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 المستخلص

د اأطلىا  مىن ضىسىري يىة الفلىف فىل الوةايىة مىن الع ى  اأهدفت الدراسة إلى  التعىرع على  دور م ىاا  ما

أشىكا  الع ى  اأسىري التعىرع على  وكىللك  ،سىرية بمحاف ىة جىد م ر العاملين فل مجا  الحمايىة اأوجهة 

مىد  فعاليىة وإسىهاا م ىاا  مايىة الفلىف مىن وجهىة م ىر الكشى  عىن و ،التل يتعامف معها م اا  مايىة الفلىف

التعرع عل  الدور الوةائل ل  اا  مايىة الفلىف فىل ، وكللك ة اأسرية بمحاف ة جد العاملين فل مجا  الحماي

التوصف إل  مقتر ات تفويرية ل  اا  ماية الفلف فل الوةاية مىن و ،عدا تكرار الع   االسري ضد اأطلا 

لىك مىن وذ ،وةد اعتمدت الدراسة عل  مى ه  المسىا االجتمىاعل بوسىلوع العي ىة، الع   اأسري ضد اأطلا 

عي ىىة عمديىىة مىىن العىىاملين فىىل مجىىا  الحمايىىة اأسىىرية بمحاف ىىة جىىد  مىىن ف ىىة  البىىا  ين ال لسىىيين خىىال  

 ،واسىتددا االسىتبياك كىودا  رئيسىية لجمىي البيامىات مىن عي ىة الدراسىة ،( ملرد 57واالجتماعيين (، وعددهم  

وكاك من أهم ال تائ  أك غالبية أفراد عي ة الدراسة ال يعلموك بوشكا  الع   اأسري التىل يتعامىف معهىا م ىاا 

أشىىكا  الع ىى   أبىىر ( وتم لىىت 23.0( وامحىىراع معيىىاري  03.2، وذلىىك بمتوسىىا  سىىابل بلىى    مايىىة الفلىىف

، كمىا أههىرت ال تىائ  أك للفلىف اأسري التل يتعامف معهىا م ىاا  مايىة الفلىف فىل االيىلاظ اللل ىل والجسىدي

( 03.0غالبية أفراد عي ة الدراسة يوافقوك عل  فعالية وإسهاا م اا  ماية الفلف، وذلك بمتوسا  سابل بلى   

أهم تلك االسهامات فىل يىتم إخعىان مىن يلىزا مىن اطىراع  الىة ا يىلاظ وتم لت  ،(.230وامحراع معياري  

أههىىرت كمىىا  ،ويسىهم فىىل مشىىر التوعيىة بملهىىوا االيىىلاظ وخفورتىهإلى  بىىرام  توهيليىة  ملسىىل أو اجتمىىاعل(، 

محىاور أدا  الدراسىة وفقىا  أفىراد العي ىة محىو  فروق ذات داللة إ صائية فل متوسىفات رراظال تائ  عدا وجود 

محىاور أدا  أفىراد العي ىة محىو  فروق ذات داللة إ صىائية فىل متوسىفات رراظ عدا وجودكللك  ،لمتغير ال ون

 وفقا  لمتغير الل ة العمرية، الدراسة 
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محىاور أدا  أفىراد العي ىة محىو  فروق ذات داللىة إ صىائية فىل متوسىفات رراظ أههرت ال تائ  عدا وجودكما 

سن أم مة ولوائا رادعة وتلعيف اأم مة وةد أوصت الدراسة بعرور   الدراسة وفقا  لمتغير المؤهف العلمل3

 3الع   اأسري ضد اأطلا  من ةبف الجهات المع يةالقائمة لتسهم فل الحد أو التقليف من 

 3الوةاية اأسرية، الحماية اأسري، الع   الفلف،  ماية م ااالكلمات المفتاحية: 

 

The Role of the Child Protection System in Preventing Domestic Violence 

against Children from the Point of View of Family Protection Workers in 

Jeddah Governorate 

 

Abstract 

The study aimed to identify the role of the child protection system in preventing 

domestic violence against children from the point of view of those working in the 

field of family protection in Jeddah Governorate, as well as to identify the forms 

of family violence that the child protection system deals with, and to reveal the 

effectiveness and contribution of the child protection system from the point of 

view. Workers in the field of family protection in Jeddah considered, as well as 

identifying the preventive role of the child protection system in non-recurrence of 

domestic violence against children, and coming up with development proposals 

for the child protection system in preventing family violence against children, and 

the study relied on the social survey method in the sample method, And that is 

through an intentional sample of workers in the field of family protection in 

Jeddah governorate from the category (psychological and social researchers), 

whose number is (75) single, and the questionnaire was used as a main tool to 

collect data from the study sample, and one of the most important results was that 

the majority of the study sample individuals did not know about forms of violence. 

The family that the child protection system deals with, with an average of (2.30) 

and a standard deviation (0.94). The most prominent forms of domestic violence 

that the child protection system deals with are verbal abuse and The results 

showed that the majority of the study sample agreed on the effectiveness and 

contribution of the child protection system, with an arithmetic average of (2.82) 

and a standard deviation (0.48). 
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Or social), and it contributes to spreading awareness of the concept of 

victimization and its seriousness, as the results showed that there are no 

statistically significant differences in the averages of the sample members 

’opinions towards the study tool axes according to the gender variable, as well as 

the absence of statistically significant differences in the averages of the opinions 

of the sample members towards the study tool axes. According to the age group 

variable, the results also showed that there are no statistically significant 

differences in the mean opinions of the sample members towards the study tool 

axes according to the scientific qualification variable. The study recommended the 

necessity of enacting deterrent systems and regulations and activating the existing 

systems to contribute to the reduction or reduction of family violence against 

children by the concerned authorities3 

Keywords: child protection system, family violence, family protection, 

prevention. 

 

 

 المقدمة: . 0

عليهىىا  التىىل يقىىواالشىىريعة ا سىىالمية بتكىىوين اأسىىر  بشىىكف ملحىىوه وجعلهىىا اللب ىىة اأولىى   اهتمىىتلقىىد        

أسىىلوع تكوي هىىا والىى  م  التكىىوين السىىليم للمجتمىىي وجعلتهىىا ضىىرور  دي يىىة واجتماعيىىة لب ىىل البشىىر مىىن  يىى 

وا والزوجىة وبيىاك  قىوق اأب ىاظ و قىوق كىف مىن الىز اأسىرية،المؤدية إليهىا كالدفبىة والىزواا والعالةىات 

  (7:02273،العروداأسرية  والسلفة اأسرية وطرق مواجهة المشكالت والدالفات 

وتعد هاهر  الع   اأسري من ال واهر االجتماعية الم تشىر  فىل العديىد مىن المجتمعىات ا مسىامية 

دثىة فىل هىلا المعاصر  ومن المعلوا أك المجتمعات ا سىالمية والعربيىة ليسىت بعيىد  عىن تلىك المشىكالت الحا

العصر اللي ههرت عليه التق يات الحدي ة واملجرت فيه التق ية ال ور  المعلوماتية مما جعل ا ملاجو فل كف يوا 

أو أمها مىن الجىرائم التقليديىة ولكىن  م لصلة،ب ما من اأمماط الحدي ة والتل ت هر أو  مر  وتشكف كجريمة 

 (02003 غامم،لمجتمي من ةبف  طريقة ارتكابها يتم بفرق مستحدثة لم يعرفها ا

فىىاك للع ىى   واسىىتلحالها،ومىىن هىىلا الم فلىىل فىىاك لكىىف هىىاهر  عوامىىف ومسىىببات أدت إلىى   ىىدوثها 

كمىا أك هىلا الع ى  الىلي يعاميىه الفلىف  تجاهىه،اأسري ضد الفلف أسبابا  كلما توافرت بشد  ا داد هلا الع   

بف يتعد  ذلك إل  عد  أشكا  أخر  وهلا التعىدد  عن طريل أفراد أسرته ال يقتصر عل  أسلوع وشكف معين

 (003:ا.020 اأمين،بفبيعة الحا  له توثير كبير فل ا دياد معاما  الفلف  
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على  الفلىف والتىل ضد اأطلا (؛  ال اهر   الع  وم را  لما التمسه البا   من اآلثار السلبية لتلك 

  ماية للفلف للوةاية من الع   اأسري؛يعود ضررها عل  اأسر  والمجتمي، ولكوك وجود م اا 

عىن دور م ىاا  مايىة الفلىف فىل الوةايىة مىن  للبحى  والتقصىلإفىراد المسىا ة الكافيىة ير  البا    

 الع   اأسري ضد اأطلا  من وجهة م ر العاملين فل مجا  الحماية اأسرية بمحاف ة جد 3 

 

 :  الدراسةمشكلة . 0.0

ال ص  ال امل من القرك العشرين ك ير من التغيىرات السىريعة ابتىداظ  لقد شهد المجتمي السعودي فل 

بما أ دثته ثور  االتصاالت والتك ولوجيا فل العقدين الماضيين كامت كليلىة با ىدات تغيىرات سىريعة فىل ب ىاظ 

المجتمي بكافة ع اصره ومكوماته، ومن ضم ها اأسر  التل شهدت تغيرات ب ائيىة ووهيليىة أثتىرت فىل تلاعىف 

د  أفرادها وأدائها لكافة وهائلها ال لسية واالجتماعيىة واالةتصىادية، وربمىا تكىوك مصىدر إ عىاا أو خفىر يهىدت

التىل  المشىكالت، واللي يعتبر من أهىم اأسريم ف ما محن بصدده الع   ؛ أ د أععائها؛ فيشعر بعدا اأماك

 العربية السعودية مم لة   المملكةب من  كومة اللي تفلت  اأمر ،اأفراد، والسيما اأطلا لها أثر كبير فل  يا  

مشىىاظ إخرهىىا روكىىاك اأسىىر ، للتعامىىف مىىي هىىاهر  الع ىى   القيىىاا بعىىد  جهىىود االجتماعيىىةفىىل و ار  الشىىؤوك 

عىاا ( .0هى؛؛  يى  تدىدا ا دار  الفلىف 0007/./0 بقىرار و اري بتىاري  االجتماعيةالعامة للحماية  ا دار 

م ىاا اأمىاك اأسىري؛ تىم صىدور  لالعربية السعودية فل تقديم ما يحقتىدوك3 واستمرارا  فل جهود المملكة فما 

 االجتماعيىة وكؤهى؛، كمىا أصىدرت و ار  الشى07/00/00.0تىاري  فىل  (70ا/ السامل رةىم  باأمرالحماية، 

 تىاري ( فىل 0.205رةىم   جتماعيىةاالوك ؤبقرار معىالل و يىر الشى ا يلاظالت ليلية ل  اا الحماية من  الالئحة

تىاري  فىل  (.5420رةىم   االجتماعيةبقرار و ير العمف والت مية  اأخير  الالئحةثم صدرت ه؛، 7/00.7/.

  ه؛02/0/00023

 

 :  الدراسةأهمية . 0.0

 : جامبين؛ اأهمية العلمية واأهمية العملية عل  ال حو التاللفل  تتم ف أهمية الدراسة

مشىىىكلة الع ىىى  اأسىىىري ضىىىد اأطلىىىا ؛ والتىىىل ت عىىىد مىىىن أهىىىم المشىىىكالت التربويىىىة  تسىىىتعرل الدراسىىىة -

 واالجتماعية التل يتعرل لها اأب اظ من والديهم أو أفراد أ سرهم3

الدراسة تت او  هاهر  عل  درجة كبير  من اأهميىة؛ لمىا تحتىوي عليىه مىن رثىار سىلبية فىل اأطلىا  مىن  -

ال  ري المىرتبا بىالع   وا ىد  مىن  للجامبية أخر ، فهل تعي  ما ية، وفل المجتمي مستقبال  من ما 

 الدراسات التل ت جر  فل مجتمي له خصائصه ال قافية واالجتماعية المحدد 3 

يؤمف فل أكت ال تائ  التل ستتوصىف إليهىا الدراسىة؛ يمكىن أك تكىوك مرشىدا  للقىائمين على  رعايىة اأطلىا   -

بىىالمجتمي؛ مىىن أجىىف برمىىام  شىىامف تسىىهم فيىىه الهي ىىات والمؤسسىىات االجتماعيىىة والتربويىىة وا عالميىىة 

 بالتوعية بهله ال اهر  ومد  خفورتها3 
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 أهداف الدراسة: . 3.0

 إل  تحقيل اأهداع اآلتية:  تهدع الدراسة

مىن وجهىة م ىر العىاملين فىل  سري التل يتعامف معها م اا  ماية الفلىفأشكا  الع   اأالتعرع عل   03

 جد 3مجا  الحماية اأسرية بمحاف ة 

مد  فعالية وإسهاا م اا  ماية الفلف من وجهة م ر العىاملين فىل مجىا  الحمايىة اأسىرية  الكش  عن 03

 3بمحاف ة جد 

مىن وجهىة فل عدا تكرار الع   االسري ضىد اأطلىا  عل  الدور الوةائل ل  اا  ماية الفلف التعرع  3.

 م ر العاملين فل مجا  الحماية اأسرية بمحاف ة جد 3  

 تساؤالت الدراسة: . 4.0

 :  ا جابة عل  التساؤالت اآلتيةهله الدراسة إل   تسع 

 م اا  ماية الفلف؟ما أشكا  الع   اأسري التل يتعامف معها  -0

مىىا مىىد  فعاليىىة وإسىىهاا م ىىاا  مايىىة الفلىىف مىىن وجهىىة م ىىر العىىاملين فىىل مجىىا  الحمايىىة اأسىىرية  -0

 بمحاف ة جد ؟

ما الدور الوةائل ل  اا  ماية الفلىف فىل عىدا تكىرار الع ى  اأسىري ضىد اأطلىا  مىن وجهىة م ىر  -.

