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 لضائقةعالمات ا

 ضون للتنكيل أو اإلهمال أو اإليذاءتشخيص األوالد الذين يتعر  
 

 قم التربويورشة للطا

 

 ن تفترض أنه من الممكن أن يكون هذاعليك أكي تستطيع تشخيص ولد في خطر، 

يعاني من في صفك  ة\اطالب   أنه من المحتمل أن هناكق . يجب أن تصد  طالب في صفكال

 ض لإليذاء والتنكيل.اإلهمال أو يتعر

أكثر، وسنقرأ ما وراء  نفسنا أن نفترض هذا، سنبدأ بممعان النظرفي اللحظة التي نسمح فيها أل

 هذا الطالب. من أجل العثور علىالسطور 

الة بغية العثور عليه ألننا نؤمن بأننا سنت   حمايته، كما و نستطيع مساعدتهخذ خطوات فع 

في الجهاز وفي محيطه القريب عند المسؤولة لجهات ا غتبليوويمكننا التشاور من أجله، 

 .ونمنحه الحماية والدعم جة، كي نخل صه من الخطرالحا

فعملنا في التربيا كل يوم أثناء نحن نصادف أوالد   وعلى  عليهم ة والتعليم. هذا يتيح لنا أن نتعر 

ر تجعلنا شخصيات . جميع هذه األمومب معهوأن نجمع المعلومات وننشئ عالقة تقار   محياته

ضو  واجبنا الشخصي والمهنيالتنكيل أو اإلهمال، ون لخطر مهمة في تشخيص أوالد يتعر 

أن نقوم بأمور ألجلهم. في كثير من األحيان، تكون الخطوة م علينا يحت  واألخالقي والقانوني 

هذه غير أن  لجهات المسؤولة في المجتمع المحلي،ية األولى التي ن طالَب بها هي تبليغ االقانون

ا، ف الخطوة ليست يمكن أن يؤث ر تحم ل المسؤولية هذا ي تحم ل المسؤولية. إن التبليغ يعنسهلة أبد 

ا على حياة الولد وأفراد عائلته، و ا كبير   .فينا والقلقَ  التخبطَ  لذلك من الطبيعي أن يثير هذاتأثير 
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ا ما نكون غير  موضوع التنكيل موضوع أن متأكدين من الشكوك التي تساورنا، كما وغالب 

ك، هناك عالقات شخصي ة ضافة إلى ذلنا ذكريات مفزعة من طفولتنا. باإلوربما يثير في ،مخيف

االجتماعية، أو الوظيفة -تصاديةلحالة االقومهني ة ال نود أن ن لِحق بها الضرر، ناهيك عن تأثير ا

ردود فعلنا  أخرى ستؤثر علىالعوامل وعوامل هذه جميع ربنا العاطفي من والديه. أو مدى ق  

قسم الرفاه على قرارنا تبليغ شعر به في عالقتنا مع الطالب، وستؤثر حيال ما نراه أو ن

 .1االجتماعي، وعلى مصير الولد وعائلته

لِزمفي هذه الورشة، نحن ندعو الطاقم التربوي للخوض في موضوع معق    د ومؤلم، لكنه م 

بحساسية كبيرة مع المشاركين ب أن نتعامل وضروري. عندما نخوض في الموضوع، يج

قواعد للحديث في المجموعة  وضع من المحب ذ. طريقة تناولهم للموضوعوسلوكهم و ومشاعرهم

ق لحساسية الموضوع  . إذا واجه أحد السيرورة بداية في لالحرص على التقب  أهمية ووالتطر 

 رشاد.ة واإلعليه المرافق ، يجب أن نقترحأفراد الطاقم صعوبة أو ضائقة

عالمات الضائقة لدى القدرة والمعرفة لمالحظة كعاملين في التربية والتعليم، نحن نملك 

ا أثناء الحياة اليومية \ا وسلوكه\ا، ونعرف صفاته\نحن نقضي وقًتا طويال معه. ة\الطالب

ننا يمك، وا\نعرف أفراد عائلتهكما ولوف، سلوكيات تشذ  عن المأ االعتيادية، وأول من يالحظ

