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Abstract 
Purpose: the aim of this study was to 
investigate dental students' educational 
experience, attitudes and knowledge with 
regard to child physical abuse in all dental 
schools in United Arab Emirates.  
Material and methods: The data were 
collected by self-administered structured 
questionnaire completed by 578 under 
graduate dental students in four (all) dental 
schools in United Arab Emirates. Data 
analyzed using descriptive analyses for 
responses to each question.  
Results:  The results indicated that there is 
lack of knowledge of reporting procedure, 
signs of physical abuse and social 
indicators among all respondents. Most 
students indicated that their dental school 
was the main source of information on this 
topic.  
Conclusions: the finding of the current 
study revealed that dental students were 
not sufficiently prepared to know what to 
look for when they suspect child abuse and 
what to actually do when they encounter 
this problem in a professional setting.  To 
provide better care for these young 
domestic violence victims, dental schools’ 
curriculum modifications should focus on 
providing students with concrete 
educational experiences regarding child 
abuse cases. 
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 ملخص
ن ان اهلدف من هذه الدراسة هو تقييم مقدرة طلبة كليات طب األسناك

يف دولة االمارات على تشخيص وحتديد حاالت االعتداء اجلسدي على 
 .األطفال

نات ُصممت خصيصاً امت مجع املعلومات عن طريق استبي: املواد والطرق
طالب وطالبة يدرسون طب  578لغرض هذه الدراسة ومت تعبئتها من قبل 

ن يف أربع جامعات خمتلفة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ، مث مت ااألسن
تخدمة وصفي للرد على األسئلة املسنات باستخدام التحليل الاحتليل البي
 .هلذا الغرض

هناك بعض النقص يف معرفة عالمات االعتداء  أنأظهرت النتائج : النتائج
اجلسدي واملؤشرات االجتماعية اليت قد ُتساعد يف حتديد مثل هذه 

لطبيب  أنمن املشاركني % 80وأكد . احلاالت بني مجيع املشاركني
حول االبالغ عن حاالت االعتداء اجلسدي يف حال  قانوينالتزام  ناسناأل

ىل إ ضافةإلالذين يقوم بعالجهم ، با األطفالعلى أحد  آثارهالو لوحظت 
عليهم التزام أخالقي مهين  أنوا مدركني بنامن املشاركني ك% 94.3 أن

 .األطفالبالغ عن حاالت االعتداء اجلسدي على اإلحول 
طالب كليات طب  أناحلالية  كشفت نتائج الدراسة: االستنتاجات

يؤخذ  أنمل يكونوا مستعدين مبا فيه الكفاية ملعرفة ما الذي جيب  ناسناأل
وما  األطفالعلى  اجلسدي بنظر االعتبار عند االشتباه حباالت االعتداء

. يقوموا به ملواجهة هذه املشكلة من الناحية املهنية أنالذي يتوجب عليهم 
ور  العمل اليت تدف اىل  أو تلقي احملاضرات لديهم الرغبة يف أنوأكدوا ب

ولتوفري رعاية . رفع مستو  قدرتم على القيام بتشخيص مثل هذه احلاالت
على تعزيز معرفة أطباء  يتم الرتكيز أنأفضل لضحايا العنف املنزيل، ينبغي 

 .مارايت املستقبل ليتمكنوا من املسا ة باالرتقاء بصحة التمع اإل ناأسن
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