 العاملين فل مجا  الحماية اأسرية بمحاف ة جد ؟  

ات التفويرية ل  اا  ماية الفلف فل الوةاية من الع   اأسىري ضىد اأطلىا  مىن وجهىة ما المقتر  -0

 م ر العاملين فل مجا  الحماية اأسرية بمحاف ة جد ؟  

 :  واالجرائية( )النظريةالدراسة مفاهيم . 5.0

 العنف:/ 0

يعرع الع   بومه " السلوك المصا ب للقسو  والعدواك والقهر وا كراه وهو عاد  سلوك بعيىد عىن 

التحعىىر والتمىىدك تسىىت مر فيىىه الىىدوافي والفاةىىات العدواميىىة اسىىت مارا  صىىريحا  كالعىىرع والتكسىىير والتىىدمير 

 ( 073 :.022 ،للممتلكات باستدداا القو  وا كراه "   الدولل

الع   إجرائيا  بومه: هو سلوك فعلل أو لل ل يتعمن استدداا القو  والتهديد  لحاق ويعرع البا   

 اأذ  والعرر باآلخرين3

 األسري:/ العنف 0

يعرع الع   اأسري بومه " هو كف سلوك يقوا به أ د أفراد اأسر  ويلحىل ضىررا  ماديىا  ومع ويىا   

واعىه والفىرد واالعتىداظ الج سىل و ىبر الحريىة ضد فرد رخر من اأسىر  ملسىها ويشىمف الع ى  العىرع بوم

 (03. :.022 ،والحرماك من  اجات أساسية وإجبار اللرد عل  القياا بلعف ضد رغبته"   هتاو

: عل  أمه ذلك السىلوك الممىارع على  أ ىد أفىراد اأسىر  ومىت  ع ىه إجرائياويعرع الع   اأسري 

 عليهم3ضرر مادي أو مع وي 
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 الطفولة:/ مرحلة 3

وكلمىة طلىف تفلىل  ال عومىة،وأصف الللظ مىن الفلولىة أو  شلظ،الفلف فل اللغة هو الصغير فل كف 

 عل  اللكر واأم  3 

 -هل: والفلف ع د علماظ االجتمان يعرع فل ثالثة أوجه 

 اأول : هل من مر لة التكوين وممو الشدصية وتبدأ من الميالد  ت  طور البلوغ3  -

 سب السن  يى  يسىم  طلىال  مىن لح ىة المىيالد  تى  سىن ال اميىة عشىر مىن  الفلولة تتحدد ال امية: إك -

 عمره3 

وتدتلى  مىن ثقافىة إلى  أخىر  وةىد ت تهىل ع ىد  الرشىد،ال ال ة: الفلولة هل مىد  الحيىا  مىن المىيالد إلى   -

  ( 3..0 :ا.022،  القشقشل البلوغ أو ع د الزواا

 هو كف إمساك فل سن السابعة ولم يتجاو  سن ال ام ة عشر من عمر 3 :للفلفأما التعري  ا جرائل 

  األطفال:/ العف ضد 4

يعرع الع   ضد الفلف بومه هو" مجموعىة مىن الممارسىات التىل يقىوا بهىا أ ىد أععىاظ اأسىر  أو 

 العائلىىة ضىىد أطلالهىىا ممىىا يعىىرل  يىىا  الفلىىف أم ىىه وسىىالمته وصىىحته الجسىىدية والعقليىىة للدفىىر مىىن ةبىىف مىىن

وإرغامىه على  القيىاا  ،الحرماك من  اجاته اأساسىية شتمه،  بسه، بومواعه،يقوموك عل  رعايته، كالعرع 

 (0200:43 ، اأسعدبلعف ضد رغبته " 

أي عمف أو سىلوك متكىرر ومتعمىد ودائىم الحىدوت يصىدر  بومه:ويعرع الع   ضد اأطلا  إجرائيا  

تجاه الفلىف ويتسىبب فىل إ ىدات أي مىون مىن اأذ  أو العىرر على  الفلىف سىواظ  ،من ةبف أ د أفراد اأسر 

 ضررا  بدميا  أو ملسيا  أو ج سيا 3

 الطفل:حماية  نظام/ 5

يعرع ال  اا بومه " وعرفه  بومه "الى ما أو اأسىلوع الىلي يتكىوك مىن عىد  ع اصىر أو و ىدات مترابفىة، 

ال  ىاا" وه ىىاك مىن يعفى  ال  ىاا تلصىيال  أك ىىر على  أمىه " مجموعىة مىىن تتكامىف فيمىا بي هىا مىن أجىىف تحقيىل أهىداع 

اأجزاظ أو ال  م اللرعية التىل تتىداخف العالةىات بىين بععىها وبىين ال  ىاا الىلي يعىمها والتىل يعتمىد كىف جىزظ م هىا 

 3  (0224:050الكافل،  عل  اآلخر فل تحقيل اأهداع التل يسع  اليها هلا ال  اا الكلل"  عبد

أصدرتها  كومىة مجموعة من اللوائا والمواد التل  بومه:البا   م اا  ماية الفلف اجرائيا   ويعرع

والتىل تقىوا بت ليىلها و ار  المىوارد البشىرية  أمواعىهالفلف من الع   بكافىة  المملكة العربية السعودية لحماية

 بهدع وةاية الفلف المع  3والت مية االجتماعية مم لة با دار  العامة للحماية االسرية 

 االجتماعية:الحماية / 6

ي ع   بالحماية االجتماعية؛ المجهودات المقامة لتحقيل االسىتقرار االةتصىادي واالجتمىاعل وال لسىل 

 للمواط ين، وتحسين جود  الحيا  وتقليف المداطر، ودعمهم ع د الحاجة فل مرا ف  ياتهم المدتللة،
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ضمام ا لحل العيش الكريم، والحدت من اللقر والعع  وا ةصاظ، وتهتم الدولة بوضي بىرام  وةائيىة  

ن الحماية المؤةتة والد  ، و ار  المىوارد البشىرية والت ميىة االجتماعيىة 3اعمة أفراد المجتمىي ع ىد  ىاجتهمتمكِّ

0200)3 

 الدراسات السابقة والنظرية المستخدمة . 0

 السابقةالدراسات  .0.0

دراسة مسحية تحليلية فل م فقة المدي ة  :بع واك " الع   اأسري (0101 ،)نايف المروانيدراسة 

 ،وةد هىدفت الدراسىة إلى  التعىرع على   جىم مشىكلة الع ى  اأسىري فىل مجتمىي المدي ىة الم ىور  ،الم ور  "

 ،متغيىر  العمىر والجى ر(كللك التعرع عل  بعض الدصائص المميز  للمعتد  علىيهم  المع لىين( مىن  يى  

كىللك التعىرع على  اأسىباع المؤديىة للع ى  اأسىري،  ،وكللك معرفة أممىاط الع ى  اأسىري اأك ىر شىيوعا  

وةد استددا البا   الم ه  الكمل  ،كللك معرفة ا جراظات التل تتدل لم اةشة ومعالجة ةعايا الع   اأسري

وذلىك مىن خىال  تحليىف هىله  ،متائ  موضوعية دةيقة ومحدد اللي تستددا فيه اأرةاا والجداو  للوصو  إل  

 ي  تشمف إ صاظات  االت الع   اأسري التل يتم التعامىف معهىا مىن  ،اأرةاا واستقراظها ومعرفة داللتها

وةىىد أوصىىت الدراسىىة بعىىرور  إجىىراظ مزيىىد مىىن  ،ةبىىف جهىىا  الشىىرطة ولج ىىة الحمايىىة االجتماعيىىة بالم فقىىة3

البحوت والدراسات االجتماعية عل  مرتكبل جرائم الع   اأسىري وعلى  العىحايا للتعىرع على  مزيىد مىن 

 اأسباع وإلقاظ العوظ عل  اآلثار المترتبة عل   وادت الع   اأسري3

طلىىا  فىىل المرا ىىف بع ىىواك " الع ىى  اأسىىري الموجىىه ضىىد اأ (0101 ،الزهرانددي )فهددددراسىىة 

وةىد هىدفت الدراسىة إلى  التعىرع ، ( بم فقة تبىوك فىل المملكىة العربيىة السىعودية ".0-5الدراسية من عمر  

المؤديىة  المدتللىة والعوامىفعل   جم وأشكا  هاهر  الع   الموجه ضد اأطلا  فل م فقة تبوك ومصىادر  

ئد  ضىىدهم، وةىىد تكومىىت عي ىىة الدراسىىة مىىن كمىىا تهىىدع إلىى  التعىىرع علىى  أممىىاط الع ى  السىىا ،لحىدوت الع ىى 

وةىىد تىىم اسىىتدداا مقيىىاع الع ىى  اأسىىري  ،( طالىىب وطالبىىة تىىم اختيىىارهم بالفريقىىة العشىىوائية الفبقيىىة.0.7 

كمىا أك  ،وكاك من أهم متائ  الدراسة أك ا مىات أك ىر تعرضىا  للع ى  ال لسىل والجسىدي اأطلا 3الموجه ضد 

 3ك ر ارتكابا  للع   ضد اأطلا هو اأاأع ذو المستو  التعليمل اأةف 

اأسىري بم فقىة  بع واك " دور هي ىة  قىوق االمسىاك فىل الحىد مىن الع ى  (0101) سالم المطيري، دراسة

وةىىد هىىدفت إلىى  التعىىرع علىى  دور هي ىىة  قىىوق االمسىىاك فىىل الحىىد مىىن الع ىى  اأسىىري بم فقىىة الريىىال  ،الريىىال "

وذلىىك مىىن خىىال  التعىىرع علىى  أممىىاط الع ىى  اأسىىري التىىل تىىرد للهي ىىة، وأيعىىا  كىىاك مىىن أهىىدافها معرفىىه التىىدابير 

لكشى  عىن المعوةىات التىل تحىد مىن وا جراظات الميدامية والوةائية التل تتدىلها الهي ىة للحىد مىن الع ى  اأسىري، وا

( فىردا  مىن م سىوبل ..0دور الهي ة فل مواجهة الع   االسري، وةد شملت عي ة الدراسة من خىال  المسىا الشىامف  

هي ة  قوق االمساك بم فقة الريال، وةىد اعتمىدت الدراسىة المى ه  الوصىلل م هجىا  للدراسىة، وكىاك مىن أهىم ال تىائ  

لعىد   اتداذهىاأك دور هي ة  قوق االمسىاك فىل الحىد مىن الع ى  االسىري ي هىر مىن خىال  التل توصلت اليها الدراسة 

تدابير وإجىراظات ميداميىة ووةائيىة مىن أهمهىا متابعىة مىا ت شىره وسىائف االعىالا مىن ةعىايا ومشىكالت متعلقىة بىالع   

 3اأسري
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" بع ىىىواك " خبىىىرات اأطلىىىا  مىىىن الع ىىى  الم زلىىىل: اسىىىتجابة  ( (Stanley &Others,2011دراسىىىة

وةد هدفت الدارسة إل  توضيا الكيليىة التىل مىن خاللهىا يىتم التعىرع عىن اسىتجابة  ،الشرطة وخدمات  ماية الفلف "

الشىىىرطة ومؤسسىىىات خىىىدمات الفلىىىف الم تشىىىر  والمتدصصىىىة فىىىل خىىىدمات  ىىىوادت الع ىىى  الم زلىىىل ضىىىد اأطلىىىا  

 ع الرسمية فل المملكة المتحد ، والمسجلة فل الكشو

حمايىة الفلىف  ي  استددمت الدراسة التقارير المسىجلة واال صىائيات الرسىمية لىد  الشىرطة والمؤسسىات المع يىة ب

ر ةىىدمت تقريىىر  ىىو   ىىوادت مىىن اأسىى %02سىىري،  يىى  توصىىلت متىىائ  الدراسىىة الىى  أك عىىن  ىىوادت الع ىى  اأ

خىدمات  مايىة الفلىف فىل الىبالد، بي مىىا  أوتواصىف سىابل مىي الشىرطة سىري لىير لىديها خبىرات ماضىية او الع ى  اأ

مىىن عي ىىة البحىى  تعىىد هىىل اأك ىىر  صىىوال  علىى  خىىدمات الشىىرطة ومؤسسىىات  مايىىة الفلىىف  %7أشىىار مىىا يقىىارع 

واالسر  التل تعمف عل  ةعايا الع   االسري، وكىاك مىن أهىم متىائ  البحى  أك ه ىاك مسىتو  جيىد مىن الت سىيل بىين 

رطة وبىىين مؤسسىىات  مايىىة االسىىر  والفلىىف فىىل مجىىا  الع ىى  االسىىري، و  ىىددت مجموعىىة مدتللىىة مىىن أةسىىاا الشىى

اأسىىاليب المبتكىىر  لتحسىىين الت سىىيل بىىين الشىىرطة والمؤسسىىات المع يىىة بدىىدمات الفلىىف واالسىىر فيمىىا ي ىىدرا تحىىت 

  المعلومىات لتقىديم خيىارات ةعايا الع   الم زلل، وتلك ا جراظات بدورها تزيد وتعز  اللرص بىين الجهتىين لتبىاد

عمليىىة مه يىىة للدىىروا بقىىرارات ماجحىىة وفعالىىة لالسىىتجابة لددمىىة اأطلىىا  واالسىىر علىى   ىىد سىىواظ التىىل تعىىامل مىىن 

 3الع   الم زلل وهلا مما يعز  استقرارها وتماسكه 

بلجىىىاك خصىىىائيين االجتمىىىاعيين " المعوةىىىات التىىىل تواجىىىه اأبع ىىىواك  (0102الددددعجاني، هديدددة  )دراسىىىة 

علىى   إلىى  التعىىرعهىىدفت الدراسىىة بشىىكف رئيسىىل وةىىد  ،االيىىلاظ فىىل المستشىىليات الحكوميىىة "الحمايىىة مىىن الع ىى  و

المعوةىىات التىىل تواجىىه اأخصىىائيين االجتمىىاعيين بلجىىاك الحمايىىة مىىن االيىىلاظ بالمستشىىليات الحكوميىىة، وةىىد تىىم تفبيىىل 

اعيين واالخصىائيات االجتماعيىات بلجىاك الحمايىة مىن الدراسة من خال  الحصىر الشىامف لجميىي االخصىائيين االجتمى

( اخصىىائيا واخصىىائية، وةىىد اسىىتددا فىىل الدراسىىة .0الع ىى  وااليىىلاظ فىىل المستشىىليات الحكوميىىة والبىىال  عىىددهم  

لمعوةىات الشدصىية التىل تواجىه االخصىائيين االجتمىاعيين ، وكاك من أهىم متىائ  الدراسىة أك ااالستبامة كودا  للدراسة

يين فىل مجىا  الحمايىة غمول الدور المه ل لد  بعض االخصىائيين االجتمىاعهل لحماية من الع   وااليلاظ بلجاك ا

هىل معوةىات الممارسىة المه يىة التىل تواجىه االخصىائيين االجتمىاعيين بلجىاك الحمايىة مىن االيىلاظ من االيلاظ، كما أك 

المعوةىات وأك أهىم  ،ك الحماية مىن الع ى  وااليىلاظلجاعدا وجود دورات تدريبية كافية لألخصائيين االجتماعيين فل 

المرتبفة بالعمالظ التل تواجه االخصائيين بلجاك الحماية من االيلاظ خوع ضحايا الع ى  االسىري مىن  رمىامهم مىن 

 أب ائهم وأسرهم متيجة التقدا ببالغ عن الع  3 

 

 السابقة.التعقيب على الدراسات 

يتعا من الدراسات السابقة أهمية موضون الدراسة الحالية،  ي  أك معرفة " دور م اا  مايىة الفلىف        

طلا  " موضي اهتماا العديد مىن الدراسىات، وكمىا يتعىا مىن العىرل ل الوةاية من الع   اأسري ضد اأف

ن ه ىاك دراسىة وا ىد  اهتمىت السابل لبعض الدراسات المرتبفىة اخىتالع عي اتهىا بىاختالع أهىدافها، ولىم تكى

 السابقة3م اا  ماية الفلف( وهلا ما يميز هله الدراسة عن غيرها من الدراسات الموضون  بدراسة هلا 
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وبىىال  ر إلىى  الدراسىىات السىىابقة يتعىىا أك الدراسىىات السىىابقة والدراسىىة الحاليىىة تتلىىل مىىن  يىى  

 ،سري"موضوعها، فهل تت او  "م اا الحماية من ا يلاظ والع   اأ

  فهىىد الزهرامىىل  ،(0202  إالت أمهىىا تدتلىى  مىىن  يىى  ت اولهىىا للموضىىون، فدراسىىة كىىال  مىىن مىىاي  المروامىىل  

( ت اولىت الع ى  االسىري الموجىه ضىد االطلىا  3 أمىا 0200 فاتن اأسىعد  ،(.020 (، يوس  الرميا 0202

ماجىىد  الصىىمادي  ،(0202  سىىالم المفيىىري ،(0207 محمىىد بيفىىار و ،(0205 مىىراا الحربىىل دراسىىة كىىال  مىىن 