ومات وجمع معل ا، هذا باإلضافة إلى وجود متابعة في المدرسة\إجراء حديث شخصي معه

من هنا تنبع . ة\ر في حالة الطالب. هذه المتابعة يمكن أن تعكس التغي  ومعطيات باستمرار

ضون للخطر، حيث نساعد في وضع حد    مسؤوليتنا وأهميتنا في تشخيص األوالد الذين يتعر 

 العالج للولد وعائلته. لإليذاء وفي منح

 أهداف الورشة:

 .ف على المواقف والمشاعر التي ترافق عملية البحث عن عالمات الضائقة  التعر 

 .ال عن عالمات الضائقة  رفع الوعي ألهمية البحث الفع 

   المختلفة لحاالت الضائقة واإليذاء. العالماتف على التعر 

   المختلفة لعالمات الضائقة. لتمييز بين درجات الخطورةل لب  ف على س  التعر 

   ف على أنواع اإليذاء.التعر 

 
                                                 

1
 2000וינט אשלים. מרץ 'שפ"י, ג -מערך הטמעה. חוברת הדרכה, משרדהחינוך -איתור ילדים בסיכון 
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تشخيص  لمشاعر التي يثيرهاق للقاء يتطر   من المفضل تمرير الورشة بعد أن سبقها -مالحظة

لقاء ق ورشة )نقترح تمريرها في الولد في خطر والتبليغ عنه. للتيسير عليكم، قمنا بإرفا

 .النظر" نغض   الالسابق( تحت عنوان "

 

 .فلزمن المخصص للورشة: ساعة ونصا

 مواد:

 أوراق وأقالم ولوح 

 ،وإشارات الضائقة، وفق درجات الخطورة، عالمات اإليذاء  جدول فارغ ألنواع اإليذاء

 عدد المشاركين.

 أنظر الملحق( وصف لحاالت إيذاء مختلفة(. 

  :وحدة  -"او اإليذاء تشخيص طالب يتعرضون للتنكيل أو اإلهمال"شرائح عرض

ومنع إيذاء األوالد والشباب، الخدمات النفسية االستشارية، وزارة التربية  جنسانيةال

 والتعليم.

 

 :افتتاحية

ف على عالمات الضائقةموضوع اللقاء: إلى  تتم اإلشارة التي تشير إلى التنكيل  " التعر 

 واإليذاء باألوالد والشباب".

روا بطالب يقلقهم ويخشَ  ض للتنكيل. يمكن التفكير ون أنه يتعر  ُيطلَب من المشاركين ان يفك 

أو كانت هناك  ون جددمن الماضي. إذا كان المعلم ر حالة، أو تذك  بحالة يواجهونها اآلن

 .(ة بالحاالت المطبوعة أدناه )أنظر الملحقر حالة، يمكن االستعانصعوبة في تذك  

 

ا على األسئلة التالية:  اآلن، على كل مشارك أن يجيب كتابي 

لد باختصار: ماذا يميزه بشكل عام؟ كيف يظهر في الصف، في مجموعة صف الو -1

طالب، في سيرورة التعل م؟ ما الذي يقلقك بالضبط؟ كيف يظهر هذا؟  متى أثيرت 

 الشكوك لديك؟

 العالمات التي أقلقتك. أكتب -2
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 ؟فيك هذا الولدأي مشاعر يثير  -3

 ؟ر ما تالحظهتفس  ما هي اإلمكانيات األخرى التي يمكن أن  -4

 ماذا قال؟فإذا كنت قد تحدثت مع الولد،  -5

 

 عمل في مجموعات:

  ل مجموعة ن كإلجابات التي كتبها. يقوم مندوب ماي طلِع كلُّ مشارك اآلخرين على

عالمات الضائقة التي ظهرت في الحاالت  مع التركيز على ،بتلخيص النقاط المركزية

 المختلفة.

 مع فقط ته، والحديث عن الموضوع يجب الحفاظ على السرية وخصوصية الولد وعائل

 األشخاص ذوي الصلة في اإلطار التربوي.

