ه AJ اك

  ا��23ل ا���س0 ا$ش��h ص�ر ا��"8�K�� [J

ه0 �@ ذ�� ا�اJ3"�ل و�"8
� إذ أن م5[ هXL ا3?�ال 8��vً� م� ���ل دون ���دي ا��"�م�� ا�,�� 8��vً� م� ی��> �"
<�0 ���ء

AJ Aا�,�ن w�$م��و (Berry,& McBride,1985),.  

ا��"�م�� ا�,��� أن ی�8�
 ا��Bء آ��� س
 أو ن�uم  وم@ ا��س�m[ ا����ة AJ ا��?�ی� م@ س�ء
8
ون�0K0����23 وی wن������ ا��
 أو ���uم ا��� آ�دي ی"�� �Kغ أي شcك �"�م إ�
�Eه0 ا���


ق . ی"
�Jن ذ�� ا��KE هLا ح�C وإن آ�ن�ا ی��8ن أوaا� jوی�_ ��A ا��3ء ش
ح و��<

وج م@ ا���:ل أو  ا��8��v Aً� م� ی���Kم�� 	��ةK�� ]�aاء ا��vاء أو إ
v! �ا!س�ءة ا�,��

h2 ا���رس� وذ�� ��صH� ء��Bح ا
Eورة أن ی
> Aإ� �J�>ن�� إ����ل م� ا��[ ا��A ر��� ی��"
@�w إذا اس��Kم م"�0 ش�Kً� ا�)�ة أو ا����ی� ا�Lي ی�""J 0���.  

�A . ی���ج ا��23ل إ�A م"
�J آ[ أس��ء أ��kء 	��ه0 1998ووB �ً(Jراء س�م�ن � Aو������
0 أ0����2�� 3	��ده0 وذ�� ���V ا!ش�رة و�����V ا�"�دی� ا��Bء �"�Dء ا��ا�k�3وم@ . أس��ء ا

ً� ا!�cغ ���رة د?)� �@ س��آ�ت  ه�� ی���@��	 w��ا��a[ إذا ح�ول أي ش�K إس�ءة م"�م
  .ا��KE م"w ذ��

��
ض ا��23ل ا��0 ���ء ا��"�م"� <��� �ا�,��� أن ی�<> م� ی"
ف  آ�� ?� ی��ن م@ ا���
ا���:ل و��A 	�ران ا���رس� و��A  �)�ا�� ا3م�ن أو �Nم@ ا�Lات و�"�e هXL ا�)�ا�� ح�ل


ه� م� �"�8رات) $(���cJت م5[ م��رس� ?�ل اvا�"�8رات  و XL_ ه���أن  A�� ��ا���Eر إ�
��V ا!ش�رة وا���V ا�"�دی� م5[ ا�"�8رات� �a8
 أح� ا���8ر(ا��8Dي، أ
و��@ ی,_ ) اص
خ، ا	
��<> ?���m ��3م�آ@ اBم�� ا��A ی��@ ا��,�ء إ���  أن ی�<��2H� jل إ�A أی@ ی,
ون وذ��

AJ Cا���رس� وح� eی
  .ا���رس� ذا��� ��A �2ل 2

�ت ا��?�ی� ا��A �����ف ا���رس� (2),  :اس�
ا�

A�
امq ��[ ا����ف ��ور ح�ل  ی,_ �� e8a�إ��اد و AJ 

��ء(ا���ارس أن ����Vا� 
aD) 

���رة  وی,_ أن �
ا	> م5[ هXL ا�8
امq) ا��cمy ا��8نA ا�"�دي وا��cمy ا��8نA ا��Eذ)
@. ری�دو�@ وا�"�م��8@ AJ  وی,_ ��A ا���رس� آ��L أن �,
ي ��
ی�ت د?)� �@ ا��"vا
ا�

�"�[ �����رس� إ$ ا3ش�Kص� e���ذوي ا��)�ی
  ا$����ق ��"�[ �����رس� ���kن أن $ ی
��ا س,[ ��ری� ح���0 م@ أي ��0 أو م�Eآ[Kی@ یLام وا�
  .وا$ح�


ة ��A ا3ح�اث ا��A ���ث ��0 وأن ه��ك ح�ودًاأن ی"�0 ا��23ل أن ��0 ا��e وی,_a  AJ ا��


ی@ آ�� أن ه��ك م�<���ت �Dص� $ ی,�ر و$ ی,_ أن ���ن م��ح�DBت م> ا�?c"�� 

0�Nأو ا�� ek��� ��J ون
"Eی ]���� �?c� AJ ار

ی@ وأن م@ ح)�0 رJ] ا$س��D��.  jص�
L�� @�و� �a�0 ا��23ل ���2 رم�ز ا�����ی,_ �"aK� ض
وم@ ه��  X ا����a ح�ود $ ی��
0 ا��23ل آh وم�A و���ذا ی)���ن $�م> و����>  وی,_ ��A ا���ارس أن ��,�وب. و	_ �"

2
ق ��ری_ ا��23ل AJ م,�ل �Nم@ أو ح��ی� ا�Lات AJ ق ا�,�ی�ة
aا�.  

 



0 �����ارس ��A اآ��Eف ا�"cم�ت�
ورة ��ری_ أ��kء ه�� ا��"> Aإ� �J�>إ  
aK� رةLا���
 :اح���$ت �"
ض ا��a[ �/س�ءة ا�,��� وم���

� س��)� ا����ص إ�A م
ح��) أ)mن��.    

[ ا��
اش �cً) ب)�   .ا���8ل ا�cإرادي أو �8

� ا��:�,� ومE�cت ا���م (ج) ��  .ا3حcم ا�

  .���w ا���> م@ م��و$ت ا$?�
اب م�w أو) ج) 

  . j	��A وا<jا���
ف ��?�ح� أو ��8,) د)

ن:ف ا����)0، و	�د آ�م�ت أو �cم�ت ح�
اء ح�ل ا���a)�  ا�"cم�ت ا��8ن� م5[) هـ)
�  .ا�,��

 

 .ا��
ا	>: �Dمً��
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