 0200)، Stanley, & Others(2011)   تفرةت إل  دور أم مة الحماية من االيلاظ والع ى  اأسىري ودور

الجهات والمؤسسات المع ية بللك فل مواجهة كافة أشكا  الع ى  اأسىري سىواظ كامىت تلىك المؤسسىات هي ىة 

 ،(.020   هديىىة الىىدعجامل وأمىىا دراسىىة كىىال  مىىن  ، قىىوق االمسىىاك أو الشىىرطة أو مراكىىز الحمايىىة االجتماعيىىة

تفرةىىت الىى  الىىدور الىىلي يقىىوا بىىه االخصىىائيين االجتمىىاعيين فىىل مواجهىىة الع ىى   (.020   م ىىا ل القحفىىاملو

إال أك الدراسة الحالية ركزت عل  دور م اا  ماية الفلف فىل الوةايىة مىن الع ى  اأسىري  ،وااليلاظ اأسري

 العاملين فل مجا  الحماية اأسرية بمحاف ة جد 3 ضد االطلا  من وجهة م ر

وفل ضوظ ما سبل ذكره فاك الدراسة الحالية تدتل  عن الدراسات التل سىبقتها فىل عىد  مقىاط تم ىف 

فىىل مجىىا  علىىم االجتمىىان والددمىىة  –بىىاذك ت تعىىال   –وتكسىىبها صىىلة ا ضىىافة العلميىىة  أهميتهىىا،مصىىدر 

 االجتماعية3

 

 المستخدمة في الدراسةالنظرية  .0.0

وفيمىىا يلىىل  ،لقىىد تعىىددت ال  ريىىات الملسىىر  ل ىىاهر  الع ىى  متيجىىة لتعىىدد أشىىكا  الع ىى  والىىدوافي التىىل وراظه

 وهل:الملسر  للدراسة  أهم ال  رياتيستعرل البا   

   .النظرية البنائية الوظيفية -

فىل علىم االجتمىان وتعىد مىن المعىالم  ية أك ر االتجاهات ال  رية رواجىا  م ف ال  رية الب ائية الوهيلت ي  

ويرجي تسمية هله ال  رية بالب ائية الوهيلية إلى  اعتمادهىا على  ر، لعلم االجتمان اأكاديمل المعاص الرئيسية

ويم ىف هىلاك  Function والوهيلىة Structureملهومين أساسيين فىل تحليىف المجتمىي وتلسىيره، وهمىا الب ىاظ

 .ال  ريةالملهوماك العمود اللقري لهله 

اللرعية وذلك لتحقيل التو اك  اأمساقكما يعتبر ال سل االجتماعل عل  درجة عالية من التكامف مي بقية 

وه اك عدد من المسلمات المترابفة والمتداخلىة التىل بات الوهيلية لكف مسل، فل تلبية المتفل اأمساقبين تلك 

 (0205، الحربل:ال حو التاللاعتمدت عليها ال  رية الب ائية الوهيلية وهل عل  

أو كىاك فىردا  أو جماعىة صىغير  ت  يمىا  رسىميا  أو  اجتماعيىا  سواظ كاك كائ ا   يا  أو  شلظاعتبار أي  -0

 جزاظ المترابفة3ن اأمجتمعيا  مسقا  يتول  من عدد م

 ىل ا تياجات أساسية البد من إشىباعها وإال فىاك ال سىل سىوع ي هىار أو يل اأمساقلكف مسل من هله  -0

 أو سيتغير تغيرا  جوهريا 3
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البد أك يكوك ال سل فل  الة من التوا ك فل تلبية أجزائه لحاجاته فاذا أختلت وهيلىة جىزظ مىن ذلىك  -.

 متزمة3تف الجزظ الكلل ويصبا فل  الة غير دي

 كف جزظ من أجزاظ ال سل يسهم فل تحقيل توا ك ال سل وهيليا 3 -0

دائف م ىف  اجىة المجتمىي لرعايىة دد مىن المتغيىرات والبىتلبية الحاجات لل سل مىن خىال  عى با مكاك -7

 الحعامة3سر  وممكن االستعاضة بدار ويمكن أك تقوا به اأ ،طلا اأ

تعىىد و ىىد  التحليىىف ال مىىاذا المتكىىرر  أي أك التحليىىف االجتمىىاعل الىىوهيلل ال يحىىاو  شىىرح تلاصىىيف  -4

 للهدع3رعاية أسر  معي ة بف يهتم بتحقيل اأمر ك سل أو م اا فل تحقيقها 

 

3. 

 تمهيد:

ا مسىامية عبىر تاريدهىا بىرؤ  شكف موضون الع   واةعه اجتماعية عرفتها العديد مىن المجتمعىات 

والتىل عىن  ،وذلك من خصوصىيات كىف مجتمىي ومىا يتب ىاه ،مدتللة تتباين صورها من مجتمي أسري إل  رخر

ولقىىىد أصىىىبا الع ىىى  اأسىىىري الموجىىىه ضىىىد اأطلىىىا  مىىىن أهىىىم  ،طريقهىىىا ي هىىىر الع ىىى  بتصىىى يلات مدتللىىىة

بالمرشىىدين ال لسىىيين واالجتمىىاعيين  الموضىىوعات لىىد  مدتلىى  الم  مىىات واأطىىراع بىىدأ  باأسىىر  ومىىرورا  

ف ىاهر  الع ىى  ضىد الفلىف لهىىا أسىبابها ومشىىاكلها العديىد  وم اهرهىىا  ،والتربىويين والمصىلحين االجتمىىاعيين

كما أك الع ى  ضىد الفلىف إذا مىا  ىدت ووةىي لىه تىوثيرات سىلبية ععىوية على  جسىم الفلىف ك تىائ   ،المدتللة

ولهىىا أثىىرا  اجتماعيىىا  علىى  عالةىىة الفلىىف بمحيفىىه وخوفىىه مىىن االتصىىا  بىىاآلخرين  ،ا يىىلاظ الجسىىدي والج سىىل

 (0227:0.3 ، العرود

 أوالً: مفهوم العنف األسري ضد الطفل وأسبابه وآثاره.

 الطفل:تعريف العنف األسري ضد 

تعد هاهر  الع   من ال واهر االجتماعية العالمية التل عاصرت وجود ا مساك عل  اأرل وهىو 

تعىىددت ملىىاهيم الع ىى   ولقىىد ،ويشىىكف تبعىىا  لتىىداخف ال ىىروع البي يىىة والداخليىىة لللىىرد ،سىىلوك مىىتعلم ومكتسىىب

 التعريلات:ومن أهم هله  ،اأسري من ةبف البا  ين والمدتصين م را  لتعدد أشكاله ودوافعه

يمكن العلم بىه  ما يفلل عليه فل علم االجتمان بالع   الم زلل باعتباره يتم داخف جدراك الم ز  وال

 (003: 0224 ،ما لم يتم تقديم شكو  بهلا الشوك من ةبف المعتدي عليه  المفيري

 األطفال:أسباب العنف األسري ضد 

 ذاتية:أسباب  -0

وهىلا ال ىون مىن  ،وهل تلك اأسباع التل ت بي من ال لر اللاتية لإلمساك والتل تقوده محو الع   اأسىري

 (73. :0200 ،عديد 3 اأسعدالدوافي ةد تكومت فل ملر ا مساك متيجة عوامف وهروع خارجية 
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 اقتصادية:أسباب  -0

يقىي  اأطلىا   يى تعد اأسباع والعوامف االةتصادية مىن أهىم اأسىباع المؤديىة إلى   ىدوت الع ى  ضىد 

وذلك لشعور تلىك  ،الع   اأسري بشكف كبير داخف اأسر التل تعامل من مستو  اةتصادي متدمل وم دلض

 :0227 ،العىرود  أفرادهىا3ساسية لىد  اأسر اللقير  بال قص والحرماك لعدا مقدرتها عل  توفير الحاجات اأ

74) 

 اجتماعية:أسباب 

لعف من أهم العوامف االجتماعية التل تؤدي إل   ياد  مستو  الع   وممارسىته تجىاه الفلىف هىو اأسىر  

بسبب تلككها وعدا تماسكها وةلة الحىوار واالمسىجاا بىين أفرادهىا وخاصىة إذا كامىت تعىامل مىن التلكىك متيجىة 

 (003 :0200 ، الصغير أفرادها3الوالدين أو الشقاق بين الفالق أو وفا  أ د 

 

 الخاطئة:أنماط التنشئة االجتماعية  -3

 ي  تتم ت ش ة الىلكور وا مىات  ، ي  تلعب الت ش ة االجتماعية دورا  هاما  فل برو  الع   ضد اأطلا 

 (0023 :.022 ،كرادشة  الفلولة3مدتللة من خال  مر لة  بفرق

 :وسائل اإلعالم والبرامج التي تشجع العنف -4

وبلىور  الك يىر مىن االتجاهىات  ،دورا  مهمىا  فىل  يىاد  ثقافىة الع ى  فىل المجتمىيلقد لعبت وسائف ا عالا 

والمواة  المال مة لهله ال اهر  وما تشمله وتتعم ه من رسائف التل يتعرل لها أفىراد المجتمىي مىن صىور 

ومشىىاهدات تتكىىرر بشىىكف مسىىتمر  ىىو  الع ىى  علىى  شىىكف ثقافىىة تبريريىىة تشىىجعه بشىىت  صىىوره وأشىىكاله   

 (5.3:.022 ،كرادشة

 :صور وأشكال العنف األسري الموجه ضد الطفل

 :العنف المعنوي والحسي (أ

 ،ب لسىهيىؤدي  يىلاظ الفلىف، ويلقىده إ ساسىه  الىلي اللل ىل الى ما إلى  ويشىير :العنف النفسي أو اللفظي -1

والشىائعة االسىتدلاع بالفلىف والسىدرية م ىه بشىكف مسىتمر  المىدمر  أشىكاله ومىن ،العىاطلل مموه ويعيل

 (02243 المفيري،والرفض   وا هامة الالذن المتكرر والشتم والتحقير واالمتقاد

يمارع ضىد العديىد مىن أفىراد وهلا ال ون من أموان الع   المع وي  :المنزل من والطرد المنزلي الحبس -2

 داعيىة أسىباع ه ىاك تكىن إك لىم و تى  ال سىاظ واللتيىات أيعىا  ضىدفيمىارع  ،اأسر  ولير اأطلا  فقا

 (3 2005  الشقور الم زلل3 أموان االستبعاد والحبر من مون فيه أك كليا   مرفول أمر وهو ،لممارسته

 :المادي العنف (ب

ذكىر  كاك سواظ عليه المعتدي إكراه فل الع   صور وأشكا  من الصور  وتتم ف هله :الجنسي االعتداء -0

 أهم وأخفىر االغتصاع المعتدي، ويعد مي فاضحة ج سية بوعما  القياا أو الج ر ممارسة عل  أو أم  

 عليىه المعتىد  تهديىد تحىت الج سىل االعتداظ ما يمارع وغالبا   اأسر  مفاق فل الج سل االعتداظصور 

 (02203 ، و يدلرغبات المعتدي  يرض  لم بايلائه إذا
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ويشىىير االعتىىداظ أو سىىوظ المعاملىىة الجسىىدية عامىىة إلىى  اأذ  الجسىىدي الىىلي يلحىىل  :االعتددداء الجسدددي  -0

 بالفلىف3تعمىد  فىل إلحىاق اأذ  وهو ال يوتل بالعرور  عن رغبىة م ،بالفلف عل  يد أ د والديه أو ذويه

 ا(02243،الجلبل 

 

 :خصائص األسرة المعنفة ضد أطفالها

   :المستوى االقتصادي لألسرة  (0

مسىىتو  اأسىىر  االةتصىىادي مىىن فقىىر وبفالىىة وتىىدمل المسىىتو  المعيشىىل لهىىا مىىن أهىىم  يعىىد تىىدمل وضىىع 

 3الع   اأسري ووجوده بشكف كبير العوامف اأساسية التل تسهم فل ارتلان و ياد  معد 

 المستوى التعليمي لألسرة:   (0

ر التىل تتميىز بمسىتو  فاأسى ، ي  يلعب مستو  اأسر  تعليميا  وثقافيا  دورا  رئيسيا  فل استقرار اأسىر 

 ،من ال قافة والتعليم يسودها طابي التلاهم العقالمل فل  ف خالفاتها ومشاكلها التل تقي فل داخلها

ولقىىد أكىىدت العديىىد مىىن الدراسىىات أك مسىىبة مرتكبىىل االعتىىداظات اأسىىرية ترتلىىي فىىل اأسىىر  ذات المسىىتو   

 3( .022،الوط ل لش وك اأسر   المجلرالتعليمل الم دلض 

   :المستوى االجتماعي لألسرة (3

والىلين  ، ي  يعد الفلف أك ر عرضه للع   فل اأسر  الملككة والتل تعامل من التلكك وعدا االستقرار

كىىوك الوالىىدين م لصىىلين أو ع ىىدما ي ،ي شىى وك فىىل اأسىىر التىىل يقىىوا فيهىىا أ ىىد الوالىىدين بتربيىىة الفلىىف بملىىرده

 (03.:0227 ،سعود  ر  مفلقين3

 :حجم األسرة (4

( أك اأسر  الكبير  العدد ال تستفيي توفير الحاجات اأساسية أطلالها مقارمة 050 :0225ير   سين  

مىىي اأسىىر الصىىغير  العىىدد ممىىا يىىؤثر علىى  تركيبىىة اأسىىر  ممىىا يىىؤدي إلىى  تلكىىك اأسىىر  و ىىدوت الشىىجارات 

 المستمر 3والدصومات 

 :الفئة العمرية للوالدين  (5

 يى  تشىير الدراسىات أك اآلبىاظ الصىغار  ،ال  رئيسا  فل تعرل الفلف للع ى  ي  تعد الل ة العمرية عام

 :0227 ، ر  سعودارمة مي اآلباظ الكبار فل السن فل السن يكوموا أك ر ميال  إل  ا ساظ  الجسدية أطلالهم مق

..3) 

 :الخلفية التاريخية لألبوين  (6

التاريديىىة لألبىىوين ةبىىف  واجهمىىا وال وهىىل مجموعىىة مىىن الدصىىائص التىىل ترجىىي جىىلورها إلىى  الدلليىىة 

 يى  تمىر الىدوافي  ،إممىا تتحىرك مىن خىال  موةى  اأبىوين أث ىاظ تربيىة طللهمىا ،عالةة لها بالمحيا اأسري

  ( 0202:0.73 العمر، 3الداخلية والباط ية والتل تتحرك ع د إثارتها
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 اآلثار المترتبة على العنف األسري ضد األطفال:

 :اآلثار االجتماعية (0

من أهم اآلثار االجتماعية التل يتركها الع   اأسري هو تلكك روابا اأسر  وما يقترك بىه مىن مدىاطر 

عل  كافة ع اصىر اأسىر  مىن تسىرع اأب ىاظ مىن المىدارع وتىوثر تربيىة اأطلىا  تىوثير سىلبل وكىللك ج ىوح 

الت أفىراد اأسىر  بشىكف وعىدا مقىدرتهم على  ضىبا وت  ىيم مشىاعر واملعىا ،اأطلا  وبرو  العدواميىة لىديهم

 (0.23: .022 ،سليم  كرادشة

 النفسية.اآلثار  (0

 العدوان  -

 باإلحباط  الشعور -

 بالنفس  الثقة ضعف -

 القلق  -

 األمد  الطويلة والسلوكية النفسية المشكالت -

 