 . 

  

 

عة  :في المجموعة الموس 

 .يعرض كل مندوب تلخيص ما جرى في مجموعته

 

)انظر على اللوح ء وفق أنواع اإليذاء جدول عالمات اإليذا يجب رسممالحظة للموجه: 

 .(الملحق

اإليذاء المختلفة، وكتابتها في الجدول وفق أنواع  إلى عالمات أثناء النقاش، يجب التطرق

 اإليذاء.

يمكن االستعانة بهذه  مركزية يتم من خاللها تشخيص الضائقة والخطر. ثالثة معاييرهناك 

 تصنيف العالمات في الجدول.المعايير أثناء 

 المعايير هي:

 خطورة الظاهرة. 1                

 تكراريتها. 2                

 وجود ظواهر إضافية. 3                
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ي بنا إلى اعتبار أقواله ه حرماه من وجبة العشاء لن يؤد  يخبرنا بأن والدي ولد: على سبيل المثال 

 عالمة للضائقة )خطورة منخفضة، تكرارية منخفضة، وفي مجال واحد فقط(.

حظنا أنه )تكرارية( وال رةكثي مراتم من الطعام رِ وأخبرنا أنه ح   ولكن إذا عاد الولد مرة أخرى

ف بشكل عنيف بخالف سلوكه السابق )ظاهرة إضافية( وصار يتصر   )خطورة( هوزنفقد من 

من اآلونة  . إذا ظهرت حروقم حَتَمل ضائقة وإيذاءير الشك بثجب اعتبار أقواله عالمة تي

 لتنكيل.ضه للتعر   )חשד סביר(على جسده، فهذه عالمة خطيرة تشير إلى شك معقول ألخيرة ا

تكفي ا عالمة خطيرة. ر مع  بَ عتَ خالصة القول: وجود عدة عالمات بدرجة خطورة منخفضة ت  

  ض لإليذاء.لتعر  ارة الشك باضائقة وإثوجود إلشارة لعالمة خطيرة واحدة ل

االختصاصي النفسي \مختصة كالمستشارةالجهات المع  يجب االستمرار بمتابعة الولد والتشاور

هناك عالمات  عامل االجتماعي في قسم الرفاه االجتماعي وغيرهم طالمافي المدرسة أو ال

 بدرجة خطورة منخفضة.

ض لمخالفة جنائية، )יסוד סביר( ر أساس معقول لالعتقاد إذا توف   من واجبنا فبأن القاصر تعر 

 قسم الرفاه االجتماعي أو للشرطة.عن ذلك لمأمور الرعاية في  التبليغ

 

 :خالل النقاش ما يليق لمن المهم أن نتطر  

  التعليم، معالجين( )معلمين، عاملين في التربية ويمكن أن نصادف أثناء مزاولتنا لعملنا

ا في حالة خطيرة، يعانون من التنكيل أو اإلهمال.   أوالد 

   ن نرى القلق، ا في خطر. من الصعب أبشكل عام، من الصعب والمؤلم أن نصادف ولد

 .العنف الذي يعب ر عنهالكبير أو حتى  اليأس، األلم

   في سيرورة هؤالء األوالد خطوة مهمة تشخيص في  الكامنة صعوباتر الوعي للبَ عتَ ي

 التعامل مع هذه الصعوبات.

  َخرين والحصول التشاور وإشراك اآلسيمنحنا ولد للتنكيل، فض تعر  تنا شكوك برَ إذا ساو

 قوة في التعامل مع الموضوع.على إرشاد 

 ض للتنكيل واضحة أو قاطعة، كما ويمكن ، ال تكون عالمات التعر  في كثير من األحيان

 أن تظهر العالمات نفسها في أنواع مختلفة من اإليذاء.
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  إلى  شيررة بل يمكن أن يعالمات إلى التعر ض للتنكيل بالضروال يشير وجود

من المهم أال نتسرع . عوبات عاطفيةر، أو صصعوبات في التعلم، أو تأخر في التطو  

  ا.االستنتاج، وأن نتشاور دائمً  في

 

 

 :تلخيص

: جسدي، فة وفق أنواع اإليذاءفي نهاية النقاش، سيكون على اللوح عالمات كثيرة للضائقة مصن  

: الخطورة، التكرارية، ووجود ظواهر المعايير الثالثةق إلى طر  نفسي، جنسي وإهمال، مع الت

 إضافية أخرى.