 :اآلثار االقتصادية (3

المجتمىي ككىف إك للع   اأسري أثارا  اةتصادية مدمر  عل  الفلف وعل  ع اصر اأسىر  ومىن ثىم على  

 ،بشكف عاا كما أك هاهر  الع   تم ف خفرا  فعليىا  يهىدد الب ى  االةتصىادية لألسىر  والمجتمىي على   ىد سىواظ

وتتم ف فل التكالي  الباه ة للع   من ما ية اةتصادية فل توفير الموو  أو أما كاك ذات رعايىة طويلىة اأمىد 

 3(0.0 :.022 ،مما يترتب عليه تكالي  مادية كبير  فل توفير الحاجات اأساسية لألطلا  المع لين  كرادشة

 :سبل مواجهة العنف األسري ضد الطفل

 :األسرة (0

 :ة بعد  مس وليات، وفل عد  مجاالت لحماية أفراد أسىرتها مىن الع ى  ومىن تلىك المسى وليات ي  أمها مفالب 

 (000 :0207 ، اللئب

 اأب اظ3المساوا  فل التعامف مي  -

 اأسر 3إتبان اأساليب الواعية فل التحاور بين أفراد  -

 ملوسهم3المشاركة الحسية والمع وية مي اأب اظ ومصادةتهم لب  ال قة فل  -

 اأب اظ3ت مية المهارات ا بداعية والمواهب الدفي ة لد   -

 والمادية3إشبان ا تياجات اأب اظ ال لسية واالجتماعية والسلوكية  -

 التليلزيوك3التقليف من مشاهد  م اهر الع   عل  أجهز   -

 :المؤسسات التعليمية ودور العبادة (0

 الع  3التوجيه والترشيد السليم واالبتعاد عن كف أشكا   -

http://www.ajrsp.com/


 م 0100-01-5الثالثون | تأريخ اإلصدار: المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                             216 

 ISSN: 2706-6495 

 
توعية الفلىف  ىو  الع ى  وأثىاره السىلبية واسىت مار طاةىاتهم فىل عمليىة مواجهىة كىف أشىكا  الع ى   -

 (273. :.020 ،هامفلف  الممارع ضد الف

 الع  3تعزيز أهمية اأمن والبعد عن  -

 المجتمي3محاربة السلوكيات الداخلة عل   -

كمىىا تلعىىب المسىىاجد ودور العبىىاد  دور فعىىا  فىىل غىىرع القىىيم الدي يىىة فىىل ملىىوع اأطلىىا  والشىىباع  -

 الغيظ3والعمف عل  ب  اللعائف ومبل الع   وأهمية ك م 

 :المجتمع المدني (3

أصبا من المعروع أك مكافحة الجرائم ومواجهتها مس ولية اجتماعية ال تتوة  عل  الحكومات لو ىدها 

البد من للمؤسسات المجتمعية العمف على  سىن ةىوامين رادعىة لكىف مىن يع ى  الفلولىة أي  بف ،فل مواجهتها

 (273. :.020 ،شكف من اأشكا   هامف

 :دور البحث العلمي (4

 ،يعتبر البح  العلمل  جر اأساع فل فهم الجريمة وأسبابها وكللك سبف الوةايىة م هىا وطىرق مكافحتهىا

 ( 023 :0200 ،  ويتل 3وأبعادها المدتللة وعوامف وةوعهام را  أهميته فل معرفة أسباع ال اهر  

 المملكة.أنظمة الحماية من االيذاء والعنف األسري في ثانياً: 

 أهم االتفاقيات الدولية واإلقليمية المعنية بمكافحة أشكال العنف وااليذاء.

 07/0/022.3وصادةت عليه فل  0220/./0وةد وةعت عليه فل  ،مساكالمي اق العربل لحقوق ا  -0

وةىد  ،اتلاةية م اهعة التعليب وغيره من أشكا  المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإمسامية أو المه يىة -0

 53..0/./.0صادةت عليها فل 

 الع صري3االتلاةية الدولية للقعاظ عل  جميي أشكا  التمييز  -.

مي تحلظ عاا عل  كف ما  ،4..04/0/0مت المملكة لهله االتلاةية بتاري  اتلاةية  قوق الفلف وامع -0

للبروتوكىىو   02/4/0200المملكىىة بتىىاري   امعىىمتكمىىا  ،يتعىىارل مىىي أ كىىاا الشىىريعة ا سىىالمية

 االختياري التلاةية  قوق الفلف3

 ا 2..0أغسفر  7اعتمدته م  مة المؤتمر ا سالمل فل  وإذاإعالك القاهر   و   قوق االمساك  -7

البروتوكىىو  االختيىىاري التلاةيىىة  قىىوق الفلىىف المتعلىىل ببيىىي اأطلىىا  وبقىىاظ واسىىتغال  اأطلىىا  فىىل  -4

 المواد ا با ية3

 :نظام الحماية من االيذاء

هىى؛ والمتىىوا 0200.0/.0وتىىاري   0..م ىىاا الحمايىىة مىىن االيىىلاظ بقىىرار مجلىىر الىىو راظ رةىىم  أصىىدر        

وجىىاظ ال  ىىاا فىىل سىىبعة عشىىر مىىاد ، توضىىا  ،هىى؛07/00/00.0وت؛ىى؛اري   70رة؛؛؛؛؛؛؛ىى؛م بالمرسىى؛وا الملك؛؛ىى؛ل 

 يلاظ وكامت فل مجملها كالتالل: اليات التعامف مي  االت اال

 :أهداف نظام الحماية من االيذاء

 :تحقيل اأهداع التالية إل يهدع م اا الحماية من االيلاظ 
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 3مواناأضماك توفير الحماية من االيلاظ بمدتل   -0

 عليه3ثار المترتبة د المجتمي  و  ملهوا االيلاظ واأمشر التوعية بين أفرا -0

 اتداذ ا جراظات ال  امية الال مة لمساظلة المتسبب ومعاةبته3 -.

تقىىديم المسىىاعد  والمعالجىىة والعمىىف علىى  تىىوفير االيىىواظ والرعايىىة االجتماعيىىة وال لسىىية والصىىحية  -0

 الال مة3

 إيلاظ3معالجة ال واهر السلوكية فل المجتمي التل ت بئ عن وجود بي ة م اسبة لحدوت  االت  -7

 أهم استراتيجيات النظام في الحماية من االيذاء.

 محور المفاهيم والتعاريف:  -0

 دد ال  اا الملاهيم التل ترتبا بتفبيقه وبما ورد فيه من توضيا كىف مىا يقصىده ال  ىاا فىل االليىات 

ئية والتفبيقية له، وايعا  تعرل ال  اا ال  التعري  الواضا والمحدد لبعض العبارات والمصفلحات ا جرا

 التفبيل3عكر سلبيا  اث اظ عملية و غير محدد ، مما ةد ي أالتل تتعلل با يلاظ والتل ةد تكوك عامة 

 )التدخل العالجي(:المحور اإلجرائي  -0

 دد ال  اا االليات التل من خاللها يمكن التدخف فل امهاظ معامة من وةي ضحية للع  ، وذلك ابتداظ 

 باجراظات التبلي  مرورا  بالجهات التل يقوا عليها االستجابة لللك البالغ، 

 ىد أو مىن وةىي عليهىا الع ى  الى  أوالتعامف مي البالغ بمقىدار خفورتىه وامتهىاظ بوصىو  الحالىة المبلى  ع هىا 

إدارات الحمايىة االجتماعيىة، وايعىا  الكيليىىة التىل يىتم التعامىىف معهىا مه يىا  مىن  يىى  مباشىر  الحالىة اجتماعيىىا  

 وملسيا  وةاموميا 3

 المحور العقابي:  -3

ل  الجوامب الج ائية  و  ةعايا الع  ،  ي  وضا العقوبات التل تفا  عدا التبلي  إتفرق ال  اا 

لم ت بت مصداةيتها، وايعا  جاظ فيه  دود العقوبات لمرتبكىل الع ى ،  إذاالبالغات  عن  االت الع  ، وايعا  

و الواةعىة فىل أوموعية العقوبات المقرر  والتل تدتل  باختالع اثبىات الحالىة و سىب مىا يىراه مىاهر القعىية 

 3الجهات القعائية

 المحور الوقائي:  -4

خال  القياا بجميي التدابير الوةائية الم اسبة للحمايىة جاظ التركيز فل ال  اا عل  الجامب الوةائل من 

 3 ها مشر التوعية بملهوا االيلاظمن االيلاظ بعد  أمور م

 :من اإلساءة واإلهمال نظام حماية الطفل

هى؛ ب ىاظ على  مىا رفىي 0/00.4/.بتاري   00صدر م اا  ماية الفلف ب اظ عل  المرسوا الملكل رةم ا/        

التربية والتعليم فل شوك مشرون م اا  ماية اأطلا  من ا ساظ  وا هما ، وةد اشتمف ال  ىاا من ةبف و ار  

 3د فاأطلا  هم مستقبف اأممعل  خمسة وعشروك ماد ، ويوتل إةرار ال  اا لحرص المملكة عل  ص ان الغ

 : يهدع ال  اا ال  ما يوتل: المادة الثانية
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ا سىالمية واأم مىة واالتلاةىات الدوليىة التىل تكىوك المملكىة طرفىا  فيهىا والتىل التوكيد عل  ما ةررته الشىريعة 

 تحلظ  قوق الفلف وتحميه من كف أشكا  االيلاظ وا هما 3

 ضماك  قوق الفلف اللي تعرل لإليلاظ وا هما  بتوفير الرعاية الال مة له3

 ن االيلاظ وا هما 3مشر الوعل بحقوق الفلف وتعريله بها، وبداصة ما يرتبا بحمايته م

 يعد إيلاظ أو اهماال  تعرل الفلف أي مما يوتل:  المادة الثالثة:

 ( ب دا  ولكن ما يتوجب ذكره من الب ود ما يلل: 00 وت هله الماد   

 وجوده فل بي ة ةد يتعرل فيها للدفر 

 سوظ معاملته 

 التحرش به ج سيا  أو تعريعه لالستغال  الج سل 

 المسي ة التل تحد من كرامته أو تؤدي ال  تحقيره استدداا الكلمات 

 كف ما يهدد سالمته 

 وجاظ فل اللصف ال امل الداص بحل الفلف فل الحماية والتل يتوجب التفرق ال  بعض م ها وهل: 

 أولوية التمتي بالحماية والرعاية وا غاثة3  –فل جميي اأ وا   –للفلف  المادة الخامسة:

 للفلف الحل فل الحماية من كف أشكا  االيلاظ أو ا هما 3 المادة السادسة:

: للفلف اللي ال تتوافر له بي ىة عائليىة م اسىبة، ةىد يتعىرل فيهىا لإليىلاظ أو ا همىا ، الحىل فىل المادة السابعة

 الرعاية البديلة3

اسىعة هىل مىن اهىم وةد جاظ فل اللصف ال ال  واللي يتعلل بالمح ورات المتصلة بحماية الفلف فاك المىاد  الت

 الب ود التل لها ارتباط بموضون الدراسة وجاظ فيها: 

يح ر اسىتغال  الفلىف ج سىيا ، او تعريعىه أشىكا  االسىتغال  الج سىل، أو المتىاجر  بىه فىل  المادة التاسعة:

 ا جراا أو التسو 3 

 :المادة الخامسة عشر

ن فىل  ىدود امكاماتهمىا الماليىة وةىدراتهما عىن يعد والدا الفلىف أو أ ىدهما أو مىن يقىوا على  رعايتىه مسىؤولي 

 تربية وضماك  قوةه، والعمف عل  توفير الرعاية له، و مايته من االيلاظ وا هما 3

 أهم مؤسسات الحماية من االيذاء في المجتمع السعودي 

 .االنسانهيئة حقوق  -0

لمعىايير  وتعزيزهىا وفقىا  ماية  قىوق ا مسىاك وتهدع الهي ة إل   ، ه؛0004/./.وتم امشائها بتاري  

 قوق ا مساك الدولية فل جميي المجاالت، ومشر الوعل بها وا سهاا فل ضماك تفبيل ذلك فل ضوظ أ كىاا 

 3ا سالميةالشريعة 
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 .وحدة الحماية من العنف وااليذاء بوزارة الصحة -0

فرق ولجاك الحماية من متابعة أداظ عمف كافة إل  وتهدع هله الو د  ، ه؛0/4/00.0وتم امشائها بتاري  

الع   وااليلاظ بجميي المديريات والم شآت التابعة لو ار  الصحة بالمملكة العربية السعودية، ورصد  ىاالت 

  3(.0 :.020 هال ، 3اراستهالع   وااليلاظ ود

 .وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية -3

تىىاري  ب بىىالو ار  التابعىىة لوكالىىة الرعايىىة االجتماعيىىةوةىىد تىىم إمشىىاظ ا دار  العامىىة للحمايىىة االجتماعيىىة 

 سىري مىن جميىي جوامبىه سىواظ اكىاك مىن  يى  وةوعىه وضىحاياه،إلى  فهىم الع ى  اأسع  وت ،ه؛0007/./0

 3والتعامف معه عالجيا  ووةائيا  

 .برنامج األمان األسري الوطني -4

لى   مايىة اأسىر  مىن إكبرمىام  وط ىل يهىدع  هى؛04/02/0004وةد تم اسىتحدات هىلا البرمىام  بتىاري  

3 المعاملىىةالع ىى  والتوعيىىة بحقىىوق المىىرأ  والفلىىف والعمىىف علىى  تدليىى  معامىىاتهم ال اتجىىة عىىن الع ىى  وسىىوظ 

  (03.:0200االمساك، تقرير هي ة  قوق  

 .الجمعية الوطنية لحقوق االنسان -5

دمل، وتتمتىي باالسىتقال  المىىالل ا ىد  مؤسسىات المجتمىي المىكهى؛ 0/0007/.0وةىد أمشىوت الجمعيىة فىل 

 3وا داري

 .جمعية حماية األسرة بمنطقة مكة المكرمة -6

 ىوي الىال ا لدفىة سىر ، مىن خىال  تىوفير الىدعم المىادي والمعف الجمعية على  دعىم جهىود  مايىة اأتعم

 3سرياالختصاص للبت فل  االت الع   اأسري، وتشكيف لج ة طبية عليا من ذوي م اهعة الع   اأ

 

 تمهيد.

وم ه  الدراسة المستددا،  ،يت او  هلا اللصف ا جراظات الم هجية للدراسة، من  ي  مون الدراسة

وأدواته من  ي  ب اظها والتوكد مىن صىدةها وثباتهىا، وا جىراظات المتبعىة فىل  ،وتحديد مجتمي البح  وعي ته

 تفبيقها، وأساليب المعالجة ا  صائية التل استددمت فل تحليف البيامات3

 

 نوع الدراسة.. 0.4

تعتبىىر هىىله الدراسىىة مىىن الدراسىىات الوصىىلية  يىى  تسىىتهدع الدراسىىات الوصىىلية تقريىىر خصىىائص 

وتعتمد على  جمىي الحقىائل وتحليلهىا وتلسىيرها السىتدالص  ،تغلب عليه صلة التحديدهاهر  معي ة أو موة  

 ا3وتصف من خال  ذلك إل  إصدار التعليمات بشوك الموة  أو ال اهر  التل يقوا البا   بدراسته ،داللتها
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 منهج الدراســـة.. 0.4

وذلك أمىه مىن الم ىاه  الرئيسىية فىل  ،اعتمدت الدراسة عل  م ه  المسا االجتماعل بوسلوع العي ة

 ي  يعرع م ه  المسا االجتماعل بومه " أ د الم ىاه  الرئيسىية التىل تسىتددا  ،الدراسات الوصلية التحليلية

ومسىتفيي بواسىفته أك  ،ويوفر الك ير من البيامات والمعلومات عن موضون الدراسة ،فل الدراسات الوصلية

هاهر  معي ة أو  ادثىة مدصصىة أو جماعىة مىن الجماعىات أو ما يىة  مجمي وةائي ومعلومات موضوعية عن

 (074 ،7..0 ،االجتماعية 333 ال  ("  مدتار ،التربوية ،من ال وا ل  الصحية

 

 مجتمع وعينة الدراسة.. 3.4

يتكىىوك مجتمىىي الدراسىىة مىىن العىىاملين فىىل مجىىا  الحمايىىة اأسىىرية بمحاف ىىة جىىد  مىىن ف ىىة  البىىا  ين 

 وأستددا البا   أسلوع العي ة العمدية،  ،( ملرد 0.2ماعيين( وعددهم  ال لسيين واالجت

( معتمىدا  على  الواتسىاع Google forms يى  ةىاا بتو يىي االسىتبامة الكتروميىا  عىن طريىل ممىاذا تفبيىل  

وتىم التوصىف إلى  اسىتجابة  ،وةد ةاا البا   بجمي أكبر عدد مىن مجتمىي الدراسىة الكلىل ،وا يميف االلكترومل

فل مجا  الحماية اأسرية بمحاف ة جد  ليم ف هلا العدد  البا  ين ال لسيين واالجتماعيين( العاملين ( من 57 

 3الدراسةعي ة 

 مجاالت الدراسة.. 4.4

 :تتحدد مجاالت الدراسة فيما يلل

 المجال البشري:   

، واالجتمىاعيين(عي ة عمدية من العاملين فل مجا  الحماية اأسرية بمحاف ة جد  من ف ة  البا  ين ال لسيين  

 ملرد 3( 57وعددهم  

   :المجال المكاني 

تم تفبيل الدراسة الميدامية بمحاف ة جد  بالمملكة العربية السعودية وذلك أك البا   يعد أ د سكاك محاف ىة 

كىللك مىا لمسىه البا ى  مىن وجىود تر يىب مىن مجتمىي  ،عليه مىن مهمىة جمىي بيامىات الدراسىةجد  مما يسهف 

  جراظاته3وعي ة الدراسة وتسهيف 

 المجال الزمني: 

 ا07/0/0200ا ال  0/0/0200من اللتر  الزم ية  ( يوما  07 تم جمي البيامات لهله الدراسة خال  

 

 الدراسة.أدوات . 5.4

لجمي المعلومات والبيامات المتعلقة بهىا، م ىرا  رئيسية لهله الدراسة وذلك تم استدداا االستبامة كودا  

لفبيعته من  ي  أهدافه وم هجه ومجتمعه3  ي  تعتبر االسىتبامة مىن أك ىر أدوات البحى  امتشىارا  واسىتدداما  

 (04.3-045ا: 0200 موري،  3فل مجاالت العلوا المدتللة
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 اد أداة الدراسة وجمع البيانات: خطوات إعد

 .القسم األول: البيانات األولية

 ،التدصىص ،المؤهىف العلمىل ،العمىر ،ال ىون  يشتمف عل  المعلومات الشدصية عن أفىراد العي ىة وتتم ىف فىل

 3(الدورات التدريبة التل تم الحصو  عليها ،مد  العمف بالوهيلة الحالية

 محاور أداة الدراسة.القسم الثاني: 

 ..حتىوي على  وي ،يتعمن القسم ال امل من االستبامة اللقىرات الداصىة بكىف محىور مىن محىاور أدا  الدراسىة

 –ال أعلم  –عبار  تدعي خيارات االستجابة عليها لمقياع ليكرت للتدري  ال الثل عل  ال حو اآلتل:  موافل 

 ة عل  أربعة محاور وهل:( عل  التوالل، والعبارات مو ع0 – 0 – .غير موافل( توخل الدرجات  

 عبارات(3 02المحور اأو : أشكا  الع   اأسري التل يتعامف معها م اا  ماية الفلف   -

 عبارات(3 .المحور ال امل: مد  فعالية وإسهاا م اا  ماية الفلف   -

 عبارات(3 .المحور ال ال : الدور الوةائل ل  اا  ماية الفلف   -

 عبار (3 00التفويرية ل  اا  ماية الفلف  المحور الرابي: المقتر ات  -

 إجراءات الصدق والثبات ألداة الدراسة.

 أوالً: صدق أداة الدراسة.

تىىم التحقىىل مىىن الصىىدق ال ىىاهري أدا  الدراسىىة أو مىىا يعىىرع بصىىدق المحكمىىين، وذلىىك مىىن خىىال  

المفلوبىة، وتىم اأخىل عرضها عل  عدد من المحكمين بهدع مراجعة فقراتها ومد  مالظمتها لجمىي البيامىات 

بالمقتر ىىات وإجىىراظ التعىىديالت ةبىىف تو يىىي االسىىتبامات، وبعىىد التشىىاور مىىي الىىدكتور المشىىرع بدصىىوص 

 3التعديالت والتل تم اعتمادها  ت  تم إخراا االستبامة فل صورتها ال هائية

بىىين تىىم  سىىاع صىىدق االتسىىاق الىىداخلل أدا  البحىى  مىىن خىىال   سىىاع معامىىف االرتبىىاط لبيرسىىوك و

 درجة كف عبار  ودرجة المحور اللي تتبي له، وكامت ال تائ  كما يوضحها الجدو  التالل:

 (: االتساق الداخلي لعبارات االستبيان حسب المحاور.0-4جدول رقم )

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة المحور

أشكا  الع   اأسري التل المحور اأو : 

 معها م اا  ماية الفلفيتعامف 

0 23.02** 4 23..0** 

0 23.00** 5 23.4.** 

. 23.54** . 23.0.** 

0 23...** . 23.72** 

7 23.75** 02 23...** 

المحور ال امل: مد  فعالية وإسهاا م اا 

  ماية الفلف

0 2342.** 7 23.0.** 

0 2357.** 4 23520** 

. 235.5** 5 23072** 
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0 23574** . 235..** 

المحور ال ال : الدور الوةائل ل  اا  ماية 

 الفلف

0 2347.** 4 23.2.** 

0 237..** 5 235.4** 

. 235..** . 23450** 

0 23.00** . 23.75** 

7 23725**   

المحور الرابي: المقتر ات التفويرية ل  اا 

  ماية الفلف

0 2375.** 5 23.24** 

0 23542** . 23522** 

. 234.0** . 23.07** 

0 23507** 02 235.2** 

7 235.5** 00 23550** 

4 23.27**   

 (2320( دالة ع د مستو  داللة إ صائل  (**

 

 : Reliabilityثبات االستبانة ثانياً: 

ي عرع ال بات بومه مد  مقدر  المقياع عل  إعفاظ متىائ  مشىابهة ع ىد تكىرار القيىاع تحىت هىروع 

وجىاظت ال تىائ   ،تم استدداا معامالت أللا كرومبىا  والتجزئىة ال صىلية وللتحقل من ثبات أدا  البح  ،مشابهة

 كما فل الجدو  التالل:

 (: معامالت الثبات لالستبانة0-4جدول رقم )

 المحور
عدد 

 العبارات

 معامالت الثبات

 ألفا كرونباخ
 التجزئة النصفية

 جوتمان سبيرمان بروان

أشىىىكا  الع ىىى  اأسىىىري التىىىل يتعامىىىف 3 0

 معها م اا  ماية الفلف
02 23..7 23..0 23..0 

 ..235 235.7 23.07 . مد  فعالية وإسهاا م اا  ماية الفلف3 0

 .23.7 23.75 4..23 . الدور الوةائل ل  اا  ماية الفلف3 .

المقتر ىىىات التفويريىىىة ل  ىىىاا  مايىىىة 3 0

 الفلف
00 23.2. 23557 23552 

 235.0 23.72 23.22 .. اأدا  ككف
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وةاا البا   باعداد ةائمة االستبياك لهله الدراسة والتىل ةىاا بب ائهىا مسىتددما  مقيىاع ليكىرت ال الثىل 

 وذلك لمعرفة مد  موافقة أفراد العي ة عل  عبارات أدا  الدراسة وذلك وفقا  للجدو  التالل:

 (: أوزان اإلجابات حسب مقياس ليكرت للتدرج الثالثي.3-4جدول رقم )

 المتوسط الموزون الوزن اإلجابة

 32. - 03.0 . موافل

 03.0> - 0345 0 ال أعلم

 0345>  - 0 0 غير موافل

 

تم  ساع المتوسفات الحسابية المرجحة لكىف عبىار  مىن عبىارات أدا  البحى  ومقارمتهىا مىي المىد  

 السابل وتعف  ا جابة المقابلة للمد  اللي يقي بداخله متوسا العبار 3الموجود فل الجدو  

 

 تحليل البيانات ومناقشة النتائج .5

 :تمهيد

على  التحليىف  عرضىا  لل تىائ  التىل خرجىت بهىا الدراسىة، ب ىاظا  تحليىف البيامىات ويتعمن هلا اللصف 

ا  صائل للبيامات التل تم جمعها بواسفة االستبامة، والتحقل من أهىداع الدراسىة وا جابىة على  التسىاؤالت 

 التل تم طر ها3

 األولية.تائج المتعلقة بمحور البيانات أوالً: الن

 ألفراد العينة (. توزيع عينة الدراسة وفقاً للخصائص الديموغرافية0-5جدول رقم )

 النسبة العدد فئات المتغير المتغير

 النوع
 % 0032 .0 ذكر

 % 5432 75 أم  

 الفئة العمرية

 % 435 7 س ة 7.إل  أةف من  07من 

 % 4232 07 س ة 07إل  أةف من  7.من 

 % .3.. 07 س ة 77إل  أةف من  07من 

 المؤهل العلمي
 % .03. 40 بكالوريوع

 % 0.35 00 دراسات عليا

 التخصص

 % 0032 .0 خدمة اجتماعية

 % 0.32 00 علم اجتمان

 % 0.32 00 علم ملر

 % 0232 07 أخر  تلكر
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 مدة العمل بالوظيفة الحالية

 % 0035 00 س وات .أةف من 

 % 0.35 00 س وات 5إل  أةف من  .من 

 % 0232 2. س ة 00ال  اةف من  5من 

 % 0435 02 س ة 00أك ر من 

التدريبة التي تم الدورات 

 الحصول عليها

 % 032 . لم أ صف عل  دورات

 % 435 7 دور  وا د 

 % 032 . دورتاك

 % 32. 4 دورات .

 % .553 .7 دورات فوك ر 0

 % 02232 57 المجموع

 

( هىن إمىات، وأك مسىبة الىلكور بلغىت % 54بال سبة لل ون، يتعا من خال  الجدو  أك غالبيىة العي ىة ب سىبة  

 (3 والشكف البيامل التالل يوضا هله ال سب:% 00 

 

 

 07إلى  أةىف مىن  7.( مىن أفىراد العي ىة فىل الل ىة العمريىة  مىن % 42بال سبة للل ة العمرية، يتعا أك مسبة  

( فىل الل ىة % 435سى ة(، وأك مسىبة   77إل  أةف مىن  07( فل الل ة العمرية  من % .3..س ة(، وأك مسبة  

 س ة(3 والشكف البيامل التالل يوضا هله ال سب: 7.ل  أةف من إ 07العمرية  من 
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( مىؤهلهم العلمىل  بكىالوريوع(، وأك % .03.بال سبة للمؤهف العلمل، يتعا أك غالبية أفىراد العي ىة ب سىبة  

 ( مؤهلهم العلمل  دراسات عليا(3 والشكف البيامل التالل يوضا هله ال سب:% 0.35مسبة  

 

 

( % .0( من أفراد العي ىة تدصصىهم  علىم اجتمىان(، وأك مسىبة  % .0يتعا أك مسبة   بال سبة للتدصص،

( لىديهم % 02( تدصصىهم  خدمىة اجتماعيىة(، وأك مسىبة  % 00كللك تدصصىهم  علىم ملىر(، وأك مسىبة  

 تدصصات أخر 3 والشكف البيامل التالل يوضا هله ال سب:
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( من العي ة تبل  مد  عملهم بالوهيلة الحالية  مىن % 02ك مسبة  بال سبة لمد  العمف بالوهيلة الحالية، يتعا أ

( % 0.35سى ة(، وأك مسىبة   00( تبلى  مىد  عملهىم  أك ىر مىن % 0435س ة(، وأك مسىبة   00إل  أةف من  5

سى وات(3  .( تبلى  مىد  عملهىم  أةىف مىن % 0035س وات(، وأك مسىبة   5إل  أةف من  .تبل  مد  عملهم  من 

 مل التالل يوضا هله ال سب:والشكف البيا

 

 

دورات فىوك ر(،  0(  صىلوا على   % .553بال سبة للدورات التدريبية، يتعا أك غالبية أفراد العي ة ب سىبة  

 0(  صلوا على   دور  وا ىد (، وأك مسىبة  % 435دورات(، وأك مسبة   .(  صلوا عل   % .وأك مسبة  

حصلوا عل  دورات تدريبية3 والشكف البيامل التالل يوضا ( لم ي% 0(  صلوا عل   دورتاك( وأك مسبة  %

 هله ال سب:

http://www.ajrsp.com/


 م 0100-01-5الثالثون | تأريخ اإلصدار: المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                             227 

 ISSN: 2706-6495 

 

 

 

 .النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسةثانياً: 

تىىىم تحليىىىف عبىىىارات محىىىاور أدا  الدراسىىىة وذلىىىك بحسىىىاع  لإلجابىىىة علىىى  تسىىىاؤالت الدراسىىىة، فقىىىد

عبار  من عبىارات مىن محىاور  التكرارات، ال سب الم وية، المتوسفات الحسابية واالمحرافات المعيارية لكف

 االستبامة، وذلك كما يلل:

 التساؤل األول: ما أشكال العنف األسري التي يتعامل معها نظام حماية الطفل؟

ال سىب الم ويىة، لإلجابة عل  هلا التسىاؤ ، فقىد ةىاا البا ى  بىاجراظ التحليىف ا  صىائل بحسىاع التكىرارات، 

المعيارية لكف عبار  من عبارات المحىور اأو ، وجىاظت ال تىائ  كمىا فىل المتوسفات الحسابية واالمحرافات 

 الجدو  التالل:

 (. أشكال العنف األسري التي يتعامل معها نظام حماية الطفل.0-5جدول رقم )

 موافق  العبارات
ال 

 أعلم

غير 

 موافق

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب المستوى

 س د عائلل3 إبقاظ الفلف دوك 0
 2. 4 .. ت

 02 ال أعلم 23.4 0300
% 7032 .32 0232 

3 االيىىىلاظ اللل ىىىل والجسىىىدي 0

 للفلف

 00 0 .7 ت
 0 موافل 23.2 .030

% 5235 03. 0.32 

3 التسىىىبب فىىىل امقفاعىىىه عىىىن .

 التعليم

 07 2 72 ت
 0 ال أعلم 23.7 ..03

% 4435 232 ..3. 