 

 

ق إليها في انقاط   لتلخيص:نتطر 

 من عدة مصادر: منللتنكيل ُمحَتَمل ض تعر  العالمات التي تشير إلى  معرفة يمكننا 

جرى انطباعكم من لقاء  وأ ،الولد نفسه، أو من خالل إجراء مشاهدة للولد وعائلته

 آخرين، مهنيين، أو من عنه بحضوركم، أو من خالل حديث والديه عائلتهبين الولد و

 ثير الشك.أو جيران أطلعوكم على معلومات ت

  ذلك، ال عالمة عدة عالمات تشير إلى  ض للتنكيل أو اإلهمالالذي يتعر  الولد ُيظِهر

 واحدة )إال إذا كانت بدرجة خطورة مرتفعة(.

 من الزمن ال من خالل عالمات تظهر خالل فترة  م، يجب تكوين االنطباع منبشكل عا

أو  بدرجة خطورة مرتفعة لحديث عن عالمة، إال إذا كان افقط مرة واحدةعالمة تظهر 

 تثير القلق بشكل خاص.

 التنكيل أو  تختلف عنأخرى من أسباب  يمكن أن تنبع عالمات كثيرة مثيرة للشك

قذرة، فهذا ال يعني أنه  مالبس غير مرتبة أو إذا كان هناك ولد يلبساإلهمال. مثال، 

التعلمي ه ا، وأن يكون أداؤض لإلهمال. يمكن أن يبدو هذا الولد سعيدً يتعر  

ا.واالجتماعي سليمً   ا وسوي 



 دولة إسرائيل
 وزارة التربية والتعليم

 اإلدارة التربوية

 قسم أ، الخدمات النفسية االستشارية

 قسم برامج المساعدة والوقاية

 وحدة الجنسانية ومنع اإليذاء الجنسي

   

 02-5603256פקס  02-5603233טל'   91911,ירושלים, 2רח' דבורה הנביאה  

 www.edu.gov.il|  02-5603256فاكس  02-5603233هاتف  91911القدس, -, اورشليم2شارع دبورا هنبيئة 

  جسدية لدى األوالد الذين يعانون من صعوبات  سم كبير من العالماتقيظهر

 رية.عقلية أو تطو   أو ניים(ריקויים אוג)ל

ض للتنكيل أو اإلهمال هو هبوط العالمة األساسية التي يمكن من خاللها تشخيص ولد يتعر  

ماعية. يظهر هذا من لناحية العاطفية، التعلمية، واالجتر واضح في أدائه العام: من اأو تغي  

ر كبير برغبته في ، وتغي  )بالنسبة للولد نفسه( أو غير اعتيادي خالل سلوك غريب

ا، وعدم رغبته في الخوض في تجارب جديدة الخوض في تجارب كان يستمتع بها سابقً 

ر في مي أو تغي  هبوط في أدائه التعل  أو م مواضيع جديدة رغم وجود قدرات جيدة لديه، وتعل  

 م بشكل عام.تعامله مع التعل  

في كثير من األحيان، ال تكون عالمات التنكيل واضحة أو قاطعة، لذلك، من المهم أن ال 

 ا.نتسرع في االستنتاج وأن نتشاور دائمً 

 :يجب أن نتذكر

األلم  ، اليأس،ر. من الصعب أن نرى القلقا في خطأن نصادف ولدً  والمؤلم من الصعب

سيمنحنا ل تنكيل، حصووحتى العنف الذي يعب ر عنه. عندما تساورنا الشكوك ب الكبير

 قوة للتعامل مع الموضوع.ك اآلخرين، والتشاور واإلرشاد إشرا

ا كون عنوانً ي)פורום( أشخاص في المدرسة ن من ر مكو  صغ  طاقم مُ يمكن تشكيل 

 الصعوبات.للمشاورة والحصول على الدعم والحديث عن 

الشك،  لة تثير فينااالختصاصية النفسية في المدرسة في كل حا\يمكن التوجه للمستشارة

جتماعية أو مأمورة الرعاية في قسم الرفاه االعاملة ال عأيًضا مالتشاور  نايمكنكما و

 2االجتماعي.