فىىىىىل 3 اسىىىىىتغالله ماديىىىىىا ، أو 0

 ا جراا، أو فل التسو 

 05 0 04 ت
 . ال أعلم 23.4 0307

% 403. 035 .432 

3 التحىىىىىرش بىىىىىه ج سىىىىىيا ، أو 7

 تعريعه لالستغال  الج سل

 00 7 04 ت
 4 ال أعلم ..23 .030

% 403. 435 .032 

 . موافل 23.0 03.7 00 0 72 ت3 اسىىىتدداا الكلمىىىات المسىىىي ة 4
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التل تحا من كرامته أو تىؤدي 

 إل  تحقيره
% 4435 03. .032 

3 تعريعىىىىىه لمشىىىىىاهد مدلىىىىىة 5

بىىاأدع، أو إجراميىىة، أو غيىىر 

 م اسبة لس ه

 00 5 00 ت

 5 ال أعلم 23.0 0305
% 7.35 .3. .032 

3 التمييىىىىز ضىىىىده أي سىىىىبب .

موعل أو عرةل، أو اجتماعل، 

 أو اةتصادي

 05 0 00 ت

 . ال أعلم 23.7 .030
% 7.35 73. .432 

3 إهمىىىىىا  و رمىىىىىاك الفلىىىىىف .

 ماديا  أو معلوماتيا  

 00 0 .0 ت
 7 ال أعلم ..23 ..03

% 473. 035 .032 

3 كىىىف مىىىا يهىىىدد سىىىالمته أو 02

 صحته الجسدية أو ال لسية

 .0 0 70 ت
 0 موافل ..23 03.5

% 4.32 03. .235 

  ال أعلم 4..1 0.31 الدرجة الكلية للمحور

 

خال  المتوسفات الحسابية، فقد تم ترتيب العبارات ت ا ليا   سىب درجىة الموافقىة، وةىد جىاظت ومن 

 أهم العبارات التل تشير إل  أك ر أشكا  الع   اأسري التل يتعامف معها م اا  ماية الفلف هل:

( .030بلى   3 جاظت العبار   االيلاظ اللل ل والجسدي للفلىف( فىل المرتبىة اأولى  بىوعل  متوسىا  سىابل 0

 ومستو   موافل(3

3 جاظت العبار   كف ما يهدد سالمته أو صحته الجسدية أو ال لسية( فل المرتبة ال امية بمتوسىا  سىابل بلى  0

 ( ومستو   موافل(03.53 

3 جاظت العبار   استدداا الكلمات المسي ة التل تحا من كرامتىه أو تىؤدي إلى  تحقيىره( فىل المرتبىة ال ال ىة .

 ( ومستو   موافل(03.73 سابل بل   بمتوسا 

( ..303 جىىاظت العبىىار   التسىىبب فىىل امقفاعىىه عىىن التعلىىيم( فىىل المرتبىىة الرابعىىة بمتوسىىا  سىىابل بلىى   0

 ومستو   ال أعلم(3

بمتوسىىا  سىىابل بلىى   إهمىىا  و رمىىاك الفلىىف ماديىىا  أو معلوماتيىىا ( فىىل المرتبىىة الدامسىىة3جىىاظت العبىىار   7

 3(أعلم  ال ( ومستوي..03 

3 جاظت العبار   التحرش به ج سيا ، أو تعريعه لالستغال  الج سل( فل المرتبة السادسة بمتوسىا  سىابل 4

 أعلم(3  ال( ومستو  .030بل   

3 جاظت العبار   تعريعه لمشاهد مدلة بىاأدع، أو إجراميىة، أو غيىر م اسىبة لسى ه( بمتوسىا  سىابل بلى  5

 أعلم(3  ال( ومستو  0305 
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  ال( ومسىتو  0307بار   استغالله ماديا ، أو فل ا جراا، أو فل التسو ( بمتوسا  سابل بل   3 جاظت الع.

 أعلم(3

3 جاظت العبار   التمييز ضده أي سبب موعل أو عرةل، أو اجتماعل، أو اةتصادي( بمتوسا  سىابل بلى  .

 أعلم(3  ال( ومستو  .030 

 أعلم(3  ال( ومستو  0300بمتوسا  سابل بل   3 جاظت العبار   إبقاظ الفلف دوك س د عائلل( 02

التسدداؤل الثدداني: مددا مدددى فعاليددة وإسددهام نظددام حمايددة الطفددل مددن وجهددة نظددر العدداملين فددي مجددال الحمايددة 

 األسرية بمحافظة جدة؟

ال سىب لإلجابة عل  هلا التسىاؤ ، فقىد ةىاا البا ى  بىاجراظ التحليىف ا  صىائل بحسىاع التكىرارات، 

المتوسفات الحسابية واالمحرافات المعيارية لكف عبار  من عبارات المحور ال امل، وجىاظت ال تىائ  الم وية، 

 كما فل الجدو  التالل:

 (. مدى فعالية وإسهام نظام حماية الطفل.3-5جدول رقم )

 موافق  العبارات
ال 

 أعلم

غير 

 موافق

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب المستوى

فل مشىر التوعيىة بملهىوا  3 يسهم0

 االيلاظ وخفورته3

 0 0 .4 ت
 0 موافل ..23 ..03

% .032 73. 035 

3 يتدل التدابير الال مة للحىد مىن 0

 استمرار وتكرار االيلاظ للفلف3

 . . 40 ت
 0 موافل .230 03.0

% .73. 0235 032 

3 التوعيىىة باآلثىىار السىىلبية  يىىلاظ .

 المجتمي3الفلف عل  أمن 

 7 . 40 ت
 5 موافل 2375 0357

% .03. 0032 435 

3 ضىىىىماك  قىىىىوق الفلىىىىف الىىىىلي 0

تعرل لإليىلاظ واالهمىا ، بتىوفير 

 الرعاية الال مة له3

 0 4 47 ت

 7 موافل 2370 03.0
% .435 .32 73. 

3 ضىىماك تىىوفير الحمايىىة للفلىىف 7

مىىن كىىف أشىىكا  ا يىىلاظ وا همىىا  

يتعىرل لهىا  وم اهرهما التىل ةىد

 فل البي ة المحيفة به3

 . 4 44 ت

 . موافل 2305 03.0
% ..32 .32 032 

3 تىىوفير ةاعىىد  معلومىىات موثقىىة 4

 االيلاظ3عن  االت 

 7 0 44 ت
 4 موافل 2370 03.0

% ..32 73. 435 

3 معالجة ال ىواهر السىلوكية فىل 5

المجتمي التل ت بئ عن وجىود بي ىة 

  االت إيلاظ3م اسبة لحدوت 

 7 02 42 ت

 . موافل .237 .035
% .232 0.3. 435 
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يىىىىتم إخعىىىىان مىىىىن يلىىىىزا مىىىىن 3 .

 الىىة ا يىىلاظ إلىى  بىىرام   أطىىراع

 توهيلية  ملسل أو اجتماعل(3

 0 7 .4 ت

 0 موافل 23.0 03.0
% .032 435 03. 

  موافق 1.42 0.20 الدرجة الكلية للمحور

 

الحسىىابية، فقىىد تىىم ترتيىىب العبىىارات ت ا ليىىا   سىىب درجىىة الموافقىىة، وةىىد جىىاظت أهىىم ومىىن خىىال  المتوسىىفات 

 العبارات التل تشير إل  مد  فعالية وإسهاا م اا  ماية الفلف هل:

3 جاظت فل المرتبة اأول  العبار    ماية الفلف من أشكا  االيلاظ وا هما  وم اهرهما التل ةد يتعىرل 0

 ( ومستو   موافل(03.03( بمتوسا  سابل بل   لها فل البي ة المحيفة به

3 جاظت فل المرتبة ال امية العبار   يسهم فل مشر التوعية بملهوا االيىلاظ وخفورتىه( بمتوسىا  سىابل بلى  0

 ( ومستو   موافل(3..03 

3 جىىىاظت فىىىل المرتبىىىة ال ال ىىىة العبىىىار   ضىىىماك تىىىوفير الحمايىىىة للفلىىىف مىىىن كىىىف أشىىىكا  ا يىىىلاظ وا همىىىا  .

 ( ومستو   موافل(03.03وم اهرهما التل ةد يتعرل لها فل البي ة المحيفة به( بمتوسا  سابل بل   

3 جىىاظت فىىل المرتبىىة الرابعىىة العبىىار   يتدىىل التىىدابير الال مىىة للحىىد مىىن اسىىتمرار وتكىىرار االيىىلاظ للفلىىف( 0

 ( ومستو   موافل(03.03بمتوسا  سابل بل   

ضماك  قوق الفلف اللي تعىرل لإليىلاظ واالهمىا ، بتىوفير الرعايىة ار   3جاظت فل المرتبة الدامسة العب7

 ( ومستو   موافل(03.03الال مة له( بمتوسا  سابل بل   

3 جاظت فل المرتبة السادسة العبىار   تىوفير ةاعىد  معلومىات موثقىة عىن  ىاالت االيىلاظ( بمتوسىا  سىابل 4

 ( ومستو   موافل(03.03 

عة العبىىار   التوعيىىة باآلثىىار السىلبية  يىىلاظ الفلىىف على  أمىىن المجتمىىي( بمتوسىىا 3 جىاظت فىىل المرتبىىة السىاب5

 ( ومستو   موافل(03573 سابل بل   

معالجىىة ال ىىواهر السىىلوكية فىىل المجتمىىي التىىل ت بىىئ عىىن وجىىود بي ىىة 3 جىىاظت فىىل المرتبىىة ال ام ىىة العبىىار   .

  موافل(3 ( ومستو .035م اسبة لحدوت  االت إيلاظ( بمتوسا  سابل بل   

 

التساؤل الثالث: ما الدور الوقائي لنظام حماية الطفل في عدم تكرار العنف األسري ضدد األطفدال مدن وجهدة 

 نظر العاملين في مجال الحماية األسرية بمحافظة جدة؟

ال سىب الم ويىة، لإلجابة عل  هلا التسىاؤ ، فقىد ةىاا البا ى  بىاجراظ التحليىف ا  صىائل بحسىاع التكىرارات، 

المتوسفات الحسابية واالمحرافات المعيارية لكف عبار  من عبارات المحور ال ال ، وجىاظت ال تىائ  كمىا فىل 

 الجدو  التالل:
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 (. الدور الوقائي لنظام حماية الطفل.4-5جدول رقم )

 موافق  العبارات
ال 

 أعلم

غير 

 موافق

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب المستوى

اأسىر بوسىاليب التعامىف 3 توعية 0

مىىىىي اأطلىىىىا  للحىىىىد مىىىىن أشىىىىكا  

 االيلاظ ضد الفلف3

 0 7 .4 ت

 0 موافل 2302 ..03
% .235 435 035 

3 ا بىىىىىالغ االلزامىىىىىل لحىىىىىاالت 0

 االيلاظ ضد الفلف3

 0 . 44 ت
 0 موافل ..23 03.5

% ..32 0235 03. 

3 ت  ىيم بىىرام  توهيليىة وسىىلوكية .

وعالجيىىىىة لألطلىىىىا  المتعرضىىىىين 

 3الحالةللع    سب 

 0 00 40 ت

 4 موافل 2304 03.2
% .035 0035 035 

3 إعىىىىىىىداد بىىىىىىىرام  تشديصىىىىىىىية 0

لمرتكبل االيلاظ ضد الفلف لتحديد 

 ا راد  االجرامية3

 4 07 70 ت

 . موافل .234 0340
% 5032 0232 .32 

تشىىىكيف رأي اجتمىىىاعل معىىىاد 3 7

  يلاظ االطلا  فل المجتمي3

 0 02 40 ت
 . موافل 2302 03.0

% .73. 0.3. 03. 

3 القياا بىاجراظات وةائيىة أفىراد 4

 قىوق وواجبىات كىف  ليعىواأسر  

 طرع3

 0 00 42 ت

 . موافل 2300 .035
% .232 0.35 03. 

3 تقىىىىديم االستشىىىىارات القاموميىىىىة 5

ضىىحايا الع ىى  اأسىىري لمسىىاعد  

 من اأطلا 3

 0 . 40 ت

 0 موافل 2307 ..03
% .73. 0032 035 

3 مال قىىىة مرتكىىىب الع ىىى  ضىىىد .

اأطلا  ةاموميا  لتتم معاةبه من ةبف 

 الجهات اأم ية

 0 . 40 ت

 7 موافل 2307 ..03
% .73. 0032 035 

3 إيجاد الحلو  الم اسىبة للقعىاظ .

وااليىلاظ لىد  عل  م اهر الع ى  

 الفلف3

 0 00 40 ت

 5 موافل 2304 03.2
% .035 0035 035 

  موافق 1.45 0.20 الدرجة الكلية للمحور
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ومىىن خىىال  المتوسىىفات الحسىىابية، فقىىد تىىم ترتيىىب العبىىارات ت ا ليىىا   سىىب درجىىة الموافقىىة، وةىىد جىىاظت أهىىم 

 الفلف فل عدا تكرار الع   اأسري ضد اأطلا  هل:العبارات التل تشير إل  الدور الوةائل ل  اا  ماية 

3 جاظت فل المرتبة اأول  العبار   توعية اأسر بوساليب التعامف مي اأطلا  للحد من أشكا  االيىلاظ ضىد 0

 ( ومستو   موافل(3..03الفلف( بوعل  متوسا  سابل بل   

ت االيىىلاظ ضىىد الفلىىف( بمتوسىىا  سىىابل بلىى  3 جىىاظت فىىل المرتبىىة ال اميىىة العبىىار   ا بىىالغ االلزامىىل لحىىاال0

 ( ومستو   موافل(03.53 

3 جىىاظت فىىل المرتبىىة ال ال ىىة العبىىار   تشىىكيف رأي اجتمىىاعل معىىاد  يىىلاظ االطلىىا  فىىل المجتمىىي( بمتوسىىا .

 ( ومستو   موافل(03.03 سابل بل   

ضىىحايا الع ىى  اأسىىري مىىن  3 جىىاظت فىىل المرتبىىة الرابعىىة العبىىار   تقىىديم االستشىىارات القاموميىىة لمسىىاعد 0

 ( ومستو   موافل(3..03اأطلا ( بمتوسا  سابل بل   

مال قىىة مرتكىىب الع ىى  ضىىد اأطلىىا  ةاموميىىا  لتىىتم معاةبىىه مىىن ةبىىف 3 جىىاظت فىىل المرتبىىة الدامسىىة العبىىار   7

 ( ومستو   موافل(3..03الجهات اأم ية( بمتوسا  سابل بل   

 ت  يم برام  توهيلية وسىلوكية وعالجيىة لألطلىا  المتعرضىين للع ى   3 جاظت فل المرتبة السادسة العبار 4

 3موافل(( ومستو   03.2 سب الحالة( بمتوسا  سابل بل   

3 جىىاظت فىىل المرتبىىة السىىابعة العبىىار   إيجىىاد الحلىىو  الم اسىىبة للقعىىاظ علىى  م ىىاهر الع ىى  وااليىىلاظ لىىد  5

 ( ومستو   موافل(03.23الفلف( بمتوسا  سابل بل   

3 جاظت فل المرتبة ال ام ة العبار   القياا باجراظات وةائية أفراد اأسر  ليعو  قوق وواجبات كف طرع( .

 ( ومستو   موافل(035.3بمتوسا  سابل بل   

3 جاظت فل المرتبة التاسىعة العبىار   إعىداد بىرام  تشديصىية لمرتكبىل االيىلاظ ضىد الفلىف لتحديىد ا راد  .

 ( ومستو   موافل(03403بل بل   االجرامية( بمتوسا  سا

التساؤل الرابع: ما المقترحات التطويرية لنظام حماية الطفل في الوقاية من العنف األسري ضد األطفال مدن 

 وجهة نظر العاملين في مجال الحماية األسرية بمحافظة جدة؟

ال سىب الم ويىة، كىرارات، لإلجابة عل  هلا التسىاؤ ، فقىد ةىاا البا ى  بىاجراظ التحليىف ا  صىائل بحسىاع الت

المتوسفات الحسابية واالمحرافات المعيارية لكف عبار  من عبارات المحور الرابي، وجىاظت ال تىائ  كمىا فىل 

  الجدو  التالل:

 (. المقترحات التطويرية لنظام حماية الطفل.5-5جدول رقم )

 موافق  العبارات
ال 

 أعلم

غير 

 موافق

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب المستوى

3 سىىىىن القىىىىوامين والتشىىىىريعات 0

الرادعة التل تسىهم فىل الحىد مىن 

 االيلاظ والع   اأسري3

 0 . 50 ت

 0 موافل 23.2 ..03
% .035 032 03. 
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3 التوسىىي فىىل امشىىاظ مؤسسىىات 0

التوجيىىىىىه وا صىىىىىالح اأسىىىىىري 

للمسىىىىىاعد  فىىىىىل تقليىىىىىف الع ىىىىى  

 اأسري والمشكالت االسرية3

 2 7 52 ت

 7 موافل 2307 ..03
% ..3. 435 232 

3 عقىىد دورات الزاميىىة للمقبلىىين .

علىىى  الىىىزواا توضىىىا الحقىىىوق 

اأسىىرية وطىىرق التعامىىف اأم ىىف 

 مي اأطلا 3

 2 7 52 ت

 4 موافل 2307 ..03
% ..3. 435 232 

3 ت ميىىىة ةىىىدرات العىىىاملين مىىىن 0

العىىىىىاملين فىىىىىل مجىىىىىا  الحمايىىىىىة 

التىىىدخف اللىىىوري اأسىىىرية علىىى  

لحىىىف مشىىىكالت الع ىىى  وااليىىىلاظ 

 اأسري وخاصة لد  االطلا 3

 2 0 50 ت

 0 موافل .230 03.7
% .035 73. 232 

3 تلعيىىىف دور االعىىىالا بوسىىىائله 7

الحدي ىىىىة فىىىىل مواجهىىىىة أشىىىىكا  

 االيلاظ والع   اأسري3

 2 7 52 ت

 5 موافل 2307 ..03
% ..3. 435 232 

ذات العالةىىة 3 تىىدريب الجهىىات 4

علىى  كيليىىة التعامىىىف مىىي ةعىىىايا 

الفلف وبما يساهم فل  سن ت ليل 

 ال  اا والئحته الت ليلية3

 2 4 .4 ت

 . موافل 2305 03.0
% .032 .32 232 

3 وضي برام  توعوية وت قيلية 5

لألفىىىراد والمجتمىىىي بمىىىا يسىىىاعد 

علىى  تىىوفير الىىدعم الىىال ا للفلىىف 

 ولمن يقوا برعايته3

 0 . 50 ت

 . موافل 23.2 ..03
% .035 032 03. 

3 وضي برام  صحية وتربويىة .

وتعليميىىىىىة وملسىىىىىية واجتماعيىىىىىة 

 عاد  توهيف الفلف اللي تعرل 

  ىىىىىىىد   ىىىىىىىاالت ا يىىىىىىىلاظ أو 

 ا هما 3

 0 0 50 ت

 0 موافل .230 03.7
% .432 035 03. 

3 مشىىر الىىوعل ا عالمىىل  ىىو  .

اأطلا  رثار الع   االسري لد  

 2 0 50 ت
 . موافل .230 03.7

% .035 73. 232 
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مىىىىىن خىىىىىال   مىىىىىالت توعويىىىىىة 

 شاملة3

3 اعتمىىىىىاد م هجيىىىىىة للمتابعىىىىىة 02

والتقيىىيم لقيىىاع ا مجىىا  لبىىرام  

الحماية من االيىلاظ والع ى  ضىد 

 االطلا 3

 0 7 .4 ت

 02 موافل 2302 ..03
% .235 435 035 

3 اسىىىىىىىىىىىىىتدداا تفبيقىىىىىىىىىىىىىات 00

( Appsتك ولوجيىىىىىىىىة  دي ىىىىىىىىة  

لتقديم برام  تشديصية وعالجية 

 لألطلا  ال اجوك من االيلاظ3

 0 . 40 ت

 00 موافل 2307 ..03
% .73. 0032 035 

  موافق .1.0 0..0 الدرجة الكلية للمحور

 

جىىاظت أهىىم ومىىن خىىال  المتوسىىفات الحسىىابية، فقىىد تىىم ترتيىىب العبىىارات ت ا ليىىا   سىىب درجىىة الموافقىىة، وةىىد 

 العبارات التل تشير إل  أهم المقتر ات التفويرية ل  اا  ماية الفلف هل:

3 جاظت المقتر ات  ت مية ةدرات العاملين مىن العىاملين فىل مجىا  الحمايىة اأسىرية على  التىدخف اللىوري 0

يىة لحف مشكالت الع   وااليلاظ اأسري وخاصة لد  االطلا ( و  وضي بىرام  صىحية وتربويىة وتعليم

وملسية واجتماعية  عاد  توهيف الفلف اللي تعرل   ىد   ىاالت ا يىلاظ أو ا همىا ( و  مشىر الىوعل 

ا عالمل  و  رثار الع   االسري لد  اأطلا  من خىال   مىالت توعويىة شىاملة( فىل المرتبىة اأولى  

 ( ومستو   موافل(03.73بمتوسا  سابل بل   ال  ال ال ة 

القوامين والتشريعات الرادعة التل تسهم فل الحد من االيلاظ والع ى  اأسىري( و  3 جاظت المقتر ات  سن0

 التوسي فل امشاظ مؤسسات التوجيه وا صالح اأسري للمساعد  فل تقليىف الع ى  اأسىري والمشىكالت 

 االسرية( و  عقد دورات الزامية للمقبلين عل  الزواا توضا الحقوق اأسرية وطرق التعامف اأم ف مي

تلعيف دور االعالا بوسائله الحدي ىة فىل مواجهىة أشىكا  االيىلاظ والع ى  اأسىري( و  وضىي و  اأطلا (

 برام  توعوية وت قيلية لألفراد والمجتمي بما يساعد عل  توفير الدعم الال ا للفلىف ولمىن يقىوا برعايتىه( 

 ( ومستو   موافل(3..03بمتوسا  سابل بل    ال  ال ام ة فل المرتبة الرابعة

تدريب الجهات ذات العالةة عل  كيلية التعامف مي ةعايا الفلف وبما يساهم فل  سن   جاظت المقتر ات3 .

 ( ومستو   موافل(03.03المرتبة التاسعة بمتوسا  سابل   الت ليلية(ت ليل ال  اا والئحته 

 الدراسة وفقاً للمتغيرات األولية:ثالثاً: الفروق في محاور أداة 

اختبىار  ت( لدراسة اللروق فل رراظ أفراد العي ة محو محاور االستبياك وفقا  للبيامات اأولية، فقىد تىم اسىتدداا 

 وذلك كما يلل: (،ANOVAلللروق بين متوسفات العي ات المستقلة وتحليف التباين اأ ادي  
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 آراء أفراد العينة نحو لدراسة الفروق في متوسطات للعينات المستقلةنتائج اختبار )ت( (. 6-5جدول رقم )

 .محاور أداة الدراسة وفقاً لمتغير النوع

 المحاور
فئات 

 المتغير

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة االختبار 

T 

الداللة 

 اإلحصائية

أشكا  الع   اأسري التل يتعامف معها م اا 

  ماية الفلف

 ..23 0370 ذكر
030. 230.. 

 ..23 .030 أم  

 مد  فعالية وإسهاا م اا  ماية الفلف
 2300 ..03 ذكر

235. 230.7 
 23.4 03.2 أم  

 الدور الوةائل ل  اا  ماية الفلف
 23.0 03.7 ذكر

2374 237.2 
 23.0 03.2 أم  

 المقتر ات التفويرية ل  اا  ماية الفلف
 .230 03.0 ذكر

2325 23.05 
 .230 03.0 أم  

 

محىاور أدا  الدراسىة وفقىا  أفىراد العي ىة محىو  ال توجد فروق ذات داللة إ صائية فىل متوسىفات رراظ

لمتغيىىر ال ىىون،  يىى  أك جميىىي ةىىيم الداللىىة ا  صىىائية المقابلىىة للمحىىاور جىىاظت أكبىىر مىىن مسىىتو  المع ويىىة 

 23273) 

آراء أفدراد  لدراسدة الفدروق فدي متوسدطات (ANOVA(. نتدائج تحليدل التبداين األحدادي )7-5جدول رقدم )

 .محاور أداة الدراسة وفقاً لمتغير الفئة العمرية العينة نحو

 مصادر التباين المحاور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مربعات 

 المتوسطات

قيمة 

 Fاالختبار 

الداللة 

 اإلحصائية

أشكا  الع   اأسري التل 

يتعامف معها م اا  ماية 

 الفلف

 0340 0 30. بين المجموعات

داخف  23000 0304

 المجموعات
7.3. 50 2357 

مد  فعالية وإسهاا م اا 

  ماية الفلف

 2302 0 230 بين المجموعات

داخف  .2305 0354

 المجموعات
.30 50 2300 

الدور الوةائل ل  اا  ماية 

 الفلف

 2307 0 .23 بين المجموعات

داخف  23070 0300

 المجموعات
53. 50 2300 

 .2300 ..23 2320 0 230 بين المجموعاتالمقتر ات التفويرية ل  اا 
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داخف   ماية الفلف

 المجموعات
.30 50 2327 

 

محىاور أدا  الدراسىة وفقىا  أفىراد العي ىة محىو  ال توجد فروق ذات داللة إ صائية فىل متوسىفات رراظ

الداللة ا  صائية المقابلة للمحاور جاظت أكبر من مسىتو  المع ويىة لمتغير الل ة العمرية،  ي  أك جميي ةيم 

 23273) 

 آراء أفراد العينة نحدو لدراسة الفروق في متوسطات نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة(. 2-5جدول رقم )

 .محاور أداة الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي

 فئات المتغير المحاور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة االختبار 

T 

الداللة 

 اإلحصائية

أشكا  الع   اأسري التل يتعامف معها 

 م اا  ماية الفلف

 23.2 0300 بكالوريوع

دراسات  232.2 ..03-

 عليا
034. 2350 

 مد  فعالية وإسهاا م اا  ماية الفلف

 .230 03.7 بكالوريوع

دراسات  23057 .030

 عليا
034. 2370 

 الدور الوةائل ل  اا  ماية الفلف

 23.2 03.0 بكالوريوع

دراسات  23040 0305

 عليا
0345 2300 

 المقتر ات التفويرية ل  اا  ماية الفلف

 .230 03.0 بكالوريوع

دراسات  23425 2370-

 عليا
03.7 2300 

 

محىاور أدا  الدراسىة وفقىا  أفىراد العي ىة محىو  ال توجد فروق ذات داللة إ صائية فىل متوسىفات رراظ

لمتغيىىر المؤهىىف العلمىىل،  يىى  أك جميىىي ةىىيم الداللىىة ا  صىىائية المقابلىىة للمحىىاور جىىاظت أكبىىر مىىن مسىىتو  

 (23273المع وية  
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آراء أفدراد  لدراسدة الفدروق فدي متوسدطات (ANOVA(. نتدائج تحليدل التبداين األحدادي ).-5جدول رقدم )

 .محاور أداة الدراسة وفقاً لمتغير التخصص العينة نحو

 مصادر التباين المحاور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مربعات 

 المتوسطات

قيمة 

 Fاالختبار 

الداللة 

 اإلحصائية

أشىىكا  الع ىى  اأسىىري التىىل 

يتعامىىىىف معهىىىىا م ىىىىاا  مايىىىىة 

 الفلف

 23.4 . .03 بين المجموعات

داخف  230.7 0304

 المجموعات
703. 50 2354 

مىىىىد  فعاليىىىىة وإسىىىىهاا م ىىىىاا 

  ماية الفلف

 2307 . 230 بين المجموعات

داخف  230.0 .030

 المجموعات
.30 50 2300 

الىىىدور الوةىىىائل ل  ىىىاا  مايىىىة 

 الفلف

 .232 . .23 بين المجموعات

داخف  .2305 23.7

 المجموعات
53. 50 2300 

المقتر ىىات التفويريىىة ل  ىىاا 

  ماية الفلف

 .232 . 230 المجموعاتبين 

داخف  .2340 2342

 المجموعات
.30 50 2327 

 

محىاور أدا  الدراسىة وفقىا  أفىراد العي ىة محىو  ال توجد فروق ذات داللة إ صائية فىل متوسىفات رراظ

لمتغير التدصص،  ي  أك جميي ةيم الداللة ا  صىائية المقابلىة للمحىاور جىاظت أكبىر مىن مسىتو  المع ويىة 

 23273) 

آراء أفدراد  لدراسدة الفدروق فدي متوسدطات (ANOVA(. نتائج تحليل التباين األحدادي )01-5جدول رقم )

 .محاور أداة الدراسة وفقاً لمتغير مدة العمل بالوظيفة الحالية العينة نحو

 مصادر التباين المحاور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مربعات 

 المتوسطات

قيمة 

 Fاالختبار 

الداللة 

 اإلحصائية

أشىىكا  الع ىى  اأسىىري التىىل 

يتعامىىىىف معهىىىىا م ىىىىاا  مايىىىىة 

 الفلف

 0342 . .03 بين المجموعات

داخف  ..232 0305

 المجموعات
7030 50 2350 

مىىىىد  فعاليىىىىة وإسىىىىهاا م ىىىىاا 

  ماية الفلف

 2300 . 230 بين المجموعات

داخف  23.00 .030

 المجموعات
.30 50 2300 
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 مايىىىة الىىىدور الوةىىىائل ل  ىىىاا 

 الفلف

 .230 . 237 بين المجموعات

داخف  230.0 0345

 المجموعات
534 50 2300 

المقتر ىىات التفويريىىة ل  ىىاا 

  ماية الفلف

 2327 . 230 بين المجموعات

داخف  23022 0322

 المجموعات
.3. 50 2327 

 

أدا  الدراسىة وفقىا   محىاورأفىراد العي ىة محىو  ال توجد فروق ذات داللة إ صائية فىل متوسىفات رراظ

لمتغير مد  العمف بالوهيلة الحالية،  يى  أك جميىي ةىيم الداللىة ا  صىائية المقابلىة للمحىاور جىاظت أكبىر مىن 

 (23273مستو  المع وية  

آراء أفدراد  لدراسدة الفدروق فدي متوسدطات (ANOVA(. نتائج تحليل التباين األحدادي )00-5جدول رقم )

 .محاور أداة الدراسة وفقاً لمتغير الدورات التدريبة التي تم الحصول عليها العينة نحو