 

 توجيه لشرائح العرض:

ف يمكننا أن نعرف أن يكومعلومات إضافية عن عالمات التشخيص، يمكننا الحصول على 

االستعانة بها؟.. من التي يمكننا  ما هي الجهاتوا هو واجب التبليغ؟ موحالة توجب التبليغ؟ ال

  .خالل شرائح العرض
                                                 

2
تربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الرفاه االجتماعي إصدار وزارة ال –"חוברת הדרכה לאיתור ילדים בסיכון"  من 

 وجمعية أشليم.
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 ولمواد إضافية: توجيه لمراجع هذه الورشة

  "إصدار وزارة التربية والتعليم بالتعاون  –"חוברת הדרכה לאיתור ילדים בסיכון

 ."أشليمه االجتماعي و"ع وزارة الرفام

 إصدار وزارة التربية والتعليم بالتعاون  -ון מערך הטמעה ""איתור ילדים בסיכ

 ."أشليمع وزارة الرفاه االجتماعي و"م

התמודדות עם מצבי פגיעה, מצוקה וסיכון בקרב ילדים  –"בסוד ילדים"  •

ستشارية وزارة التربية والتعليم، الخدمات النفسية االבליותרפיה. יבאמצעות ב

 بعض النصوص من األدب العربي(.". )يتطرق لأشليم"و

"איתור ילדים, צעירים ובוגרים בעלי מוגבלות המצויים בסיכון להתעללות  •

وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة  –מהלכה למעשה"  –והזנחה 

 .2009 الرفاه االجماعي وأشليم وصندوق "َشلِم"،
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 :ملحقات

 

 مات التشخيص وفق أنواع اإليذاءجدول عال .1

 

 المعايير

 إليذاء عالمات

 لضائقة وإشارات

 جسدي

إليذاء عالمات 

 لضائقة وإشارات

 نفسي

إليذاء عالمات 

  وإشارات لضائقة

 جنسي

إليذاء عالمات 

 لضائقة وإشارات

 إهمال

     خطورة الظاهرة.1

     منخفضة

     متوسطة

     مرتفعة

     التكرارية.2

     ة واحدةمر

     عدة مرات

     ظواهر إضافية أخرى.3

 

لشاحر أيزك، يمكن  موجز تاريخ التنمر فيلم المركز التكنولوجي في حولون: .2

  استخدامه في المجتمع العربي.

 / סוזן וגה  לוקה أغنية .3

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj79MuJ7NbOAhVDJcAKHfhBCi8QyCkIHDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dko7xyUwFfzo&usg=AFQjCNG6dYuy2tRik4nfbezUYO9zP6zphw&sig2=anQYOogZ4irpMWb0GBsfAg
https://www.youtube.com/watch?v=0m9EWNDq9hw
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 : االتحوصف  .4

 لالستخدام وفق الحاجة خالل الورشة:، وحدثان إضافيان فيما يلي حدثان مع توجيهات

 

ه ق إليها -للموج   :نقاط يجب التطر 

 أن الكثير من عالمات قبل الخوض في تحليل الحالة وتشخيص الخطر، ال بد أن نتذكر ب

 سباب أخرى.بع من التعر ض للتنكيل أو اإلهمال بالضرورة بل من أنتالتشخيص ال 

   ق للحالة من خالل المعايير الثالثة: الخطورة، التكرارية، أثناء النقاش، يجب التطر

ا لعوامل أخرى كمعرفتنا السابقة  ووجود ظواهر إضافية أخرى. يجب التطرق أيض 

ر م  ومعلوماتنا عن الولد وعائلته، المحادثة التي أجريت مع الولد، المحادثة مع والديه، ع  