 مصادر التباين المحاور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مربعات 

 المتوسطات

قيمة 

 Fاالختبار 

الداللة 

 اإلحصائية

أشىىكا  الع ىى  اأسىىري التىىل 

يتعامىىىىف معهىىىىا م ىىىىاا  مايىىىىة 

 الفلف

 0344 0 434 بين المجموعات

داخف  23245 03.2

 المجموعات
7237 52 2350 

مىىىىد  فعاليىىىىة وإسىىىىهاا م ىىىىاا 

  ماية الفلف

 2300 0 234 بين المجموعات

داخف  23.00 0300

 المجموعات
.32 52 2300 

الىىىدور الوةىىىائل ل  ىىىاا  مايىىىة 

 الفلف

 2324 0 .23 بين المجموعات

داخف  234.0 2374

 المجموعات
53. 52 2300 

التفويريىىة ل  ىىاا المقتر ىىات 

  ماية الفلف

 2327 0 230 بين المجموعات

داخف  23.05 .030

 المجموعات
23.. 52 2327 

 

محىاور أدا  الدراسىىة وفقىا  لمتغيىىر أفىىراد العي ىة محىىو  ال توجىد فىروق ذات داللىىة إ صىائية فىىل متوسىفات رراظ

ا  صائية المقابلة للمحىاور جىاظت أكبىر  الدورات التدريبة التل تم الحصو  عليها،  ي  أك جميي ةيم الداللة

 (23273من مستو  المع وية  
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 النتائج والتوصيات .6

 .النتائج .0.6

 7.( فل الل ة العمرية  من % 42( هن إمات، وأك مسبة  % 54أههرت ال تائ  أك غالبية العي ة ب سبة   -0

( % .0 بكالوريوع(، وأك مسبة  ( مؤهلهم العلمل % .03.س ة(، وأك الغالبية ب سبة   07إل  أةف من 

( تبل  مد  عملهىم % 02( كللك تدصصهم  علم ملر(، وأك مسبة  % .0تدصصهم  علم اجتمان(، و  

دورات  0(  صىلوا على   % .553سى ة(، وأك الغالبيىة ب سىبة   00إل  أةف من  5بالوهيلة الحالية  من 

 3فوك ر(

العىاملين فىل مجىا  الحمايىة اأسىرية بمحاف ىة جىد  ال  أههرت ال تائ  أك غالبية أفراد عي ة الدراسة مىن -0

( 03.2، وذلك بمتوسا  سىابل بلى   يعلموك بوشكا  الع   اأسري التل يتعامف معها م اا  ماية الفلف

 (23.03وامحراع معياري  

أههىىرت ال تىىائ  أك غالبيىىة أفىىراد عي ىىة الدراسىىة مىىن العىىاملين فىىل مجىىا  الحمايىىة اأسىىرية بمحاف ىىة جىىد   -.

( وامحىراع معيىاري 03.0وافقوك عل  فعالية وإسهاا م اا  ماية الفلىف، وذلىك بمتوسىا  سىابل بلى   ي

 230.3) 

أههىىرت ال تىىائ  أك غالبيىىة أفىىراد عي ىىة الدراسىىة مىىن العىىاملين فىىل مجىىا  الحمايىىة اأسىىرية بمحاف ىىة جىىد   -0

ضىد اأطلىىا ، وذلىىك يوافقىوك علىى  الىدور الوةىىائل ل  ىىاا  مايىة الفلىىف فىل عىىدا تكىىرار الع ى  اأسىىري 

 (23073( وامحراع معياري  03.0بمتوسا  سابل بل   

أههىىرت ال تىىائ  أك غالبيىىة أفىىراد عي ىىة الدراسىىة مىىن العىىاملين فىىل مجىىا  الحمايىىة اأسىىرية بمحاف ىىة جىىد   -7

يوافقوك عل  المقتر ات التفويريىة ل  ىاا  مايىة الفلىف فىل الوةايىة مىن الع ى  اأسىري ضىد اأطلىا ، 

 3(.230( وامحراع معياري  03.0 سابل بل    وذلك بمتوسا

محىاور أدا  أفىراد العي ىة محىو  فروق ذات داللة إ صائية فل متوسفات رراظال تائ  عدا وجود  أههرت  -4

 الدراسة وفقا  لمتغير ال ون3

محىاور أدا  أفىراد العي ىة محىو  فروق ذات داللة إ صائية فىل متوسىفات رراظ ال تائ  عدا وجودأههرت  -5

 ة وفقا  لمتغير الل ة العمرية3الدراس

محىاور أدا  أفىراد العي ىة محىو  فروق ذات داللة إ صائية فىل متوسىفات رراظ ال تائ  عدا وجودأههرت  -.

 الدراسة وفقا  لمتغير المؤهف العلمل3

محىاور أدا  أفىراد العي ىة محىو  فروق ذات داللة إ صائية فىل متوسىفات رراظال تائ  عدا وجود أههرت  -.

 3وفقا  لمتغير التدصصالدراسة 

 والمقترحات.التوصيات  .0.6

 :التاليةوالمقتر ات فل ضوظ ال تائ  السابقة يقدا البا   التوصيات 

ضرور  سن أم مة ولوائا رادعة وتلعيف اأم مة القائمة لتسهم فل الحىد أو التقليىف مىن الع ى  اأسىري  -0

 المع ية3ضد اأطلا  من ةبف الجهات 
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وذلىك لتوهيىف المع لىىين  ،سىري ضىد اأطلىا راكىز  مايىة خاصىة بحىىاالت الع ى  اأالعمىف على  امشىاظ م -0

 الرسمية3تشترك فيها مؤسسات المجتمي المدمل الرسمية وغير دمجهم فل المجتمي  و عاد 

ضرور  وضي استراتيجية شاملة تتب اها و ار  الموارد البشرية والت مية االجتماعية بالت سيل مي مجلر  -.

مواجهىىة الع ىى  اأسىىري خىىال  السىى وات القادمىىة مىىي ضىىرور  اك تكىىوك واةعيىىة وةابلىىة شىىؤوك اأسىىر  ل

 للتفبيل3

توعية اأسر بوساليب التعامف اأم ف مي اأب اظ من خال  المحاضرات الجماهيرية واختيار تجمي اأسر  -0

 يقوا عليها مدتصوك وبمشاركة ةفاعات المجتمي المدمل3 ،كمراكز التسوق وامكاك الترفيه

مبادرات وبرام  شاملة تستهدع تعزيز ثقافة الحوار داخف اأسر ، لما لللك مىن رثىار ايجابيىة فىل وضي  -7

الوةاية من الع   اأسري، وتكوك موجه فل المقاا اأو  للوالدين، ويكوك ت ليىلها مشىاركة بىين القفىان 

 المدمل3الحكومل ومؤسسات المجتمي 

ة بدفىور  االيىلاظ، والتركيىز على  االعىالا الحىدي  مىن خىال  استدداا وسائف االعالا باختالفهىا للتوعيى -4

 وسائف التواصف االجتماعل ببرام  موعية وغير تقليدية3  

سري، من خال   ى  الشىؤوك االسىالمية والىدعو  عا  فل خفب الجمعة فل التوجيه اأاالستلاد  من الد  -5

  3لحين واآلخر  هله المواضيي بين ااد خفباظ وائمة المساجد بالتفرق إلوا رش

ت  يم برام  إرشادية الزامية للمقبلين على  الىزواا لتوضىيا الحقىوق اأسىرية، والتوعويىة  ىو  الع ى   -.

 اأسري، وتكوك بالت سيل بين و ار  الموارد البشرية والجمعيات اأهلية المتدصصة3

كىوك بالمجىاك ويقىوا  يىاظ لتقىديم الدىدمات االجتماعيىة وال لسىية لألسىر، وتفتا مكاتىب استشىارية فىل اأ -.

عليها متدصصوك من الجهات اأهلية بوشراع ومتابعة من و ار  الموارد البشرية والت مية االجتماعيىة 

 3شؤوك اأسر  مي مجلر

تتب ىى  الىىو ار  المع يىىة إمشىىاظ مراكىىز متدصصىىة لتوهيىىف مرتكبىىل الع ىى ، وذلىىك عىىن طريىىل بىىرام  أك  -02

ومساعدتهم عل  تغير االمماط السلوكية الع يلة التىل يعىاموك هادفة،  عاد  توهيلهم ودمجهم فل المجتمي، 

 جف ضماك عدا عودتهم ال  ارتكاع الع   ضد الغير3 أم ها، من 

وممارسين فل المجىا ،  أكاديميينإعداد دليف إجراظات للعاملين فل مجا  الحماية من االيلاظ، يقوا عليه  -00

يشتمف عل  جميي المهاا والدفوات التل يتوجىب القيىاا بهىا مىي الحالىة م ىل دخولهىا لحىين امتهىاظ العمليىة 

 3بعد تقديم المساعد  الال مة لهاالعالجية وخروا الحالة 

 

 المراجع. 7

 المراجع العربية.. 0.7

 ،دراسة ميدامية فل مدي ىة أربىد :الع   اأسري ضد اأطلا  فل اأسر  اأردمية ،(0200فاتن   ،اأسعد -1

 اأردك3 ،جامعة اليرموك ،رسالة ماجستير غير م شور 
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جامعىة  ،الريىال ،إيلاظ اأطلا  وأمواعه وأسبابه وخصائص المتعرضين لىه ،(0227م ير    ،ر  سعود -2

 اأم ية3ماي  العربية للعلوا 

 ،مجلة جيف  قوق ا مسىاك ،عوامف وأشكا  الع   اأسري الموجه ضد الفلف ،(.020عيس    اأمين، -3

 723-.0ص ص  ،.0ن

بحى  فىل مجلىة اللكىر  ،دور الشرطة الوةىائل للحىد مىن الع ى  اأسىري ،(.022بشير صالا   ،البلبيسل -4

 3 05العدد ،00مجلد  ،مركز بحوت الشارةة ،الشرطل

الملتق  الىوط ل  ،الع   اأسري الموجه ضد الفلف ،(.020عبد الحليظ   ،معوشةسعد الدين و ،بوطبا  -5

 ةسم العلوا االجتماعية3 ،ا.020ابريف  02و .ال امل  و  االتصا  وجود  الحيا  فل اأسر  يوا 

(، بحىى  خصىىائص القواعىىد الج ائيىىة فىىل ال  ىىاا السىىعودي للحمايىىة مىىن 0207بيفىىار، مصىىفل  محمىىد،   -6

 الريال3 ،(، كلية الملك فهد اأم ية40اأم ية  ن  االيلاظ، مجلة البحوت

 ،دار رسىالك ،0ط ،مشىكالت اأطلىا  ال لسىية وأسىاليب المسىاعد  م هىا ،(0224سوسن شىاكر   ،الجلبل -7

 دمشل3

 ،دور م ىاا الحمايىة مىن االيىلاظ فىل تحقيىل الوةايىة مىن الع ى  اأسىري ،(0205مراا موسى    ،الحربل -8

 الريال3 ،كلية العلوا االجتماعية ،العربية للعلوا اأم ية جامعة ماي  ،أطرو ة دكتوراه

 ،دار الجامعىىىة الجديىىىد  ،سىىىيكولوجية الع ىىى  العىىىائلل والمدرسىىىل ،(0225طىىىه عبىىىد المىىى عم   ، سىىىين -9

 ا سك درية3

مكتبىة  ،رؤيىة مقديىة للواةىي والمسىتقبف ،(، علىم اجتمىان الىزواا واالسىر .020إجىال  إسىماعيف   ، لمل -11

 القاهر 3 ،االمجلو المصرية

أعمىا  ال ىدو  العلميىة  ،دور البح  العلمل فىل الوةايىة مىن الجريمىة واالمحىراع ،(0200أ مد   ، ويتل -11

 ،0ط ،أكاديميىة مىاي  العربيىة للعلىوا اأم يىة ، و  دور البح  العلمل والوةاية من الجريمة واالمحىراع

 الريال3

 ا سك درية3 ،دار المعرفة الجامعية ،عالم متغير (، االسر  فل0200س اظ   ،الدولل -12

دار ا سىراظ للفبىي  :القىاهر  ،الع   فل مواة  الحيا  اليومية ومفىاق تلاعىف ،(.022محمود   ،الدولل -13

 والتو يي3وال شر 

رسىىالة  ،الع ى  اأسىري الموجىىة ضىد اأطلىا  فىىل محاف ىة الفليلىة ،ا(0204عبىد ت سىىالم   ،الدرواشىة -14

 اأردك3 ،جامعة موتة ،م شور  ماجستير غير

(، المعوةىىات التىىل تواجىىه اأخصىىائيين االجتمىىاعيين بلجىىاك الحمايىىة مىىن .020الىىدعجامل، هديىىة عبيىىد   -15

جامعة الملك سىعود، الريىال،  ،الع   وااليلاظ فل المستشليات الحكومية، رسالة ماجستير غير م شور 

 كلية اآلداع، ةسم الدراسات االجتماعية3

ص ص  ،العىدد التاسىي ،المجلىة الليبيىة للدراسىات ،الع ى  اأسىري ،(0207إمباركه أبىو القاسىم   ،اللئب -16

022-00.3 
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دراسىىة ميداميىىة فىىل محاف ىىة ع يىىز   :الع ىى  اأسىىري ضىىد اأطلىىا  ،(.020يوسىى  بىىن أ مىىد   ،الىىرميا -17

-.5ص ص  ،70العىىدد  ،00المجلىىد  ،كليىىة الملىىك فهىىد اأم يىىة ،مجلىىة البحىىوت اأم يىىة ،بم فقىىة القصىىيم

0203 

الع   اأسري الموجه ضد اأطلا  فل المرا ف الدراسىية مىن عمىر  ،ا(0202فهد بن علل   ،الزهرامل -18

 اأردك3 ،جامعة مؤتة ،رسالة دكتوراه ،( بم فقة تبوك فل المملكة العربية السعودية.5-0 

ة اجتماعيىىة للع ىى  دراسىىة ملسىىي :أسىىبابه ورثىىاره علىى   يىىا  الفلىىف ،، ع ىى  اآلبىىاظ(0207 سىىين   ، يىىاك -19

 المكتبة الرةمية السعودية3 ،دار الم هف ،اأسري فل الوسا اأسري الجزائري

 الحدي 3دار اللكر  ،الكويت ،المستشار الوافل فل  ف الدالفات الزوجية ،(0220راشد   ،السهف -21

بين الدصائص الشدصىية واأسىرية وأشىكا  ا سىاظ  التىل تعىرل لهىا  (، العالةة0227 م ا   ،الشقور -21

 اأردك3 ،جامعة مؤتة ،رسالة ماجستير غير م شور  ،طلبة الجامعة أث اظ طلولتهم

 ،أسىبابه وأثىاره االجتماعيىة ،الع ى  اأسىري فىل المجتمىي السىعودي ،(0200محمد بن  سىن   ،الصغير -22

 الريال3 ،0ط ،جامعة ماي  العربية للعلوا اأم ية

(، دور مكاتب الددمة االجتماعية التابعة  دار   ماية اأسر  فىل الحىد مىن 0200ماد  أ مد  ،الصمادي -23

 اأردك3 ،جامعة اليرموك ،رسالة ماجستير غير م شور  ،الع   اأسري

كليىة اآلداع ةسىم علىم  ،جامعىة ا سىك درية ،الع   اأسري ورؤية سوسىيولوجية ،(0200م ا    ،عباع -24

 الجتمان3ا

معجم مصفلحات  قوق االمساك، مركز ا سك درية للكتاع،  ،(0224  حعبد اللتاعبد الكافل، إسماعيف  -25

 ا سك درية3
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