 ها.الولد وغير

  في الحالة أعاله عدة عالمات:توجد  

ا وفعاال اطفية ومدى حيويته وفعاليته، حيث ر في حالة خالد العتغي   .1 بشكل كان مرح 

 .في اآلونة األخيرة تعبان عام غير أنه

 عدة مرات والتأخر باستمرار.عن المدرسة التغيب .  2

 .عالمات حمراء أسفل عينيه . 3

 1الحالة 

ال  ، عدة مراتبشكل عام. تغي ب خالد عن المدرسة خالد، طالب َمِرح وفع 

عندما يحضر إلى المدرسة يأتي أنه في اآلونة األخيرة وقد الحظت المربية 

شوهد عينيه.  حمراء أسفل تعبان، جسده نحيل، وتوجد عالماتمتأخًرا و

حالته التعلمية متوسطة وال يوجد تغي ر و خالد مع أصدقائه في الفرص،

  كبير في تحصيله العام.
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توجد عدة عالمات )وجود ومات بتكرارية عالية )تكرارية(، في هذه الحالة، تظهر العال

وسيثار الشك بوجود درجة خطورة مرتفعة مات لحصيلة العالتوجد ظواهر إضافية(. 

حالة خطر. إذا ظهرت العالمات الحمراء تحت العينين وحدها )دون ظواهر إضافية( 

 . طبي، فهي بدرجة خطورة مرتفعة-طيلة الوقت ودون تفسير صحي

 

 

 جمع  الوقت كي ننتبه لعوامل أخرى وأمور يمكن القيام بها من أجل اآلن حان

 صورة أوضح:  معطيات ومعلومات تمنحنا

ا. يمكن االختيار أن يكون ر خالد في وصف الحالة عمد  م  ر ع  ذكَ لم ي   :عمر الولد 

ر هذا على طريقة التعامل مع الحالة، صغير السن أو كبير السن. سوف يؤث  

ض للتنكيل، أن تظهر هذه العالمات لدى المراهقين دون التعر  حيث يمكن 

ب عن د على الجهاز والتغي  التمر  أو كالتعب والرغبة في االستمرار في النوم، 

يختارون أن يعملوا بعد الدوام المدرسي َمن ن الشباب المدرسة وغيرها. هناك مِ 

ر الحديث هنا عة، ولكن ال يدوأو في المساء. يجب معالجة الموضوع والمتاب

  كيل بالضرورة.نتعن 

 أمور يمكن القيام بها: 

من المفضل إجراء محادثة مع الولد وإطالعه على ما يقلقكم، وتكوين انطباع  

 من إجاباته، ومن مدى تعاونه والمشاعر التي تثار أثناء الحديث.

 محادثة مع الوالدين 

يين الذي يعرفون يمكن جمع معلومات عن أداء الولد من باقي العاملين المهن 

وغيرهم.  סייעות(الولد كمعلمي المواضيع اآلخرين، المعالجين، المساعدات )

جمع في يجب أن نحرص على أن ال نكشف ما يثير شكوكنا بل التمحور 

 المعلومات التي نحتاجها.

  

 من المهم التشاور مع . نشعر بأن الشك يساورنا في كثير من األحيانس: التشاور

 م اتخاذ القرار وحدنا.المستشارة وعد
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: مرشدة الخدمات النفسية التشاور معهاهناك جهات أخرى يمكن للمدرسة 

االختصاصية النفسية للمدرسة، االستشارية، مفتشة المدرسة، مفتشة المستشارات، 

 العاملة االجتماعية أو مأمورة الرعاية في الرفاه االجتماعي.
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 :2الحالة 

. يأتي إلى حصة الفنون مزوًدا باألدوات الالزمة ومطيعسنوات(، طالب هادئ  7عادل )

 م الرسمة التالية:سَ دائما، رَ 

 

وزارة  –מהלכה למעשה"  –לדים, צעירים ובוגרים בעלי מוגבלות המצויים בסיכון להתעללות והזנחה "איתור י :الرسمة منقولة من •

 .2009 ماعي وأشليم وصندوق "َشلِم"،تالتربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الرفاه االج

 
•  .2009. 
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 :نقاط يجب التطرق إليها -وجهللم

ننا هذه من ناحية، تمك  ، فاجدلي   مات أو أي وسيلة إسقاطية أخرى استخدام الرسو ي عَتَبر بشكل عام،

ا عند الحديث عن مَ من التعر   الوسائل ن ال ف على عالم األوالد والشباب الداخلي، خصوص 

ر السن، غير أن استخدام هذه غَ صِ  اء عائق معين أوبالكلمات جر   منفسهأالتعبير عن  ونيستطيع

ذلك  ا في استخدامها، وب تأهيال واختصاص  الوسائل اإلسقاطية )ومن ضمنها الرسومات( تتطل  

ي ستخدام هذه الوسائل دون توخ  عديدة. إن اال هاتفسيرات باإلضافة إلىا شخصية جد  ال لدالالتها

في مجرى التحقيق إذا  خل  ب الضرر، كما ويمكن أن ي  شكل مخطوء يمكن أن يسب  بو رذالح

 . 3اجري الحق  ا

ا، الرسمة، والتي تظهر فيها يدان كبيرتان جد   -تثير الشك عالمة واحدةتوجد في هذه الحالة 

يدور  فقط. مرة واحدة -التكراريةمنخفضة،  -ةدرجة الخطورنوافذ عليها قضبان وغيرها. 

سم وسيلته المفضلة للتعبير عن الحديث هنا عن طالب هادئ وصغير السن ويمكن أن يكون الر

نفسه. في هذه الحالة من المحبذ المتابعة ومالحظة عالمات إضافية ووجود رسومات إضافية 

 االت األخرى،ف عليه أكثر في المج، والتعر  يقة وقريبة مع الولدتثير الشك. يجب خلق عالقة وث

بيت دون كشف الشكوك التي مع الوالدين وتكوين انطباع عن الحالة في ال كما ويمكن التواصل

 تساورنا.

 

 :وفق المعايير والتوجيهات نفسهافيما يلي حاالت إضافية للتحليل 

 

 

                                                 
3

وزارة  –מהלכה למעשה"  –"איתור ילדים, צעירים ובוגרים בעלי מוגבלות המצויים בסיכון להתעללות והזנחה  :من 

 .2009 التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الرفاه االجماعي وأشليم وصندوق "َشلِم"،
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 :4 الحالة

بعنف شديد في اآلونة األخيرة، وكثيًرا ما تستخدم كلمات نابية وبذيئة،  شاديةف تتصر  

البكاء في وتلبس مالبس فاضحة في بعض األحيان. الحظت المعلمة أن شادية تنفجر ب

ف عنيف تجاه اآلخرين. تحول إلى اتهامات وتصر  كثير من األحيان، والذي سرعان ما ي

دو منقطعة عما يحصل حولها. عندما أرادت المربية شادية تحلم أحالم يقظة كثيًرا، وتب

الحديث معها قالت شادية انها تكره نفسها وجميع الناس وطلبت منها أن تتركها 

 وشأنها.

 :3الحالة 

خيرة ونة األبت منال عن المدرسة في اآلمنال، طالبة جيدة وهادئة بشكل عام. تغي  

ولكن أليام معدودة فقط. أحيانا تأتي إلى المدرسة بمالبس طويلة، حتى في األيام 

نظيفة  مالبسهاجديدة ووفق الموضة، و غير أنها تلبس دائما مالبس ،الحارة

أنها تنطوي وتنزوي وحدها خالل الفرصة. عندما اقتربت  ومرتبة. الحظت المعلمة

تخبرها بأنها تريد الحديث معها، ابتعدت إلى الخلف منها ومدت يدها لتالطف كتفها و

ن ابت إجابات مختصرة وموضوعية وقالت اأثناء المحادثة، تعاونت وأج َفِزَعة.

وأن مالبسها الطويلة أجمل وأنها تبقى وحدها في الفرصة ألنها تفضل  األمور عادية

 أن تقرر مع من تقضي وقتها.، وان من حقها ذلك


